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SILVA, Gabriel Blumel Fontan. O projeto político-pedagógico no sistema de educação 

do município de São Paulo. Dissertação (Mestrado em Educação) – Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2016. 

 

RESUMO 

O objetivo desta dissertação é entender os projetos político-pedagógicos (PPPs) no 

sistema de ensino do município de São Paulo. Em face dos conceitos de Ilma Passos 

Veiga, ―projeto político-pedagógico emancipatório‖ e ―projeto político-pedagógico 

técnico-regulatório‖, buscou-se estimar a proporção desses dois tipos de PPPs no 

sistema de ensino mencionado. A hipótese era que os projetos político-pedagógicos do 

sistema municipal paulistano são predominantemente técnico-regulatórios, pois 

expressam uma visão fragmentária da realidade das escolas. A pesquisa foi realizada por 

meio de análise bibliográfica e legislação relacionada, além da análise documental de 18 

projetos político-pedagógicos de uma Diretoria Regional da Secretaria Municipal de 

Educação da cidade de São Paulo. Os dados são organizados e apresentados em 

quadros-síntese. Os resultados revelam que os projetos político-pedagógicos não são 

feitos para ser lidos, pois, além de não apresentarem parâmetros de exposição das ideias, 

justapõem temas, diagnósticos e ações e não apresentam, em sua maioria, informações 

da participação de pais, alunos, professores e funcionários no processo de elaboração do 

PPP, caracterizando-se como uma formalidade negociada entre gestores. Os dirigentes 

regionais de educação (designados pela Secretaria Municipal de Educação), ao 

homologarem esses PPPs, acabam avalizando os mesmos. As ações previstas nos vários 

documentos se assemelham, constituindo o que Veiga chama de ―quadros reguladores‖, 

que revelam interesse dos gestores escolares em exercer controle técnico, negando a 

política e incorrendo em valoração moral do empenho do professor e em rotulação do 

aluno. Por outro lado, foram encontrados traços emancipatórios nos PPPs de duas 

escolas.  

 

Palavras chave: Projeto político-pedagógico emancipatório e técnico-regulatório. 

Sistema de educação municipal. Cidade de São Paulo. Análise documental. Diretoria 

Regional de Educação. 
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SILVA, Gabriel Blumel Fontan. The political pedagogical project in the education 

system of the City of Sao Paulo. Dissertation (Master in Education) – Pontifícia 

Universidade Catolica of Sao Paulo, Sao Paulo, 2016. 

 

ABSTRACT  

The objective of this dissertation is to understand the political pedagogical projects 

(PPPs) in the education system of the City of Sao Paulo. In spite of the concepts of Ilma 

Passos Veiga, ―emancipating political pedagogical project" and ―technical regulatory 

political pedagogical project", sought to estimate the proportion of these two types of 

PPPs on the mentioned education system. The hypothesis was that the political 

pedagogical project of the municipal system in Sao Paulo are predominantly regulatory 

and technical because they express a fragmented vision of the school reality. 

Bibliographic analysis and review of related legislation conducted the survey, in 

addition to the documentary analysis of 18 political pedagogical projects from a 

Regional Board of the Municipal Secretary of Education of the City of Sao Paulo. The 

data are organized and presented in summary tables. The results show that the political 

pedagogical projects are not meant to be read because, notwithstanding do not indicate 

parameters of ideas, include topics, diagnosis and actions, and do not show, mostly, 

information about participation of parents, students, teachers and docent staff in the 

conception process of the PPP, being characterized as a formality negotiated between 

administrators. Regional leaders of education (appointed by the Municipal Secretary of 

Education), when homologating these PPPs, end up endorsing them. The actions 

provided in the various documents resemble each other, constituting what Veiga calls 

"regulators boards", which expose school managers’ interest in exert technical control, 

denying the politics and incurring moral valuation on the teacher’s performance and in 

student's stereotyping. On the other hand, ―emancipating‖ traces were found in two 

schools PPPs. 

 

Keywords: Emancipating political pedagogical project and technical regulatory. 

Municipal education system. The City of Sao Paulo. Documentary analysis. Regional 

Board of Education. 
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“(...) na escola pública brasileira sempre houve pouca 

compreensão do caráter coletivo do trabalho escolar, 

provavelmente como reflexo da concepção que focaliza esse 

trabalho como se fosse principalmente uma relação entre 

professor e aluno. A idéia de que uma boa escola é mais do que 

a simples reunião de bons professores tem sido de difícil 

penetração nas práticas escolares. Na verdade, tal como sempre 

ocorreu nos cursos normal e de licenciatura, nem se suspeita 

que essas práticas possam ser algo mais do que ensino do 

aluno.” 

José Mario Pires Azanha 
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Introdução 

 

 Educação básica integral pública, universal e de excelência é um direito de todos 

os cidadãos. Por isso, além de garantir o acesso das crianças, jovens e adultos à escola, é 

necessário garantir a sua permanência e sucesso. O estabelecimento e ampliação de 

programas assistenciais vinculados à frequência escolar (Programas Leve Leite e Bolsa 

Família), o aumento do fornecimento de transporte escolar, de uniforme (inclusive tênis 

e mochila), de merenda, de material escolar e livro didático consiste em uma rede de 

proteção mínima para que o aluno esteja na escola, mas cabe vigiar para que, garantida 

a presença na escola, que as mentes das crianças, jovens e adultos estejam sendo 

alimentadas, além do seu corpo. Isso depende de que as unidades educacionais e os 

sistemas de ensino construam propostas pedagógicas sólidas que promovam o sentido e 

a pertinência das atividades escolares destinadas aos vários segmentos, grupos e classes 

que formam a população brasileira. Mas é isso que acontece? 

 É importante que eu aponte alguns aspectos de minha trajetória, a fim de 

elucidar como cheguei a essa indagação. Sou licenciado em Ciências Sociais, habilitado 

legalmente a exercer a docência na escola básica. Iniciei a atuação na escola pública 

como professor em abril de 2002. Na atualidade, possuo mais de 13 anos de atividade 

docente no serviço público. Pedi exoneração do cargo que ocupava em março de 2015, e 

a partir de agosto do mesmo ano, graças a uma bolsa do CNPq (Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico), tenho me dedicado integralmente à 

pesquisa.  

 Ao me formar neste curso de graduação, na Universidade Estadual de Campinas 

(UNICAMP), diferentemente da maioria de meus colegas, não quis seguir a profissão 

de pesquisador, considerada a trajetória natural para o curso como o que fiz. Eu estava 

envolto em muitas leituras e atividades, mas não entendia o que era efetivamente uma 

pesquisa.  Abri mão desse universo mais ―tranquilo‖; mas graças a essa escolha estreitei 

meus laços com a Educação, uma área que eu julgo incrível. Nesse caminho, tenho 

sempre indagado qual poderia ser minha contribuição em face dos desafios e 

dificuldades das escolas públicas. 

 Não iniciei minha trajetória como docente efetivo, pois não havia concursos 

públicos na rede paulista para a disciplina na qual sou habilitado – Sociologia – só 

existente no Ensino Médio.  
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 Fui aprovado em concurso público para a única vaga aberta de professor de 

Sociologia da prefeitura de São Paulo, em 2007, pois a rede paulistana de ensino é 

focada na Educação Infantil e Fundamental, possuindo um conjunto de apenas sete 

escolas em toda cidade que, além de Ensino Fundamental, disponibilizam residualmente 

o Ensino Médio em alguns períodos. A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo 

(SEE-SP) abriu concurso público para o cargo de professor de Sociologia, apenas em 

2010. 

De 2002 a 2008, portanto, trabalhei na rede estadual paulista, em escolas de 

várias Diretorias de Ensino Leste (do Belém à Itaquera), mas principalmente da 

Diretoria de Ensino Leste 5. Sem vínculo efetivo, ocupava cargos vagos para os quais 

não haviam concursados, e também trabalhava como professor temporário e substituto, 

o que me forçava a uma grande rotatividade, fazendo-me tomar contato com várias 

realidades: entre 15 e 20 escolas nesses seis anos.  

Já na rede municipal, uma afirmação comum, principalmente por parte dos 

gestores, é que ―a escola vai mal porque os professores não aplicam os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs)”. No ano de 2012, na escola em que eu era professor, o 

período de planejamento do qual participei teve como texto de referência ainda os tais 

PCNs de 1998. Surpreende que o mesmo discurso de quando iniciei a profissão, em 

2002, sobreviva até hoje; assim a situação coincidia, nesse aspecto, na rede municipal 

paulistana e na rede estadual paulista. 

Nas escolas dessas duas redes, vários problemas me afetavam diretamente e 

diariamente. Desde o começo, o mais aparente, a indisciplina de uma parte dos alunos e, 

menos visível, o fracasso escolar, o currículo sem relação com os interesses dos alunos e 

a inexistência de uma proposta sólida a fornecer sustentação para as ações na escola.  

Além disso, a escola pública (à parte de seus problemas ―clássicos‖, os quais ela 

se encontra distante de entender e equacionar) tem ampliado seu funcionamento e 

atuação: aumento da quantidade de dias letivos, abertura da escola no final de semana 

(Escola da Família) e extensão da jornada escolar de parcial para integral, a necessidade 

de propagação de uma cultura de paz (no âmbito de parcerias das secretarias da 

educação com a UNESCO), o incentivo à prática do voluntariado, o ensino de cultura e 

história afro-indígena, a inclusão de alunos com necessidades especiais, o combate e a 

prevenção ao uso de drogas (―Projeto: Crack: é possível vencer‖), entre outras atuações. 

É parte desse contexto a ascensão da ―pedagogia de projetos‖. ―Projeto do livro‖: todo 

mundo lê um livro e então é marcado um dia em que os alunos fazem uma prova sobre 
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o livro. Falando em prova, Projeto ―Provão‖: todas as matérias são reunidas em uma 

grande prova unificada a ser aplicada em um dia ou semana determinados. ―Projeto 

cinema‖: todos os alunos assistem a um filme na escola, há o debate na sala de aula e 

em seguida os mesmos fazem uma redação. E assim por diante. Com tais estratégias, o 

cerne da questão não é atacado, pois, a pretexto de se estar ofertando algo 

―diferenciado‖, mantém-se uma visão segmentada dos problemas, dificultando uma 

discussão de fundo e global sobre a escola. Sem melhora nesse quadro, as novas 

demandas se acumulam com as antigas, gerando um aumento das tarefas.  

Diários de Classe, por exemplo, são lidos minuciosamente, não no conteúdo, 

mas na forma. Se não preenchidos como o esperado, são devolvidos com comentários 

importantes como ―campo '4' contém rasura, favor assinalar o fato no campo 

'observações'‖, junto ao carimbo e assinatura do coordenador pedagógico.  

Se o problema pedagógico é tergiversável, as demandas burocráticas estatais não 

o são, devendo ser cumpridas rigorosamente. O aluno não saber ler é relativamente 

tolerável, mas se o professor deixa de entregar algum documento isso se torna um 

problema grave. 

Ao longo do tempo, presenciei um tratamento minucioso e cuidadoso (quanto à 

forma) dos diários de classe, de fichas de alunos, de livros de horário coletivo, por parte 

de quem tem ―pedagógico‖ no nome do cargo, em escolas com muitos problemas 

―pedagógicos‖, que eu não via receberem a mesma atenção que um amontoado de 

papel. Não se trata de assumir uma posição ingênua ―contra a burocracia‖ (claro que ela 

tem sua importância), mas de indagar qual é a prioridade. Trata-se de saber se a 

sobrecarga gerada pelas novas atividades escolares direciona-se realmente à promoção 

cultural e intelectual da população que atende ou se traduzem em uma burocracia com 

importância em si mesma.  

Isto porque dentro das escolas, nas diretorias de ensino ou nas secretarias de 

educação, os gestores, pressionados devido a essa multiplicidade de problemas, 

investem no discurso de que ―a escola vai mal por um problema de incompetência dos 

professores‖. Às cobranças ―clássicas‖, com origem na crença de que o professor ensina 

de modo obsoleto, juntaram-se outras, as de que o professor ―é incompetente para o 

trabalho junto a alunos com deficiência‖, ―não faz trabalho voluntário‖, ―não educa 

para a paz‖, ―não sabe ensinar prevenindo o uso de drogas, DSTs e gravidez precoce‖, 

―não entende que a escola não pode fechar de fim de semana‖, ―não sabe trabalhar em 

escola de tempo integral‖, ―não adere às novas tecnologias‖, ―não entrega os 
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documentos/registros preenchidos corretamente e dentro do prazo‖, etc. Parece que a 

cada programa governamental que falhava, tinha-se já a resposta: ―foi o professor‖.      

Complementa isso o fato de que a maioria dos gestores, numa atitude defensiva, 

de auto-preservação, fia-se num discurso da existência de um suposto professor exitoso 

em meio à falência dos demais, para obter um alívio em face das cobranças e também 

porque esse discurso é bem aceito e gera alianças junto a vários círculos sociais. ―O 

professor não entende e não aplica as novas tendências pedagógicas‖, ―não aplicam 

atividades „diferenciadas‟‖, dizem os gestores; ―é preciso ser um bom professor‖. 

Supostamente, quase toda escola tem ao menos um professor alçado ao status de bem 

sucedido, que se sobressai em meio ao caos, o ―professor exceção‖, ―aquele que 

consegue apesar de tudo‖, de modo que os professores, não raramente, se vêem 

disputando essa condição entre si. 

 Com efeito, no mínimo é preciso ser cuidadoso e não comprar certas visões 

simplificadoras sobre a escola, mantendo-nos atentos quanto aos interesses a que serve a 

propagação desse modo de ver as coisas. Há quem diga que é necessário estudar e 

valorizar o professor que ―dá certo‖, para depois os outros aprenderem com ele. É 

possível, mas trata-se de um modo de pensar um tanto impreciso: quem defende isso 

deveria explicar como um caso estudado em uma escola pode ser aproveitado em outras 

escolas.  

 A ênfase no ―bom professor‖ faria sentido se não ocorresse em um contexto de 

conflito dos gestores educacionais com os docentes, em busca de ―culpados‖ para os 

graves problemas da escola, em meio à repetida e esgarçada pregação sobre 

competências, levantando-se a suspeição sobre a capacidade do professor, indicando-o 

como ―o responsável‖ pelo fracasso do ensino. 

Para quem não é docente de escola pública, resumir o problema da escola ao 

manejo de um conjunto de procedimentos de ensino e de aprendizagem é muito fácil; 

mas para quem trabalha nesses locais, enfrentar um dia inteiro de situações que testam 

os limites do ser humano e ainda ser chamado de incompetente dá a nítida sensação de 

que esse discurso é falho, fundamentado muitas vezes em um conceito equivocado 

sobre competência. Inicialmente, a afirmação de que os problemas da escola eram 

resultantes de uma suposta incompetência dos professores me despertou uma 

desconfiança intuitiva, lógica. Feria o bom senso que um emaranhado de situações sem 

solução encontrasse sua elucidação numa explicação tão banal. 

É evidente que os professores da educação básica pública não são heróis nem 
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vítimas, mas humanos, com fraquezas e virtudes; por isso passei a suspeitar que o 

significado da ênfase na qualidade do professor, em face da indisciplina e do fracasso 

escolar, das novas demandas e da burocracia, era uma forma de pensar que carecia de 

uma visão de conjunto, a qual ignora o todo em nome de uma ação não premeditada 

(mas nem por isso ingênua), a fim de aliviar o peso daqueles intrincados problemas, 

construindo, para isso, um bode expiatório.  

Toda essa situação, por outro lado, me motivava ao estudo. A ênfase em torno 

dos PCNs foi acompanhada, nas escolas, de distribuição razoável de exemplares do 

mesmo pelos coordenadores pedagógicos, o que facilitou a leitura do documento na 

íntegra. Eu recebi o meu em 2002 e guardo-o até hoje. Eu lia e estudava os PCNs, pois 

havia a crença de que neles havia algo mágico que, se assimilado, levaria o professor ao 

êxito.  

Para minha surpresa percebi um discurso (com o qual se pode concordar ou não) 

um pouco mais complexo acerca da problemática da escola do que aquela pregação 

sobre competências e habilidades. Outros conceitos do pensamento pedagógico estavam 

presentes no corpo do texto, entre eles o de proposta pedagógica. Para alguém como eu, 

que o tempo todo ouvia dentro das escolas que a educação se resumia à sala de aula e, lá 

dentro, à competência na aplicação de metodologias de ensino, ―projetos‖ e entrega de 

documentação, essa visão representou uma boia salva-vidas. 

Percebi então que a maioria dos gestores, na leitura que fazia dos documentos, 

não considerava esse outro conceito (proposta pedagógica); para eles os PCNs diziam 

respeito apenas às ―competências‖. Passei então a solicitar, nas escolas em que fui 

docente, o projeto político-pedagógico (PPP), a fim de poder nortear o meu trabalho. A 

resposta que eu ouvia variava: às vezes o documento estava na diretoria de ensino, ou 

então não estava pronto, ou que eu poderia lê-lo dentro da sala da direção. Certa vez, em 

uma das escolas, cheguei a receber um resumo do PPP. De toda forma, os professores 

eram sempre obrigados a entregar os planos de trabalho e outros documentos para os 

gestores, mas esses últimos não eram obrigados a disponibilizar o projeto político-

pedagógico para a comunidade escolar.  

Ao mesmo tempo, nas escolas, nós professores, não raro, recebíamos 

informações, pelos supervisores educacionais, ou por meio de artigos, de ―boas 

escolas‖, onde a prática educativa, supostamente tendo por base excelentes propostas, 

transcorria com facilidade, alcançava o êxito e professores e alunos ensinavam e 
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aprendiam com felicidade. Porém, nesse contexto a questão que desponta é: isso é 

factível? E em que proporção isso existe? 

Com isso, na trajetória de professor de escola pública, me interessei pelo tema 

projeto político-pedagógico porque essa perspectiva do problema faz um deslocamento 

do problema da escola: da abordagem do desenvolvimento de competências e 

habilidades dos alunos por parte do ―bom professor‖ para uma questão necessária, a da 

organização e finalidades da escola, expressos na articulação da direção, da 

coordenação pedagógica, dos docentes, discentes e pais, agentes participantes (ou não) 

da gestão para êxito do ensino. 

 Desta forma, o presente estudo nasce da luta política no interior da escola, contra 

uma frente envolvida, conscientemente ou não, numa espécie de cruzada a fim de 

propagar, de forma mais ou menos explícita, que os problemas da educação são 

decorrentes da incompetência do professor. Tudo indica que se trata de uma visão 

parcial, descomprometida com a melhoria da escola pública e que deve, assim, receber 

contraponto.   

 Meus primeiros contatos com o conceito de projeto político-pedagógico datam 

de janeiro de 2003, quando participei do programa de Recuperação nas Férias, da SEE-

SP, no qual recebi uma publicação com textos de vários autores; um deles (MENEZES, 

2002) tratava do ―projeto pedagógico‖ como ―um projeto em função de mil projetos‖. 

 Em 2004, em uma atividade de formação promovida pela Diretoria de Ensino 

Regional Leste 1, participei de uma palestra exatamente sobre esse tema, ministrada por 

Arelaro (2004), no Espaço Cultural Carlos Marighella, em Guaianazes. A palestrante 

expôs, entre outras falas, a conceituação do ―princípio de globalidade‖, oferecendo uma 

perspectiva que considera a complexidade composta pelas variáveis internas e externas 

que compõem a vida escolar, sem incorrer no equívoco de valorizar apenas um aspecto 

dessa realidade. 

 Com isso em mente, ao ingressar no Mestrado, no Programa de Estudos Pós-

Graduados em Educação: História, Política, Sociedade, a intenção de pesquisa 

explicitou-se nas primeiras aulas de Elaboração de Anteprojeto: analisar o projeto 

político-pedagógico no sistema de ensino municipal de São Paulo. 

A fim de identificar a relevância e a contribuição de uma pesquisa com esse 

norteamento no meio acadêmico, o procedimento inicial foi realizar um levantamento 

bibliográfico com o descritor projeto político-pedagógico no site do Portal da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior (CAPES) por meio do 
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Banco de Teses e Dissertações, que disponibiliza todos os resumos das Dissertações e 

Teses defendidas nos programas brasileiros de pós-graduação stricto sensu (mestrado e 

doutorado) no período comportado entre 2011 a 2012. Conforme aviso do próprio site, 

os trabalhos anteriores a 2011 foram retirados temporariamente do portal, para fins de 

atualização, e serão incorporados novamente no banco de dados aos poucos. Dessa 

forma, o objetivo deste levantamento é apresentar um balanço da produção acadêmica 

de Teses e Dissertações no biênio 2011-2012. 

 Para melhor ilustrar os resultados desse levantamento são apresentados dados 

quantitativos do levantamento no Portal CAPES (Tabela 1). 

 

Tabela 1: Dissertações e Teses identificadas no Portal da CAPES (2011-2012) com o 

descritor projeto político-pedagógico 

Ano Nº de Dissertações Nº de Teses Total 

2011 117 18 135 

2012 132 27 159 

Total 249 45 294 

Fonte: Portal CAPES (2015) 

Organização: o autor 

 

 A pesquisa com o descritor assinalado retornou o total de 294 trabalhos. O 

exame da Tabela 1 permite constatar o aumento do número de trabalhos sobre projeto 

político-pedagógico (PPP) no ano de 2012 em comparação a 2011, porém a 

indisponibilidade de dados sobre outros anos torna difícil aferir se tal crescimento 

configura uma tendência. 

 Os diferentes trabalhos do biênio podem ser classificados da seguinte forma: os 

que tratam de PPPs em instituições de Ensino Superior, os que tratam de PPPs em 

instituições escolares de Educação Básica, os que tratam da interface PPPs de 

instituições de Ensino Superior/PPPs em instituições escolares de Educação Básica 

(pesquisa da relação entre uma escola e uma universidade, por exemplo) e outros (PPP 

em contextos não relacionados a ensino ou educação formal, como os PPPs de 

movimentos sociais, de programas governamentais, de organizações não 

governamentais, etc.), conforme mostra Tabela 2 a seguir. 
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Tabela 2: Dissertações (D) e Teses (T) identificadas no Portal da CAPES com o 

descritor projeto político-pedagógico, separadas por PPPs na Educação Básica, PPPs no 

Ensino Superior, PPPs na Educação Básica e Ensino Superior e outros (2011-2012)  

Ano 
PPPs na 

Educação Básica 

PPPs no Ensino 

Superior 

PPPs na Educação 

Básica e no Ensino 

Superior 

Outros 

 D T D T D T D T 

2011 68 11 39 2 3 1 7 4 

2012 86 12 40 12 3 0 3 3 

Total 
154 23 79 14 6 1 10 7 

177 93 7 17 

Fonte: Portal CAPES (2015) 

Organização: o autor 

  

 De acordo com a Tabela 2, a maioria dos trabalhos se refere à PPP na educação 

básica (no biênio 2011-2012, 154 dissertações e 23 teses). Um dado importante, porém, 

é a quantidade de trabalhos que, de alguma forma, fazem a análise de PPPs de 

instituições de ensino superior, configurando-se em uma vertente significativa de 

pesquisa. Outra vertente significativa, mas minoritária, é a que estuda as relações entre 

instituições de ensino superior e instituições escolares em seus respectivos PPPs. O que 

se destaca nesse tipo de abordagem é que os autores entendem como insuficiente o 

estudo só da escola ou só do ensino superior, tecendo sua explicação da realidade na 

intersecção entre esses dois níveis.     

Vale salientar que o presente estudo diz respeito a projetos político-pedagógicos 

de instituições escolares formais de educação básica, unidades de ensino mantidas por e 

que respondem a Secretarias de Educação Municipais ou Estaduais, com legislação, 

repasse de verbas, estrutura organizacional, etc., que dizem respeito a certo contexto 

burocrático-administrativo. Nesse sentido, é possível a exclusão dos trabalhos que 

analisam PPPs de instituições de ensino superior, mesmo em conjunto com PPPs de 

escolas básicas e dos que analisam PPPs em outros contextos sociais, pois esses estudos 

tratam de PPP em outro arranjo burocrático-administrativo. Ressalta-se que, dos 177 

trabalhos encontrados a partir do descritor projeto político-pedagógico (Tabela 3), a 

maioria (122 trabalhos) são pesquisas que não se referem ao documento do PPP das 

escolas, levando a cabo a investigação sem a tomada do documento. Assim, de um total 

de 177 pesquisas dos mais variados temas em educação, apenas 54 (31%) entenderam 

ser obrigatória a tomada, como foco específico de leitura e investigação, do documento 

na instituição que investigavam. Um dos trabalhos não faz a leitura de PPPs, mas é 

dedicado inteiramente à análise do referencial teórico do PPP. Chega-se, assim, a 55 

trabalhos, conforme mostra a Tabela 3. 
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Tabela 3: Dissertações e Teses encontradas e selecionadas sobre PPPs no Portal da 

CAPES com o descritor projeto político-pedagógico (2011-2012) 

Ano 
PPPs na Educação 

Básica 

PPPs no Ensino 

Superior 

PPPs na Educação 

Básica e no Ensino 

Superior 

Outros 

 E S E S E S E S 

2011 79 29 41 0 4 0 11 0 

2012 98 26 52 0 3 0 6 0 

Total 177 55 93 0 7 0 17 0 

Legenda 

E: Encontradas 

S: Selecionadas 

Fonte: Portal CAPES (2015) 

Organização: o autor 

  

A Tabela 4, a seguir, apresenta uma breve caracterização das pesquisas 

selecionadas, num total de 55 estudos. 

 

Tabela 4: Caracterização das pesquisas selecionadas no Banco de Teses e Dissertações 

da CAPES com o descritor projeto político-pedagógico (2011-2012) 
IES                                nº Blocos temáticos                          nº Procedimentos de pesquisa             nº 

UCP 3 Pluralidade cultural 7 Aborda o documento de PPP 54 

UFMT 3 Escola e políticas públicas 6 Observação 24 

UFRJ 3 Educação ambiental 5 Entrevistas 23 

UFMS 2 Educação do campo 4 Questionário 12 

UFRGS 2 PPP na EPEB
1
 4 Análise sociohistórica 3 

UnB 2 Ensino de Ciências 3 Aplicação de redações 2 

UNICAMP 2 Ensino fund. de nove anos 3 Estudo de caso 2 

USP-São Paulo 2 Educação de Jovens e Adultos 2 Investigação temática  2 

EST 1 Educação indígena 2 Registro em vídeo 2 

Estácio
2
 1 Ensino de História 2 Registro fotográfico 2 

Moura Lacerda
3
 1 Estudante 2 Análise de referencial teórico  1 

PUC-PR 1 Gestão escolar 2 Problematização 1 

PUC-RS 1 Indisciplina e violência escolar 2 Técnicas de cunho etnográfico 1 

PUC-SP 1 Leitura e literatura 2   

UCB 1 Educação complementar 1   

UCDB 1 Educação infantil 1   

UCS 1 Formação continuada 1   

UCSal 1 Formação inicial 1   

UEM 1 Inclusão 1   

UFAL 1 Materiais didáticos 1   

UFC 1 Prevenção às drogas 1   

UFES 1 Sistema de avaliação de rede 1   

UFF 1 Trabalho docente 1   

UFG 1     

UFGD 1     

UFMG 1     

UFPB 1     

UFPR 1     

UFRN 1     

UFRPE 1     

UFSC 1     

                                                             
1
 Escola Pública de Educação Básica (EPEB). 

2
 Universidade Estácio de Sá. 

3
 Centro Universitário Moura Lacerda. 



25 
 

 

UFSM 1     

UMESP 1     

UNESC 1     

UNESP-FCLAr
4
 1     

UNESP-FCT
5
 1     

UNIFESP-Guarulhos 1     

UNIFOR 1     

UNIJUÍ 1     

UNIOESTE 1     

UNIPLAC 1     

UNISINOS 1     

UNOESC 1     

USP-Ribeirão Preto 1     

Total 55  55  129* 

*Observação: Total de procedimentos metodológicos nos 55 trabalhos selecionados 

Fonte: Portal CAPES (2015) 

Organização: o autor 

  

Analisando a Tabela 4, no campo ―Blocos temáticos‖, verificou-se a maior 

incidência de temas de estudo como pluralidade cultural, políticas públicas, educação 

ambiental e PPP na EPEB, nos quais os autores lançam mão da leitura do documento de 

PPP. Outros temas são abordados, porém em menor frequência no biênio 2011-2012. Se 

a leitura e análise de PPP ainda não é uma tarefa considerada imprescindível para a 

maioria dos investigadores em educação, aqueles que, mesmo com tema diverso 

(pluralidade cultural, EJA, formação docente, etc.) consideram fundamental sua leitura, 

para levar a cabo estudos da realidade educacional, formam uma tendência importante.   

Ainda na Tabela 4, no campo ―Procedimentos de pesquisa‖, buscou-se verificar 

se os autores realizam alguma abordagem documental do PPP na EPEB. Como 

detalhado na Tabela 4, foram encontrados 54 trabalhos que atendem a esse critério.  

Ao mesmo tempo, buscou-se o recorte dos estudos feitos pelos pesquisadores, 

selecionando, dentre esses 54 trabalhos, apenas os que possuem como objeto de estudo 

PPP na EPEB. Do cruzamento desses dois critérios foram encontrados apenas três 

trabalhos de mestrado acadêmico (LIMA, 2011; LIMEIRA, 2012; VENÂNCIO, 2012), 

os quais têm como objeto o PPP na EPEB e utilizam como procedimento a análise 

documental do PPP.  

Um dos trabalhos (BATISTA, 2012) não utiliza análise documental do PPP, pois 

é uma análise do referencial teórico do PPP entendido como documento escolar, e por 

isso também foi selecionado.  

                                                             
4
 UNESP – Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara. 

5
 UNESP – Faculdade de Ciências e Tecnologia de Presidente Prudente.  



26 
 

 

O fato de que, num conjunto de 55 pesquisas, três se referirem ao PPP na EPEB, 

e uma aos referenciais teóricos do PPP como documento escolar, indica a necessidade 

de mais estudos que façam abordagem do documento de PPP. Esse enfoque revela a 

relevância do estudo de PPP na EPEB através do contato direto com o documento. 

Percebe-se que, juntamente com a abordagem documental do PPP, os 

procedimentos de pesquisa mais utilizados são entrevistas, observação e questionário. 

É importante observar que, apesar do descritor utilizado no levantamento feito 

no Portal CAPES ter sido projeto político-pedagógico, os resultados obtidos 

devolveram trabalhos sobre os mais variados temas, sendo fato que a maioria 

esmagadora deles apenas tangenciam o estudo de PPP. A ausência de trabalhos de 

doutorado sobre PPP indica que as pesquisas desse tema carecem de uma base teórico-

metodológica forjada em pesquisas de mais longo prazo, com possibilidade de maior 

aprofundamento. Uma produção de três trabalhos de mestrado em dois anos revela uma 

área de pesquisa ainda muito pouco explorada e que merece mais estudos. 

A essa base bibliográfica, foram incorporados outros trabalhos indicados por 

professores, como os artigos de Monfredini e Russo (2003) e Veiga (2003), entre outros.   

Das questões colocadas em minha trajetória profissional, juntamente com a 

contribuição dessas leituras, chegou-se à questão da presente pesquisa, que se baseia em 

entender se os projetos político-pedagógicos do sistema municipal de educação 

paulistana são, predominantemente, emancipatórios ou técnico-regulatórios; e quais são, 

nesses PPPs, os aspectos emancipatórios e os traços técnico-regulatórios e como eles se 

interpenetram.  O objetivo é compreender a proporção de ocorrência desses dois tipos 

de PPPs neste sistema de ensino. A hipótese principal delineada no início do trabalho é 

de que os PPPs expressam características regulatórias, mas não avançam para uma 

orientação emancipatória. 

Nas primeiras reflexões sobre o processo de coleta de documentação para a 

realização deste estudo, a ideia inicial era solicitar os PPPs escritos de escolas que 

aceitassem participar da pesquisa. Embora possa ser um facilitador para outras 

pesquisas, nesta pesquisa em específico, que pretende ter um panorama dos PPPs na 

rede municipal de São Paulo, tornar a investigação dependente de relações pessoais e de 

um pedido que pode ser aceito ou não pela escola colocava-se como um dificultador a 

mais. Na presente pesquisa buscou-se certa isenção, de maneira que foi rechaçado o 

estudo de escolas indicadas por colegas e professores, ou escolas nas quais o 

pesquisador tivesse penetração/aceitabilidade. 
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A Lei Federal nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), garante o acesso a 

documentos de Estado exigindo apenas a identificação civil do solicitante. É vedado ao 

órgão público solicitar o motivo pelo qual o requerente deseja os dados. Na lei citada, o 

documento pode ser reservado (portanto não público) se relacionado à privacidade de 

agentes públicos e segurança de Estado (trajetos de deslocamento de prefeito e 

secretários, dados pessoais de servidores, etc.). Em todo caso, o poder público tem que 

elencar de forma transparente os documentos classificados como sigilosos. Os 

documentos que não se enquadram nessa classificação são documentos públicos, assim, 

devem ser cedidos a qualquer cidadão que os solicitar. É o caso dos projetos político-

pedagógicos das escolas públicas. Por isso os mesmos foram solicitados diretamente à 

Secretaria Municipal de Educação (SME)
6
, em 17/06/2015, em sítio eletrônico

7
. 

Pedir os PPPs à SME via Lei de Acesso à Informação se revelou uma das formas 

de entender como a SME encara este documento. Na primeira resposta o acesso foi 

negado, com a justificativa de que essa lei dizia respeito apenas a orçamentos, contratos 

e licitações. Foi elaborado um recurso. Em resposta, a SME-SP indeferiu novamente o 

pedido, alegando que não dispunha das informações solicitadas, que se encontravam nas 

Diretorias Regionais de Educação (DREs). Um novo recurso argumentou que as DREs 

são subordinadas à SME, e que o órgão que recebe a solicitação encaminha o 

requerimento ao órgão onde se encontra a informação. Obtido finalmente o deferimento 

do pedido, a SME-SP emitiu uma Circular
8
 para as DREs, determinando a abertura do 

acesso aos PPPs. 

Os PPPs escritos pelas escolas fornecem uma referência para o entendimento das 

práticas escolares. Ele é um ―ponto de consciência‖ da escola em relação às suas 

práticas. Como ponto de partida, o documento de PPP é técnico e burocrático, mas será 

que se resume a isso? Nesse sentido, o documento do projeto político-pedagógico de 

escola é entendido na presente pesquisa como reflexão na qual as escolas podem 

discutir seus diversos problemas e explicitar, para a sociedade, as referências que 

norteiam sua ação. 

As escolas de administração direta da SME-SP estão divididas em 13 Diretorias 

Regionais de Educação: Butantã, Campo Limpo, Capela do Socorro, 

                                                             
6
 Pedido de acesso à informação nº 12.175 (Anexos 1, 2 e 3). 

7
 http://esic.prefeitura.sp.gov.br/Account/Login.aspx 

8
 Memorando Circular 008/2015 SME/G (Anexo 4). 
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Freguesia/Brasilândia, Guaianases, Ipiranga, Itaquera, Jaçanã/Tremembé, Penha, 

Pirituba, Santo Amaro, São Matheus e São Miguel. 

Uma DRE tem um papel significativo na educação de São Paulo, pois é 

responsável por uma macrorregião da cidade, aglutinando um conjunto de distritos 

municipais. Comporta em média entre 100 e 150 unidades educacionais de 

administração municipal direta, divididas em Berçários, Centros de Educação Infantil, 

Escolas Municipais de Educação Infantil, Escolas Municipais de Ensino Fundamental, 

Escolas Municipais de Ensino Fundamental e Médio, Centros Integrados de Educação 

de Jovens e Adultos, Escolas Municipais de Educação Bilíngue para Surdos, Centros 

Educacionais Unificados, Centros Municipais de Capacitação e Treinamento e 

Movimento Alfabetização. 

Foi definido que a presente pesquisa abrangeria o universo dos projetos político-

pedagógicos de uma mesma unidade administrativa, uma DRE. Desta forma foi 

escolhida uma Diretoria de Regional de Educação que administrasse desde escolas 

localizadas em regiões mais centrais até escolas localizadas em periferias 

metropolitanas, e também, desde escolas mais antigas até escolas abertas recentemente, 

de modo que fatores como distância de áreas centrais e abertura recente das escolas não 

afetassem de modo significativo a análise.   

O estudo deteve-se apenas sobre as Escolas Municipais de Ensino Fundamental 

(EMEFs) regulares desta DRE. A escolha se fundamenta no fato de que o ensino 

fundamental é modalidade obrigatória desde a Lei nº 5.692 de 1971. Dada a sua 

antiguidade, podemos afirmar que o antigo 1º grau, hoje ensino fundamental, é o cerne 

da universalização da escola básica sob a administração dos municípios. Na DRE em 

questão há o total de 32 EMEFs, todas da administração municipal direta, pois não 

existe convênio da prefeitura com particulares para a oferta dessa modalidade e nível de 

ensino. 

Tendo em vista o acréscimo de demandas e dificuldades que o ensino noturno 

traz para as escolas (exigindo, com certeza, um estudo específico sobre esse ensino e 

suas especificidades), foram excluídas as escolas que incluíam esse turno. Dessa 

maneira, das 32 EMEFs, foram selecionadas apenas as escolas que possuíssem a menor 

quantidade de turnos possível
9
, isto é, com turmas de manhã diferentes das que estudam 

                                                             
9
 Na DRE assinalada as escolas funcionam com no mínimo dois turnos, sendo eles manhã e tarde.  Não 

foi encontrada escola com menos turnos que isso. As turmas da manhã e da tarde são diferentes, dessa 

forma, os alunos estudam em período parcial.    
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à tarde – num total de 18 escolas. Essas escolas possuem um único nível de ensino, o 

ensino fundamental de nove anos. Além disso, encerrando seu turno de aulas às 18h30, 

têm a possibilidade de fazerem suas reuniões pedagógicas, de conselho e de pais com 

toda a equipe escolar, que, neste horário, já teria terminado seu trabalho com aulas, e 

com os pais. Para efeito e organização da pesquisa, essas 18 escolas foram enumeradas 

de 1 a 18, a saber: EMEF 1, EMEF 2, EMEF 3, e assim por diante.  

Para a coleta dos dados nos documentos, o pesquisador se apresentou na sede da 

DRE selecionada, munido de cópia do Memorando Circular 008/2015 SME/G (Anexo 

4) e cédula de identidade, solicitando, aos profissionais responsáveis no local, o acesso 

aos documentos dos PPPs das 18 escolas arroladas acima. Foi providenciada cópia dos 

mesmos. 

Em relação aos procedimentos de pesquisa adotados (coleta, registro, 

organização e análise dos dados), tomam-se como orientação as questões norteadoras, 

objetivos, hipóteses de pesquisa, bem como conceitos sobre metodologia de análise 

documental em pesquisas qualitativas de educação. Tais noções consistem em buscar 

tendências, regularidades, padrões e exceções, determinando temas recorrentes e temas 

ausentes, para desvelar o que está oculto, a partir do que está explícito. Pretende-se 

relacionar os documentos com a literatura sobre o tema e com a legislação, agrupando 

temas, ideias e tendências, com intuito de identificar conceitos-chave e eixos 

norteadores (GIOVANNI, 1998 e 1999). 

Foi composto um esboço desse roteiro, iniciando por: 1) Dados de identificação 

do documento (nome da escola, título do documento, data de aprovação no Conselho de 

Escola e data de homologação pela Diretoria Regional de Educação; 2) Forma e 

conteúdo (forma de apresentação e estruturação das ideias); 3) temas e ideias principais; 

4) relação com os temas da pesquisa. 

Após a leitura, análise e coleta de dados dos PPPs as diferentes informações 

obtidas foram reunidas em quadros-síntese, procurando organizá-las de forma a 

responder às questões, objetivos e hipóteses norteadores da pesquisa. 

Assim, no capítulo 1, apresenta-se a discussão teórica acerca da centralidade do 

projeto político-pedagógico. No capítulo 2, os fundamentos histórico-jurídicos do 

projeto político-pedagógico e sua importância na atualidade. E no capítulo 3, passa-se à 

análise e explicação de projetos político-pedagógicos do sistema municipal de educação 

paulistano. 
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1. Para além da ideia de “bom professor”: o projeto político-pedagógico de escola 

 

1.1. A fragilidade da ideia de “bom professor” 

Azanha (2004), ao buscar delinear o problema educacional, afirma que o debate 

está interditado por certa obsessão, ―a fixação na figura individual do professor‖ 

(AZANHA, 2004, p. 370). Segundo o autor: 

 

(...) uma outra crítica muito grave que se pode fazer às diferentes propostas 

de bases teóricas da formação docente está na unanimidade que apresentam 

ao focalizar a figura individual do professor. Traçar o perfil profissional do 

professor, detentor de determinadas competências cognitivas e docentes, é 

um exercício pedagógico para esboçar um ―retrato imaginado‖ do que seria o 

professor universal. Esse exercício seria tão útil para a educação quanto a 

descrição do ―espírito científico‖ para a ciência (...) (AZANHA, 2004, p. 

371). 

 

A educação atual é marcada por um esforço para elencar um conjunto de 

características que compõem um ―professor universal‖, um ―bom professor‖, em 

qualquer circunstância. Assim, é crucial, para desinterditar o debate, tecer algumas 

considerações sobre essa ―unanimidade‖ em torno da crença de que é preciso fazer o 

levantamento dos traços de uma ideia de professor. Em relação a isso, Dias-da-Silva 

(2002) faz a seguinte análise: 

 

No Brasil, muitos foram os estudos que revelaram a presença de ensino 

verbalista, mnemônico e acrítico nas salas de aula das escolas públicas e 

subliminarmente apontavam os professores como peças-chave na 

perpetuação da mediocridade pedagógica, ou explicitamente atribuíram forte 

parcela de ―culpa‖ à incompetência e má formação dos professores. 

Entretanto, afirmei em trabalho anterior (...) que precisamos superar essa 

concepção de "algoz incompetente" que historicamente vem permeando as 

interpretações sobre os nossos professores. Precisamos reconhecer os 

professores como sujeitos de seu fazer e de seu pensar. Entretanto, 

reconhecimento e respeito não significam aceitação ou legitimação a priori de 

princípios pragmaticamente partilhados. Não se trata de uma glorificação a-

crítica do trabalho docente, como nos alerta Zeichner (1998) (DIAS-DA-

SILVA, 2002, p. 638). 

 

A autora elucida que, em sua origem, o delineamento teórico de um professor 

universal tomou como ponto de partida diversas pesquisas que apontavam o fracasso do 

ensino, associando-o, de forma mais aberta ou mais sutil, ao fracasso do professor.  

Já se tornou célebre a experiência do sociólogo francês Dubet (1997), estudioso 

da atuação e formação de professores, que se propôs, como estudo de campo, a lecionar 

na educação básica francesa durante um ano, a fim de verificar qual era o grau de 
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realidade das histórias contadas pelas professoras. Dubet afirma em relação à escola 

básica:  

 

É extremamente cansativo dar a aula já que é necessário a toda hora dar 

tarefas, seduzir, ameaçar, falar (...). Aprendi que para uma aula que dura uma 

hora, só se aproveitam uns vinte minutos, o resto do tempo serve para ―botar 

ordem‖, para dar orientações (...) É extremamente difícil e eu tive uma 

grande agitação na sala, muito penosa, que durou mais ou menos dois meses 

(...) Depois de dois meses, eu estava um pouco desesperado: eu não 

conseguia nunca dar a aula. E então um dia, fiz um ―golpe de estado‖ na sala 

(...) Eu disse: vocês vão colocar as suas cadernetas de correspondência, a 

caderneta em que se colocam as punições, no canto da mesa, e o primeiro que 

falar, eu escrevo a seus pais, e ele terá duas horas de castigo. E durante uma 

semana foi o terror, eu puni (...) No final das contas, achei que a descrição 

que os professores entrevistados faziam na pesquisa era bastante correta. 

Cada vez que se entra na sala, é preciso reconstruir a relação: com este tipo 

de alunos, ela nunca se torna rotina. É cansativa. Cada vez, é preciso lembrar 

as regras do jogo; cada vez, é preciso reinteressá-los, cada vez, é preciso 

ameaçar, cada vez, é preciso recompensar (...). Foi preciso mobilizar muitos 

registros, sedução pessoal, ameaças, disciplina, que eu desconhecia 

completamente, que nunca havia usado na minha vida universitária (...) 

(DUBET, 1997, p. 223-225, grifos nossos). 

 

 Pelo relato de Dubet se percebe a dificuldade, em uma situação de ensino 

institucionalizada, em obter a atenção dos alunos ao falar, fazer com que sigam as 

orientações, que obedeçam e que não façam barulho, ou seja, há dificuldade em 

―professar‖ atividade não mais naturalmente aceita na época histórica atual (ROLDÃO, 

2007, p. 95). 

Nesse contexto, se torna necessário na aula um ―pequeno golpe de Estado‖ 

(DUBET, 1997, p. 224), uma espécie de saída autoritária em uma situação de caos 

escolar. Continuando a análise sobre esse cotidiano sobre os educadores, o autor então 

aborda a questão do ―bom professor‖, afirmando que: 

 

Quando olho para os meus colegas, havia muitos deles que eram muito fortes, 

que davam boas aulas. Havia outros que visivelmente, não conseguiam. O 

que mais me chamou a atenção, foi o clima de receio para com os alunos na 

sala dos professores. Isto quer dizer que alguns professores tinham medo 

antes de entrar na sala. Não era um colégio violento. Não havia agressões, 

não havia insultos mas era obviamente uma provação; como fazê-los 

trabalhar, como fazer com que ouçam, como fazer com que não façam 

barulho? Esta é a dificuldade, não é a violência. Mas numa sala de 

professores, nunca se fala disso, todo o mundo parece ser um bom professor. 

Mesmo que a gente visse colegas chorando, ou outros que nunca vinham, que 

passavam pelo corredor (DUBET, 1997, p. 225, grifos nossos). 

 

O ―bom professor‖ é ―forte‖, só ele consegue dar boas aulas. E o que são ―boas 

aulas‖ no contexto em que Dubet pesquisou? Não são aquelas que se estabelecem 
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despertando o interesse e o desejo pelo conhecimento, pois como ele mesmo afirma: 

―Falando bem e sabendo mais coisas do que eles, eu achava que podia seduzi-los 

intelectualmente. Nenhum efeito‖ (DUBET, 1997, p. 225).  

Constata-se o papel-chave que a ideia de ―bom professor‖ toma na rotina escolar, 

tanto que, o pesquisador observa que não se conversa na sala dos professores sobre o 

necessário exercício constante da atividade de controle da sala de aula, sobre os efeitos 

resultantes disto, todo o mundo quer ser um bom professor. Em relação a este problema, 

Dias-da-Silva (2002) revela que: 

 

(...) nossa convivência profissional (e pessoal) com professores de ensino 

fundamental revelava a existência de profissionais nem sempre bem 

sucedidos, sentindo-se solitários e desmotivados, trabalhando segundo 

procedimentos tradicionais, ora cedendo às pressões da ―pedagogia da 

facilidade‖ ora procurando se adaptar aos modismos educacionais, mas 

sempre convivendo traumaticamente com o fracasso e o desinteresse de seus 

alunos (...) Presenciamos, a cada ano, choro, desânimo, angústia de-quem-

não-terá-como-pagar-as-despesas-da-casa, insatisfação e revolta. Desânimo 

que contagia inclusive os que permanecem na escola, pois que a rotatividade 

implica um eterno recomeçar o trabalho, redefinir metas, recolocar alvos (...) 

Um desinteresse partilhado, originado no descrédito pela possibilidade de 

mudança e transformação (...) Falta de entusiasmo que é decorrente também 

da solidão que permeia o trabalho docente, sempre cobrado e questionado, 

sempre acusado de incompetente (pelos dirigentes) (DIAS-DA-SILVA, 2002, 

p. 638-644, grifos nossos). 

 

Na escola descrita por Dias-da-Silva, na qual os alunos não adquirem o 

conhecimento e o saber necessário à valorização de sua vida, em que o espaço escolar se 

torna um local desagradável e coisificado, antes que surja o vandalismo e a violência e, 

mesmo antes da indisciplina, há a questão do desinteresse dos alunos e porque não, dos 

professores, frente à necessidade de manter a escola aberta e em funcionamento. A 

autora revela que, nesse contexto, os professores intercalam ensino tradicional com 

modismos e uma espécie pedagogia da ação fácil. 

Incluem-se, como mostra Dubet, no rol de procedimentos docentes, técnicas 

comportamentais de controle de turma, que passam a compor o rol de metodologias de 

ensino desses profissionais, como já explicado, o pequeno golpe de Estado, ―(...) um 

fracasso pedagógico e moral, mas que permitiu fixar uma ordem bastante estúpida, a 

partir da qual a gente pode tentar controlar uma relação pouco regulada‖ (DUBET, 

1997, p. 225). 
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Na escola, essa noção se apresenta na forma de um acordo tácito necessário ao 

funcionamento da escola, mantendo práticas de intencionalidade implícita, de pouca 

consciência em relação à própria ação (MONFREDINE e RUSSO, 2003, p. 53). 

Na mesma direção, Azanha (2004) alerta que muito do que se especula sobre o 

perfil do professor competente são vontades sem uma via de concretização: ―(...) não há 

dúvida de que o professor deva ser um profissional competente, mas não há uma 

'estrada real' para conseguir esse desiderato‖ (AZANHA, 2004, p. 373). 

Percebe-se, com isso, o quanto de ambíguo há no conceito de ―bom professor‖, 

muitas vezes tido, sem maiores explicações, como um componente positivo da escola, 

um profissional dotado de características universais que permitem o ensino com êxito 

em qualquer circunstância, mas que acaba sendo não muito mais que um desejo ou 

―retrato imaginário.‖ Nas universidades, uma construção teórica. Nas escolas, o 

exercício de controle, de modismos e macetes para viabilizar o ensino ainda apegado às 

suas formas tradicionais, que traz subjacente a confissão do fracasso, do autoritarismo 

em meio ao caos. Essa noção acaba despontando em um ambiente onde já paira, de 

forma generalizada, a acusação de incompetência docente em face de desafios do 

contexto escolar. Nesse contexto, a escola continua não atingindo seu propósito de 

educar, pois a aquisição do conhecimento não é central, o mais importante é o controle 

do comportamento.  

Daí a inviabilidade da ideia de condicionar o êxito escolar à existência de uma 

figura universal de bom professor, em face da carência de fundamentos dessa noção. 

Fica claro que ela não aparece em um contexto no qual se pretende enfrentar e superar 

os desafios da escola em suas causas, mas como uma tática para manter a escola em 

funcionamento, em uma situação em que o jogo já é dado como perdido. Em lugar de 

combater a desolação que afeta o trabalho docente, a aprofunda. Assim, a ideia de ―bom 

professor‖ revela seu caráter ideológico, atrelada, na verdade, a uma política sutil contra 

o docente, relacionado ao poder no sistema de ensino.      

Como afirma Lopes (2010), aquilo que se pretende universal nada mais é do que 

um conjunto de significações temporariamente hegemônicas. Nesse sentido, o 

questionamento do poder implica em buscar que uma determinada significação ocupe o 

lugar de outras provisoriamente universais, ou seja, que consiga ocupar o lugar em que 

há a possibilidade de criar significações. Nesse sentido essa autora afirma: 
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(...) a política é o conjunto de decisões adotadas em um terreno indecidível -- 

ou seja, um terreno no qual o poder é constitutivo. Nessa perspectiva, é 

justamente quando não existe uma base racional para a tomada de decisão, 

quando faltam condições (...) capazes de definir a priori como decidir em 

dada direção, quando faltam as garantias e de estar tomando a direção certa, 

que nos constituímos como sujeitos de decisão e exercemos a política (...). 

Uma política sem garantia, sem um horizonte definitivo a ser alcançado. 

Tenho dialogado com a teoria do discurso de Laclau (...) como a 

possibilidade de entender lutas que fazem um dado particular (uma dada 

visão de currículo, um dado projeto político) alcançar destaque universal, 

articulando demandas de diferentes grupos sociais (LOPES, 2010, p. 33). 
 

Para Azanha, ―(...) A escola contemporânea é, pois, uma novidade social e 

cultural (...). A escola de hoje é a ruptura com a escola do passado (...)‖ (AZANHA, 

2004, p. 372). Esse novo projeto político que desponta preconiza a crise institucional da 

educação e da pedagogia vigente, pois como alerta Azanha, ―(...) haveria crise se o 

mundo escolar, que tem uma subcultura própria, permanecesse imobilizado num 

momento que é caracterizado por fortes mudanças sociais e culturais‖ (AZANHA, 

2004, p. 372-373). 

A superação da ideia de ―bom professor‖, assim, se faz necessária, não só em 

função da fragilidade teórica desse ponto de vista, mas também pela necessidade de 

criação, como nos diz Lopes (2010), de novas significações que legitimamente aspiram 

a hegemonia e que possam articular demandas e grupos sociais comprometidos com a 

superação dos graves entraves do atual contexto educacional. Para isso, é necessário 

mais do que nunca entendermos, através da reflexão sobre aspectos históricos, como 

determinadas significações se tornaram dominantes.   

 

 

1.2. Aspectos históricos da atividade de ensinar 

Roldão (2007) afirma que a ação de ensinar possui características específicas. A 

dificuldade em entendê-la advém do fato de que a atividade de ensino em geral precede 

o ensino sistematizado contemporâneo (ROLDÃO, 2007, p. 97). 

Na mesma trilha, Azanha considera que as noções básicas que temos sobre a 

atividade de ensinar remontam ao século XVII, especialmente às ideias de Comênio, um 

adepto da filosofia baconiana. Segundo Azanha, o que Comênio preconiza para o ensino 

é a transposição para a educação de uma ideia presente na revolução no pensamento 

científico: para conhecer a natureza, basta um método. Assim, ensinar algo a alguém se 

torna uma questão de dominar um conjunto de procedimentos (um método). Comênio 
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entendia que a conquista do conhecimento pelo indivíduo obedecia a lógicas idênticas 

ao do desenvolvimento social da ciência. Para Azanha, esse modo de pensar 

permaneceu até o início do século XX, presente na obra de John Dewey. Essa 

perspectiva dá origem à idéia de professor competente, já que, se o pupilo não aprende, 

é porque o preceptor não domina o método (AZANHA, 2004, p. 369). 

De acordo com Roldão (2007), quando a quantidade de saber acumulado era 

menor, pouco acessível e o seu domínio estava restrito a pequenos grupos, o ensinar era 

transmitir, professar, ler um saber. Na atualidade, a princípio, o ensinar não é transmitir 

algo a alguém, mas fazer aprender algo a alguém, como os escravos gregos, chamados 

pedagogos (peda: criança, ago: conduzir) faziam aos filhos dos conquistadores romanos. 

A autora afirma que: 

 

O entendimento de ensinar como sinônimo de transmitir um saber deixou de 

ser socialmente útil e profissionalmente distintivo da função em causa, num 

tempo de acesso alargado à informação e de estruturação das sociedades em 

torno do conhecimento enquanto capital global (ROLDÃO, 2007, p. 95). 

 

Azanha (2004) afirma que o ensino, em sua origem, foi uma relação preceptoral, 

baseada na ideia da relação entre dois: aquele que ensina e aquele que aprende, uma 

condição das elites de cada época, e assim, seu local de exercício acompanhava a 

movimentação do pupilo, presente ora no castelo, ora no campo, etc. (AZANHA, 2004, 

p. 371-372).  

Para Roldão (2007), o ensinar estava ligado ao preceptorado, mas também ao 

exercício missionário, embaralhando o aspecto pessoal e institucional do trabalho 

docente. Ainda segundo a autora, a tal indefinição foram acrescidas, no século XX, 

teorias as mais diversas, personalistas, behavioristas, não-diretivas, tecnicistas, etc., que 

conduziram o educador a ser definido entre um tecnocrata e um terapeuta (ROLDÃO, 

2007, p. 97). 

Na metade do século XX, como reflexo da corrida aeroespacial-armamentista da 

Guerra Fria, os Estados Unidos da América estabeleceram a necessidade de um ensino 

eficaz das Ciências Naturais e da Matemática, o que, de toda forma, acabou afetando o 

ensino das demais ciências. Esse ganho de eficiência no ensino foi pretendido na forma 

de um aumento da preocupação metodológica e com a fundamentação da aprendizagem 

em teorias psicológicas da inteligência e do desenvolvimento cognitivo e emocional.  
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Roldão considera mais um componente desse quadro, já complexo: a 

―institucionalização da escola como organização pública‖ (ROLDÃO, 2007, p. 96).  

No Brasil, segundo Azanha (2004), houve expansão maciça de matrículas na 

educação básica a partir de 1971, o que foi seguido da explosão dos cursos de 

licenciatura, os quais, ao invés de organizarem-se com base numa reflexão sobre o novo 

contexto educacional de institucionalização da educação pública de massas, tomaram 

como pressuposto a concepção corrente até aquele momento, preceptoral, que entendia 

o ensino como a mobilização adequada de metodologias psicologicamente 

fundamentadas para promover a aprendizagem, ―(...) ampliando substantivamente o 

espaço curricular de disciplinas vinculadas às temáticas específicas de feição 

metodológica e psicológica‖ (AZANHA, 2004, p. 371). Segundo o autor: 

 

A maciça expansão das matrículas no ensino fundamental desde há trinta 

anos, e no ensino médio mais recentemente, inviabilizaram uma concepção 

da atividade de ensino fundada na relação professor-aluno, na qual a imagem 

do ―bom professor‖ era basicamente a daquele profissional que dominava um 

saber disciplinar que seria transmitido a um discípulo (...). O êxito desse 

ensino dependia — pensava-se — de uma combinação de conhecimento 

disciplinar e de preparo didático do professor. No quadro dessa concepção, 

nasceram e permaneceram durante muitos anos os cursos de licenciatura no 

ensino superior brasileiro e em outros países (...). Obviamente, tudo isso 

reforçou uma concepção de ensino preceptoral fundada numa relação pessoal 

entre professor e aluno. O fulcro do problema, que ainda permanece, está no 

caráter abstrato da concepção da relação pedagógica como se ela fosse uma 

relação entre dois — aquele que ensina e aquele que aprende —, abstraída do 

contexto institucional. Ao considerar que a relação pedagógica pode ser 

orientada a partir de teorias que pretendem descrever e explicar a natureza do 

conhecimento, que o professor ensina, e a natureza da aprendizagem, que o 

aluno desenvolve, essa idéia ganha a fisionomia de um jogo abstrato entre 

parceiros abstratos: o preceptor e o discípulo (...). No atual quadro histórico 

— de ascensão das massas a uma educação cada vez mais ampliada — não 

há lugar para essa visão elitista e petrificada da relação pedagógica. 

(AZANHA, 2004, p. 371). 

 

A abertura da escola a toda a população fez emergir novos desafios sociais e 

históricos. Ao tratar da questão Vasconcellos (2012) afirma que: 

 

Houve um tempo em que parecia óbvia a necessidade e finalidade da escola. 

No entanto, especialmente a partir da década de setenta, com toda a crítica da 

sociologia francesa, a escola descobre-se como palco de conflitos e 

contradições sociais. Desde então, a explicitação de seu projeto, do dizer a 

que veio, vai se tornando cada vez mais importante (VASCONCELLOS, 

2012, p. 172). 

 

Para Veiga (2003) o projeto político-pedagógico da escola possui se constitui em 

uma ―inovação‖ da prática de ensino em um contexto institucionalizado, no sentido 
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―novo‖, de novidade, de ruptura do status quo. Isso se faz necessário, já que o projeto 

político de democratização da educação básica às massas não pode manter as formas de 

ensino anteriormente estabelecidas.   

Nesse contexto, conforme Azanha (2004): 

 

O ponto de vista pedagógico não é uma soma de parcelas de saberes teóricos 

que, embora necessários, nunca serão suficientes para alicerçar a 

compreensão da situação escolar e a formação do discernimento do educador. 

Nesses termos, é claro que não há fórmulas prontas para orientar essa 

formação, mas o próprio conceito de vida escolar é básico para que se 

alcance esse discernimento (...). Não se trata de discutir a necessidade teórica 

ou prática de conceitos gerais abstratos, mas a utilidade que eles possam ter 

para fundamentar e orientar práticas docentes que devem ocorrer em 

situações escolares concretas muito diferentes entre si (...) (AZANHA, 2004, 

p. 370). 

 

A pedagogia, assim, não pode ser entendida de forma genérica, a qual, perante 

quaisquer contextos, parecem sempre propor as mesmas práticas, um conjunto 

invariável de procedimentos de ensino, que são a aplicação de teorias da inteligência, da 

aprendizagem, etc. Trata-se de uma certa pedagogia, contextual, emergente da disputa 

institucional em torno de projetos políticos que garantam a inserção e permanência das 

massas na escola básica, ―sob medida‖, e cujos principais agentes são os profissionais 

envolvidos no ensino no quadro institucional da escola. A respeito dessa nova pedagogia 

Azanha (2004) afirma que:  

 

Diferentemente de outras situações profissionais, o exercício da profissão de 

ensinar só é possível no quadro institucional da escola, que deve ser o centro 

das preocupações teóricas e das atividades práticas em cursos de formação 

(...) não há respostas teóricas ou modelos práticos que possam orientar com 

segurança qualquer esforço de renovação de currículos, programas e 

métodos. A única certeza é que não há certezas (...). O ponto de vista 

pedagógico não deve, pois, ser uma tentativa de aplicação de conhecimentos 

auferidos em possíveis descrições e explicações de ―fatos‖ escolares, mas um 

esforço de compreensão da escola como um projeto institucional para 

transformar uma comunidade de professores e alunos (AZANHA, 2004, p. 

370-373). 

 

Ora, seria um contra-senso se, modificada a política de acesso à escola, não 

mudasse também a política pedagógica. A educação escolar para todos passa a ser 

inviável se a escola não construir a pedagogia específica de seu quadro institucional, 

baseada em uma reflexão interna da realidade referenciada ao contexto social. Essa 

nova situação impacta, como não podia deixar de ser, o trabalho teórico-prático da 

formação de educadores.    
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1.3. Uma formação docente psicologizante e calcada em metodologias de ensino 

Para Carvalho e Azanha (2010), a concepção de docência vigente, calcada no 

desempenho individualizado do educador, produz resistência e interdição ao debate 

sobre o estabelecimento de objetivos escolares socioculturais por parte do corpo docente 

das escolas e tem sua raiz em cursos de licenciaturas que, tomadas de uma visão 

predominantemente psicológica e metodológica do ensino, não partem do princípio que 

a sala de aula se encontra dentro de uma escola; e mais, em escolas diferentes e nem 

sequer semelhantes. Na visão dos autores, trata-se de uma formação inicial e continuada 

que diuturnamente reforça o ensino como relação individualizada entre alguém que 

ensina e alguém que aprende (preceptoria), calcada basicamente em metodologias de 

ensino e psicologia da aprendizagem, que não fornece aos docentes da escola básica 

pública elementos e ferramentas para que eles coloquem sob perspectiva mais ampla o 

problema institucional e coletivo das escolas (CARVALHO e AZANHA, 2010, p. 131-

133).  

Para Azanha (2004), a formação do professor não pode se fundamentar nas 

teorias da aprendizagem, da inteligência e do desenvolvimento cognitivo e emocional da 

criança e do adolescente; em primeiro lugar, porque estas possuem conclusões 

questionáveis e, em segundo lugar, mesmo aqueles aspectos dessas teorias que possuem 

comprovação empírica, não podem ser aplicadas na escola, pois não é possível 

depreender prescrições práticas de teorias (AZANHA, 2004, p. 370-371). 

Vasconcellos (2012) afirma que na situação atual o professor se encontra em 

uma condição na qual foi expropriado do saber necessário para a sua atuação, sem 

condição de entender a complexidade do conjunto do seu trabalho, à mercê de pressões 

e ingerências de todo tipo, sem compreender onde está, nem para onde quer ir 

(VASCONCELLOS, 2012, p. 25). 

Vale notar que, da maneira que o problema é colocado por Carvalho e Azanha 

(2010) e Azanha (2004), não cabe atribuir, como comumente é propagado, a causa da 

formação de ―maus professores‖ supostamente aos ―maus cursos‖ de graduação que 

estes fizeram (a tese do professor mal formado), mas ter em vista que, mais do que o 

curso ruim ofertado pela universidade A ou B, o que está em questão é o modelo de 

formação de professores em vigência há várias décadas, inclusive em instituições 

reconhecidas, que também atuam no sentido de formar o professor para o trabalho em 
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uma situação hipotética, na qual se ensinaria algo a alguém, concepção que não vige 

apenas no Brasil, mas permeia a educação em vários países. 

No caso dos professores já em exercício, as instâncias centrais de Estado (MEC, 

SMEs, SEEs, etc.) acabam buscando as Universidades com o intuito de ofertar cursos 

que, ao invés de auxiliarem na supressão da lacuna para o trabalho coletivo-institucional 

adquirida pelo professor em sua formação inicial, tendem a reforçar a cobrança pelo seu 

desempenho como professor isolado de uma disciplina (CARVALHO e AZANHA, 

2010, p. 135). 

Dessa forma, o professor não recebe o instrumental intelectual necessário para 

uma reflexão institucionalmente abrangente da escola, e assim se mantém durante sua 

atuação profissional. A esse respeito, já se tornou de conhecimento comum uma figura 

de pensamento na qual os professores são requisitados pelo coordenador pedagógico a 

ler um autor, por exemplo, Piaget, pela enésima vez, prática que acaba transcorrendo 

sem que seja feita a mediação entre ela e os desafios e dilemas enfrentados por esses 

profissionais, como se a obra de determinados autores já trouxessem, em si mesmas, as 

soluções dos problemas escolares, os professores é que ―não entendem‖. Não se 

propugna aqui a glorificação acrítica do trabalho docente (DIAS-DA-SILVA, 2002, p. 

638), mas a visão de que a formação de professores precisa ser desenhada em função da 

consciência das contradições e conflitos específicos enfrentados por eles em certo 

contexto escolar, no qual os formadores percebem que inexiste uma formação neutra 

invariável a ser fornecida. O modo como o projeto político-pedagógico está sendo 

discutido aqui coloca uma discussão e uma disputa em torno da própria concepção de 

ciência.  

     

 

1.4. O projeto político-pedagógico de escola 

No Brasil, pode ser utilizado o termo projeto educativo, porém projeto político-

pedagógico de escola é o termo mais utilizado na literatura pedagógica e na prática 

institucional educacional do país. Além disso, seu uso seria justificado por se referir a 

uma realidade mais ampla (cultural, social, política) sem descuidar do específico 

(atividades de ensino, a realidade local, etc.) (VASCONCELLOS, 2012, p. 169). 

É importante a ressalva de que o projeto político-pedagógico escolar necessita e 

se alimenta de uma formação cada vez mais rigorosa para o professor, o qual, segundo 
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Vasconcellos, deve possuir o conhecimento de sua disciplina e competência pedagógica. 

Contudo, segundo ele, um projeto de trabalho docente ―pouco valor tem‖, por melhor 

que seja, se não estiver articulado a um projeto político-pedagógico elaborado pelo 

coletivo escolar. Na visão desse autor: 

 

(...) atuar de qualquer forma, sendo condicionado pelas pressões do ambiente 

(rotinas, ideologias) é fácil; difícil é realizarmos uma ação consciente, que de 

fato corresponda às reais necessidades (praxis). Para isso precisamos de um 

referencial teórico-metodológico (VASCONCELLOS, 2012, p. 172). 

 

Carvalho e Azanha (2010), buscando conceituar o que se entende por ―projeto‖ 

remetem a Cornelius Castoriadis, explicando que um projeto é uma intenção de 

transformação do real fundada na representação do sentido dessa transformação, 

levando em conta as condições da realidade. Projetar é atributo do ser humano, que 

representa o mundo por meio de níveis maiores ou menores de consciência, conforme o 

coletivo oscila historicamente entre uma maior ou menor apreensão de elementos 

constitutivos da realidade. Dessa forma, a elaboração de um projeto de escola 

significaria saber quais são os principais problemas da realidade escolar, como 

solucioná-los, e quais serão as responsabilidades coletivas e individuais para resolver ou 

mesmo atenuar os problemas levantados (CARVALHO e AZANHA, 2010, p. 126-127). 

Na legislação, há subjacente essa discussão, na enumeração das atribuições 

docentes, presentes no artigo 13 da Lei nº 9.394, a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) da 

educação nacional (BRASIL, 1996). Segundo a norma, a primeira tarefa docente (inciso 

I do artigo 13) é a participação na elaboração do projeto político-pedagógico da escola. 

A segunda (inciso II do artigo 13) consiste na elaboração de plano de trabalho da sua 

disciplina, mas com base no ditado pelo inciso I. Decorre das duas tarefas anteriores, 

zelar pela aprendizagem do aluno (inciso III do artigo 13), dependente da boa realização 

das tarefas contidas nos incisos I e II. 

Para os dois autores citados acima, tal tarefa é essencial, já que, em um regime 

democrático, o coletivo escolar precisa atingir uma compreensão própria de sua prática, 

baseada na reflexão sobre os problemas da realidade, percebendo e elaborando o sentido 

ético de responsabilidade para com a sua tarefa, ou constituem-se em meros prestadores 

de serviços, com algum prurido moral, mas basicamente fazendo o que lhe é mandado 

(CARVALHO e AZANHA, 2010, p. 128). 
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Nessa mesma direção, para Lopes (2010), a projeção de uma realidade não pode 

abrir mão da política: 

 

(...) política é uma possibilidade de inventar o futuro, para cada um de nós, 

para outros e para o mundo. Fazer política, nessa perspectiva, é admitir que 

possíveis futuros são também contingentes. Defender um futuro contingente é 

afirmar que não é obrigatório nem logicamente necessário que esse futuro 

aconteça, mas também não é impossível que assim se dê. É o fato de o futuro 

ser possível e não obrigatório que nos faculta a possibilidade de inventá-lo 

(LOPES, 2010, p. 32). 

 

Isso significa que um projeto não pode tornar-se realidade sem a política. 

Construir um projeto não diz respeito propriamente a uma discussão em torno da 

verdade, mas de uma luta em torno dos recursos materiais e meios para concretizar 

determinada visão, sem o que, por mais certo que um determinado grupo esteja, a 

concretização de seu ponto de vista acaba não se efetivando. Na atualidade, nas escolas, 

é possível uma discussão ad eternum em torno das melhores ideias educacionais, mas 

sem a discussão em torno do exercício do poder na escola e no sistema de ensino, de 

modo que as decisões são deixadas nas mãos de poucas pessoas, colocando em prática 

os mesmos velhos projetos, vetando-se iniciativas propositivas de novas formas de 

organização e gestão. Um reflexo disso são as discussões pedagógicas em torno deste 

ou aquele autor (Piaget, Vigotsky, por exemplo), estimuladas sim, mas desde que não 

enveredem por discutir ―o administrativo‖, deixado fora da alçada dos professores, pais 

e alunos. 

Um projeto, para se materializar, precisa do exercício do poder para jogar com a 

determinação da realidade. Nisto consiste a política: no entendimento de que os limites 

dados da realidade não são naturais, mas discutíveis, passíveis de serem ultrapassados. 

Nada é definitivamente fixo, ao contrário, há somente o precário e o contingente de toda 

hegemonia, que constitui seu caráter provisório. De acordo com a autora: 

 

Falamos de limites de contextos contingentes, mas não temos como 

representá-los. Assim, esses limites ao mesmo tempo em que são necessários 

são impossíveis. Por exemplo, só posso definir uma estrutura social por meio 

da definição de suas fronteiras. Mas por sua vez essas fronteiras só podem ser 

definidas a partir da articulação de diferenças que se antagonizam com algo 

que está fora dessa mesma estrutura (...). Por isso todo sentido, decorrente de 

uma dada estrutura de significação, é contingente e histórico, não é um 

transcendental fixo nem se refere a alguma forma imanente (...) Não havendo 

estruturas fixas e centradas, a ordem social só pode ser criada por relações 

hegemônicas contingentes (...) (LOPES, 2010, p. 31-32). 
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O que é considerado universal hoje, aquilo que dita os limites, diz o que é ou não 

é, o que pode ou não pode, não necessariamente o é amanhã. Nas palavras de Lopes: 

 

Isso faz com que os fundamentos universais sejam impossíveis -- aqueles 

fundamentos que fecham a significação da política de uma vez por todas. 

Mas como continuamos precisando dos fundamentos, Laclau argumenta que 

esse fundamento se torna um lugar vazio, ocupado parcial e provisoriamente 

por diferentes significações. A política consiste na luta por ocupar esse lugar. 

E essas lutas são sempre lutas por hegemonia (...) (LOPES, 2010, p. 32). 

 

Na luta política não é possível reunir os melhores argumentos racionais na forma 

de princípios que logicamente precedem a ação, agindo quando se tem absoluta certeza. 

Pelo contrário, na disputa cotidiana o pensar imiscui-se com o agir, de maneira que o 

real vai se desvelando pelo pensar na medida em que avança o agir, porque não há 

certezas, só há decisões de sujeitos que aprendem e reaprendem com as consequências 

de atos já exercidos e que não podem ser inteiramente previstos. É por isso que um 

grupo que porta uma determinada significação, um projeto, pode lutar para que esse 

projeto ocupe o lugar hegemônico de significação, porque não há que se esperar do 

projeto que apresente todas as suas razões, muitas das quais ele nem estaria pronto para 

dar. Simplesmente porque é legítimo lutar pelo poder em torno de um projeto que não 

está em destaque hoje, como o projeto vigente hoje, ontem também não estava. 

Tal projeto, por sua vez, se forja em um determinado contexto institucional, 

trazendo em seu âmago certas práticas pedagógicas específicas, complexas, históricas. 

Dessa forma, a existência de um projeto político e pedagógico em uma instituição de 

ensino não está dada em si mesma, como se a escola, pela sua própria existência, já 

dispusesse dele. Pelo contrário, requer elaboração. Elaborar, nesse caso, significa um 

trabalho concreto para o qual os sujeitos não estão preparados de forma natural ou 

voluntária, e mesmo as suas experiências, se não organizadas e submetidas à reflexão 

sistemática, não resultam na possibilidade de esses sujeitos organizarem tal projeto. 

Mas um atuar ―de qualquer jeito‖, as formas ―fáceis‖ de agir, acabam 

transcorrendo nas escolas, em um quadro confuso, no sentido de que podem ser 

assumidas por qualquer um, sem maior preparação. No entanto, Roldão (2007) se opõe 

a isso. O trabalho docente nada tem a ver com um trabalho em geral, mero dispêndio 

quantitativo de energias, e sim com um trabalho de qualidade específica, distinta. 

Trabalhar várias horas dentro de uma escola não faz de ninguém um educador. Esta 

autora, na análise que faz, vê a situação da seguinte forma: 
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Neste quadro de contradições e tensões, partimos do pressuposto da absoluta 

centralidade do conhecimento profissional, embora enquadrado na teia de 

todos os outros elementos, como fator decisivo da distinção profissional, na 

fase do processo de evolução histórica da profissão que se atravessa, 

claramente marcado pela tensão entre o salto para um nível mais consistente 

de profissionalidade ou o risco de recuo para situações de proletarização e 

funcionarização reforçadas (...). Por isso afirmámos noutro local ser o 

conhecimento profissional o ―elo mais fraco‖ da profissão docente (Roldão, 

2005a), aquele em que importa investir como alavanca capaz de reverter o 

descrédito, o desânimo, o escasso reconhecimento – factores repetidamente 

identificados na investigação sobre professores e desenvolvimento 

profissional (...) (ROLDÃO, 2007, p. 97). 

 

Ainda segundo a autora, educadores precisam contar com ferramentas que lhes 

forneçam a capacidade de teorizar e conceituar sua ação, de modo a superar o 

praticismo, compreendendo o saber teórico formal sobre a atividade e gestando saber 

teórico na atividade, superando o aplicacionismo, construindo os fundamentos do agir 

informado cientificamente. O que se caracteriza como próprio da atividade docente, 

para essa autora, é a intencionalidade da ação educativa, quer dizer, saber por que se faz 

é parte de saber fazer, de modo a desconstruir o implícito, para a produção de um saber 

profissional articulado e sistematizado (ROLDÃO, 2007, p. 102). 

Nesse sentido, também para Vasconcellos (2012), há que se dispor de um 

―Méthodos‖ que ajude a enfrentar os desafios do cotidiano da escola, só que de uma 

forma refletida, sistematizada, orgânica, científica, e, no que é essencial, participativa. 

Mas tal tarefa não é feita isoladamente, por cada docente. Pelo contrário: Roldão 

(2007) aponta, na mesma direção de Azanha (2004) e Vasconcellos (2012), uma 

limitação muito forte na classe do magistério: a dificuldade de constituição de uma 

prática coletiva de mútua supervisão, produzindo ajustes entre os sujeitos, os 

conhecimentos e os contextos, dentro de uma lógica de comunicação e de circulação de 

informações que gere debates entre pares e entre esses e a comunidade. É o conceito de 

meta-análise (ROLDÃO, 2007, p. 101). 

Carvalho e Azanha (2010), na mesma direção, entendem que a atividade 

educativa da escola pública contemporânea supera o ensino de disciplinas, constituindo-

se em uma tarefa social que requer enfeixamento dos esforços individuais, expresso no 

coletivo concreto dos que nela estudam e trabalham engajados na elaboração e 

realização de um projeto significativo (um projeto político-pedagógico) que, por sua 

vez, exige saber quais são os principais problemas da realidade escolar, como solucioná-

los, e quais serão as responsabilidades coletivas e individuais para resolver ou mesmo 

atenuar os problemas levantados (CARVALHO e AZANHA, 2010, p. 129). 



44 
 

 

Assim, ainda segundo os autores, o fracasso em ensinar raramente é decorrente 

de uma questão didática ou metodológica do professor (da sua competência); trata-se de 

uma questão institucional: escolas ruins muitas vezes contam com bons professores, e 

professores ruins também trabalham em escolas que na verdade são boas. Dessa forma, 

o êxito de uma disciplina está condicionado a certo grau de êxito escolar geral. O 

professor, antes de ser professor de uma disciplina, é professor num contexto específico 

de uma escola, de forma que, o bom exercício de sua tarefa é, antes de tudo, o êxito do 

trabalho coletivo escolar (idem, ibidem, p. 133). 

Segundo Veiga, a base científica de uma nova pedagogia está presente em germe 

em determinado contexto. A sua diferença é a participação institucional de todos em 

uma coletividade cognoscente, em novas bases epistemológicas: 

  

Em resumo, a inovação emancipatória ou edificante pressupõe uma ruptura 

que, acima de tudo, predisponha as pessoas e as instituições para a indagação 

e para a emancipação (...). A inovação é produto da reflexão da realidade 

interna da instituição referenciada a um contexto social mais amplo (...)  

Inovação e projeto político-pedagógico estão articulados, integrando o 

processo com o produto porque o resultado final não é só um processo 

consolidado de inovação metodológica no interior de um projeto político-

pedagógico construído, desenvolvido e avaliado coletivamente, mas é um 

produto inovador que provocará também rupturas epistemológicas. Não 

podemos separar processo de produto (VEIGA, 2003, p. 272). 

 

Um processo de inovação educacional pode assumir assim um sentido 

emancipatório, na forma de um projeto político-pedagógico emancipatório, que é 

produto e meio de conhecimento de uma coletividade. A inovação assim produzida tem 

como base uma ruptura epistemológica, ocasionada, é preciso dizer, pelo advento de 

uma ciência nova e emergente; é fruto de maior comunicação e diálogo com os saberes 

locais; busca a superação da fragmentação, de modo que a própria organização do 

coletivo introduz a transformação da organização, numa articulação processo/produto, 

considerando a particularidade e singularidade da comunidade educativa. Disciplinas, 

conteúdos, métodos e relações se transformam (VEIGA, 2003, p. 274). 

A pedagogia de que se fala, assim, se viabiliza a partir de uma reflexão e uma 

disputa de projetos políticos no contexto da própria escola, como exercício da sua 

autonomia: a ciência da escola. Ela já nasce em campo de batalha, visando apear do 

poder os grupos que produzem e legitimam significados em torno da manutenção do 

atual status quo educacional, contribuindo para a recusa e a superação do pensamento 

científico racionalista/positivista, depreendido de uma visão conservadora, fragmentária, 
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escamoteadora de conflitos que se apresenta como um projeto, ou proposta pedagógica, 

―apolítico‖ (idem, ibidem, p. 269). 

Essa posição de pseudoneutralidade (idem, ibidem, p. 272), ao entender que é 

possível um projeto humano que prescinda da política, ―técnico‖, um conjunto de 

procedimentos de ensino a serem ―aplicados‖ na escola é, na verdade, segundo Veiga, 

um projeto político-pedagógico também, mas que tenta ocultar-se, dissimular-se, e não 

levar a discussão e deliberação dos limites da realidade para o plano formal. Para a 

autora, esse projeto: 

 

(...) tem suas bases epistemológicas assentadas no caráter regulador e 

normativo da ciência conservadora, caracterizada, de um lado, pela 

observação descomprometida, pela certeza ordenada e pela quantificação dos 

fenômenos atrelados a um processo de mudança fragmentado, limitado e 

autoritário; e de outro, pelo não-desenvolvimento de uma articulação 

potencializadora de novas relações entre o ser, o saber e o agir (...). Se 

tomarmos os elementos constitutivos desta concepção de inovação, 

percebemos, então, que toda inovação se articula em torno da novidade, 

reforma, racionalidade científica, aplicação técnica do conhecimento, de fora 

para dentro, ou seja, instituída. Há ritualização e padronização do processo 

investigativo. De forma geral, as idéias de eficácia, normas, prescrições, 

ordem, equilíbrio permeiam o processo inovador (...) para produzir uma 

mudança organizacional descontextualizada (...) não reconhecendo as 

relações de força entre o institucional e o contexto social mais amplo. (...) 

Essa mudança não produz um projeto pedagógico novo, produz o mesmo 

sistema, modificado. A inovação é uma simples rearticulação do sistema, 

visando à introdução acrítica do novo no velho (VEIGA, 2003, p. 269). 

 

Pode ser chamado de regulatório, ao pretender imprimir um controle sutil da 

ação dos profissionais e realidade da escola, ou técnico, sublinhando, assim, a sua 

pseudoneutralidade (VEIGA, 2003, p. 269). Esse projeto se fundamenta na visão de um 

processo de mudança fragmentado e autoritário, visando chegar a um produto pronto e 

acabado. Promove a introdução acrítica do novo no velho, ignorando a dimensão 

política e sociocultural, produzindo uma mudança organizacional descontextualizada e 

negando a diversidade de interesses e de atores, de modo a escamotear conflitos. Seu 

foco é obter um produto final formal. 
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1.5. O projeto político-pedagógico no sistema de ensino  

 

1.5.1. O sistema de ensino como núcleo no qual é possível a disputa de projetos  

Segundo Batista (2012), ao refletirem sobre projeto político-pedagógico (PPP), 

muitos autores tratam da temática como elaboração de um documento intraescolar, mal 

relacionando a dinâmica da escola com a dinâmica social e com as políticas 

educacionais. A autora argumenta que as discussões em torno do projeto político-

pedagógico em geral restringem-se a práticas internas, sem despertar práticas sociais 

mais amplas. Essa situação pode resultar na responsabilização da escola pelo seu 

projeto, reforçando a perspectiva neoliberal (BATISTA, 2012, p. 121-122).  

Vasconcellos observa, em relação aos espaços escolares de discussão do projeto 

político-pedagógico, um problema: 

 

(...) no cotidiano das escolas, em especial no início e final de ano, é realizada 

uma série de práticas como preencher formulários com objetivos, conteúdo, 

estratégia, avaliação (…). Outras vezes, os professores são convocados para 

discutirem a proposta pedagógica da escola. O que se percebe, no entanto, é 

que com frequência estas atividades são feitas quase sempre mecanicamente, 

cumprindo prazos e rituais formais, vazios de sentido (VASCONCELLOS, 

2012, p. 15-16).  

 

Carvalho e Azanha apresentam uma análise da questão em seus próprios termos: 

 

A questão da autonomia escolar e de seu desdobramento num projeto 

pedagógico é, como problema, típico da escola pública que (...) integra uma 

rede de escolas e, por isso, está sempre sujeita a interferências de órgãos 

externos responsáveis pela organização, administração e controle escolar 

(CARVALHO e AZANHA, 2010, p. 128). 

 

As normas do sistema de ensino podem acarretar na burocratização do projeto 

político-pedagógico, resultando em um documento estritamente intraescolar, sem 

relação com o contexto social no qual a escola está inserida, o qual facilitaria, em 

primeiro lugar, a atribuição de responsabilidade, antes do compartilhamento efetivo das 

decisões.  

Um sistema (todo), no entanto, não é a justaposição de suas escolas (partes), 

cada uma com seu PPP isolado, mas expressa a relação entre a parte e o todo, um 

sentido comum, em que as partes plurais e heterogêneas, como partes autônomas, 

integram-se à intencionalidade do sistema, que deve, esse sim, dispor de competência 
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para orquestrar movimentos plurais, resultando em uma atuação ativa e compartilhada 

entre as escolas e entre as escolas e os sistemas (CARIA, 2010, p. 73).  

Com efeito, a época contemporânea, segundo Silva (2003), é a época em que se 

apresenta ―o problema da direção racional das relações entre a escola e as outras 

instituições sociais, ou das relações entre os vários tipos de escolas (...)‖ (SILVA, 2003, 

p. 195). Porém, esse fato não é em si mesmo negativo, sob pena de se fixar um 

parâmetro de reflexão idealista no qual as escolas só poderão construir e exercer seus 

projetos quando deixar de existir um sistema central ordenado de educação. 

Não é possível deixar de associar esse idílio com as antigas escolas isoladas 

(SOUZA, 1996, p. 46) existentes no Brasil no início da modernização republicana, de 

maneira que, em muitos casos, no que se refere à autonomia escolar, não raro esta 

remete à ideia de uma escola em isolamento, situada no limiar da modernidade e da pré-

modernidade. Este período, por isso, segundo Silva (2003), não pode ser referência para 

a organização escolar contemporânea, já que é marcado pelo crescimento não planejado 

dos sistemas escolares, no qual a principal determinante é que: 

 

O acaso ou a ação fortuita de causa e efeito levava a adaptações espontâneas, 

automáticas, pois só na aparência uma nova escola, um novo plano de ensino 

eram criações inteiramente novas: sua maior parte, como diz Mannheim, se 

originava de um processo seletivo de descobrimento, lento e tradicional (...) 

(SILVA, 2003, p. 195).   

 

 Esta herança da tradição escolar brasileira acaba por produzir uma visão 

nostálgica negativa da ação burocrática do Estado em relação ao sistema escolar, que vê 

de forma dicotômica (Escola - vida X Estado - burocracia) algo que é mais complexo, 

pois se trata da ―dupla articulação das escolas entre si e do sistema escolar com a vida 

social (...)‖ (SILVA, 2003, p. 196), aspecto de um problema maior, expresso: 

 

(...) no problema de transformar o processo e o conteúdo da educação em 

cada um dos tipos de escola que constitui o sistema escolar, num momento 

dado, a fim de os pôr em consonância com as condições da sociedade nesse 

momento (SILVA, 2003, p. 196). 

  

Ainda de acordo com o autor, na sociedade contemporânea, planificada, rompe-

se com a ideia de que qualquer educação é melhor do que nenhuma. Oferecer qualquer 

educação, expandir a rede de escolas de um modo qualquer, causam severos desajustes 

sociais e econômicos (SILVA, 2003, p. 204).  
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Com isso, é preciso critério para não confundir toda a atuação estatal como uma 

atuação negativa, pois, segundo Freitas, é legítima a ―ação do Estado para, por exemplo, 

fazer cumprir direitos arduamente conquistados nas lutas sociais, entre eles o direito de 

acesso ao conhecimento historicamente acumulado por meio dos processos escolares‖ 

(FREITAS, 2005, p. 913). Na verdade, ao se aceitar a disputa política no interior das 

instituições, todas as forças em disputa visam o controle do Estado para a indução de 

transformações. Assim, não é correto camuflar que há o desejo de regular, de 

estabelecer políticas públicas (FREITAS, idem, ibidem). 

A esse respeito, Carvalho e Azanha (2010) afirmam que: 

 

Essa situação não é, em si mesma, negativa, mas frequentemente acaba 

sendo, porque órgãos centrais, com maior ou menor amplitude, tendem a 

desconhecer a peculiaridade de distintas situações escolares e decidem e 

orientam como se todas as unidades fossem idênticas ou muito semelhantes  

(CARVALHO e AZANHA, 2010, p. 128). 
 

Desta forma, a relação mundo externo/mundo interno que compõe a escola não é 

uma relação simplória. Como explicam Carvalho e Azanha, pertencer a um sistema não 

é, para a escola, um fato negativo em si mesmo, mas o é com frequência, na medida em 

que os sistemas tendem a homogeneizar e padronizar, suprimindo assim a diversidade 

com que se apresentam as várias escolas. Deduz-se daí que os vários níveis de sistemas 

de educação (os diversos sistemas municipais e estaduais) não agem uniformemente, 

mas que, seguindo seus diferentes momentos políticos, detêm certa autonomia relativa, 

sendo que os sistemas, talvez em sua maioria, agem no sentido de suprimir a 

diversidade de manifestação de suas escolas, mas outros não. Essa questão é assim 

colocada por Luiz Carlos de Freitas: ―Os variados espaços dos sistemas de ensino são 

disputados por propostas políticas, por diversas concepções educativas e, por que não 

reconhecer, pela inércia da rotina diária‖ (FREITAS, 2005, p. 912).  

Monfredini e Russo (2003), estudiosos do projeto político-pedagógico no 

sistema municipal paulistano, explicam que, ao se analisar o sistema de ensino gerido 

pela Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, os condicionantes ideológicos de 

certas visões neoliberais de projeto político-pedagógico e os obstáculos levantados 

pelos sistemas de ensino à construção autêntica do mesmo, não significam uma 

determinação da impossibilidade de fazê-lo, mas antes, compõem o que pode ser 

considerado uma contradição concreta presente nas relações sociais das escolas da rede. 

Nas palavras dos autores: 
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No mesmo processo em que o projeto pedagógico normatizado/legalizado 

impõe sérios controles ao trabalho da equipe técnica e dos outros 

profissionais que atuam na escola, concretizam-se as condições, pela 

ausência do principal agente de implantação da racionalidade citada – a SME 

–, para as práticas alternativas que afirmam a autonomia, não como 

universalidade abstrata, mas concreta, historicamente constituída. Assim, os 

atores da escola respondem às inevitáveis exigências burocráticas da SME 

preenchendo relatórios, informações e cumprindo prazos, horários e datas, 

mas isso não significa adaptação à norma legal. A autonomia da escola pode 

constituir-se na tensão com esses limites organizacionais, se mediada pelo 

contexto social, político e cultural no qual a unidade escolar se insere 

(MONFREDINI e RUSSO, 2003, p. 208, grifos nossos). 

 

 Assim, o fato da SME paulistana adotar um regime de planejamento e de 

controle centralizado sobre as unidades educacionais não significa que esta instância 

tenha, só por isso, êxito neste empreendimento, o qual possui limitações, uma vez que, 

embora o órgão central imponha mecanismos de vigilância sobre a escola, é impossível, 

pela própria contradição do caráter centralizado desse controle, a observação e 

intervenção sobre todas as experiências e vivências nessas unidades. 

Não está colocado, por outro lado, uma dualidade simples, a do projeto político-

pedagógico emancipatório pensado de modo separado e dicotomizado em relação ao 

projeto político-pedagógico técnico-regulatório. Para Veiga: 

 

(...) os resultados da inovação ultrapassam as questões técnicas sem 

prescindir delas e opõem-se às orientações da racionalidade da ciência 

conservadora. (...). Este ponto é de vital importância para se avançar na 

construção de um projeto político-pedagógico que supere a reprodução 

acrítica, a rotina, a racionalidade técnica, que considera a prática um campo 

de aplicação empirista, centrada nos meios (VEIGA, 2003, p. 274-275, grifos 

nossos). 

 

Nesse sentido, a visão emancipatória e a visão técnico-burocrática de escola não 

são paralelas, mas se encontram imbricadas. Não há aqui, portanto, a assunção de um 

ponto de vista ―purista‖, ignorante da técnica, da burocracia, dos pressupostos da 

administração, da ciência racionalista/positivista, produzindo a ruptura a priori com 

esses condicionantes da realidade material da escola; diferentemente, o problema é 

colocado, como aponta Veiga, na perspectiva de um trabalho de reflexão que leve à 

ultrapassagem, à superação desses pressupostos, que, na realidade da escola, não estão 

separados de forma ―pura‖, mas imbricados. Como explicam Monfredini e Russo: 

 

Mas, contraditoriamente, é pelo trabalho nas unidades escolares que os 

educadores podem reconhecer o aspecto conservador da modernização 

proposta. É justamente nessa contradição que reside a possibilidade de 
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construção de alternativas à lógica que se pretende implantar 

(MONFREDINI e RUSSO, 2003, p. 201). 

 

Assim, o projeto político-pedagógico emancipatório da comunidade escolar 

nasce de uma condição objetiva na qual muitas vezes não está claro o que se deseja 

fazer, o cotidiano é burocratizado e se vive a urgência e o imediatismo; os autores 

estudados não fornecem respostas; as propostas de mudança são insubsistentes, com a 

finalidade de atender este ou aquele projeto exigido pela SME. Assim, embora se 

mudem os discursos sobre a realidade educacional, ela permanece, em sua estrutura, 

basicamente a mesma. Contudo, a ação pedagógica emancipatória da comunidade 

escolar só pode nascer e existir a partir da e em contradição com esta realidade concreta, 

no trabalho cotidiano em que as determinações da política regulatória vão, no árduo 

esforço da consciência, sendo reconhecidas e criticadas pela coletividade, que vai se 

auto-organizando, até que, pela ação que aos poucos reconhece o que e quem a controla, 

se vislumbre a possibilidade de construção de alternativas. 

 Ao mesmo tempo, os caracteres técnicos, burocráticos ou regulatórios da vida 

escolar não são abolidos de um só golpe; o projeto não se constitui à margem desses 

elementos, mas em um trabalho político que os toma e os ultrapassa. A emancipação 

não abole a técnica, pelo contrário, transforma-a e desenvolve-a. Projetos políticos 

emancipatórios precisam de forte base técnica. 

Construindo-se a mediação política entre as exigências burocráticas limitadoras 

e o social e cultural local, ao controle estatal corresponde uma possibilidade de 

concretização de condições para a construção de uma proposta que surge nas escolas do 

sistema, e não no centro de controle. As determinações burocráticas conformam uma 

situação restritiva, mas não impeditiva da realização dessa tarefa.  

Na mesma direção, Veiga (2003) afirma que a impossibilidade de realização de 

um projeto educativo emancipatório nas escolas não advém das exigências burocráticas 

em si mesmas, mas do fato de elas se tornarem a única preocupação. Nas palavras dessa 

autora: 

 

A estratégia do gestor para inovar pode ser de natureza empírico racional ou 

político-administrativa (...). Isso significa que os resultados da inovação são 

transformados em normas e prescrições e, conseqüentemente, sua aplicação é 

também técnica. Claro que é esta uma das maneiras de proceder; entretanto, 

se for a única, fortalecerá mais ainda a racionalidade científica que continua 

respondendo às questões de nosso tempo (...). Trata-se de um conjunto de 

ferramentas (diretrizes, formulários, fichas, parâmetros, critérios etc.) 

proposto em nível nacional. Como medidas e ferramentas instituídas 
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legalmente, devem ser incorporadas pelas instituições educativas nos projetos 

pedagógicos a serem, muitas vezes, financiados, autorizados, reconhecidos e 

credenciados (...). Não podemos separar processo de produto. Sob esta ótica, 

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 (...) (VEIGA, 2003, p. 269-

275, grifos nossos). 

  

Para essa autora, a gestão na instituição educacional na direção da construção de 

um projeto político-pedagógico emancipatório, a nortear o cotidiano escolar, é também 

técnica. A questão é que essa esfera não deve ser dominante, ganhando força e 

autonomia dentro da instituição, de modo a tornar-se um fim em si mesmo.  

Trata-se de uma questão do PPP que precisa ser reconsiderada: o estudo e 

domínio dos meios para se levar a cabo o projeto, o qual necessitará de recursos, 

credenciais, chancelas, etc., vigentes em uma sociedade na qual ainda vigora a 

racionalidade administrativa. O processo desencadeado por um projeto emancipatório, 

ao invés de desencantar-se com exigências burocrático-administrativas, pode debruçar-

se sob tais procedimentos, de modo a buscar alternativas aos seus diferentes aspectos 

(uma estratégia político-administrativa), construindo a autonomia administrativo-

financeira da escola, preconizada pela LDB (artigo 15), pois, um dos fundamentos da 

realização de um projeto político-pedagógico emancipatório é o exercício da 

constituição da auto-administração da escola, financiada pelo Estado. 

O tensionamento das práticas administrativas, em direção à sua transformação e 

reformulação, coloca a questão da ação coletiva, sem a qual não há forças para se 

questionar procedimentos muito arraigados, como a burocracia. 

Segundo De Rossi (2003): 

 

Minha suspeita é a de que, não apenas pela via dos sindicatos, é possível 

sustentar organizações docentes. (...) As práticas de gestão democrática 

(colegiada) de educadores, como instrumento do PPP, só conseguem articular 

oposições básicas quando são capazes de ultrapassar as formas tácitas e 

alcançar o campo estratégico das representações políticas formais, quando as 

práticas culturais interagem com as práticas sociais, quando os projetos 

emancipadores são considerados matéria-prima da política e influenciam 

diretivas governamentais (...) (DE ROSSI, 2003, p. 324-328). 

 

Nesse sentido, De Rossi nos alerta sobre a existência de um conjunto de PPPs 

nos anos 1980, na cidade de Campinas e entorno, que, articulando várias unidades 

educacionais, chegaram a exigir: 1) a elaboração de um PPP regional; 2) a eleição do 
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Dirigente Regional de Ensino; 3) participação nas decisões relativas às propostas 

curriculares governamentais; 4) a articulação de grupos de estudo autônomos. 

Em verdade, a realização de um projeto político-pedagógico na atualidade traz o 

problema da articulação de alianças; empreendê-lo de modo isolado, de modo 

estritamente intraescolar, é um bom caminho para fazê-lo fracassar. É preciso acúmulo 

de forças para o enfrentamento na consecução de um projeto que será contestador e 

tensionador, situado na relação escolas/sistema de ensino/sociedade, pois, de que forma 

uma única escola pode garantir seu PPP enfrentando sozinha uma Diretoria de Ensino? 

As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) estabelecem que padronização e 

homogeneização comprometem a educação ofertada pela rede, e, ao mesmo tempo, 

dispõem sobre a necessidade de horizontalidade das relações, exercício partilhado do 

poder e democratização, abrangendo dirigentes macro e micro, responsabilidade 

negocial partilhada e decisões assumidas coletivamente na escola, além da burocracia 

entendida como secundária em relação às atividades educacionais, compondo-se um 

quadro de qualidade política que a escola deve possuir (BRASIL, 2010a). 

Como argumenta De Rossi: 

 

Os PPP brasileiros recentes, que permanecem arriscando por caminhos 

emancipadores, obtêm conquistas mais duradouras quando concebidos junto 

com os movimentos acadêmicos e sociais, articulados a gestões progressistas 

de partidos de esquerda e desenvolvidos por Secretarias Municipais (ou 

Estaduais) de Educação (DE ROSSI, 2003, p. 328). 

 

Nesse sentido, os projetos de escola existem no contexto de sistemas de ensino 

municipais, e por isso são políticos não só na medida em que se comprometem com a 

formação do cidadão crítico (para criação de uma sociedade melhor), mas porque fazem 

política na escola e no sistema municipal de ensino. Ora, um projeto de ser humano, de 

sociedade e de educação pertence a um projeto de conquista e de exercício de poder, 

gerando conflitos na escola e no sistema de ensino municipal. Quando não hegemônico, 

luta para hegemonizar-se, entendendo que o projeto que está hegemônico, vai lutar para 

manter-se assim. Como esclarece Lopes: 

 

Discuto democracia considerando que pretender uma sociedade democrática 

não significa pretender uma sociedade sem conflitos (...) um consenso sem 

conflitos e sem fissuras é tão prejudicial (...) quanto a inexistência de 

qualquer possibilidade de consenso (...). A pretensão de que um dado grupo 

social seja capaz de representar a totalidade social, sem negociação, e lhe dar 

todo sentido, é por si só uma situação que mina com a possibilidade 

democrática (...). O antagonismo permanece sempre como marca de 
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enfrentamento político (...) conviver com a incerteza do jogo político parece 

ser o que nos resta (...) é fascinante porque faz parte do jogo democrático 

(LOPES, 2010, p. 34-35). 

 

Nessa mesma direção, Veiga afirma que: 

 

É fácil compreender que a intencionalidade permeia todo o processo inovador 

e, conseqüentemente, o processo de construção, execução e avaliação do 

projeto político-pedagógico. Os processos inovadores lutam contra as formas 

instituídas e os mecanismos de poder. É um processo de dentro para fora. 

Essa visão reforça as definições emergentes e alternativas da realidade. 

Assim, ela deslegitima as formas institucionais, a fim de propiciar a 

argumentação, a comunicação e a solidariedade (...). É certo que as inovações 

se desenvolvem na prática cotidiana, ou seja, realizam-se no processo de 

construção/implementação dos projetos pedagógicos. (...) (VEIGA, 2003, p. 

274). 

 

Da impossibilidade, na dinâmica social, do reinado eterno de um grupo portador 

da verdade, surgem, assim, antagonismos, enfrentamentos, conflitos, discordâncias, etc., 

bem como o possível consenso, como consequência. Mas o importante é o conceito de 

democracia fixado por Lopes (2010), no qual as disputas políticas pela hegemonia e os 

diversos níveis de consenso são compreendidos como constitutivas do processo 

democrático, e se depreende daí que há um embate nas formas institucionais vigentes no 

sistema de ensino e nas escolas. A questão é que a discussão dos limites do ordenamento 

social precisa ser discutida e deliberada no plano formal, para além do direito 

consuetudinário ou tácito. 

 

 

1.5.2. O projeto político-pedagógico escrito e documental 

Se estas colocações estão corretas elimina-se de partida um modo de pensar 

praticista que entende ser possível que as escolas estejam desenvolvendo naturalmente 

excelentes projetos político-pedagógicos sem ter consciência disso, pois nunca pararam 

para discutir, e por isso não têm necessidade de escrever o PPP, pois ―o que vale é a 

prática‖. Para Maria do Céu Roldão: 

 

Mas sobre esse conhecimento tácito importa saber exercer, pela meta-análise 

referida, a desconstrução, desocultação e articulação necessárias à sua 

passagem a saber articulado e sistemático, passível de comunicação, 

transmissão, discussão na comunidade de pares e perante outros – sem o que 

o seu desenvolvimento resulta impossível ou diminuto, perdendo-se 

infindáveis energias e progressos relevantes do conhecimento produzido 

pelos docentes, por força desta limitação, muito forte na classe, e explicável 
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entre outros factores, pelo praticismo que historicamente se associou à 

representação social do professor (ROLDÃO, 2007, p. 101). 

 

 Assim, a formalização do PPP se faz necessária enquanto explicitação do sentido 

da ação, elaboração de um saber logicamente articulado e sistematizado, passível de se 

comunicar e de circular, em uma discussão entre pares e perante a sociedade. A 

discussão verbal que ignora esses pressupostos tende a se perder, um esforço que tem 

que sempre recomeçar e recomeçar, ao preço do desgaste de infindáveis energias, sem 

que outros sujeitos não presentes nela aproveitem-na de alguma forma, com críticas ou 

na aprendizagem com aquelas experiências, resultando ao final em impotência, 

descrença e desistência em tentar a mudança. 

Nessa direção, de acordo com as DCNs: 

 

(...) Por outro lado, o projeto político-pedagógico é também um documento 

em que se registra o resultado do processo negocial estabelecido por aqueles 

atores que estudam a escola e por ela respondem em parceria (gestores, 

professores, técnicos e demais funcionários, representação estudantil, 

representação da família e da comunidade local). É, portanto, instrumento de 

previsão e suporte para a avaliação das ações educativas programadas para a 

instituição como um todo; referencia e transcende o planejamento da gestão e 

do desenvolvimento escolar, porque suscita e registra decisões colegiadas que 

envolvem a comunidade escolar como um todo, projetando-as para além do 

período do mandato de cada gestor (BRASIL, 2010a, p. 43). 

 

O PPP, assim, assume a forma de referencial documental escrito, cujo autor é a 

comunidade educacional, única forma pela qual pode constituir-se em um instrumento 

de previsão, embasamento, avaliação e reavaliação nas mãos dessa comunidade. 

A esse respeito, Menegão e Carra definem o PPP como um mecanismo 

institucional que ―(...) se não estiver disponível para a comunidade escolar, 

comprometem-se os ideais de coletividade, participação, democracia, que neste caso 

estarão sendo negados‖ (MENEGÃO e CARRA, 2012, p. 25-28).  

Dessa feita, o documento escrito de PPP é um mecanismo formal e institucional, 

e por isso, em certa medida, burocrático e técnico, mas isso não é si mesmo negativo, 

apenas requer uma estratégia político-administrativa da coletividade. O problema do 

projeto refere-se sempre aos limites políticos que podem sempre ser questionados 

(LOPES, 2010, p. 31-32), nos quais transitam as escolas em um determinado sistema de 

ensino administrado por órgãos de estado. A inexistência de uma estratégia político-

administrativa do projeto político-pedagógico acaba contemplando os interesses da 

manutenção do status quo educacional. 
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Por exemplo, se a comunidade escolar decide em conjunto com as crianças que 

todos passarão a comer em prato de louça em lugar de prato de plástico, e servirem-se a 

própria comida para desenvolverem o exercício refletido da escolha em relação à 

alimentação, etc., será necessária a formalização dessa decisão e, consequentemente, a 

elaboração de planilha de custos e a efetuação das transações financeiras e a pertinente 

prestação de contas. Sem esses passos, a decisão perde-se por não considerar o aspecto 

formal e técnico, podendo ser questionado tanto interna quanto externamente. Sem 

decisão formal, internamente pode-se alegar que o encaminhamento não possui apoio 

majoritário. Sem o aspecto orçamentário e de comprovação de gastos, pode-se dizer 

simplesmente que a escola não possui o dinheiro, ou pode-se gastar menos do que o 

necessário, ou a mais, ocasionar desperdício, comprometendo-se outras ações, ou ainda 

a escola pode sofrer questionamentos legais. Em todo caso, ao tomar a decisão acima, 

produziram-se três transformações relevantes: 1) direcionou-se verba para uma ação que 

visa fazer com que o aluno aumente sua consciência em relação a escolhas; 2) o coletivo 

escolar (inclusive as crianças, que, coordenadamente, podem ajudar com uma pesquisa, 

fazendo as contas, redigindo, etc.) é desafiado a mobilizar os mecanismos burocráticos 

como caminho da efetivação das ações que toma, exercitando sua auto-administração, e 

não mais a partir de exclusiva exigência externa; 3) no processo, a escola muda a forma 

de relação com recursos, burocracia e prática pedagógica, e das decisões, antes tomados 

de fora para dentro, e agora, de dentro para fora. 

Como apontado por Lopes (2010), os possíveis conflitos e os consensos 

possíveis são parte no processo democrático. Desta forma o projeto político-pedagógico 

das escolas alcança a esfera formal-institucional do sistema de ensino, e para isso, 

assume necessariamente forma escrita. A coletividade é permeada por diferentes 

interesses, e uma decisão de tal magnitude para a vida na escola, tomada e não 

registrada, fica dependente da memória e interpretação dos indivíduos, ou que uma 

liderança a relembre a todo o momento, além de se pressupor que todos entenderão e 

respeitarão de forma igual a algo que foi apenas proferido verbalmente. Agir dessa 

forma significa ignorar a resistência da prática e os interesses no sentido da conservação 

do status quo, que podem levar a distorção do que foi dito. Também é preciso lembrar 

que, devido à complexidade da vida escolar, os sujeitos participam da construção do 

projeto de diversas formas e em diferentes momentos, daí o absurdo de pressupor que a 

elaboração do projeto acarreta de antemão uma consciência uniforme acerca dos 

problemas e das ações a ponto de tornar desnecessário o registro escrito. 
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1.6. Síntese dos principais conceitos e autores trabalhados 

A presente pesquisa aborda a questão do projeto educativo de escola, 

denominado, no Brasil, com mais freqüência, de projeto político-pedagógico de escola. 

Empresta as concepções de projeto tais como formuladas por José Mario Pires Azanha e 

por Ilma Passos Alencastro Veiga. Utilizando o conceito de política de Alice Casimiro 

Lopes, entende-se que a construção do futuro só é viabilizada pela política: disputa 

política é uma luta em torno da conquista de posições para criar significações universais 

provisórias, e o conceito de democracia, no qual as lutas e os consensos são parte do 

jogo, deduzindo que a luta por projetos alcança o plano institucional-formal. 

 Estes autores propõem a questão da ética do projeto calcada na intencionalidade 

gerada pelo mesmo. Argumenta-se que todo projeto político traz em seu bojo uma certa 

pedagogia, ou seja a pedagogia específica do quadro institucional de uma escola, como 

ensina Azanha. Com Ilma Passos Veiga constatou-se uma disputa entre forças 

regulatórias e emancipatórias nos projetos político-pedagógicos, que se encontram 

imbricadas, relações essas também abordadas por Monfredini e Russo como uma 

contradição não determinista entre a administração clássica e a construção de projetos 

político-pedagógicos alternativos. Nessa direção, também Menegão e Carra concebem o 

projeto político-pedagógico como um mecanismo institucional de realização dos ideais 

da coletividade. 

 Combatendo o praticismo, Maria do Céu Roldão estabelece como trabalho 

docente a explicitação das condicionantes tácitas do trabalho e a necessidade de 

comunicação e circulação do explicitado para ocasionar um debate geral. Da ênfase na 

explicitação do projeto apontou-se o problema de o mesmo tornar-se um documento 

formal, institucional, burocrático, mais forte quando as ações homogeneizadoras do 

sistema, segundo Azanha, tendem a suprimir a expressão da diversidade das escolas. 

 O conceito de projeto político-pedagógico emancipatório, para Veiga, está 

fundamentado na ultrapassagem, em um documento, dos aspectos técnicos, formais e 

regulatórios, pois não ocorre à margem destes, mas a partir de sua superação. Geraldo 

Bastos Silva propõe o conceito de dupla articulação: as escolas se articulam ao Estado, 

mas o Estado articula as escolas num sistema de ensino, buscando responder às 

demandas sociais. 

 As novas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica propõem 

conceitos políticos de horizontalização, escrita coletiva e, especialmente, decisão 
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colegiada em nível macro e micro. Luiz Carlos de Freitas define as políticas públicas 

participativas que visam reforçar a capacidade de contra-regulação de trabalhadores da 

educação e população, numa disputa institucional de propostas políticas e concepções 

de educação pelo governo dos sistemas de ensino. 

No sistema municipal administrado pela prefeitura de São Paulo, os documentos 

de projetos político-pedagógicos elaborados pelas escolas se constituem em fontes para 

examinar de que forma ou em que direção esse sistema tem atuado ou n para a 

existência de projetos político-pedagógicos emancipatórios ou técnico-regulatórios nas 

escolas, conforme será analisado mais à frente.  
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2. Fundamentos histórico-jurídicos do projeto político-pedagógico no sistema 

municipal de educação paulistano 

 

2.1. O projeto político-pedagógico de escola na legislação federal 

Para Carvalho e Azanha (2010), a possibilidade de que escolas pertencentes a 

um mesmo sistema contassem com uma prerrogativa de atuação própria a elas mesmas, 

na procura de respostas e na implementação de soluções, para os seus problemas 

inerentes – é rara e nova na história. Segundo os mesmos, no Manifesto dos Pioneiros 

de 1932 não há referência à questão. A Lei nº 4.024/1961, que estabeleceu diretrizes e 

bases da educação, facultava à escola apenas a elaboração de regimento próprio. A 

mesma é revogada pela Lei nº 5.692/1971, a qual manteve a permissão para que a 

escola elaborasse regimento próprio, mas apenas se o sistema municipal ou estadual a 

que pertencesse não adotasse regimento comum. O sistema estadual paulista, logo em 

seguida, adotou regimento único, e assim, a pouca autonomia escolar prevista acabou 

não se concretizando (CARVALHO e AZANHA, 2010, p. 125).  

A Lei nº 9.394/1996, por sua vez, estabelece como prerrogativa da escola a 

elaboração de sua proposta pedagógica
10

 (BRASIL, 1996, artigo 12, I). Dessa forma, 

Carvalho e Azanha a saúdam como um ―(...) extraordinário progresso, já que pela 

primeira vez autonomia escolar e projeto pedagógico aparecem vinculados num texto 

legal‖ (CARVALHO e AZANHA, 2010, p. 127). Tratar-se-ia de uma conquista 

histórica, a possibilidade de cada unidade possuir um projeto escolar autônomo, com 

amparo legal na LDB. 

Nas normas legais seguintes, o projeto pedagógico passa por um maior 

detalhamento. Em 1998, são deliberados pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) 

os chamados PCNs. Nesses documentos, a ―proposta pedagógica‖ é concebida de forma 

ampla: fruto de ―um processo de permanente mobilização de 'corações e mentes' para 

alcançar objetivos compartilhados‖, que não pode existir ―sem um forte protagonismo 

do professor‖, entendendo-se a escola como um conjunto de arranjos ―técnicos‖ que 

deve ―refletir o melhor equacionamento possível entre recursos humanos, financeiros, 

técnicos, didáticos e físicos‖, gerando estatísticas e índices de rendimento publicáveis 

                                                             
10

 Porém, para uma norma que pretende estabelecer diretrizes e bases, não se preocupa muito com a 

clareza da terminologia, pois, um pouco mais a frente, a mesma ideia é denominada não mais de 

―proposta‖, mas de ―projeto‖ pedagógico (BRASIL, 1996, artigo 14, I). 
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que fundamentem mecanismos de ―accountability‖ e ―responsabilização‖ (BRASIL, 

1998a, p. 24-25)
11

. 

O projeto pedagógico, nessa acepção, não é um documento, nem deve se 

submeter à padronização, nem a prazos formais. Há o risco constante de que qualquer 

ação dos órgãos administrativos centrais no sentido de cobrar que a escola elabore e 

execute a proposta pedagógica prevista na legislação resulte na burocratização da 

mesma (idem, ibidem, p. 24)
12

. Por outro lado, como demonstra Alcir Caria, recursos 

federais, como os do ―Fundescola‖, só eram liberados se as instituições educacionais 

elaborassem Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE-E), esse sim escrito, de viés 

empresarial, pouco importando o projeto pedagógico da escola (CARIA, 2010, p. 19). 

 Em 2010, na esfera federal, a ideia de ―projeto pedagógico‖, sem o ―político‖, 

sofreu um forte revés. No último ano de governo do presidente Luis Inácio Lula da 

Silva, o CNE começa a revogar as bases legais dos PCNs
13

. As novas Diretrizes 

Curriculares Nacionais, nesse sentido, afirmam:  

 

(...) os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), implementados pelo MEC 

de 1997 a 2002, transformaram-se em meros papéis. Preencheram uma 

lacuna de modo equivocado e pouco dialógico, definindo as concepções 

metodológicas a serem seguidas e o conhecimento a ser trabalhado no Ensino 

Fundamental e no Médio. Os PCNs teriam sido editados como obrigação de 

conteúdos a serem contemplados no Brasil inteiro, como se fossem um 

roteiro, sugerindo entender que essa medida poderia ser orientação suficiente 

para assegurar a qualidade da educação para todos. Entretanto, a educação 

para todos não é viabilizada por decreto, resolução, portaria ou similar, ou 

seja, não se efetiva tão somente por meio de prescrição de atividades de 

ensino ou de estabelecimento de parâmetros ou diretrizes curriculares 

(BRASIL, 2010a, p. 8).  

 

Diferentemente dos PCNs, as DCNs citadas apontam como necessidade: 1) a 

qualidade política de uma escola cujo fundamento é um projeto concebido e assumido 

coletivamente (BRASIL, 2010a, p. 16); 2) o projeto não conduz à responsabilização e 

exposição dos culpados, pois a avaliação do processo de responsabilidade 

compartilhada entre todos se dá, em princípio, de forma negocial e não de forma 

punitiva ou acusatória e deve tornar-se um documento escrito, sendo seu autor a 

                                                             
11

 Parecer CNE/CEB 15/1998, que propõe a Resolução CNE/CEB 03/1998, revogada. 
12

 Mas se a proposta pedagógica deve refletir a liberdade e autonomia da escola, repelindo qualquer 

ingerência estatal, os PCNs, contraditoriamente, exigem que a proposta pedagógica das escolas incorpore 

todas as competências e habilidades listadas nessa norma legal (mais de uma centena) de modo que, 

paradoxalmente, os PCNs são, nesse sentido, um documento bastante prescritivo (BRASIL, 1998a). 
13

 As Resoluções CNE/CEB 02/1998 e 03/1998 foram revogadas pelas Resoluções CNE/CEB 07/2010 e 

02/2012, respectivamente. 
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comunidade escolar, se constituindo em instrumento de previsão, embasamento e 

referencial nas mãos dessa comunidade (BRASIL, 2010a, p. 43); 3) ao invés de 

estabelecer como diretriz política o aumento de competência por parte da escola, que 

assim deve oferecer um melhor serviço aos seus clientes/alunos, entende-se que a escola 

se faz na luta pela horizontalização, na convivência e vivência colegiada, trazendo aos 

indivíduos a consciência das relações de poder presentes na escola e na sociedade 

(BRASIL, 2010a, p. 53); 4) não se trata mais de editar um documento prescritivo sobre 

o que a escola deve fazer, mas de relações sistêmicas, em que as diferentes partes do 

sistema devem estabelecer um regime colaborativo na produção do projeto político-

pedagógico da escola, dando origem a uma relação não hierárquica entre a escola e as 

diferentes instâncias estatais; 5) em consequência, coloca-se a questão do exercício 

partilhado do poder, na horizontalidade e decisão colegiada que deve abranger 

estudantes, famílias, docentes, dirigentes escolares e também dirigentes em nível macro 

(BRASIL, 2010a, p. 51), questão que não estava colocada nos PCNs; 6) a nova diretriz, 

nesse sentido, com foco no projeto político-pedagógico, reforça a visão coletiva da 

educação e da colaboração entre os diversos agentes e instâncias educacionais, em 

detrimento de uma visão individualista na qual só o professor precisa mudar, estudar, se 

comprometer, etc.; 7) avança-se num discurso educacional menos retórico, presente nos 

PCNs, em direção a uma linguagem mais descritiva e realista. O novo documento não 

recorre a figuras de linguagem que prejudicam o entendimento em questões cruciais 

como a da elaboração do projeto pedagógico, que surge, na norma revogada, a partir da 

―mobilização permanente de corações e mentes‖, explicado na parábola da lagarta, da 

borboleta e do pássaro. Pode ser professor quem aposta na borboleta, e não no pássaro, 

conforme a passagem a seguir: 

 

Expressão de seres divididos mas que se negam a assim permanecer, a ética 

da identidade ainda não se apresenta de forma acabada. O drama desse novo 

humanismo, permanentemente ameaçado pela violência e pela segmentação 

social, é análogo ao da crisálida. Ignorando que será uma borboleta, pode ser 

devorada pelo pássaro antes de descobrir-se transformada. O mundo vive um 

momento em que muitos apostam no pássaro. O educador não tem escolha: 

ou aposta na borboleta ou não é educador (BRASIL, 1998a, p. 24-25). 

 

 A construção acima pode ser dotada de viés até certo ponto poético, porém de 

pouca valia no entendimento de questões vitais, nas quais se presta um maior serviço 

dizendo ―com todas as letras‖ o que se quer dizer, de modo a esclarecer sobre questões 

conceituais difíceis e delicadas.       
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 Nas novas diretrizes curriculares da educação básica toma-se partido na tensão 

pedagógico-administrativa: a prioridade é do projeto político-pedagógico e dos 

objetivos educacionais, a burocracia é uma questão secundária (BRASIL, 2010a, p. 53). 

Assim, alça-se o projeto político-pedagógico a uma situação privilegiada. Diz-se sobre o 

mesmo que, dentre outras características: ―representa mais do que um documento, sendo 

um dos meios de viabilizar a escola democrática para todos e de qualidade social (…), 

permite uma nova e democrática ordenação pedagógica das relações escolares‖
14

.   

 Nas novas DCNs, são fundamentos do projeto político-pedagógico: 

 

I - o diagnóstico da realidade concreta dos sujeitos do processo educativo, 

contextualizados no espaço e no tempo; 

II - a concepção sobre educação, conhecimento, avaliação da aprendizagem e 

mobilidade escolar; 

III - o perfil real dos sujeitos – crianças, jovens e adultos – que justificam e 

instituem a vida da e na escola, do ponto de vista intelectual, cultural, 

emocional, afetivo, socioeconômico (...); 

IV - as bases norteadoras da organização do trabalho pedagógico (…)
15

  

 

Além disso, conforme mencionado, a nova resolução afirma que exigências 

burocráticas são secundárias, estabelecendo: ―(...) a superação dos processos e 

procedimentos burocráticos, assumindo com pertinência e relevância: os planos 

pedagógicos, os objetivos institucionais e educacionais, e as atividades de avaliação 

contínua‖
16

.  

No Plano Nacional de Educação (PNE)
17

, aprovado em 2014 e que vigorará até 

2024, a elaboração do projeto político-pedagógico pelas escolas não é citado como uma 

estratégia para a obtenção das metas, gerando confusão e ambiguidade sobre o que o 

Estado pretende para a educação. É difícil entender como o PPP, que as diretrizes 

curriculares elaboradas pelo CNE a partir de 2010 consideram vital, muito presente no 

texto-referência da Conferência Nacional de Educação (CONAE) de 2010, fique de fora 

de uma lei tão importante como o PNE. Ainda assim, pode-se deduzir que essa lei, 

mesmo sem mencionar o conceito diretamente, cita estratégias que (pode-se deduzir) 

são referentes ao projeto político-pedagógico: a necessidade de se construir um banco 

nacional de indicadores do perfil dos diferentes alunados e gestores, docentes e recursos 

pedagógicos das escolas, de incentivar a auto-avaliação e o planejamento estratégico por 

                                                             
14

 Resolução CNE/CEB nº 04/2010, artigo 43, §1º (BRASIL, 2010b). 
15

 Resolução CNE/CEB nº 04/2010, artigo 44 (BRASIL, 2010b). 
16

 Resolução CNE/CEB nº 04/2010, artigo 55, II (BRASIL, 2010b). 
17

 Lei nº 13.005/2014 (BRASIL, 2014). 
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parte das mesmas e de fortalecer o controle da sociedade sobre a escola (inclusive 

curricular) concatenando cidadania, saber popular e educação formal
18

. Como o PNE 

contém muitos chamados ao cumprimento de metas em avaliações externas, trazendo a 

proposta de bonificação das redes por resultados alcançados, pode-se deduzir que ele 

segue mais a vertente do Compromisso Todos Pela Educação
19

: cobrança de resultados, 

premiação e responsabilização.    

 Na mesma direção seguem os dois documentos elaborados em 2015 pela 

Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE) da Presidência da República, nos quais o 

projeto político-pedagógico não é considerado ―estratégico‖, já que não é mencionado 

em nenhum momento no conjunto das propostas (BRASIL, 2015a e 2015b). 

 

 

2.2. O projeto político-pedagógico de escola na legislação municipal paulistana 

A essa altura, faz-se é necessário entender como se situou e está situada a 

problemática da relação Estado/escola acerca da concepção de um eixo norteador da 

ação educativa, na cidade de São Paulo. 

Fernando de Azevedo redigiu a norma que reorganizou todo o sistema escolar 

paulista (Código de Educação do Estado de São Paulo – Decreto nº 5.884/1933). Nela 

aparece, sob certas condições, a autonomia da didática do professor, mas não a 

autonomia da escola. 

Um decreto sancionado pelo governo estadual paulista, na época em que José 

Mario Pires Azanha ocupava a diretoria de instrução pública na secretaria estadual de 

educação (CARVALHO e AZANHA, 2010, p. 22), estabelecia o planejamento 

preliminar ao ano letivo, ―esforço comum [que] deve vir a ser o ponto de referência do 

trabalho individual de cada professor (...)‖
20

.  

Na rede municipal paulistana, o Departamento Municipal de Ensino (DME) 

buscava instruir as escolas na elaboração do que era chamado, na época, de Plano 

Global das Unidades. Com a leitura da sinopse do documento percebe-se a prioridade na 

ordem das questões tratadas: ―Conceitos e modelos sobre planos / planejamentos 

                                                             
18

 Lei nº 13.005/2014, anexos: metas 7, 7.3, 7.4, 7.22 (BRASIL, 2014). 
19

 Decreto nº 6.094/2007 (BRASIL, 2007a). 
20

 Decreto Estadual de 29 de janeiro de 1970 – dispõe sobre o planejamento de atividades escolares no 

ensino primário e médio. 
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[1970]. Assuntos abordados: escrituração / normas / plano / planejamento‖ (SÃO 

PAULO, 2016, p. 1420).  

A LDB vigente na época (Lei nº 5.692/1971) facultava às escolas a elaboração 

de regimento próprio, se um único não fosse adotado pelo sistema e, em 1975, a SME 

edita a portaria de regimento único das escolas; por outro lado, a mesma portaria 

estabelece a obrigatoriedade de elaboração do chamado plano escolar por cada unidade. 

Nessa época, a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo mantinha em 

funcionamento o Departamento de Planejamento, Orientação e Controle (DEPLAN).  

O Quadro 1, a seguir, apresenta um histórico sucinto, dos anos seguintes até a 

atualidade, demonstrando essa constante normatização dos órgãos municipais em 

relação aos planos centrais de funcionamento que as escolas deviam apresentar. Ele 

serve como uma forma de visualização sintética das questões abordadas a seguir. 

 

Quadro 1: Histórico dos planos e projetos escolares nos governos municipais na cidade 

de São Paulo (1975-2013) 

Prefeito Partido 
Secretário de 

Educação 
Período  PE RARL PP PPP Base legal 

Olavo  

Setubal 
ARENA Hilário Toloni 

1975-

1979 
 X    

SME 

estabelece PE 

pela primeira 

vez (Portaria 

nº 

5.697/1975) 

Reinaldo 

de Barros 

ARENA/ 

PDS 

Jair de  

Moraes Neves 

1979-

1982 
 X    

SME mantém 

o PE 

(Comunicado 

nº 92.003/ 

1980) 

Antônio 

Salim  

Curiati 

ARENA/ 

PDS 

Jair de  

Moraes Neves 

1982-

1983 
 X    

SME mantém 

o PE 

Mário  

Covas 
PMDB 

Guiomar  

Namo de 

Mello 

1983-

1985 
 X    

SME-SP 

edita portaria 

anual de 

organização 

das escolas 

pela primeira 

vez (Portaria 

nº 553/1984), 

mantendo o 

PE 

Jânio  PTB Paulo Zingg 1986-  X    SME mantém 
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Quadros 1988 o PE 

Luiza  

Erundina 
PT 

Paulo  

Freire/ 

Mário  

Cortella 

1989-

1992 
 X  X  

SME mantém 

o PE, mas 

institui pela 

primeira vez 

o PP  

(Portaria nº 

3.609/1989) 

Paulo  

Maluf 
PDS 

Sólon Borges 

dos Reis 

1993-

1996 
  X   

SME cria o 

RARL 

(Portaria nº 

5.741/1994) 

Celso 

Pitta 
PPB 

Régis de  

Oliveira 

1997-

2000 
   X  

SME 

estabelece  

PP anual  

(Portaria nº 

3.832/1998) 

Marta  

Suplicy 
PT 

Fernando José 

de Almeida 

2001-

2004 
    X 

SME institui 

PPP pela 

primeira vez  

(Portaria nº 

4.995/2001) 

José 

Serra 
PSDB 

Alexandre  

Schneider 

2005-

2006 
   X  

SME volta a 

solicitar o PP, 

sem o  

"político" 

(Portaria nº 

7.172/2005) 

Gilberto 

Kassab 
PFL/DEM 

Alexandre  

Schneider 

2006-

2012 
   X  

SME mantém 

o PP 

Fernando 

Haddad 
PT 

César  

Callegari/ 

Gabriel 

Chalita 

2013-

2016 
    X 

SME volta a 

adotar o PPP 

(Portaria nº 

6.771/2013) 

Legenda 
PE: Plano Escolar 

RARL: Referencial Analítico da Realidade Local 

PP: Projeto Pedagógico 

PPP: Projeto Político-Pedagógico 

Fonte: Cadastro de Legislação Municipal (CADLEN) 

Organização: o autor 

 

Percebe-se que, no período apontado, a SME sempre entendeu que havia a 

necessidade de um documento que representasse a espinha dorsal do ensino em cada 

escola municipal, e fez disso objeto de normatizações. Através do Quadro 1, são 

expostas as diferentes nomenclaturas, que podem significar diferenças de concepções 

acerca do documento que é tomado como eixo da tarefa educativa das unidades. A 
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Diretoria de Orientação Técnica (DOT), que se originou de uma subdivisão do 

DEPLAN, fazendo também um balanço desse período, afirma: 

 

Entre as décadas de 70 e 80, a RME [Rede Municipal de Educação] viveu um 

período caracterizado pelo tecnicismo, ou seja, pela premência constante de 

enquadrar as ações em prazos, metas e objetivos, de forma a buscar o 

controle (SÃO PAULO, 2003a, p. 3).  

 

Ainda segundo a publicação da DOT, em um material da prefeitura intitulado 

―Diretrizes para a Elaboração do Plano Escolar‖, adota-se um discurso no qual são 

―utilizados termos como 'participação' e 'diálogo'‖, porém, esta participação era 

concebida ―do ponto de vista dos 'planejadores', não incluindo os educadores da Rede 

como sujeitos destas ações‖ (SÃO PAULO, 2003a, p. 3). 

Em 1983, a secretaria estadual paulista publica o Documento Preliminar para 

Reorientação das Atividades da Secretaria, que enfatiza a possibilidade das escolas 

organizarem-se com base na realidade local (CARVALHO e AZANHA, 2010, p. 125-

126). Segundo a DOT, o município segue a mesma tendência:  

 

O período de 1983 a 1985 caracterizou-se por um processo de discussão e 

participação dos educadores da Rede Municipal sobre as propostas de uma 

política educacional que simultaneamente atendesse às necessidades de uma 

clientela de origem popular e as reivindicações dos profissionais (SÃO 

PAULO, 2003a, p. 3-4). 

 

Até 1984, as datas de entrega do plano escolar eram estabelecidas em portarias 

de calendário expedidas pela SME. No mesmo período, a despeito da discussão 

educacional a que se refere a DOT, da qual se destacou o tema da autonomia das 

escolas, a prefeitura paulistana, na gestão de Mário Covas, cria um outro tipo de norma, 

chamada portaria anual de organização das unidades escolares. Esse instrumento é 

mantido até a atualidade. Basicamente, trata-se de uma noção ampliada de atividades e 

de calendário. Cada vez que essa norma é expedida, revoga-se a do ano anterior. 

Em 1990, é promulgada a Lei Orgânica do Município de São Paulo, a qual 

estabelece que as atividades do poder executivo devem pautar-se por um planejamento 

participativo e descentralizado, que estabeleça planos locais e específicos, compatíveis 

entre si
21

.  
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 Lei nº 0/1990, artigos 143 e 144 (SÃO PAULO, 1990a).  
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Em 1992, a SME estabeleceu que o plano escolar configurava-se como 

atribuição deliberativa exclusiva do Conselho de Escola, mas, paradoxalmente, este 

mandamento legal estava incluso no Regimento Único que impôs à rede.  

Em 1994, a SME cria uma nova denominação: a espinha dorsal da escola passa a 

ser o Referencial Analítico da Realidade Local (RARL), sendo que a expressão plano 

escolar finalmente deixa de ser utilizada. O plano escolar foi assim a forma mais 

longeva de eixo central da atividade educativa nas escolas municipais, perdurando por 

18 anos (1975-1993). 

A base do RARL consistia em que a escola entendesse sua realidade local, 

articulando-se a ela para efetivação de suas ações. Do conhecimento da realidade local 

surgiriam: ―Projetos Estratégicos de Ação, que se tornariam pequenos projetos 

montados com o objetivo de solucionar as dificuldades diagnosticadas e elencadas no 

RARL‖ (SÃO PAULO, 2003a, p. 5). 

O RARL existiu entre 1994 e 1996. Em 1996, foi instituída uma nova LDB, por 

meio da Lei Federal nº 9.394/1996 (BRASIL, 1996), e a partir de então a proposta das 

escolas se organizarem por meio do RARL não foi mais utilizada na rede. Estipulou-se a 

obrigação de que as escolas deveriam elaborar e executar proposta pedagógica. A SME, 

sem fugir à sua prática usual, incorporou à portaria anual de organização das unidades 

uma série de ordenamentos sobre a questão.  

Como a escola obteve um espaço para pleitear a elaboração de seu regimento 

(BRASIL, 1996, artigo 88, § 1º), mas a rede municipal de educação possuía regimento 

unificado desde 1992, o Conselho Municipal de Educação (CME) resolveu, após a 

aprovação da LDB, orientar as escolas sobre as alterações necessárias. O regimento 

escolar é considerado, então, instrumento de realização do projeto pedagógico da escola, 

que é o elemento norteador de toda ação educativa. Não bastava mais a presença 

obrigatória dos alunos em sala de aula com professor habilitado, cumprindo-se as 

horas/aulas previstas: além dessas condições iniciais, é considerado trabalho escolar 

efetivo, apenas aquelas atividades embasadas no projeto pedagógico da escola (SÃO 

PAULO, 1997). 

Monfredini e Russo (2003) esclarecem que, em 1997, a SME, por meio da DOT, 

também se manifestou acerca das mudanças das diretrizes e bases da educação, porém 

mantendo o projeto pedagógico como algo similar ao plano escolar, e não como projeto 

político-pedagógico. Procedendo a uma distinção terminológica, os dois autores 

entendem o primeiro como uma acepção mais genérica, uma proposta filosófica geral da 
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escola, focado na técnica e esvaziada da questão política; o segundo, contendo um 

significado conceitual mais específico, voltado à dinâmica dos embates e contradições 

do trabalho cotidiano, teleologia coletiva objetivada que regula a práxis 

(MONFREDINI e RUSSO, 2003, p. 200). 

Nas portarias mencionadas, é possível perceber diferenças em relação à forma 

como propõem a elaboração de um eixo central para tarefa educativa na escola. A SME 

seguiu a LDB em sua literalidade, adotando, nas portarias anuais de organização, o 

termo projeto pedagógico, durante os governos Celso Pitta (1997-2000), José Serra 

(2005-2006) e Gilberto Kassab (2006-2012).  

Já durante os governos do Partido dos Trabalhadores (PT) na cidade de São 

Paulo, protagonizados por Marta Suplicy (2001-2004) e Fernando Haddad (2013-2016), 

a SME adiciona em seus documentos, ao centro do termo projeto pedagógico, o adjetivo 

―político‖, entendendo-se que as escolas devem se auto-organizar por meio do projeto 

político-pedagógico (PPP). 

No governo municipal de Marta Suplicy houve uma política pública em torno da 

formação dos profissionais da educação para a elaboração do PPP em suas escolas, 

materializada no apoio dos Grupos de Acompanhamento da Ação Educativa (GAAEs). 

Estes são uma experiência de gestão educacional que articula vários agentes, como pode 

ser verificado no trecho a seguir: 

 

As escolas, nos diferentes NAEs [Núcleos de Ação Educativa], serão 

agrupadas inicial e não exclusivamente por proximidade física, em Pólos. 

Serão constituídos, nos NAEs, Grupos de Acompanhamento da Ação 

Educativa (GAAE) compostos por integrantes da Equipe Pedagógica. Este 

grupo deverá contar periodicamente com a presença e assessoria de um 

profissional ligado à Universidade. Esta composição objetiva estimular e 

assegurar o necessário e desejado diálogo entre NAEs/Escolas e 

Universidade. A participação da Universidade integrando os GAAEs e 

também a assessoria aos Pólos se constitui, em um modo de fazer 

diferenciado, que valoriza e considera a inter-relação do conhecimento 

científico com os conhecimentos acumulados pelas escolas (SÃO PAULO, 

2001b, p. 8). 

 

Desta forma, os GAAEs assumem um papel privilegiado na elaboração dos 

projetos político-pedagógicos das escolas na política pública da SME no período 2001-

2004, que devem ocorrer, a partir de então, com assessoria e formação científica e 

pedagógica fornecidos por núcleos educativos e universidades, os quais também devem 

ajudar na avaliação desses projetos. Seu papel institucional pode ser mais bem definido 

neste trecho: 
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O Grupo de Acompanhamento da Ação Educativa - GAAE, constituído na 

Coordenadoria de Educação, tem papel primordial na Formação e 

Acompanhamento do trabalho coletivo nas Unidades Educacionais, na 

discussão das práticas educativas, no estabelecimento do diálogo entre os 

diferentes profissionais da Coordenadoria de Educação e das Unidades 

Educacionais, na avaliação e (re)construção do Projeto Político Pedagógico
22

. 

 

Os GAAEs podem ser considerados uma política educacional voltada para o 

desenvolvimento da autonomia da escola: desde os anos 1970, as portarias de 

calendário, de regimento único e, a partir dos anos 1980, portarias de organização das 

unidades, estabeleciam os horários dos turnos de ensino de forma unilateral. A partir de 

2001, essa fixação de horários é feita com uma ressalva: as escolas deveriam se auto-

organizar de forma a garantir o atendimento aos alunos e à comunidade, mas também de 

modo a permitir que os profissionais da escola participassem da proposta de formação e 

do trabalho coletivo, como pode ser verificado no seguinte trecho: 

 

A distribuição dos anos/termos dos turnos deverá ser organizada de modo a 

garantir a Formação Permanente junto aos Grupos de Acompanhamento da 

Ação Educativa - GAAEs, o trabalho coletivo, a organização da Escola em 

ciclos, e considerar os interesses da comunidade relativos à acomodação da 

demanda
23

. 

 

Em 2005, José Serra vence as eleições municipais, e o Partido da Social 

Democracia Brasileira (PSDB) assume o governo municipal paulistano. Nas portarias 

anuais da SME, no lugar dos GAAEs, surge o ―trio gestor‖ (composto por supervisor 

escolar, diretor e coordenador pedagógico) tornado então responsável pelo apoio e 

acompanhamento do projeto pedagógico (agora sem o termo político).  

A partir de 2005, apenas o trio gestor participa de formação, nas Diretorias 

Regionais de Educação (DREs), organizada pela DOT, e, posteriormente, encaminha-se 

a formação dos professores nas unidades em horários e dias predeterminados pela SME, 

e assim voltou-se à prescrição rígida de dias e horários de aulas
24

. Em 2009, essa 

dinâmica de formação nem é mais mencionada, e o projeto pedagógico é entendido 

como algo que possa ser elaborado ou redimensionando sob coordenação da ―equipe 

gestora‖
25

, sem oferta concreta de formação continuada para que a equipe escolar 

realize a tarefa. Neste caso, diferentemente do período em que vigorou na rede a 

proposta dos GAAEs, a SME se desincumbe de mobilizar e articular qualquer processo 

                                                             
22

 Portaria SME nº 5.286/2004, artigo 6 (SÃO PAULO, 2004). 
23

 Portaria SME nº 4.995/2001, artigo 1, parágrafo único (SÃO PAULO, 2001a). 
24

 Portaria SME nº 7.172/2005, artigo 6 (SÃO PAULO, 2005). 
25

 Portaria SME nº 4.722/2009, artigo 2 (SÃO PAULO, 2009). 
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de formação e discussão no sistema municipal de ensino no sentido apoiar as escolas na 

elaboração de seus projetos político-pedagógicos.   

De fato, as portarias trazem, na atualidade, um único artigo no qual se ressalva o 

direito da escola propor uma organização diferente de turnos e horários, mas ainda 

assim condicionada à elaboração de uma proposta específica com justificativas para 

tanto, referendado pelo Conselho Escolar, e também aprovado pelo supervisor e 

homologado pelo dirigente regional de educação.  Essa possibilidade constar em um 

único artigo dá a entender que auto-organização é vista como exceção, e não como 

regra
26

. 

As portarias de organização anuais após 2009 estabeleceram obrigações 

pedagógicas aos gestores, de coordenar e acompanhar, ou seja, impulsionar, liderar e 

fomentar
27

 o projeto político-pedagógico; aos mesmos não é facultado dedicarem-se 

unicamente a tarefas burocráticas. Se não houvesse essa ressalva, diretores, 

supervisores, coordenadores, etc., estariam desimpedidos de serem apenas 

administradores; de fato, ser-lhes-ia permitida total abstenção em relação aos problemas 

educacionais da escola. Está subjacente a essas normas uma proposta que, segundo 

Viñao Frago (2000), se espalhou nos anos 1990, na Suécia e outros países nórdicos para 

o restante do continente europeu, a concepção de diretor como líder pedagógico: 

 

(...) que debe promover y vertebrar un proyecto educativo común en el 

contexto de un sistema con un alto grado de descentralización local y una 

importante autonomía organizativa y curricular de los centros docentes 

(VIÑAO FRAGO, 2000, p. 19). 

 

Assim, o projeto político-pedagógico não está na dependência de surgir 

espontaneamente entre os vários agentes escolares. Da maneira que estão dispostas, as 

portarias estabelecem como atribuição dos gestores a iniciativa de acompanhamento e 

de indução desse processo. Se não houvesse esse mandamento, o PPP, ficando a cargo 

de todos, não teria nenhum agente incumbido dos seus passos iniciais; ou seja, não 

ficaria a cargo de ninguém. Além disso, existem cerca de 20 livros e documentos 

escolares burocráticos a serem cuidados e acompanhados, entre eles, a proposta 

pedagógica, devendo ser mantidos à disposição para inspeção a qualquer momento
28

, de 

modo que, se não houvesse norma legal, seria de duvidar que os gestores realizassem 

                                                             
26

 Portaria SME nº 6.572/2014, artigo 39 (SÃO PAULO, 2014d). 
27

 Portaria SME nº 6.572/2014, artigo 3 (SÃO PAULO, 2014d). 
28

 Portaria SME nº 1.358/2007, artigo 3 (SÃO PAULO, 2007a). 
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algum trabalho pedagógico. 

A despeito da Lei de Diretrizes e Bases preconizar a autonomia escolar, 

empurrou-se o debate para o interior das ordenações legais, de modo que os gestores 

restaram obrigados, além de executarem uma série de tarefas burocráticas, a 

responderem pelo processo pedagógico dentro das escolas. 

 

 

2.3. Tensões entre políticas de Estado e políticas de governo em relação ao projeto 

político-pedagógico de escola 

Diversamente das normas expedidas pela SME, nas novas DCNs, a capacidade 

da escola exercer seu autogoverno é central: ela deve se problematizar e se recriar 

continuamente por meio de um processo decisório participativo, construído e executado 

de forma negociada. Os conflitos entre proposições, visões, etc., nesse contexto, ao 

invés de suprimidos, são publicamente explicitados e democraticamente arbitrados 

através dos colegiados, e não por dirigentes do sistema. 

Assim, a LBD estabeleceu a autonomia progressiva das escolas (Lei nº 

9.394/1996, artigo 15), mas o que se vê é que os órgãos municipais de educação, na 

prática, recuaram de uma proposta complexa de tomada de decisões, fundamentada nos 

GAAEs, de modo que as escolas passaram a ter novamente seu direito de auto-

organização dependente da aprovação da sua proposta de funcionamento, ao arbítrio do 

supervisor escolar e do dirigente regional.  

Percebe-se uma tensão entre as DCNs e as políticas educacionais no município 

de São Paulo desde 2010, já que, segundo as DCNs, as atividades da escola, como sua 

proposta de avaliação, currículo, etc., devem ser discutidas e decididas nos órgãos 

colegiados escolares; já as diretrizes da SME-SP, por seu turno, infringem essas 

diretrizes, lançando mão de várias medidas monocráticas. 

Com o governo municipal de Fernando Haddad (2013-2016), essa postura em 

relação às escolas pouco se alterou, mantendo-se a prática de expedição de portarias 

anuais de organização, até o final de seu governo. Estas, como já mencionado, voltaram 

a trazer o termo projeto político-pedagógico, e foi fixada uma data anual para a entrega 

do mesmo à DRE
29

. 

Vê-se assim que, por instrumento de portaria – ato monocrático do secretário 
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 Portaria SME nº 6.771/2013, artigo 3, § 3º (SÃO PAULO, 2013e). 
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municipal de educação – lança-se mão de dispositivos que, se concretizados, acentuam 

o poder discricionário dos dirigentes do sistema municipal de educação (supervisores, 

dirigentes regionais, diretores), a quem cabe vigiar e controlar o cumprimento dessas 

disposições. Puro exercício de poder, mas para alguns, ―normas administrativas‖, 

portanto não discutíveis. 

Nesse sentido, as próprias normas municipais passaram a ser contraditórias. Em 

relação ao diretor de escola, o mesmo deve acompanhar e coordenar toda a atividade 

burocrático-administrativa, inclusive sendo pessoalmente responsável pelo controle 

diário da frequência dos servidores, e ao mesmo tempo buscar alternativas para os 

problemas educacionais e assumir a coordenação do projeto político-pedagógico
30

.  

A política educacional do prefeito Fernando Haddad foi iniciada pelo Decreto nº 

54.452/2013
31

. Tal ordenamento se propõe a reforçar a autonomia e a ação das escolas 

na discussão e implementação do projeto político-pedagógico
32

, ressignificando-se a 

avaliação, que deve ser formativa. O decreto foi sucedido por uma série de documentos, 

denominados ―Subsídios‖, que também reafirmam a importância dos projetos político-

pedagógicos das escolas. O primeiro documento, elaborado pelo gabinete do secretário 

César Callegari, estabelece a necessidade da implantação da Educação Integral em São 

Paulo, embasada nos PPPs das escolas e na visão pedagógica (e não burocrática) do 

supervisor escolar
33

. Cria-se então a figura do supervisor formador, que além da 

autoridade administrativa recebe agora a autoridade do saber: caberá a ele ―ensinar‖ a 

escola a elaborar e executar seu PPP, de maneira que os órgãos do sistema de ensino 

demonstram-se preceptores das escolas (CARIA, 2010, p. 68). 

Nessa política, as escolas devem prescrever lição de casa e atribuir notas de zero 

a 10, bimestralmente, sendo obrigatória para a composição das mesmas a aplicação de 

provas. Também se julgou necessário o aumento de oportunidades de retenção dos 

alunos nos anos dos ciclos e a instituição da nota da escola na Prova Brasil como norte 

das discussões pedagógicas nas escolas. O currículo é conceitualmente revisto: para a 

prefeitura, as escolas devem elaborar planos de estudo autorais, em que o aluno formula 

um projeto de ação social
34

. Caberia perguntar: se a prefeitura se encarrega de dizer 

como a escola deve avaliar, como a escola será avaliada e como deve ser seu currículo, 
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 Decreto nº 54.453/2013, artigo 4 (SÃO PAULO, 2013b). 
31

 Institui o Programa Mais Educação São Paulo (SÃO PAULO, 2013a). 
32

 Decreto nº 54.452/2013, artigo 3, inciso VII (SÃO PAULO, 2013a). 
33

 Políticas Pedagógicas Curriculares, p. 7-10 (SÃO PAULO, 2013c). 
34

 Portaria SME nº 5.930/2013, artigos 12 e 15 (SÃO PAULO, 2013d). 
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o que sobra à escola decidir? Essas questões são próprias do projeto político-pedagógico 

da escola. 

Expedindo regulamentações que na prática impedem as escolas de se auto-

organizarem para o atendimento tanto das necessidades de formação dos educadores 

quanto dos educandos (que era a proposta dos GAAEs no governo municipal de Marta 

Suplicy), uma concepção de formação hierarquizada foi gestada, entre 2005-2012. 

Como já mencionado, desde 2005, a DOT fornece formação, fora das escolas, para os 

gestores e estes fornecem formação para os profissionais, cujo local de trabalho é a 

escola, e esses profissionais providenciam a formação dos educandos. 

Nesse sentido, na gestão Fernando Haddad, os discursos e documentos 

concordam que as escolas elaborem e executem seus PPPs, mas esta opinião não está 

organicamente articulada ao conjunto da política educacional. Mesmo adotando a noção 

de PPP como eixo organizador da escola, deixa transparecer uma concepção 

domesticada e instrumental do mesmo: ao elaborar seu PPP, as escolas têm que atingir 

os objetivos almejados pela Administração.  

Segundo Carvalho e Azanha, se o governo já tem tudo ―pronto‖, vendo os 

educadores como meros executores de políticas públicas, poda-se a liberdade baseada 

em compromisso ético com a tarefa educacional, de modo que não há como exigir que 

cumpram sua tarefa com responsabilidade, como pode ser observado na passagem a 

seguir: 

 

Sem liberdade de escolha, professores e escolas são simples executores de 

ordens e ficam despojados de uma responsabilidade ética pelo trabalho 

educativo. Nesse caso, professores e escolas seriam meros prestadores de 

serviços de ensino, de quem até se pode exigir e obter eficiência mas não que 

respondam eticamente pelos resultados de suas atividades (CARVALHO e 

AZANHA, 2010, p. 128). 

 

Portanto, a partir de 2010, desponta uma contradição entre as DCNs e a política 

educacional da prefeitura de São Paulo. Essa questão está no Parecer nº 1.554/2014 da 

Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CECE) da Câmara Municipal, que embasa o 

projeto de lei que visa instituir o Plano Municipal de Educação, como pode ser 

observado no texto a seguir: 

 

Ingerências administrativas e/ou políticas a partir dos poderes centrais – seja 

do Ministério da Educação ou das secretarias estaduais ou municipais – não 

raro incorrem em prejuízo da autonomia da escola, inclusive em aspectos 

estritamente pedagógicos que deveriam ser do âmbito decisório da escola e 
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de suas professoras e seus professores. Neste sentido, pretendemos dar ênfase 

ao Projeto Político Pedagógico da escola, definido como expressão da sua 

organização educativa, preferindo oferecer às escolas caminhos variados – 

com a difusão de propostas pedagógicas a serem discutidas e incorporadas 

conforme a avaliação que a escola faça quanto sua pertinência, observadas as 

diretrizes e princípios já consolidados na legislação educacional (SÃO 

PAULO, 2014a). 

 

Como demonstrado, a questão do PPP na atual conjuntura educacional brasileira 

revela por um lado, um acervo de política de Estado (LDB, DCN, PNE e PME) – a 

construção do Projeto de Nação – e, por outro lado, de política de governo (GAAEs, 

Programa Mais Educação São Paulo, Compromisso Todos Pela Educação). As políticas 

de governo, por serem transitórias, jamais deveriam se contrapor de qualquer modo ao 

Projeto de Nação, mas, pelas informações aqui apresentadas, é isso que acaba 

ocorrendo. 

Em 1975, quando a SME-SP editava portaria de regimento único das unidades 

escolares, esse procedimento estava em acordo com o projeto do Estado brasileiro da 

época – tecnicista, como indica a própria DOT (SÃO PAULO, 2003a, p. 3). Tal prática, 

porém, ao invés de ser debelada pela ordem democrática, pelo contrário, se arraigou 

(exceto pelo curto período compreendido entre 2001-2004, com os GAAEs do governo 

Marta Suplicy), encontrando-se na atualidade, em pleno vigor, dissonante do Projeto de 

Nação vigente (que estabelece autonomia das escolas) infiltrando na política de Estado 

manifesta uma política de Estado dissimulada, remanescente de períodos não 

democráticos da história do Brasil. O poder executivo municipal, assim, tem se revelado 

um poder político capaz de dificultar e constranger a auto-organização das escolas nos 

dias de hoje. 

Nesse contexto, a questão do projeto político-pedagógico recebe tratamento 

ambíguo. Como explicam Carvalho e Azanha em relação às questões educacionais: ―a 

aparente unanimidade presente na superfície retórica desses discursos esconde 

divergências profundas acerca do significado conceitual e prático das expressões às 

quais recorrem‖ (CARVALHO e AZANHA, 2010, p. 30). 

De um lado (GAAEs, DCNs de 2010, Parecer da CECE da Câmara Municipal 

para o PME paulistano), o PPP obtém reconhecimento não apenas como um conceito 

intelectual da área educacional, ou como um projeto que a escola faz de modo a 

embasar as suas atividades, mas como um instrumento efetivo de política pública 

educacional. Nessa política educacional, a própria Administração Pública começa a 

admitir a escola e o sistema de ensino como uma realidade composta de tensões e 
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disputas. Isso quer dizer que os conflitos da escola com os órgãos de controle, do corpo 

docente com o corpo gestor, da comunidade com a escola, etc., não mais podem ser 

consideradas anomalias, transgressões da ordem, a serem resolvidas no sentido da 

manutenção da hierarquia. Na ascensão do projeto político-pedagógico à condição 

privilegiada nas políticas educacionais, abre-se uma vertente em que a própria 

legislação e as políticas públicas entendem os embates como algo comum nas relações 

da escola, que são relações sociais. Assim, esses enfrentamentos, providos de 

legitimidade, podem ser conduzidos às esferas decisórias colegiadas existentes na escola 

e no sistema de ensino. De outro lado, o PPP aparece de forma retórica e instrumental 

(servindo para atingir determinados propósitos almejados pela Administração), como na 

atual política educacional da SME e no Compromisso Todos Pela Educação. Em outros 

documentos-chave da política educacional brasileira, como o PNE e os documentos 

―Pátria Educadora‖, ele não é sequer citado. 

É necessário, nesse contexto, verificar qual configuração, em meio a concepções 

muitas vezes opostas, estão assumindo os documentos de PPP das escolas paulistanas. É 

importante, para o estudioso de projeto político-pedagógico, e pertinente a este estudo, 

buscar diferenciar quando essa noção é colocada com toda a sua intensidade e 

consequência e quando é colocada de forma superficial, retórica, domesticada ou 

instrumental. Dessa diferenciação podem ser criadas categorias de classificação que 

permitam o entendimento do projeto político-pedagógico no sistema municipal de 

ensino da cidade de São Paulo. 
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3. O que dizem os PPPs das EMEFs da Secretaria Municipal de Educação de São 

Paulo: análise dos dados  

Todos os PPPs analisados foram aprovados e publicados no site da SME
35

. Serão 

expostos aqui alguns componentes dos documentos de PPP, mostrando como estes 

organizam suas ideias, quais as formas de participação que registram e no que resultam 

as análises praticadas, em termos das ações previstas nos mesmos.  

O desafio, na presente análise, é entender como os PPPs organizam e expõem 

suas reflexões. É preciso assinalar que em nenhum deles foi encontrada uma introdução 

ou apresentação explícitos sobre o processo de trabalho em torno de sua elaboração: os 

encontros realizados, os agentes envolvidos, o material utilizado, a quem é direcionado, 

ou como foi realizada sua redação. Tornam-se, então, um desafio para a análise 

documental, que consiste em buscar, mais do que aquilo que é expresso no documento, 

aquilo que está oculto (GIOVANNI, 1999).  

Supervisores, diretores e coordenadores pedagógicos têm um papel-chave em 

relação a esse documento. Como já mencionado, nas normatizações da SME, esses 

agentes são vistos, em certa medida (pelo menos em princípio), como responsáveis pelo 

trabalho burocrático, mas também pelo trabalho pedagógico da escola (SÃO PAULO 

2013b e 2014d). Não se trata aqui de afirmar que esses agentes respondem pelo PPP 

porque a lei assim diz, mas que, no caso da não entrega do documento, ou de atraso, 

gera-se constrangimentos administrativos que recaem principalmente sobre estes, de 

modo que, em última instância, a entrega desse documento não é facultativa
36

. Com 

isso, acabam se tornando também responsáveis pela elaboração e pela entrega desse 

documento à DRE. No entanto, se tais segmentos zelam pelo documento de PPP, isso 

não significa que o fazem como bem lhes aprouver; a questão é um pouco mais 

complexa, pois precisariam também fazê-lo com base em princípios de gestão 

democrática, isto é, com a participação da comunidade educacional, que elenca 

necessidades e prioridades, definindo ações a serem desencadeadas, a partir de 

avaliação institucional realizada pela própria unidade
37

. 

É importante também demarcar, para os fins desta pesquisa, os limites externos 

que emprestam unidade, integridade e caráter ao PPP enquanto documento legal 

                                                             
35

Disponíveis em http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Main/Noticia/Visualizar/PortalSMESP/Acesse-

aqui-os-Projetos-Politicos-Pedagogicos-das-Unidades-Escolares-da-SME-1. 
36

 Portaria SME nº 6.572/2014, artigo 3, inciso V, § 4º (SÃO PAULO, 2014d). 
37

 Portaria SME nº 6.572/2014, artigo 3 (SÃO PAULO, 2014d). 
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específico, o qual não deve ser confundido com projetos diversos, regimento escolar, ou 

outros, os quais se constituem em documentos de outra natureza
38

.  

  

 

3.1. A ampla flexibilidade em relação a critérios formais de organização e 

exposição das ideias nos PPPs 

A Tabela 5, a seguir, apresenta uma síntese
39

 das informações gerais dos 18 

PPPs analisados e das ideias apresentadas nos textos. Sua finalidade é buscar um 

parâmetro para entender como são trabalhadas, ou seja, de que forma são desenvolvidas.  

 

Tabela 5: Formas de apresentação e estruturação das ideias nos PPPs analisados 

Formas de apresentação e estruturação            nº Ideias principais                                                nº 

Ações 18 Adequação ciclo/idade 3 

Agradecimentos 1 Agressividade 6 

Apresentação / Introdução 6 Aprendizagem como direito humano 2 

Avaliação externa: indicadores, resultados e 

metas 

5 Aprendizagem significativa 3 

Biografia do(a) patrono(a) 5 Atendimento individual 1 

Brasão 5 Bom funcionamento 1 

Calendário escolar 6 Carência de valores morais 5 

Capa 15 Cidadania 5 

Composição do Conselho de Escola e APM 5 Competência leitora e escritora 5 

Croqui 2 Construção interativa do conhecimento 4 

Diagnóstico / contextualização / avaliação 

interna / caracterização dos pais / 

professores / alunos / avaliação interna 

17 Cultura da paz 1 

Diretrizes / objetivos / metas / projetos 17 Desinteresse 3 

Epígrafe / citação 4 Direitos humanos 2 

Fotos 2 Escola atrativa e prazerosa 5 

Histórico da escola 10 Formação de sujeitos críticos 6 

Horários dos funcionários, professores e 

equipe gestora 

7 Formação integral do indivíduo 3 

Identificação / localização / contatos da 

escola 

16 Gestão democrática 10 

Justificativa 4 Indisciplina 10 

Lema 1 Interdisciplinaridade/trab. Interdisciplinar 16 

Plano de trabalho da equipe gestora 9 Melhoria da qualidade da escola 5 

Proposta pedagógica / Projeto da escola 10 Participação 2 

Quadro de classes e turmas 4 Pilares da educação 2 

Quadro de docentes / funcionários / corpo 

gestor 

10 Pleno desenvolvimento humano 1 

Quadro de horário de aulas 2 Problemas cognitivos 4 

Quadro de pontos fortes e fracos 4 Processo de migração / urbanização / 

industrialização 

1 

Recursos materiais e humanos 6 Professor mediador 4 

Referências bibliográficas 1 Programa Mais Educação São Paulo 4 

Regimento 2 Progressão das aprendizagens 2 

                                                             
38

 Portaria SME nº 1.358/2007, artigo 3 (SÃO PAULO, 2007a). 
39

 As informações completas estão no Apêndice 2. Nas observações feitas a seguir, utilizaremos também 

informações deste apêndice e dos próprios PPPs. 
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Sumário / Índice 7 Projetos 2 

Título 16 Qualidade social 2 

Transcrição literal de leis (superior a uma 

página) 

6 Reflexão coletiva 1 

Paginação 9 Ruptura 1 

  Sistema de Gestão Pedagógica (SGP) 1 

  Trabalho homogêneo/consenso 4 

  Utopia 1 

Fonte: PPPs selecionados (2015) 

Organização: o autor 

 

Dos 18 PPPs, apenas nove são paginados. Há PPPs que começam com 

paginação, mas a interrompem (EMEFs 3 e 10) e PPPs que iniciam a paginação no meio 

do documento (EMEF 10). Os dois documentos mais curtos estudados foram os da 

EMEF 7 (27 páginas) e da EMEF 15 (28 páginas) e os mais longos, os da EMEF  2 (313 

páginas) e EMEF 3 (207 páginas). A parte final dos documentos, em geral, é reservada 

aos planos de trabalho e projetos os mais diversos, o que aumenta sobremaneira o seu 

tamanho. A EMEF 2, por exemplo, apresenta histórico da escola, caracterização da 

comunidade, proposta pedagógica, organização em ciclos e considerações sobre 

currículo e avaliação até a página 25. O restante do documento é composto de 

aglutinação de outros documentos: projetos, planos de trabalho e quadros diversos, além 

da avaliação interna feita pelo corpo docente (EMEF 2, p. 288-312), colocado como 

último item. O arquivo em formato Portable Document Format (PDF) do PPP dessa 

instituição é uma soma de imagens digitalizadas de diversos documentos, criando, no 

todo, um arquivo não editável até mesmo para seus elaboradores. Tanto é que, ao final, 

a paginação é anotada à mão com caneta esferográfica. Os demais documentos possuem 

tamanhos diversos, situados no intervalo de 27 a 313 páginas.  

Como visto na Tabela 5, apenas sete documentos possuem sumário. Porém, na 

prática, só há sumário em quatro deles (EMEFs 1, 2, 10 e 16), já que em três escolas 

(EMEFs 6, 13 e 14) o sumário se constitui apenas em uma lista de capítulos, sem 

indicação de páginas. Nesse aspecto, um documento inova, pois nele a listagem dos 

capítulos com a indicação de páginas chama-se ―apresentação do PPP‖ (EMEF 16). 

Na mesma direção, é preciso apontar que o critério para a utilização de 

determinado termo, a intitular os capítulos, é bem flexível. Por exemplo, no caso da 

EMEF 15, o capítulo dois, o ―diagnóstico‖, além de algumas considerações sobre o 

entorno da escola, contém justificativa, introdução e já os objetivos; em outra EMEF, a 

―proposta pedagógica‖ é um item a mais no documento, sendo que, constitui-se, na 

verdade, de cópia de uma lei (EMEF 6); e os ―princípios‖, às vezes, trazem já a análise 
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da realidade (EMEF 8). Desse modo, na leitura dos PPPs de escolas, não se consegue 

visualizar uma terminologia comumente utilizada para denominar os capítulos.  

Os componentes de análise da realidade nos textos são bem variados: intitulados 

de diagnósticos, histórico, levantamento das características da comunidade escolar, 

pontos fortes e fracos, etc. Há espaço para inovação terminológica também, 

representada pela expressão ―biografia da unidade escolar‖, compartilhada por duas 

escolas (EMEF 11 e 12).  

Mas os diversos elementos do texto não têm uma ordem pré-definida, com 

ampla liberdade para inserir-se um componente onde bem se entender, mesmo nos 

documentos com numeração de capítulos. Com isso, as diferentes denominações de 

análise da realidade podem aparecer no começo do texto, mas também no meio e no fim 

(EMEFs 1, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 15, 16 e 18), inclusive quando o documento já expôs as 

metas e ações pretendidas. Em alguns casos, o PPP pode mesmo não conter quaisquer 

―diagnósticos‖ (EMEF 7).  

Em relação aos capítulos, alguns documentos apresentam capítulos numerados, 

outros não. A numeração colocaria, de maneira mais explícita, o critério de uma 

ordenação sequencial. Parece uma questão menor essa numeração, se, em um 

documento não numerado, os títulos das seções estão bem destacados (EMEF 8). Mas 

ocorre que, em outro PPP, os títulos dos capítulos são escritos com fontes e tamanho de 

letras diferentes (EMEF 12), baralhando títulos e subtítulos, criando um texto não muito 

claro quanto à delimitação pretendida, em relação às suas diversas seções. Ainda acerca 

dessa questão, há os casos do PPP da EMEF 7, numerado até o capítulo dois, e na 

sequência essa ordenação é abandonada; e do PPP da EMEF 17, que insere a numeração 

a partir do capítulo dois. Nos PPPs das EMEFs 1 e 15, há ordem numerada, mas pulam-

se alguns números: na EMEF 1, do capítulo um direto para o capítulo três, e na EMEF 

15, do capítulo 11 para o capítulo 14.   

Além disso, em todos os documentos, blocos de informações, como quadros de 

funcionários e de atribuição de aulas, textos de leis, horários, leis na íntegra, etc. são 

adicionados em meio ao texto ou entre capítulos, sem qualquer relação com o assunto 

tratado, enquanto o capítulo ―anexos‖ pode ficar em branco (EMEF 1 e 11).   

Pode-se observar mesmo a repetição de informações, como no caso da EMEF 7, 

que apresenta o tópico ―identificação‖ no início e no meio do texto; e do PPP da EMEF 

12, que apresenta duas vezes a equipe técnica. 
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Permitem-se, assim, casos extremos de documentos com esparsas observações 

próprias da escola, em meio a uma reunião de textos de leis, quadros, projetos e planos 

de ação, independentes entre si (EMEF 6).  

Isso significa que os PPPs não chegam a se apresentar como documentos 

formais (no sentido de possuir uma forma comumente aceita e verificada), pois, 

diferentemente de outros documentos formais escolares, como projetos diversos, planos 

de trabalho docente, diários de classe, livros de horário coletivo, fichas de aluno, etc., 

não são controlados quanto a sua forma, ou seja, é possível inserir uma informação onde 

se bem queira, não existe uma disposição esperada e exigida.    

 

 

3.2. A justaposição de temas e ideias nos PPPs 

No que se refere a seu conteúdo, como mostra a Tabela 5, observa-se uma 

variedade de temas, nos 18 PPPs, tais como cultura da paz, qualidade social, 

aprendizagem significativa, escola atrativa, pilares da educação, participação, 

professor mediador, aprender a aprender, gestão democrática, reorientação curricular, 

aluno protagonista, cultura escolar, escola de excelência, aprendizagem lúdica, 

qualidade de ensino, competências, educador como sujeito histórico, entre outros.  

As ideias mais frequentes são interdisciplinaridade, gestão democrática e 

indisciplina. Como já mencionado, os PPPs não indicam de modo explícito o caminho 

tomado para elaboração de seu texto. Então, uma via possível de análise, é a abordagem 

das temáticas que aparecem em maior quantidade de vezes nos documentos, com a 

finalidade de compreender a organização e exposição das ideias nos mesmos.  

O tema da interdisciplinaridade é importante no bojo normativo do Programa 

Mais Educação São Paulo, o qual, inclusive, normatizou a organização da escola em três 

ciclos: alfabetizador, interdisciplinar e autoral (SÃO PAULO, 2013a). O tema está 

presente em todos os documentos estudados (exceto dois) e apresenta relevância para o 

presente estudo, considerando que, no projeto político-pedagógico, a vertente técnico-

regulatória possui suas bases epistemológicas no caráter normativo da ciência 

conservadora, baseado na certeza ordenada e na quantificação de fenômenos (VEIGA, 

2003, p. 269); e a vertente emancipatória, no caráter argumentativo da ciência 

emergente, articulada com os saberes locais, em um contexto histórico e social (idem, 

ibidem, p. 274). Vejamos, então, como a interdisciplinaridade é tratada nos documentos. 
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Em três escolas, a questão aparece como o desejo de se conceber e desenvolver 

―projetos‖ (EMEF 1, 2015, p. 12 e EMEF 5, 2015, p. 13), sendo que, na EMEF 16, a 

―interdisciplinaridade‖ ocorre mais concretamente através do ―projeto água‖. Nesse 

projeto, a professora de Geografia trouxe uma música e pediu para os alunos 

confeccionarem poesias e desenhos; a professora de Ciências ensinou os alunos a 

confeccionarem filtros com garrafa plástica e os alunos trarão fotos de economia no 

consumo de água (EMEF 16, 2015, p. 50).  

Já na EMEF 2, esse termo aparece na discussão do chamado ciclo 

interdisciplinar (do quarto ao sexto ano), imposto pelo Programa Mais Educação São 

Paulo. Para essa EMEF, o ―ciclo interdisciplinar‖ compreende a docência 

compartilhada, que consiste na corresponsabilidade dos professores no planejamento. O 

próprio PPP reconhece que, na verdade, tal proposta consiste em oferecer disciplinas 

compartilhadas, cujo ensino é feito conjuntamente entre um professor de fundamental I 

(alfabetizador generalista) e um professor de fundamental II (especialista). Quer dizer, 

se o aluno tem aula de matemática com um professor especialista, o professor 

generalista dá essa aula em conjunto com o professor da disciplina (EMEF 2, 2015, p. 

19). Pelo exposto, os dois professores ministrarão a aula de uma mesma disciplina.  

Na EMEF 3, a ideia de interdisciplinaridade aparece como uma ação de 

diversificação de ―recursos para a aprendizagem‖, ―(vídeo, música, teatro, dança, etc.) 

(...) na integração entre as diferentes áreas de conhecimentos, promovendo a 

interdisciplinaridade‖ (EMEF 3, 2015, p. 10). A única atividade prevista encontrada no 

documento foi de ensino de música (mais precisamente de cordas) ministrada por um 

especialista em cordas, membro de orquestra.  

Na EMEF 4, enuncia-se que os ―Planos de Ensino dos professores deverão ser 

concebidos do ponto de vista interdisciplinar e não somente em termos das 

especificidades da disciplina, prevendo articulações produtivas entre as disciplinas 

(EMEF 4, 2015, p. 22)‖. 

Nas EMEFs 6 e 7 o tema aparece em diversas leis, copiadas na íntegra.   

Já na EMEF 8,  há uma visão clara do conceito:  

 

A interdisciplinaridade, (sic) proporciona uma influência mútua entre 

componentes curriculares e facilita o desenvolvimento dos conteúdos por 

arranjos curriculares entre duas ou mais disciplinas, de forma a provocarem 

uma integração mútua, tomando como base sistemas globais e não 

compartimentados, como nas disciplinas (EMEF 8, 2015, p. 9).   
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O PPP desta escola traz, inclusive, proposta curricular; mas ao examiná-la, 

percebe-se que é articulada por meio de conteúdos organizados em disciplinas. 

Na EMEF 9, a questão aparece como foco de estudos dos professores, os quais, 

nos momentos de formação, lêem e debatem livro sobre o tema (EMEF 9, 2015, p. 62), 

sendo que o mesmo ocorre em mais duas escolas (EMEFs 12, 2015, p. 37; EMEF 13, 

2015, p. 29).  

Na EMEF 14, a interdisciplinaridade se apresenta da seguinte forma: 

 

A escola busca salientar o papel do professor e do aluno na consolidação do 

conhecimento, dentro de uma concepção sócio interacionista (sic), 

trabalhando a interdisciplinaridade e transversalidade (EMEF 14, 2015, p. 

20). 

 

E se encerra afirmando ter como objetivo:  

 

Oferecer ao aluno estratégias mais eficazes (interdisciplinaridade), 

despertando maior interesse nas diversas áreas de aprendizagem, evitando o 

baixo rendimento escolar (idem, ibidem, p. 30).  

 

Na EMEF 15, a ―avaliação será contínua e fomentará novas experiências, com 

prioridade para o enfoque interdisciplinar‖ (EMEF 15, 2015, p. 12). E tudo mais que se 

sabe é que é um dos objetivos da escola, criar ―meios para o processo de ensino 

aprendizagem coesa (sic) e articulada trabalhando o conhecimento como um processo 

interdisciplinar‖ (idem, ibidem, p. 6). 

Nas EMEFs 17 e 18, o termo aparece uma única vez, e percebe-se que as escolas 

possuem a mesma passagem de forma idêntica, isto é, copiaram o trecho uma da outra:  

 

Entendemos que para estimular a participação dos docentes na mudança de 

sua prática pedagógica, é necessário o aprofundamento de estudos que 

enfoque os gêneros discursivos na perspectiva da interdisciplinaridade e da 

textualidade (EMEFs 17 e 18, 2015, p. 5 e p. 39, respectivamente). 

 

Desta forma, a interdisciplinaridade não necessariamente significa o 

estabelecimento de relações, na prática, entre duas ou mais disciplinas diferentes, e 

muito menos uma nova concepção de ciência e de conhecimento, dentro de uma 

abordagem emancipatória de prática pedagógica.  

Essa ideia acaba representando, efetivamente, um conjunto de ações voltadas a 

um ensino mais eficaz, através de prescrições principalmente ao corpo docente, 
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colocando em voga o papel do professor, que se torna responsável por desenvolver 

projetos e proporcionar a diversificação das aprendizagens.  

Além disso, a noção de interdisciplinaridade aparece sem qualquer relação com 

outra ideia, muito presente nos documentos, de ―gestão democrática‖.  

A esse respeito, destaca-se a EMEF 14, que se detém um pouco mais na 

descrição do que entende por gestão democrática. A noção é entendida como a 

centralidade das decisões do Conselho de Escola em relação ao que é melhor para a 

unidade, ―cabendo à gestão da escola, apenas, cumprir o resultado das discussões 

realizadas‖ (EMEF 14, 2015, p. 21).  

Se a gestão, assim, organiza-se dessa forma, em consequência, o documento 

tomaria como eixo os encaminhamentos efetuados por essa coletividade atuante na 

escola. O problema é então retomado mais à frente, quando se afirma que através ―das 

reuniões do Conselho de Escola, Conselho de Classe e de Associação de Pais e Mestres, 

estaremos (sic) fazendo a sensibilização de todos os participantes quanto à importância 

da formação de cidadãos conscientes de seu papel na sociedade‖. Essa noção de 

cidadania fornece uma pista importante logo a seguir, e depois o documento não volta 

mais a ela, quando afirma que através ―da integração família-escola incentivaremos a 

participação voluntária, obtendo assim uma conscientização da preservação do 

patrimônio público‖ (EMEF 14, 2015, p. 40, grifo nosso).    

Assim, essas reuniões seriam efetuadas para o encaminhamento de questões, tais 

como promover a cidadania e mobilizar os presentes para a preservação do patrimônio 

público pela ação voluntária dos segmentos escolares – uma ideia bem ampla de gestão 

democrática. 

Em documentos como os da EMEF 2, nos quais se afirma almejar uma gestão 

democrática (EMEF 2, 2015, p. 17), a avaliação institucional efetuada pelo corpo 

docente não aparece nas primeiras 25 páginas, que estabelecem as metas da escola, 

sendo apenas afixada, como último item do PPP (idem, ibidem, p. 288-312). Nas 

primeiras páginas, é delineado um quadro em que a direção teria debelado uma situação 

de indisciplina generalizada que se apossava da escola, permitindo a organização da 

mesma, de modo a garantir o êxito das aprendizagens. A esse respeito, na avaliação 

docente presente nesse documento, a realidade não é tão linear assim: ―com todos os 

problemas durante o ano, ainda assim, acredito que o período tinha sido (sic) 

producente‖ (idem, ibidem, p. 293, grifo nosso) ou ―sobrevivemos com louvor e muitas 

vezes tranco e barranco (sic)‖ e ―iniciamos alguns trabalhos de melhora da 
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aprendizagem e questões disciplinares, entre tanto (sic) foram trabalhos tímidos que 

precisam de maior empenho em 2015‖ (idem, ibidem, p. 294). 

Ao mesmo tempo, ao tratar desses temas, os PPPs não fazem qualquer relação 

com o tema indisciplina
40

, ou seja, para eles, gestão democrática e interdisciplinaridade 

não apresentam necessariamente conexão com os problemas de convivência enfrentados 

nas escolas.    

Percebe-se que os temas educacionais mencionados nos PPPs não possuem uma 

delimitação rigorosa do seu sentido. Esses temas adquirem um significado que transita 

entre a condição de questão, norma, conceito, princípio e intenção. Não se trata aqui de 

avaliar o trabalho das escolas em relação à interdisciplinaridade e gestão democrática, 

mas vale notar que, dada essa indeterminação, seu caráter genérico, essas noções se 

situam no campo da pura abstração, isto é, das ideias. Ora é conjunto de instâncias, ora 

um dos projetos da escola, ora um desejo, quando não apenas um termo em uma lei, a 

qual o documento traz a cópia, na íntegra. Tais noções então inseridas no corpo do 

documento, ficando justapostas a outras tantas. Além disso, a falta de uma organização 

formal do raciocínio nos documentos, conforme citado acima, se torna outro 

dificultador do estabelecimento de conexão entre os assuntos discutidos. 

Uma tentativa das escolas realizarem essa tarefa é um instrumento, encontrado 

no documento, chamado ―pontos fracos e fortes‖ (EMEFs 4, 10, 15 e 17) ou ―pontos 

negativos e positivos‖ (EMEFs 9, 12 e 18). A presença desse instrumento em mais de 

uma escola, pode significar uma evidência de ação sistêmica, em propagar uma 

ferramenta de elaboração de PPP em um conjunto de escolas.    

Analisar a realidade escolar a partir do levantamento de ―pontos‖ pode levar a 

uma percepção da realidade com base em casos e situações alheios entre si. Esses 

pontos, alternando entre positivos e negativos, ou fracos e fortes, tendem, como opostos, 

a anularem-se. Além disso, apenas oito EMEFs apresentaram esse instrumento de 

viabilização do PPP.   

Observe-se como o instrumento aludido está presente em um PPP:  

                                                             
40

 Nos demais documentos a questão aparece, mas não se usa esse termo, utiliza-se ―agressividade‖, 

―carência de valores morais‖, ―desinteresse‖, ―rebeldia‖, ―violência‖ etc.  
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Fonte: Extraído do PPP da EMEF 10 (2015) 
 

Percebe-se, já no primeiro item da coluna ―problemas‖, a ―agressividade dos 

alunos‖, e em relação ao segundo item, ―falta de participação‖, bem como no terceiro 

item, ―falta de participação de todos os profissionais da escola‖. Propõe-se colocar 

funcionários para controle de alunos no intervalo. Em comum, nos três itens apontados, 

o problema da pouca participação dos segmentos escolares.  

Isso fica claro na EMEF 10, na qual os pais afirmaram que as crianças devem 

contar com um ambiente positivo e devem poder se expressar sem medo, tendo como 

resultado a criação de um projeto destinado a ensinar para as crianças hábitos de estudo. 

Assim, a escola possui uma ideia de ―estudo‖, ou seja, práticas (que carregam 

concepções de construção e da apreensão do conhecimento) portadoras de normas, as 

quais se esperam que os pais apoiem, e não necessariamente que discutam e sejam 

chamados a decidir acerca dos valores constitutivos dessas ―práticas de estudo‖. 

A questão de complica quando se percebe que ―participação‖ possui um sentido 

muito amplo, muitas vezes entendida nessa escola como a co-responsabilidade dos pais 

com a aprendizagem dos filhos, e a sua participação no Conselho de Escola, como 

compromisso com o ―bom funcionamento da escola‖ (idem, ibidem, p. 23). 

Mas, ainda nessa EMEF, na reunião entre professores e gestores, levantou-se que 

além da aludida agressividade dos alunos, há desarticulação entre os diversos segmentos 

da escola (EMEF 10, 2015, p. 29). Os pais, por seu turno, expressaram, em reunião, 

preocupação em relação às normas e à efetiva positividade do ambiente, afirmando que 

as crianças precisam se expressar, e que devem fazê-lo sem medo (idem, ibidem, p. 21).  

Como dito acima, a análise da realidade nos PPPs acaba ocupando qualquer 
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lugar no texto, o que ocasiona a sua justaposição com metas e ações. Assim, as falas de 

professores e pais não são articuladas, na EMEF citada, à ferramenta de elaboração do 

PPP apontada acima. A falta de participação é suprida com a ―participação em 

Conselhos‖, que não diferencia ação e meta. Assim, retorna-se novamente à discussão 

em termos gerais, das puras ideias: se há falta de participação, é necessário que ocorra 

participação, e assim se soluciona o problema. A discussão sobre as crianças não 

estarem confortáveis na escola é então traduzida, como já citado, em um projeto, 

denominado ―Valores Humanos‖ (o autor do documento inclusive escreveu a expressão 

―valores humanos‖ com letra maiúscula, atribuindo peremptoriedade aos tais ―valores‖), 

que consiste em trabalhar ―hábitos de estudo‖, de modo a conscientizar os alunos sobre 

a importância do estudo (EMEF 10, 2015, p. 52). 

 

 

3.3. As ações elencadas nos documentos: “quadros reguladores”   

Para apreender o modo de pensar de elaboradores de um documento, mais do 

que um documento afirma, é necessário perceber como ele o faz, localizando ideias 

introduzidas em meio a uma tensão real, indo além, na leitura, desse ideário chamativo, 

atraente, mas descontextualizado, um conjunto de noções enxertadas em várias partes 

do documento. Pode-se dizer que nunca é possível saber ao certo se o que é dito condiz 

com a realidade. No entanto, para Giovanni (1999): 

 

Interpretar um documento significa ultrapassar o que está explícito e 

manifesto (as linhas) para pôr em evidência o que está implícito e oculto (as 

entrelinhas). Trata-se de perceber que o contexto que produz o documento 

explica seu texto, cujo caráter é, principalmente, político (GIOVANNI, 1999, 

p. 1).  

 

Na leitura é possível ir mais fundo, achando onde está o abalo, na forma daquilo 

que realmente aflige aos elaboradores do documento, recolhendo o seu real modo de 

pensar, vencendo uma primeira camada de chavões. Em análise documental, para além 

da menção de determinada ideia, importa saber que lugar essa ideia ocupa no 

documento, ou seja, como é feita a construção do mesmo.  

Para Veiga (2001), o projeto político-pedagógico se constitui em eixo de 

discussão e encaminhamento que articula as esferas situacional, conceitual e 

operacional da escola (VEIGA, 2001, p. 27). Para Carvalho e Azanha (2010), os 
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conceitos em educação, ao mesmo tempo elucidativos, programáticos e persuasivos, 

contêm divergências em termos de seu real significado, que só pode ser averiguado na 

ação (CARVALHO e AZANHA, 2010, p. 30). Os documentos citam ideias amplas, 

difíceis de serem verificadas na prática. Ao se adotar o caminho da análise das ações 

previstas, é possível que se supere o problema da flexibilidade de significado que os 

temas adquirem nos PPPs, isso porque, ao dizer o que de fato se vai fazer, não há tanta 

margem para utilização de um palavreado tão amplo em seu sentido. O Quadro 2 elenca 

as principais ações previstas nos PPPs e as análises da realidade praticadas nos mesmos. 

 

Quadro 2: As principais ações e a análise da realidade nos projetos político-

pedagógicos 

E 

M 

E 

F 

Ações, operação, 

funcionamento, 

e práticas 

previstos 

Levantamento 

histórico e 

geográfico da 

escola e 

entorno 

Caracterização 

dos alunos, 

família e 

comunidade 

Caracterização dos 

gestores, 

professores e 

funcionários 

Recursos 

físicos e 

descrição física 

da escola 

1 Conjunto de 

projetos diversos 

de e planos de 

trabalho do 

diretor e do 

coordenador. 

 

 

Escola 

localizada em 

região central 

de São Paulo, 

possui parceria 

com Comissão 

Coordenadora 

dos Cursos de 

Licenciaturas 

(CoC - 

Licenciaturas) 

da 

Universidade 

de São Paulo 

(USP), com um 

Instituto 

Federal (IF-SP) 

(p. 6). 

Nº de alunos: NI; 

não possuem 

hábito de leitura; 

―problemas de 

aprendizagem‖; 

drogas; 

depredação; não 

se apropriam da 

escola e dos 

equipamentos 

culturais (p. 5). 

5 gestores, 49 

professores, 10 

funcionários, não 

informa nº de 

terceirizados de 

limpeza, cozinha e 

vigilância. 

 

 

 

 

11 salas de aula, 

1 sala de 

direção, 2 salas 

de secretaria, 1 

sala de 

coordenação 

pedagógica, 1 

sala de 

almoxarifado, 1 

sala de 

professores, 1 

sala de estudos 

para 

professores, 

entre outros. 

2 Criação do Apoio 

Pedagógico 

conforme as 

necessidades 

individuais de 

aprendizagem, a 

partir da 

observação que a 

―professora de 

ciclo I‖ faz de 

cada aluno (p. 

19). 

Implementação 

do ciclo 

colaborativo de 

autoria, notas de 

Escola 

localizada em 

região central 

antiga 

degradada, com 

favelas e 

cortiços. Não se 

situa na 

periferia 

metropolitana 

(p. 10). A 

escola chegou a 

ficar sem 

diretor em 2012 

(p. 10-11). A 

SME 

640 alunos; maio-

ria reside no 

entorno; 80% dos 

alunos nascidos 

em SP; 12% dos 

alunos nascidos 

na Bolívia, 

Argentina ou 

Paraguai; 8% dos 

alunos nascidos 

em outros estados. 

Graves problemas 

de indisciplina, 

tendentes à 

redução. 

5 gestores, 64 

professores, 9 

funcionários, não 

informa nº de 

terceirizados de 

limpeza, cozinha e 

vigilância; atual 

diretora assumiu em 

2013 e se manteve 

desde então, junto às 

famílias de alunos 

com graves 

problemas de 

indisciplina (p. 11). 

12 salas de aula, 

1 sala de apoio 

à inclusão, 1 

sala de vídeo, 1 

sala de leitura, 1 

sala de 

informática, 1 

laboratório de 

ciências, 1 sala 

de coordenação 

pedagógica, 1 

sala de projetos 

/ vídeo, 1 sala 

dos professores, 

1 sala de 

estudos, 1 sala 
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zero a 10 e 

provas bimestrais 

conforme 

―Caderno de 

orientações‖ ex-

pedido pela SME 

(p. 19). 

Convocação dos 

pais em caso de 

comportamento 

inadequado (p. 

15).  

prescreveu 

práticas 

curriculares à 

escola, 

―Caderno de 

orientações‖ (p. 

19). 

de livros do 

PNLD, 1 sala 

de estudos e 

reunião.  

3 Professores farão 

planos semanais 

de aula e 

registros para 

acompanha-

mento do aluno 

ao longo da 

trajetória escolar 

(p. 11), e haverá 

desenvolvimento 

de projetos 

diversos. 

Promoção de 

eventos 

comemorativos 

(p. 13). 

Bairro de classe 

média bem 

localizado com 

fácil acesso à 

metrô (p. 2). 

657 alunos; três 

grupos de alunos: 

com problemas de 

aprendizagem, in-

disciplinados e 

agressivos, bem 

sucedidos; brigas; 

(p. 2-3). 

5 gestores, 50 

professores, 10 

funcionários, não 

informa número de 

funcionários 

terceirizados de 

limpeza, cozinha e 

vigilância; 

professores 

acreditam que os 

pais mantêm laços 

frágeis com a escola 

(p. 2). 

12 salas de aula, 

1 sala de 

informática, 1 

sala de leitura, 1 

brinquedoteca, 

1 sala de artes, 

1 sala de vídeo, 

1 cozinha, 1 

secretaria, 1 

sala de direção, 

1 sala de 

coordenador 

pedagógico, 

entre outros. 

4 Diversos projetos 

e reforço; 

promoção de 

festas e palestras; 

melhoria da 

aprendizagem 

através de 

projetos (p. 21). 

Os professores 

serão orientados a 

elaborar seus 

planos de 

trabalho de 

acordo com os 

direitos de 

aprendizagem do 

Programa Mais 

Educação São 

Paulo. 

A região é 

servida por 

várias outras 

escolas 

municipais e 

estaduais, uma 

UBS, uma 

AMA, duas 

estações de 

metrô e um 

terminal de 

ônibus. A 

escola fica 

próxima a dois 

clubes-escola 

da prefeitura (p. 

9), um 

Shopping 

Center, um 

CEU e uma 

biblioteca 

pública (p. 9). 

Nº de alunos: NI. 

Gestão ótima e 

professores 

excelentes, mas 

com ―pontos que 

precisam ser 

repensados e 

trabalhados‖; 

defasagens na 

aprendizagem. 

Apenas 30% das 

famílias possuem 

casa própria, e 

70% moram em 

casa alugada ou 

emprestada; 39% 

dos pais têm 

ensino médio 

completo (p. 8-9). 

4 gestores, 49 

professores, 10 

funcionários, não 

informa número de 

funcionários 

terceirizados de 

limpeza, cozinha e 

vigilância; grupo 

docente 

heterogêneo, com 

professores antigos 

e novos (p. 8). 

NI. 
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5 Reuniões com os 

pais solicitando 

que apelem aos 

filhos para que 

adquiram 

responsabilidade; 

esforço de 

revisão dos 

critérios de 

reprovação pelo 

Conselho de 

Classe (p. 10). 

Projetos diversos 

(p. 14). 

Intervenções a 

partir de 

avaliações 

diagnósticas das 

aprendizagens; 

assembléias de 

classe (p. 14). 

Elaboração de 

plano de 

recuperação das 

aprendizagens (p. 

15). 

A construção 

do prédio data 

de 1970, 

oferecendo 

dificuldades 

acústicas e de 

acesso. O nome 

da escola foi 

dado em 

homenagem a 

um ativo 

morador do 

bairro (p. 5) 

Retorno, com o 

Programa Mais 

Educação São 

Paulo, de 

sistema de 

notas e de 

reprovação 

mais rigoroso, 

que não 

resultou em 

maior 

motivação para 

o estudo (p. 

10). Alunos 

causam 

―distúrbios‖ 

nos corredores 

(p. 21).  

580 alunos; 47% 

dos pais entendem 

que a escola serve 

principalmente 

para ensinar o 

sentido da 

cidadania e para 

preparar o aluno 

para o mercado de 

trabalho (p. 6); em 

reunião de 

organização 58% 

dos pais 

compareceram; 

maior 

possibilidade de 

reprovação e as 

notas de zero a 10, 

não estimularam o 

estudo (p. 10). 

5 gestores, 53 

professores, 14 

funcionários, não 

informa número de 

funcionários 

terceirizados de 

limpeza, cozinha e 

vigilância; 

profissionais 

preocupados com os 

problemas da escola, 

demonstram grande 

empenho na 

tentativa de re-

solução dos mesmos 

(p. 13). 

NI. 

6 Registrar 

diariamente a 

frequência para 

que a 

coordenação 

pedagógica 

mensalmente 

convoque os pais 

para serem 

notificados (p. 

66). Formar 

―turmas 

heterogenias‖ 

(sic) (p. 60).   

O loteamento 

urbano nasce 

no final dos 

anos 1950 ao 

redor de uma 

indústria de 

tecelagem, 

atraindo 

migrantes, 

principalmente 

nordestinos.  

Nº de alunos: NI; 

moradores do 

entorno são 

nascidos na 

Grande São Paulo 

e outros estados 

(Paraná, Bahia, 

Pernambuco, 

Minas Gerais, 

Maranhão e 

Alagoas).  

5 gestores, 58 

professores, 2 

estagiários, 12 

funcionários, não 

informa número de 

funcionários 

terceirizados de 

limpeza, cozinha e 

vigilância; 

caracterização: NI.  

14 salas de aula, 

1 pátio coberto, 

1 refeitório, 1 

cozinha, 1 

despensa, 2 

banheiros para 

alunos, 1 sala 

de informática, 

entre outros. 

7 O docente será 

orientado a 

proporcionar 

diversas 

atividades pelas 

quais o aluno será 

avaliado, 

produzindo 

registros que 

embasem as notas 

digitadas no 

sistema, a 

reformulação da 

aula, o 

―O bairro 

possui uma 

estação de 

metro‖ (sic). É 

um dos poucos 

que foram 

construídos de 

forma 

planejada, com 

ruas largas e 

praça.  

NI. 

 

 

4 gestores, 42 

professores, 9 

funcionários, não 

informa número de 

funcionários 

terceirizados de 

limpeza, cozinha e 

vigilância; 

caracterização: NI. 

17 salas de aula. 
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encaminhamento 

do educando à 

recuperação 

paralela, a 

aprovação ou 

reprovação do 

mesmo (p. 22).  

8 Serão 

desenvolvidos 

projetos para 

alunos com 

dificuldades, 

além de 

recuperação em 

língua portuguesa 

(p. 22) e 

encontros com o 

objetivo de 

conscientizar os 

pais sobre a 

importância da 

educação e da 

cultura.   

No bairro 

―prevalecem as 

atividades 

comerciais que 

se concentram 

nas ruas 

principais. As 

ruas, na sua 

maioria, 

possuem 

calçadas 

estreitas e não 

são 

arborizadas. 

Conta com 

algumas praças 

que não são 

preservadas 

pela 

comunidade.  

877 alunos; 

ofensas e brigas 

recorrentes; 

insatisfação e 

desmotivação; 

alunos 

cognitivamente 

defasados e 

desinteressados; 

desrespeito às 

normas; não 

realização das 

tarefas escolares; 

63% dos alunos 

residem no 

entorno. 

5 gestores, 64 

professores, 8 

estagiários, 11 

funcionários, 2 

vigias efetivos, não 

informa número de 

funcionários 

terceirizados de 

limpeza, cozinha e 

vigilância; 

caracterização: NI. 

 

 

NI. 

9 

 

Busca-se 

construir um 

plano de 

implementação 

do Programa 

Mais Educação 

São Paulo (p. 48). 

Nesse sentido, 

elenca um 

conjunto de 

projetos.    

SME baixou 

programa de 

reorientação 

curricular (p. 

48). 

600 alunos; 

caracterização: 

NI. 

 

4 gestores, 48 

professores, 10 

funcionários, não 

informa número de 

funcionários 

terceirizados  

de limpeza e 

cozinha. O 

documento afirma 

que a maioria dos 

docentes não possui 

formação para uma 

prática mais 

progressista, 

baseada na 

interdisciplinaridade 

e na metodologia de 

projetos (p. 48).  

Salas de aula 

(não informa 

quantidade), 

banheiros 

(idem), 1 sala 

dos professores, 

1 sala de 

direção, 1 sala 

de informática, 

1 sala de leitura, 

1 sala de 

coordenação 

pedagógica, 1 

secretaria. 

 

10 O professor ficará 

responsável por 

transformar a sala 

de aula em um 

espaço de 

construção do 

conhecimento (p. 

17). Será 

desenvolvido um 

projeto com foco 

nos ―Valores 

Humanos‖ (p. 

22). Um quadro 

A escola está 

inserida em 

região 

―carente‖ (p. 

18). 

Os alunos são 

considerados 

―agressivos‖ pelo 

documento. 

Quantidade: NI; 

57% dos alunos 

moram com pai e 

mãe, 37% com 

pais separados, 

5% com parentes 

e 4% em abrigos; 

80% dos pais são 

assalariados, 9% 

5 gestores, 61 

professores, 12 

funcionários, não 

informa número de 

funcionários 

terceirizados de 

limpeza, cozinha e 

vigilância; 

professores 

acreditam que há 

problemas de 

organização escolar, 

de comunicação e de 

NI. 



90 
 

 

branco, de uso da 

coordenação 

pedagógica foi 

afixado na sala 

dos professores.  

desempregados, 

6% temporários e 

5% aposentados; 

desarticulação entre 

os diversos 

segmentos da escola 

(p. 22). 

11 Elaboração de 

projetos e 

implementação 

do Programa 

Mais Educação 

São Paulo (p. 18-

19). 

Em 1920 a 

região onde 

hoje é a escola 

era uma 

fazenda. Foi 

então 

desmatada e 

loteada, 

atraindo 

imigrantes 

(italianos, 

japoneses, 

libaneses e 

migrantes – 

principalmente 

nordestinos).  

Nº de alunos: NI; 

comunidade ―se 

caracteriza por 

dificuldades 

sociais, 

econômicas e 

culturais. (...) 

Dentro desta 

realidade temos 

muitos alunos 

cujas famílias 

foram 

desintegradas por 

diversas razões‖ 

(p. 10). 

5 gestores, 76 

professores, 14 

funcionários, não 

informa número de 

funcionários 

terceirizados de 

limpeza, cozinha e 

vigilância; 

caracterização: NI. 

13 salas de aula, 

1 pátio coberto, 

1 cozinha, 1 

despensa, 2 

banheiros 

femininos de 

alunas, 2 

banheiros 

masculinos de 

alunos, 1 sala 

de vídeo, 1 sala 

de Recuperação 

Paralela, entre 

outros. 

12 Recuperação, 

lição de casa e 

formação da 

equipe docente 

(p. 21). Conjunto 

de projetos e 

planos de cada 

membro da 

equipe gestora. 

Os alunos 

organizaram 

Grêmio, que 

encaminhará as 

seguintes ações: 

horta, espaço de 

gibi, música no 

intervalo, grafite 

no muro da 

escola, pintura de 

jogos no chão 

(amarelinha), 

espelhos no 

banheiro e coleta 

de CDs velhos 

para a instalação 

dos mesmos no 

telhado, a fim de 

espantar os 

pombos (p. 58).  

―Anteriormente 

a construção do 

prédio desta 

escola, havia 

um campo de 

futebol 

utilizado pela 

comunidade e, 

através da luta 

e reivindicação 

dos moradores, 

foi inaugurada 

a EMEF‖ (p. 

3).   

870 alunos; 

caracterização: 

NI. 

 

5 gestores, 61 

professores, não 

informa número de 

funcionários 

efetivos, 9 

funcionários 

terceirizados na 

cozinha e na 

limpeza; 

caracterização: NI. 

NI. 

13 Potencializar o 

Professor 

proporcionará 

atividades de 

interação entre 

criatividade 

emoção e 

conhecimento (p. 

No entorno da 

unidade há 4 

centros 

municipais de 

educação 

infantil, 1 

escola 

municipal de 

645 alunos; 

clientela é 

composta por 

crianças e 

adolescentes na 

faixa etária dos 6 

aos 13 anos, 

provenientes de 

4 gestores, 41 

professores, 14 

funcionários, não 

informa número de 

funcionários 

terceirizados de 

limpeza, cozinha e 

vigilância; todos 

NI. 



91 
 

 

17) e haverá 

acompanhamento 

sistemático dos 

planos de aula (p. 

18). Uso da 

brinquedoteca, 

criado um espaço 

lúdico 

direcionado à 

aprendizagem 

dos alunos;  

ensino infantil, 

5 escolas 

estaduais, 1 

escola técnica 

estadual, 1 

biblioteca, 2 

postos de saúde 

e 2 postos 

policiais (p. 

12). 

 

famílias de classe 

média-baixa e 

baixa, sendo que 

aproximadamente 

55% residem no 

Conjunto 

Habitacional do 

bairro e 45% 

residem nos 

bairros vizinhos  

(p. 10);  

professores possuem 

curso superior, 

sendo que 5 

possuem pós-

graduação; 55% 

acumulam cargo em 

outras redes de 

ensino; professores 

se encontram 

preocupados com 

sua formação (p. 

11). 

14 Pretende-se 

―desenvolver 

atividades 

diferenciadas‖; 

realizar 

diagnóstico do 

ponto de 

aprendizagem 

dos alunos no 

começo do ano; 

planejamento de 

―atividades 

extraclasse‖ e 

organização de 

eventos e 

palestras, além de 

aulas que 

envolvam 

pintura, teatro, 

dança e jogos (p. 

38). Conversa da 

direção da escola 

com os pais, 

pedindo para que 

orientem a seus 

filhos (p. 38).  

―Esta região é 

desprovida de 

locais de lazer e 

cultura, pois 

pesquisas 

informam que a 

principal 

atividade da 

família nos 

finais de 

semana é ida à 

igreja, seguidas 

de festas; (...) 

ou ficam em 

casa‖ (p. 15). 

779 alunos; 

comunidade 

composta por 

pessoas de classe 

socioeconômica 

baixa, 

basicamente 

constituída por 

operários e 

vendedores, com 

destaque para a 

profissão da mãe, 

que em sua 

maioria é 

empregada 

doméstica ou 

dona de casa; 

maioria dos 

alunos nasceu em 

São Paulo, sendo 

que os pais em 

sua maioria são 

nascidos na região 

nordeste do Brasil 

(p. 14) 

NI. 13 salas de aula, 

1 quadra de 

esportes 

coberta, 1 

quadra de 

esportes aberta, 

1 área externa 

com jardim, 1 

horta, 1 

estacionamento, 

1 playground, 1 

rampa de 

acesso, 1 

secretaria, 1 

sala de direção, 

1 sala de 

assistente de 

direção, 1 pátio, 

1 banheiro 

adaptado. 

15 Incentivar o 

professor a 

refletir sobre seu 

papel. Cada 

professor fará um 

relatório de sua 

ação no que diz 

respeito à 

garantia da 

aprendizagem de 

todos os 

educandos que 

ficará a 

disposição de 

toda equipe 

escolar, dos pais 

e dos alunos (p. 

10). Organização 

de recuperação 

contínua (apoio 

pedagógico), de 

NI. 585 alunos; ―em 

sua maioria, os 

alunos já 

estudavam nesta 

escola no ano 

anterior, temos 

recebido muitos 

alunos novos que 

residiam nas 

imediações e 

transferidos de 

outros bairros, 

municípios de 

outros Estados 

(alguns com 

bastante 

comprometimento 

na aprendizagem) 

e alguns 

bolivianos (p. 5). 

4 gestores, 48 

professores, 12 

funcionários, não 

informa número de 

funcionários 

terceirizados de 

limpeza, cozinha e 

vigilância; 

caracterização: NI. 

 

―O prédio 

possui: 18 

(dezoito) salas 

de aula 

regulares‖ (p. 

4), 1 sala de 

professores, 1 

sala de leitura, 1 

laboratório de 

informática, 1 

sala de SAAI, 1 

quadra de 

esportes 

coberta, 1 

quadra de 

esportes 

adaptada, entre 

outros. 
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oficinas e 

palestras (p. 11). 

Orientação da 

direção de escola 

aos pais sempre 

que seus filhos 

ultrapassarem os 

limites ou 

demonstrarem 

descomprometi-

mento (p. 11).  

16 Reorganização da 

sala de aula como 

atitude 

institucional de 

gestão do tempo 

e espaço por 

parte da escola 

como um todo, 

retirando do 

professor o papel 

de agente central 

da aula (p. 17). 

Projetos diversos 

e planos de 

trabalho de cada 

membro da 

equipe gestora.  

NI. 670 alunos; 90% 

dos questionários 

foram respondidos 

por mulheres, o 

que indica que as 

mães ainda são as 

grandes 

responsáveis pelo 

acompanhamento 

da vida escolar 

dos filhos; a 

questão referente 

à cor era aberta, 

ou seja, os 

próprios pais 

tinham que 

escrever sua cor 

(p. 15). 

5 gestores, 42 

professores, 9 

funcionários, não 

informa número de 

funcionários 

terceirizados de 

limpeza, cozinha e 

vigilância; 

caracterização: NI. 

 

15 salas de aula 

(em processo de 

troca de 

quadros brancos 

e cortinas), 1 

pátio coberto, 1 

brinquedoteca, 

1 sala de 

materiais de 

Educação 

Física, 1 

cozinha, entre 

outros 

17 Será 

desenvolvido o 

―Projeto 

Convivência‖ 

para enfrentar a 

―carência de 

valores morais e 

de limites por 

parte dos alunos‖ 

(p. 16).  Será 

implementado o 

Programa Mais 

Educação São 

Paulo (p. 15). 

A escola se 

encontra 

próxima a um 

posto de saúde 

(p. 17). 

Nº de alunos: NI; 

60% da 

comunidade 

escolar reside no 

bairro; no entanto, 

a escola continua 

como opção para 

um grande 

número de 

famílias que 

moram em bairros 

mais distantes; 

carência de 

valores morais por 

parte dos alunos 

(p. 16). 

5 gestores, 

informações de 

professores e 

funcionários nas p. 

8-14, imprecisas e 

confusas, não 

informa número de 

funcionários 

terceirizados de 

limpeza, cozinha e 

vigilância; 

caracterização: NI. 

NI. 

18 Organização de 

festa junina. 

Solicitação de 

verba para 

compra de lousa 

digital. 

Arquivamento de 

ocorrências 

disciplinares 

diretos nos 

prontuários dos 

alunos (p. 25). 

Realização do 

A escola está 

próxima a um 

posto de saúde 

e a uma 

delegacia de 

polícia (p. 13). 

769 alunos; 

alunos moram 

principalmente 

com a mãe, ou 

com pai e mãe, 

sendo mais raro 

morarem só com o 

pai; menos de 1% 

dos pais e mães 

têm menos de 25 

anos, são 

provenientes 

principalmente de 

4 gestores, 61 

professores, 6 

estagiários, 10 

funcionários, não 

informa número de 

funcionários 

terceirizados de 

limpeza, cozinha e 

vigilância; maioria 

dos docentes é do 

sexo feminino (p. 8). 

NI. 
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Dia da Família na 

escola (p. 25-26). 

Memorando à 

SME solicitando 

reparo de lousas e 

ventiladores. 

Premiação dos 

melhores alunos 

(p. 26). 

São Paulo-SP (p. 

11). 

Legenda 

AMA: Assistência Médica Ambulatorial 

CEU: Centro Educacional Unificado 

NI: não informa 

PNLD: Programa Nacional do Livro Didático 

SAAI: Sala de Apoio e Acompanhamento à Inclusão 

UBS: Unidade Básica de Saúde 

Fonte: PPPs selecionados (2015) 

Organização: o autor 

  

Como se observa, os PPPs das escolas quase sempre apresentam levantamento 

de aspectos históricos e geográficos, principais problemas enfrentados no dia a dia, 

descrição física, quantidade de funcionários, etc., mas as ações previstas não são 

impulsionadas a partir disso, pelo contrário, ficam justapostas a esses elementos. 

Nesse sentido, é possível verificar que as ações elencadas em face de qualquer 

temática (interdisciplinaridade, gestão democrática, etc.) são similares ao conjunto de 

ações previstas a partir da análise da realidade efetuada no documento. Assim, há um 

conjunto de ações das escolas que é invariável em relação a qualquer contexto ou 

qualquer conceito que esteja em discussão. 

Na maioria das escolas (EMEFs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15 e 16), observa-

se uma convergência para uma abordagem similar das ações previstas, independente das 

dificuldades e desafios específicos levantados pelas mesmas. Esse eixo, em regra, é 

baseado em mais eficiência no processo de ensino, obtida através de maior empenho 

voluntário dos professores na direção de elaboração de projetos, acompanhamento 

individual do aluno pelo professor, elaboração de estratégias de ensino alternativas, 

aplicação de atividades diversificadas, diagnóstico das aprendizagens, registro 

individual do desempenho do aluno, recuperação contínua ou complementar, festas, 

implementação do Programa Mais Educação São Paulo, etc. 

Uma expressão disso é o PPP da EMEF 15, aliás, documento que nem se intitula 

PPP, seus elaboradores chamam-no de ―Organização da Unidade Escolar‖ (EMEF 15, 

2015, p. 1). Este afirma que ―durante o ano de 2014 foram realizados esforços no 

sentido de garantir a conscientização dos educadores acerca de seu papel‖, visto que os 
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alunos demonstram grande dificuldade de leitura. Quem escreve o documento se sente 

portador da capacidade de elucidar os professores sobre o seu ―papel‖ (idem, ibidem, p. 

8): ter um relatório de seu plano de trabalho no qual detalhe os esforços e recursos 

utilizados para garantir a aprendizagem de cada aluno, colocado à disposição da equipe 

escolar, dos pais e dos próprios alunos, de modo a ser atingida uma ―nova qualidade‖ 

(idem, ibidem, p. 10).  

Perante tal concepção, calcada no empenho do professor para melhoria da 

eficiência da aprendizagem, qual seria a participação efetiva dos diferentes segmentos 

na tomada de decisões, posto que, no entendimento do autor do documento, a questão é 

resolvida de forma técnica. Aquilo que se designou nos PCNs por ―accountability‖, 

oferece uma concepção de participação na qual são gerados registros acerca do 

desempenho dos educadores, em relação à eficiência do processo de ensino-

aprendizagem empreendido, e esses são expostos aos ―clientes‖ (pais e alunos) com 

alguma periodicidade. É a qualidade com base em ―responsabilização‖ (BRASIL, 

1998a, p. 25), diversa da responsabilidade compartilhada, pactuada durante a escrita 

coletiva do projeto que fundamenta a ―qualidade social‖ (BRASIL, 2010a, p. 43).  

Assim concebido, o projeto político-pedagógico esboça-se como um conjunto de 

planos de ação e procedimentos técnicos de ―melhoria‖. As ações previstas se 

configuram em ―quadros de referência reguladores‖ (VEIGA, 2003, p. 269), que 

demandam maior empenho a maior quantidade de tarefas, a serem aferidas através do 

controle centralizado e da padronização da prática educativa. 

Veiga (2003) afirma que o critério de diferenciação entre PPP emancipatório e 

PPP técnico-regulatório é se a discussão da qualidade pretendida passa pela política ou é 

entendida como fruto de um maior esforço dos agentes. A qualidade, na vertente 

técnico-regulatória, é entendida como uma ―opção sem problemas‖ na qual se discutem 

procedimentos de melhoria (VEIGA, 2003, p. 272).     

Nesse sentido, a participação possível consistiria exatamente em que o professor, 

fazendo um atendimento individual dos alunos, consubstanciasse tal prática em um 

relatório docente a ser deixado exposto a todos os segmentos escolares. Dessa forma, se 

reinsere uma prática pedagógica baseada em um ―preceptorado coletivo‖, em total 

desconexão com a inovação institucional que é a educação básica universal (AZANHA, 

2004, p. 372). 

Assim, a participação dos diversos segmentos da escola, efetuando análises 

sistemáticas e articuladas, que se materializam em ações que promovam a organização 
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da escola a partir ―da reflexão da realidade interna da instituição‖ (VEIGA, 2003, p. 

275) é bloqueada. A Tabela 6 reúne as informações relativas à participação dos 

diferentes agentes escolares registradas nos documentos. 

 

Tabela 6: Síntese das informações sobre participação dos diferentes agentes escolares 

nos PPPs analisados 

Tipo de participação EMEFs 

Pais, professores, alunos e funcionários técnico-

administrativos e operacionais (em alguns 

casos) no máximo respondem a questionários. 

 

8 (EMEF 3, EMEF 4, EMEF 6, EMEF 9, EMEF 13, 

EMEF 16, EMEF 17, EMEF 18) 

 

 

Pais, professores e alunos respondem a 

questionários e ocorrem reuniões, mas apenas 

entre professores e gestores. 

 

4 (EMEF 1, EMEF 2, EMEF 8, EMEF 14) 

 

 

Sem informação. 

 

 

3 (EMEF 7, EMEF 11, EMEF 15) 

 

 

Pais, professores e alunos respondem a 

questionários e ocorrem reuniões entre 

professores, gestores e pais. 

 

2 (EMEF 5, EMEF 10)  

 

Alunos fazem propostas através de grêmio 

estudantil. 

 

1 (EMEF 12) 

 

Total de EMEFs 18 

Fonte: PPPs selecionados (2015) 

Organização: o autor 

 

Observa-se, na Tabela 6, um grupo formado por três escolas que não incluem no 

texto do PPP qualquer registro de participação dos segmentos que nela estudam e nela 

trabalham.  

Já outro grupo, de oito EMEFs, restringe a participação de pais, alunos, 

professores e funcionários ao fornecimento de respostas a questionários aplicados a 

esses segmentos.  

Em outras quatro EMEFs, a participação compreende, além de resposta a 

questionários, reuniões entre gestores e professores, cujas discussões estão presentes 

nos PPPs. 

Apenas em duas escolas, além da resposta a questionários, há reuniões entre 

pais, gestores e professores, cujo conteúdo é incorporado aos PPPs.  

Em uma escola foram descritas ações de participação discente na gestão, através 

de Grêmio Estudantil, mas sem que esse documento traga anotações sobre a 
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participação de pais e professores. 

Em relação ao fato das escolas não apresentarem nos documentos as discussões 

realizadas entre os setores da escola, é necessário esclarecer que isso não significa que 

essas escolas não façam reuniões entre esses diversos segmentos
41

, mas sim que não 

incorporam as discussões ocorridas nesses encontros ao PPP. 

Percebe-se que, nos documentos, quando há uma participação ativa de 

segmentos escolares, essa prática se restringe no máximo aos professores, e ainda sim, 

em apenas seis dos 18 documentos de PPP.  Desse universo, apenas dois PPPs trazem as 

falas dos pais, e apenas um, propostas dos alunos.  

Há que se notar, ainda, em relação aos funcionários técnico-administrativos e 

operacionais
42

, que em nenhum documento aparecem relatos de sua participação ativa, 

como se não fossem agentes importantes no processo de elaboração de um PPP de 

escola. Como já apontado, boa parte dos documentos falam em gestão democrática, mas 

não trazem quase nenhuma informação da participação docente, dos pais e estudantil na 

elaboração dos documentos e nenhuma participação dos funcionários na elaboração do 

PPP.  

No que toca ao fato de funcionários, docentes, alunos e famílias serem ouvidos 

através de questionários, resulta disso que esses agentes acabam se configurando em 

objeto de estudo dos elaboradores desses instrumentos. As respostas seriam analisadas, 

e os analistas poderiam, em face disso, organizar a escola e o currículo de acordo com 

as opiniões apuradas, transformando esse público, agora, em objeto da ação dos 

formuladores e aplicadores dos questionários.  

Ao mesmo tempo, foi observado, em relação à totalidade desses questionários, 

que são aplicados sem a explicação de quem os elabora, seu instrumental, qual a sua 

finalidade, qual seu referencial teórico, etc. Por isso, ainda que essa espécie de 

―pesquisa de satisfação‖ fosse respondida e analisada, não há qualquer menção nos 

documentos de que será utilizada para a realização de alguma ―melhoria‖ na escola. Em 

relação a um desses questionários afirma-se que: 

 

 

                                                             
41

 Previstas, para o ano de 2015, pelo menos oito reuniões pedagógicas remuneradas destinadas à 

sistematização e rediscussão do projeto político-pedagógico, além de quatro reuniões com pais. Ver 

Portaria SME nº 6.570/2014, artigo 4, inciso V e artigo 5 (SÃO PAULO, 2014c).   
42

 Hoje, Auxiliar Técnico Educacional (ATE). Antigamente, eram chamados serventes, porteiros, 

secretários, merendeiros, faxineiros, inspetores de alunos e vigias das escolas; como se viu, praticamente 

esquecidos quando se trata de elaborar o projeto político-pedagógico. 
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A comunidade demonstrou através de pesquisa, que a escola melhorou tem 

melhorado (sic) na qualidade de atendimento, considerando que a Direção é 

boa; que o trabalho dos professores é ótimo; e que o atendimento da 

Secretaria é bom (EMEF 14, 2015, p. 15). 
 

Para Veiga (2003), uma diferença importante entre PPP emancipatório e PPP 

técnico-regulatório é que, no primeiro, o processo de elaboração inclui a análise da 

realidade com a articulação dos diversos setores da escola, sendo já educativo, pois eles 

próprios desencadearão as ações elencadas; e no caso do segundo, a finalidade é chegar-

se a um produto pronto e acabado, mais importante que o processo, excluindo-se os 

agentes do processo de análise e da definição operacional da escola. Pelo modo de 

elaboração, o projeto político-pedagógico se torna técnico-regulatório ao não 

proporcionar a oportunidade para o engajamento e a construção coletiva do mesmo, sem 

dar importância ao processo, cujo resultado é que ―deixa de lado os sujeitos como 

protagonistas do institucional‖ (VEIGA, 2003, p. 270).  

Pelo exposto, constata-se que não há qualquer esforço no sentido do 

entendimento e compreensão das idéias desenvolvidas no texto, basta que constem 

certos elementos e não que os mesmos estejam encadeados. Além disso, de forma 

predominante, os temas abordados, o levantamento da realidade e a ações previstas se 

encontram justapostas nos documentos.  

Desta forma, se percebe que não há, nos PPPs analisados, articulação entre os 

diferentes temas, nem entre as esferas conceitual, situacional e operacional, uma vez 

que, mesmo nessas escolas em que ocorre participação de professores e pais, o 

diagnóstico da realidade não resulta em um conjunto consistente de ações. Se o 

documento de PPP se torna um eixo de articulação dos diferentes segmentos da escola, 

continua sendo escrito e entregue por diretores e coordenadores pedagógicos, e 

avalizado pelos supervisores escolares.  

O interesse em engrenar um ponto de vista otimista da escola compromete de 

saída qualquer postura mais aprofundada e crítica em sua elaboração, levando à 

justaposição entre esses diversos elementos na redação do documento. Para Monfredini 

e Russo (2003), essa seria uma característica pertinente aos gestores de escolas 

municipais paulistanas, os quais, na elaboração do projeto político-pedagógico, 

propõem uma escola idealizada e em consonância com as diretrizes da SME 

(MONFREDINI e RUSSO, 2003, p. 202-204).   Em face disso, é preciso considerar que 

os profissionais da educação envolvidos na redação do documento têm, como um de 
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seus interesses, o de emplacar uma visão positiva de si mesmos, em conexão com ideias 

correntes muito propagadas, valorizadas em políticas educacionais, universidades e 

legislação. As ações inseridas nos documentos, como a elaboração de projetos, 

promoção de atividades diversificas, acompanhamento individual, etc., desvinculadas de 

questões concretas pertinentes à articulada análise da realidade nas escolas, se tornam 

fins em si mesmas.  Para Veiga (2003), no projeto político-pedagógico técnico-

regulatório, há separação entre fins e meios, pois são pressupostas as finalidades, e 

alguma discussão restante incide sobre os meios (VEIGA, 2003, p. 269). 

Ocorre que, supervisores, diretores e coordenadores pedagógicos, responsáveis 

pela coordenação e orientação do processo de elaboração do projeto político-

pedagógico
43

, conforme visto pelo sentido das ações inseridas no documento, acabam 

partilhando, no sistema de ensino, um senso comum pedagógico que vê a necessária 

inovação em educação como mero aumento de desempenho do trabalho do professor, e 

com isso, essa visão acaba por desaconselhar uma discussão mais profunda do projeto 

político-pedagógico com todos os segmentos, acerca da tomada de decisão no que se 

refere à prática educacional, à organização e ao funcionamento da escola.  

Se, em face de quaisquer temas e de quaisquer problemas da realidade a saída é 

sempre obter a adesão docente em elaborar projetos, aulas diversificadas, diagnósticos 

de aprendizagem, fornecer atendimento individual, recuperação contínua e paralela, etc., 

é pouco razoável que os gestores invistam em um processo complexo de discussão, 

revisão e reordenação de cada prática já existente, junto à comunidade presente nas 

escolas, uma vez que a resposta aos desafios da escola já se encontra de certa forma 

dado.  

É necessário considerar que a postura administrativa em relação ao projeto 

político-pedagógico pode ser inconsciente, mas não inocente. Segundo Veiga (2003), na 

vertente técnico-regulatória do projeto político-pedagógico, ―se escamoteiam os 

eventuais conflitos e silenciam as definições alternativas‖ (VEIGA, 2003, p. 269). Ora, 

a ação de escamotear questões, dificuldades, desafios, etc., ocorre de forma não 

consciente (por exemplo, omissão) que silencia, mas que às vezes precisa fazer 

silenciar. Nesse contexto, há que se considerar que, não dizer como algo foi feito 

mantém elevado grau de arbítrio a quem faz determinada coisa: o documento pode ser 

elaborado por diretores e coordenadores apenas ―levando em conta‖ professores, pais, 

                                                             
43

 Portaria SME nº 6.572/2014, artigos 3 e 42 (SÃO PAULO, 2014d). 
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alunos e funcionários.  Incorporar ou não, na escrita do PPP, o que os segmentos 

escolares dizem, e demonstrar ou não como as ações são delineadas a partir das 

questões apresentadas por eles, revela já um posicionamento; queira-se ou não, trata-se 

de uma ação política, de manejo da transparência do funcionamento da escola pública.    

É inegável que convém politicamente aos administradores essa postura, de 

induzir a crença de que deve existir um bom professor a solucionar os problemas, e ao 

mesmo tempo, exercer o controle técnico sobre o mesmo, ao invés de investir em um 

processo cujo resultado é imprevisível e no decorrer do qual eles próprios podem acabar 

sendo questionados. Vale notar que nesse processo a própria SME mostra o caminho, 

criando mecanismos de controle do trabalho do professor
44

, e tornando os gestores 

responsáveis pelos mesmos.  

Tendo em vista esses interesses, e perante uma quase completa ausência das 

discussões entre os segmentos escolares nos PPPs, esses documentos são negociados e 

resolvidos entre os próprios supervisores, diretores e coordenadores pedagógicos. Não 

há uma preocupação com os leitores do documento, os PPPs se configuram em 

formalidades, um protocolo em um processo burocrático obrigatório, e não em 

documentos formais, que exigiriam certa ordenação das informações. Mais 

especificamente do que produto de uma escrita, são frutos de uma atividade técnica de 

―escrituração‖, que tem suas bases na elaboração dos planos escolares paulistanos nos 

anos 1970 (SÃO PAULO, 2016, p. 1420). Trata-se de uma forma de se fazer política, 

conforme explicado por Lopes (2010), lutando pela manutenção da hegemonia existente 

e pelo veto à criação do surgimento de novas significações.  

Ao mesmo tempo, a condição do PPP como mera formalidade não é decidida 

unilateralmente pelos gestores, mas vai se estabelecendo em conjunto com os órgãos do 

sistema de ensino, haja vista que tais documentos são homologados pelo diretor regional 

de ensino (designado pela SME) e, como já mencionado, publicados no site da SME, 

que com isso, acaba fornecendo seu aval a esses documentos tal como apresentados. 

Além disso, a existência de um documento pouco claro e impreciso se mostra 

conveniente no sentido de que este, assim elaborado, resulta na inexistência de 

quaisquer compromissos. Assim, começa-se a perceber o porquê da relutância em 

realizar o registro escrito (BRASIL, 1998a, p. 24) das discussões e decisões que 

ocorrem na escola. Uma forma tão eficiente de não contrair compromisso algum, quanto 

                                                             
44

 Portaria SME nº 1.224/2014 (SÃO PAULO, 2014b). 
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a de não escrever, é escrever de forma confusa ou genérica. 

Nesse contexto, prevalece um projeto político-pedagógico no qual se destacam 

os aspectos técnicos (entendido o ensino como um conjunto de procedimentos em 

relação aos quais se aspira maior eficácia) e regulatórios (indução de um 

comportamento passivo voltado a ganhos de desempenho).  

Condenando os sujeitos das aprendizagens e os trabalhadores da educação a 

ficarem de fora dos documentos de PPP, em relação à definição das ações e dos temas 

apresentados, a tendência é que predomine, nesse arranjo, a exposição dos educandos a 

uma educação que tem por base uma concepção de ciência normativa, conservadora e 

descomprometida. Reproduzem-se, assim, sob um verniz de inovação, as velhas práticas 

educacionais elitistas e excludentes. A solução técnica, pretensamente neutra, se 

complementa, na negação da política, com a moral, no exercício de uma atividade 

regulatória de controle do valor subjetivo dos agentes escolares. Assim, se o professor 

não se adequar, é tratado como incompetente, ―mau professor‖, etc. Em relação ao 

aluno, esse mecanismo também é posto em prática, deixando transparecer o quanto essa 

política técnico-regulatória suprime a diversidade, rotulando os alunos como 

―agressivos‖ (EMEF 3, 2015, p. 2; EMEF 10, 2015, p. 29; EMEF 8, 2015, p. 3; EMEF 

11, 2015, p. 10), ―carentes de valores morais e éticos‖ (EMEF 3, 2015, p. 2 e EMEF 12, 

2015, p. 46), que convivem em lares em que há extrema inversão de valores e convívio 

natural com o ilícito (EMEF 11, 2015, p. 11), residentes de comunidades que se 

caracterizam pela violência (EMEF 13, 2015, p. 10), pertencentes a famílias nas quais 

prevalece a ―falta de limites‖ (EMEF 15, 2015, p. 11).          

   

 

3.4. Traços emancipatórios nos PPPs 

O Programa Mais Educação São Paulo dialogou com uma crença nas escolas e 

na sociedade de que o fim da reprovação enfraqueceu a vontade do aluno de estudar. A 

EMEF 5 aborda a questão da seguinte forma: 

 

O processo de implantação dos Ciclos: Alfabetização, Interdisciplinar e 

Autoral trouxe grande expectativa para a comunidade escolar. A ampliação 

das possibilidades de reprovação escolar, para o último ano dos dois 

primeiros Ciclos e para os três anos do último Ciclo, levou grande parte dos 

envolvidos com o processo escolar, em especial, os responsáveis dos alunos, 

a acreditar que a nova realidade traria também uma mudança de postura por 

parte dos alunos, manifestando maior preocupação com os estudos e mais 
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empenho e comprometimento com as realizações escolares. Porém, mesmo 

com muitos investimentos por parte dos profissionais e das famílias, um 

grupo significativo de alunos, contrariou as expectativas, permanecendo em 

condições de pouco avanço e aproveitamento escolar, comprometendo a 

participação das aulas e realizações de tarefas. No final do terceiro bimestre o 

número de alunos em situação de reprovação, de acordo com o novo modelo 

implantado, superava a realidade que a escola projetou (...) a quantidade de 

alunos promovidos por conselho de classe no Ciclo Autoral demonstra que o 

modelo de reprovação, mesmo com um processo de avaliação formativo, 

supera as expectativas da UE [Unidade Escolar] e da SME quanto ao 

desempenho dos alunos; a implantação de avaliações com registro de nota 

não garantiu que os alunos investissem em avanços qualitativos para o 

desempenho escolar no Ciclo Autoral (EMEF 5, 2015, p. 10).     
 

Rompendo com uma visão idealista de escola, a EMEF 5 parte para a análise da 

realidade. Estima que, apesar de haver participação dos pais, de ter sido organizado todo 

o procedimental exigido pelo Programa Mais Educação São Paulo (com cronograma, 

temas, blocos temáticos, etc.), boa parte dos alunos não entregou o trabalho de 

conclusão do nono ano do ensino fundamental.  

Além disso, no que diz respeito às demais atividades, constatou-se um 

desempenho ruim de boa parte dos alunos, trazendo dados preocupantes de reprovação 

no último ano do ciclo. No primeiro ciclo, nenhum aluno precisava ser aprovado pelo 

Conselho, mas no último ciclo, 34% dos alunos precisaram ser aprovados pelo 

Conselho, mas sem poder ―salvar‖ 9% da reprovação.  

Com base nesse problema se impõe como necessidade: ―conscientização dos 

alunos sobre suas responsabilidades no próprio processo de aprendizagem e no 

resultado obtido (EMEF 5, 2015, p. 10)‖ e ―avançar no processo de responsabilidade 

dos educandos, de forma que estes invistam com qualidade e regularidade no 

desenvolvimento de hábitos de estudo (idem, ibidem, p. 13)‖, colocando a questão da 

consciência e responsabilidade geradas a partir ―de dentro‖ do aluno, isto é, com o 

desenvolvimento da autonomia.  

No caso da EMEF 5, a sua principal ação tem sido, nesse sentido, lançar apelos 

aos pais para que orientem os filhos a serem responsáveis, incidindo, como a EMEF 10, 

no sentido de ―conscientizar os alunos‖. Essa ―conscientização‖ dos pais e dos alunos 

pela escola é feita sempre na direção de produzir o reforço das práticas (com suas 

normas e valores) que a escola já desenvolve. Constatou-se a necessidade dos alunos 

desenvolverem noções de responsabilidade e de consciência, ainda que a ação elencada 

foi exortar verbalmente aos pais e aos alunos para que demonstrem essas qualidades. 
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As propostas de ensino desenvolvidas nas escolas enfrentam dificuldade de 

compreensão e desinteresse por parte dos alunos. Como relatado, espera-se, sem 

sucesso, que o sistema de notas e de reprovação produza a adesão dos alunos às 

atividades ministradas pelos profissionais da educação nas escolas. Essa situação 

acarreta problemas de convivência e de organização das escolas, impactando 

negativamente a aquisição de conhecimento por parte dos alunos. Nesse sentido, seria 

necessário, como afirma a EMEF 5, que os alunos desenvolvessem responsabilidade e 

consciência em relação à obtenção do conhecimento.  

O fato de os educadores terem percebido, na EMEF 5, que a existência do 

sistema de notas e de reprovação não garante a adesão dos alunos, que precisariam 

desenvolver uma ética autônoma compromissada com sua própria formação com a 

apropriação do conhecimento, esboça uma ruptura que pode ser considerada um traço 

emancipatório. Segundo Veiga, ―a inovação emancipatória ou edificante pressupõe uma 

ruptura que, acima de tudo, predisponha as pessoas e as instituições para a indagação 

(...) é de natureza ético-social (...) visando à eficácia dos processos formativos sobre a 

exigência da ética‖ (VEIGA, 2003, p. 275). Nessa EMEF chega-se a propor, como ação:  

 

Estimular a participação dos educandos como sujeitos atuantes, através das 

reuniões como representantes de classes eleitos entre seus pares; organização 

de assembleias de classes e a participação no Conselho de Escola e no 

Grêmio Estudantil (EMEF 5, 2015, p. 14).  

      

No entanto, enquanto essa participação estudantil não se efetiva, há que se falar 

apenas em traço emancipatório, dentro de um projeto político-pedagógico ainda 

predominantemente técnico-regulatório.  

No que diz respeito à EMEF 12, o fato dos alunos influenciarem a organização 

da escola, pode ser considerada uma característica emancipatória, no interior do projeto 

político-pedagógico técnico-regulatório daquela unidade. A participação discente no 

desenvolvimento de horta, de sala de gibi, de dispositivos para evitar a infestação por 

pombos
45

, a influência na compra e instalação de espelhos para os banheiros e proposta 

de organização de jogos no pátio (EMEF 12, 2015, p. 58) apontam para uma possível 

ruptura em relação à organização autoritária e centralizada dos tempos e espaços 

escolares, com a possibilidade da articulação da escola em torno de uma ciência nova, 

emergente, em diálogo com os saberes locais (VEIGA, 2003, p. 274).  

                                                             
45

 Os alunos protegem a escola de pombos. Descobriram que CDs usados, acoplados ao telhado, 

proporcionam uma reflexão de luz durante o dia que afasta os pombos.  
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A questão se coloca, dessa forma, na alçada do sistema de ensino municipal (em 

especial em relação à Diretoria Regional de Educação, que reúne os PPPs aqui 

estudados), possuir ou não uma visão global das escolas sob sua administração, levando 

às escolas que não contam com a participação dos alunos na gestão, experiências como 

as da EMEF 12, que possui Grêmio Estudantil; e levando a essa EMEF, a necessidade 

de participação dos pais e professores na elaboração do PPP. Nesse contexto, a ação 

sistêmica é responsável por evitar, nas escolas, um longo processo de descoberta 

espontânea, articulando escolas e realidade social (SILVA, 2003, p. 195-196), 

impedindo, assim, que o PPP se torne um documento intraescolar que na prática facilita 

apenas a responsabilização dos profissionais da educação (BATISTA, 2012, p. 121-

122).  
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Considerações finais 

Os documentos de projetos político-pedagógicos elaborados pelas escolas 

municipais paulistanas foram tomados nesta pesquisa como fontes para examinar de que 

maneira as escolas deste sistema de ensino expressam suas intenções e atuações, pois se 

entende que é relevante saber em que medida as escolas estão efetuando suas práticas 

educativas com base em um projeto político-pedagógico emancipatório. 

A questão norteadora desta pesquisa consistiu em entender se os projetos 

político-pedagógicos de uma DRE do sistema municipal de educação paulistano eram 

predominantemente emancipatórios ou técnico-regulatórios. Compreender a proporção 

entre esses dois tipos de PPPs, nesse sistema de ensino, foi o objetivo da pesquisa, num 

universo de 18 escolas, todas com dois períodos de funcionamento (manhã e tarde) e um 

único nível de ensino (ensino fundamental).   

A análise documental dos PPPs revela que os mesmos não expõem suas ideias 

seguindo um critério formal de ordenamento do texto, de modo que os temas, problemas 

e ações tratados ficam justapostos, quase no limite entre algo que pode ser lido e o 

ilegível. Assim, os levantamentos da realidade (―diagnósticos‖, ―mapeamentos‖, etc.) 

não resultam em ações específicas com base neles. Em geral, esses documentos não 

trazem informações sobre como professores, alunos, pais e funcionários colaboraram 

para o delineamento das ações previstas nos documentos, as quais, em decorrência, são 

inseridas isoladamente. Essas ações se assemelham nos documentos estudados das 

várias escolas, revelando um modo de pensar partilhado entre os responsáveis legais 

pela coordenação da escrita do PPP (diretores, coordenadores pedagógicos e 

supervisores), no sentido de que a superação dos desafios da escola é fruto de um maior 

esforço e capacitação dos agentes, em especial dos professores, incorrendo assim no que 

Veiga (2003) chama de ―escamoteamento das divergências‖. Com esse procedimento, 

fecha-se o caminho para a discussão de alternativas concretas no documento.  

Dessa forma, os documentos de PPP apresentam uma série de características 

técnico-regulatórias, conforme definidas por Veiga (2001 e 2003). Expressam a 

qualidade como fruto de uma opção sem problemas, que não passa por questões 

políticas, apenas demanda maior esforço dos agentes. Deixam de lado os sujeitos como 

protagonistas do institucional, menosprezando o papel destes na construção dos 

documentos. Nesses, as finalidades já estão pressupostas e a discussão restante incide 

sobre os meios, separando meios e fins. As ações previstas compõem quadros de 
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referência reguladores (o instrumento específico de uma política regulatória), que 

favorecem o controle centralizado. Os agentes não efetuam, nos PPPs, a tarefa de 

articular o situacional, o conceitual e o operacional. Dessa forma, o que ocorre, é a 

introdução acrítica de inovação, favorecendo o controle das ações propostas nos 

documentos pelos administradores escolares. Compõe-se, assim, não só um documento 

burocrático e fragmentado (uma formalidade), mas excludente, que sinaliza a 

construção histórico-social dos sujeitos escolares com a marca da discriminação 

(VEIGA, 2003, p. 277). 

Assim, a hipótese principal delineada no início do trabalho – de que os PPPs de 

escolas do sistema de ensino paulistano expressam predominantemente características 

técnico-regulatórias, sem avançar para uma orientação emancipatória – foi confirmada. 

Por outro lado, foram encontrados, nos projetos político-pedagógicos técnico-

regulatórios de duas escolas, traços emancipatórios. Na EMEF 5, os educadores 

esboçam uma ruptura com o sistema de notas e reprovações como fonte principal de 

estímulo ao estudo, vislumbrando a necessidade de desenvolvimento, pelos próprios 

alunos, de uma ética autônoma compromissada com sua própria formação, que 

desencadeie atitudes de apropriação de conhecimentos. Na EMEF 12, uma série de 

propostas dos alunos, organizados em Grêmio Estudantil, em relação à organização da 

escola, possuem princípios estéticos, científicos e relacionais, expressando a 

possibilidade de articulação de uma ―ciência nova e emergente‖ (VEIGA, 2003, p. 274). 

Ao mesmo tempo, não há que se falar em projeto político-pedagógico 

emancipatório sem participação estudantil e sem participação dos funcionários técnico-

administrativos e operacionais, os quais foram mantidos quase totalmente ausentes dos 

documentos. 

Essa situação revela a importância da visão de conjunto da Diretoria Regional de 

Educação e da Secretaria Municipal de Educação, na coordenação dessas Diretorias, de 

modo a proporcionar, através de ação sistêmica, a economia de um longo processo 

espontâneo de autodescoberta por parte das escolas, disponibilizando, divulgando e 

propagando as experiências daquelas em que os pais e os professores já participam da 

elaboração do PPP (EMEFs 5 e 10) a escolas onde apenas os alunos participam da 

gestão escolar (EMEF 12), e vice-versa.   

Dessa forma, confirma-se a perda de sentido na elaboração do projeto político-

pedagógico, apontada por Caria (2010), mas essa situação não resulta na inviabilização 

do PPP, apenas resulta em um PPP específico, técnico-regulatório. Esse documento 
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acaba se tornando apenas um procedimento intraescolar para viabilizar a 

responsabilização da escola, como aponta Batista (2012); porém é preciso perceber que 

essa responsabilização ocorre de forma desigual entre os agentes na escola, pois, para 

que o PPP seja mantido como mera formalidade, escamoteam-se os conflitos existentes. 

Diretores e coordenadores pedagógicos do sistema municipal paulistano acabam 

apresentando uma visão idealizada, positiva e consensual da escola (Monfredini e 

Russo, 2003), mas é preciso perceber que há interesses políticos dos gestores escolares e 

do sistema de ensino em torno da manutenção do controle técnico pelos mesmos.    

Como explica Giovanni (1999), todo documento é político. No caso aqui 

analisado, da maneira como estão elaborados, os documentos favorecem a rearticulação 

do sistema e a perpetuação das formas de ensino já instituídas, já que o reconhecimento 

de um projeto político-pedagógico emancipatório em um sistema de ensino passa pela 

sua materialização em um documento legal, o que, na ramificação do sistema de ensino 

analisada (uma diretoria regional de educação) não se verifica. O dirigente regional de 

educação compactua com a forma com que esses documentos são elaborados na medida 

em que os homologa, ou seja, mesmo por omissão, fornece-se o aval da SME aos 

mesmos. Não se verifica assim uma oposição simples Estado X Escola, pois a condição 

do PPP como formalidade é realizada entre os administradores escolares e os órgãos do 

sistema de ensino em consonância. Por isso, a reversão do PPP em documento que 

incorpore a real discussão da realidade e da ação na escola, da mesma forma, depende 

também da sinalização dos administradores dos órgãos do sistema de ensino, de modo 

que a propagação de projetos político-pedagógicos emancipatórios num sistema de 

ensino depende do ganho de posições favoráveis a tanto nesse sistema, sem o que as 

escolas ficam isoladas em suas propostas, por mais avançadas que sejam.     

Finalmente, cabe acrescentar que essa constatação torna necessária a 

continuidade do estudo do projeto político-pedagógico no sistema paulistano de 

educação, inclusive no estudo dos PPPs de outras DREs, bem como lançando mão de 

outros recursos de pesquisa (entrevistas, observação, etc.), com o intuito de ampliar os 

resultados da presente pesquisa e o alcance da explicação fornecida. 
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LISTA DE APÊNDICES 

 

Apêndice 1: Caracterização das pesquisas identificadas no Banco de Teses e 

Dissertações da CAPES – mestrado e doutorado – Descritor: projeto político-

pedagógico (2011-2012) 

Instituição de Ensino 

Superior / ano 

 

Dissertação ou Tese 

 

Título 

Objetivos /  

 

Objeto de estudo 

Procedimentos Resultados 

1. Pontifícia 

Universidade Católica - 

Rio Grande do Sul / 

2011  

 

Dissertação 

 

A formação continuada 

de professores e o uso 

das tecnologias de 

informação e 

comunicação: um 

diálogo necessário 

A inserção das 

tecnologias de 

informação e 

comunicação na 

prática cotidiana do 

professor em constante 

processo de formação 

continuada no Núcleo 

de Tecnologias 

Educacionais (NTE). 

Coleta de dados: entrevistas 

semi-estruturadas, análise do 

PPP da Escola e observações 

da ação docente no dia-a-dia 

escolar; 

 

Análise dos dados: análise 

textual discursiva. 

Os resultados apontam 

que as interlocutoras da 

pesquisa, além de 

participar das formações 

continuadas no NTE, 

partilharam suas 

aprendizagens 

construídas e mudaram 

a proposta de suas aulas, 

inserindo o uso das 

tecnologias de 

informação e 

comunicação como 

recurso pedagógico e, 

aos poucos, conseguem 

mobilizar os demais 

colegas através de um 

trabalho interdisciplinar, 

respaldado pelo PPP da 

Instituição. 

2. Pontifícia 

Universidade Católica – 

São Paulo / 2011  

 

Dissertação 

 

Projeto político 

pedagógico na 

perspectiva freireana: 

participação e diálogo 

Os meios e modos de 

participação da 

comunidade escolar e 

local, na Escola 

Municipal Anita 

Catarina Malfatti, em 

Diadema (SP), na qual 

a participação já é um 

processo em 

construção. 

Análise feita com base nas 

categorias freireanas de 

participação e diálogo; 

 

Estudos sobre o PPP da escola 

como uma construção 

coletiva, um instrumento 

teórico-metodológico a ser 

disponibilizado, 

(re)construído e utilizado por 

aqueles que desejam 

efetivamente a mudança; 

 

Abordagem qualitativa, com 

estudo de caso; 

 

Análise documental, 

entrevistas semi-estruturadas 

e questionários. 

Embora, com alguns 

desafios, há 

possibilidades de 

maiores avanços na 

construção coletiva, à 

medida que se 

envolvem todos os 

atores na efetivação 

do projeto. Da mesma 

forma, na proposta de 

que a escola é um 

espaço para diálogos 

críticos e reflexivos e 

que, portanto, se propõe 

a contribuir com a 

formação de cidadãos. 

Existem desafios a 

serem superados, nos 

eixos citados, que 

necessitam da 

ampliação e qualidade 

do diálogo a favor da 

continuidade da 

construção de uma 

cultura participativa 

para a construção de 

uma escola democrática. 
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A escola estudada tem 

se mostrado disposta a 

enfrentar e superar os 

obstáculos existentes, 

uma vez que traz nas 

suas ideias e atitudes a 

conquista de uma escola 

democrática, 

participativa e inclusiva. 

3. Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul / 

2011  

 

Dissertação 

 

A formação inicial de 

professores em 

matemática: 

necessidades da prática 

pedagógica na educação 

básica 

A articulação entre as 

necessidades da prática 

pedagógica da 

Educação Básica do 

litoral norte do RS e o 

currículo de um curso 

de Licenciatura em 

Matemática em uma 

Instituição de Ensino 

Superior comunitária. 

Triangulação entre um estudo 

teórico inicial (análise dos 

documentos das Diretrizes 

Curriculares Nacionais, Lei nº 

9.394/1996, Diretrizes 

Nacionais para a Formação de 

Professores e as Diretrizes 

Curriculares para o curso de 

Matemática, que orientam e 

organizam a estrutura de um 

curso de graduação, 

modalidade licenciatura); 

 

Leitura dos PPPs do Curso 

em análise e o PPP da 

Instituição que constituiu o 

espaço de pesquisa. 

As reflexões construídas 

com os resultados desse 

estudo apontam no 

sentido de um curso de 

Matemática, com 

estrutura e organização 

curricular atualizada, 

que se aproxima das 

reais necessidades de 

ensino e de práticas 

pedagógicas 

circundantes no espaço 

escolar da educação 

básica daquela região. 

4. Universidade Federal 

da Grande Dourados / 

2011  

 

Dissertação 

 

O escolar indígena com 

deficiência visual na 

região da Grande 

Dourados, MS: um 

estudo sobre a 

efetivação do direito a 

educação 

Identificar os alunos 

com deficiência visual 

e as ações da gestão 

educacional para o 

atendimento às 

necessidades 

educacionais especiais 

da população indígena 

com deficiência visual. 

Pesquisa quantitativa e 

qualitativa: revisão 

bibliográfica sobre a temática, 

estudo documental e 

observação de campo. 

A efetivação do direito à 

educação e o sucesso 

dos escolares com 

deficiência visual na 

escola indígena 

diferenciada, envolvem: 

o acesso; a permanência 

com qualidade; a 

apropriação do 

conhecimento; a 

construção da interface 

com a Educação 

Especial; a garantia do 

AEE com apoio e 

suporte aos professores 

indígenas em sala de 

aula, apoio e suporte aos 

pais e família extensa; a 

elaboração do PPP. 

5. Universidade 

Católica de Petrópolis / 

2011  

 

Dissertação 

 

Identidade e 

multiculturalismo: a 

construção de 

identidades raciais em 

uma escola de ensino 

fundamental 

Compreender como o 

currículo está 

organizado e se 

desenvolve, de 

maneira a contribuir 

para a discussão crítica 

das questões de 

identidades raciais 

junto aos alunos em 

uma escola de Ensino 

Fundamental na 

periferia do município 

de Juiz de Fora (MG).  

Pesquisa qualitativa com base 

na análise do PPP e outros 

documentos da escola; 

 

Observações: aulas de 

Antropologia e Contação de 

Histórias; 

 

Entrevistas: duas professoras 

dessas disciplinas, diretora e  

coordenadoras. 

A escola realiza um 

trabalho sistemático 

sobre construção de 

identidades e de 

combate ao preconceito 

e discriminações raciais 

no seu interior, 

principalmente em 

relação aos 

afrodescendentes. O 

projeto pedagógico da 

escola não se limita aos 

conteúdos tradicionais. 

6. Universidade Federal 

de Mato Grosso / 2011 

Compreender como 

uma escola pública da 

Revisão bibliográfica e  

estudo do PPP da escola; 

Concluí-se que não está 

clara a concepção de 
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Dissertação 

 

A política de ciclos em 

uma escola da rede 

estadual de Juara - Mato 

Grosso 

rede estadual de ensino 

em Juara (MT) 

reinterpreta, organiza e 

desenvolve a política 

pedagógica de ciclos. 

 

Observações participantes das 

aulas de literatura de uma 

turma de primeiro ano, no 

período de março a setembro 

de 2010. 

ciclos de formação e 

constata-se que 

no PPP há uma mistura 

de regimento escolar 

com PPP, dentre outras 

conclusões. 

7. Universidade Federal 

do Rio de Janeiro / 2011 

 

Dissertação 

 

―As histórias da gente 

que cabem num livro‖ -  

experiências de leitura 

nas aulas de literatura 

do primeiro ano do 

ensino fundamental 

Políticas do livro e 

leitura ao letramento 

literário de crianças de 

escolas fluminenses, 

desenvolvida no 

Laboratório de Estudos 

de Linguagem, Leitura, 

Escrita e Educação, no 

âmbito do Programa de 

Pós-Graduação em 

Educação da UFRJ. 

Revisão bibliográfica; 

 

Estudo do PPP da escola; 

 

Observações participantes das 

aulas de literatura de uma 

turma de primeiro ano. 

O resumo não revela. 

8. Universidade 

Estadual do Oeste do 

Paraná / 2012 

 

Dissertação 

 

Projeto político 

pedagógico: análise do 

referencial teórico 

produzido após o 

período de 1990 

Analisar o referencial 

teórico produzido a 

partir do período de 

1990 no campo da 

pesquisa em educação 

a respeito do PPP; 

 

A concepção teórica 

dos autores sobre PPP. 

Análise do referencial teórico 

produzido a partir do período 

de 1990 a respeito do PPP, 

procurando verificar a 

concepção de PPP como 

responsabilidade da escola. 

Levantamento de 

aspectos fundamentais 

para a reflexão em torno 

da produção teórica 

referente ao PPP. 

9. Universidade 

Católica de Brasília / 

2012  

 

Dissertação 

 

Avaliação institucional 

e projeto político 

pedagógico: uma trama 

em permanente 

construção 

Como a avaliação 

institucional, como 

parte da Política 

Pública Educacional 

do Distrito Federal, 

está presente no 

cotidiano escolar. 

Pesquisa qualitativa de cunho 

etnográfico com análise 

documental do PPP. 

A avaliação 

institucional, 

principalmente a de 

autoria da própria escola 

(interna), poderá tornar-

se um significativo 

instrumento de 

empoderamento. Faz-se 

necessário criar 

condições adequadas 

para os gestores 

orientarem e 

acompanharem tais 

ações e garantir sua 

efetivação. 

10. Universidade de 

São Paulo / 2011 

 

Dissertação 

 

Relevância da dimensão 

cultural na 

escolarização de 

crianças negras 

Investigar as bases 

teóricas e práticas 

escolares de 

pedagogias 

estruturadas a partir de 

reposições e 

reelaborações culturais 

negras na diáspora e  

discutir a relação entre 

cultura do educando e 

cultura escolar 

presente nestas 

concepções educativas. 

Realização de pesquisa 

documental, bibliográfica e de 

campo sobre o PPP Irê Ayó 

(Caminho da alegria em 

iorubá), em atividade na 

Escola Municipal Eugênia 

Anna dos Santos, em 

Salvador-BA. 

O eurocentrismo do 

pensamento pedagógico 

a partir de Narcimária 

Luz e Marco Aurélio 

Luz e, por fim, a partir 

de Vanda Machado. A 

utopia de escolarizar 

crianças negras a partir 

da afirmação de seus 

valores existenciais. 

Embate entre 

escolarização e cultura 

afro-brasileira, com a 

noção de didática da 

dupla consciência, 

inspirada no 
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pensamento de W. E. B. 

Du Bois. 

11. Universidade do 

Vale do Rio dos Sinos / 

2011  

 

Dissertação 

 

O programa 

educacional da 

resistência às drogas e à 

violência, o projeto 

político pedagógico e as 

implicações na 

dinâmica da escola 

A relação entre o 

Programa Educacional 

de Resistência às 

Drogas e à Violência 

(PROERD) e o PPP, no 

que tange às 

ingerências político 

pedagógicas do 

primeiro sobre o 

segundo, numa escola 

da rede estadual do 

município de Guaíba 

(RS); 

 

Identificar e 

compreender as 

relações político-

pedagógicas entre PPP 

e PROERD. 

Estudo de caso qualitativo 

descritivo, cuja coleta de 

dados foi realizada através de 

entrevistas semi-estruturadas, 

análise documental e 

observação. 

 

 

 

 

 

  

A prevalência do 

discurso salvacionista e 

da legitimação da 

violência e da 

indisciplina como casos 

de polícia, sendo 

salvação a interação e a 

descontinuidade os 

principais significados 

conferidos pelos 

entrevistados ao 

PROERD. 

12. Fundação 

Universidade Federal de 

Mato Grosso do Sul / 

2011  

 

Dissertação 

 

O ensino do tema 

polímeros na 

perspectiva da educação 

dialógica com enfoque 

CTS: reflexões e ações 

A construção e 

avaliação de sequência 

didática, sobre 

polímeros, norteada 

pelos referenciais da 

concepção educacional 

de Paulo Freire e o 

movimento Ciência, 

Tecnologia e 

Sociedade (CTS). 

Investigação temática 

articulada com a análise 

textual discursiva,  

perspectiva de reinvenção da 

abordagem temática freireana: 

conhecimento da realidade 

local, consulta ao PPP, 

aplicação de redações, análise 

das redações, avaliação dos 

estudantes no processo. 

dialógico ou descodificação, 

redução temática e 

desenvolvimento do tema. 

Necessidade de 

correlacionar o 

conhecimento cotidiano 

com o conhecimento 

científico. 

13. Universidade 

Estácio de Sá / 2011 

 

Dissertação   

 

Intenções e ações em 

uma escola pública de 

ensino fundamental à 

luz do IDEB 

Investigar intenções e 

ações em uma escola 

pública de Ensino 

Fundamental à luz do 

Índice de 

Desenvolvimento da 

Educação Básica 

(IDEB), no município 

de Duque de Caxias 

(RJ). 

Abordagem qualitativa/ 

quantitativa de análise de 

dados, entrevistas semi-

estruturadas, questionários de 

perguntas abertas à diretora 

de educação básica da 

Secretaria Municipal de 

Educação da rede, verificação 

do PPP, entre outros. 

Baixa interação entre 

escola e família, 

deslocamentos difíceis 

da criança à escola, 

rendimento escolar ruim 

e distorção entre idade e 

série. Por outro lado, 

construção pela escola 

de Plano de Ações com 

a intenção de mudança 

da situação. 

14. Universidade 

Estadual de Campinas / 

2011  

 

Dissertação 

 

PROMOSE: análise de 

uma experiência de 

avaliação do sistema 

municipal de ensino de 

Amparo 

Acompanhar a 

experiência do 

Programa Municipal 

de Avaliação do 

Sistema de Ensino 

(PROMASE) em 

Amparo (SP) em 2006, 

verificando as práticas 

da Secretaria de 

Educação, e os 

impactos ocasionados 

nas escolas da rede 

municipal. 

Pesquisa qualitativa: 

entrevista semi-estruturada 

com Secretária de Educação; 

 

Seleção e observação de 

quatro escolas; 

 

Análise dos PPPs das 

Unidades Escolares; 

Entrevista semi-estruturada 

com as gestoras das UEs; 

 

Questionário e entrevista 

semi-estruturada com as 

docentes acompanhadas. 

Em duas das quatro 

escolas, a gestão passou 

a realizar avaliações 

internas para 

acompanhar o 

rendimento dos alunos; 

algumas docentes 

afirmam que passaram a 

organizar os conteúdos 

de maneira diferenciada 

depois que o 

PROMASE foi 

instituído.   



122 
 

 

15. Universidade 

Estadual de Maringá / 

2012  

 

Dissertação 

 

Educação ambiental e a 

praxis docente: 

analisando a TV 

multimídia no contexto 

escolar 

A efetividade da 

educação ambiental 

por meio do recurso 

pedagógico da TV 

Multimídia em um 

colégio da rede pública 

do estado do Paraná. 

Análise de conteúdo 

conforme os referenciais de 

Bardin (2010) e Veiga (1995); 

 

Análise documental das 

Diretrizes Curriculares da 

Educação Básica do Estado 

do Paraná, do PPP do Colégio 

e dos Planos de Trabalhos dos 

Docentes. 

As questões ambientais 

não estão contempladas 

em todas as diretrizes 

curriculares da 

educação básica do 

estado do Paraná 

(DCE); há ênfase nas 

disciplinas de arte, 

biologia, educação 

física, filosofia, 

geografia, química e 

sociologia. 

16. Universidade 

Federal do Espírito 

Santo / 2011  

 

Dissertação 

 

Uma cartografia da 

produção do racismo no 

currículo vivido no 

cotidiano escolar no 

ensino fundamental 

A perpetuação do 

racismo no Brasil e 

suas formas de 

atualização entre e 

para com os estudantes 

das séries iniciais do 

Ensino Fundamental 

de uma escola pública 

localizada na região da 

Grande São Pedro, 

município de Vitória 

(ES). 

De que forma o Continente 

África é representado no 

currículo praticado na escola 

e o que propõe o PPP da 

instituição sobre a temática; 

 

Problematização de posturas 

consideradas racistas por 

parte dos professores, entre 

outros. 

As discussões sobre 

questão racial no espaço 

escolar começam a 

aparecer, porém de 

forma truncada e 

incipiente. 

17. Universidade 

Católica Dom Bosco / 

2012  

 

Dissertação 

 

As tecnologias da 

informação e 

comunicação no ensino 

e aprendizagem de 

história: possibilidades 

do ensino fundamental 

e médio 

A inserção das 

Tecnologias de 

Informação e 

Comunicação (TICs) 

no Ensino e 

Aprendizagem de 

História, verificando 

possibilidades no 

Ensino Fundamental e 

Médio nos 

Laboratórios de 

Informática de duas 

escolas em Campo 

Grande (MS). 

Análise do PPP no que tange 

o uso das TICs; 

 

Análise das concepções dos 

professores de História sobre 

o processo ensino- 

aprendizagem mediadas pelas 

TICs; 

 

Análise da Prática dos 

Professores de História 

mediada pelas TICs. 

O papel das TICs no 

ensino aprendizagem 

dos alunos dependerá 

inicialmente de dois 

fatores essenciais: 

formação inicial e 

continuada, com 

aperfeiçoamento 

constante. 

18. Universidade 

Estadual Paulista - 

Araraquara / 2011 

 

Dissertação 

 

O formal e o real na 

educação complementar 

de Araraquara-SP: o 

amargo da doce ilusão 

A potencialidade das 

experiências didático-

pedagógicas efetuadas 

em uma das unidades 

de Educação 

Complementar 

situadas na cidade de 

Araraquara (SP), no 

que se refere ao 

favorecimento de 

capital cultural por esta 

instituição a seus 

alunos. 

Análise documental: PPP da 

Educação Complementar, 

fotos, trabalhos dos alunos, 

documentos de projetos 

desenvolvidos no PEC em 

2010, anotações de 

professores denominadas 

―bolinhos‖ e pesquisas que 

explicam fenômenos 

educacionais por meio da 

noção de capital cultural. 

Os resultados positivos 

que essa política pública 

educacional visa 

proporcionar a seus 

alunos são 

inviabilizados nesta 

unidade, visto que tal 

proposta é contestada no 

âmbito das 

representações da 

maioria dos sujeitos e 

das práticas didático-

pedagógicas. 

19. Universidade 

Federal Fluminense / 

2011 

 

Tese 

 

Educação para as 

relações etnicorraciais: 

história e cultura 

Analisar as condições 

de incorporação dos 

conteúdos da cultura e 

história afro-indígenas 

no cotidiano de uma 

escola pública de MT a 

partir do ensino de 

literatura na disciplina 

de Língua Portuguesa 

Análise do PPP da escola, dos 

planos de ensino das 

professoras de português e 

entrevistas realizadas com 

professoras, coordenadoras 

pedagógicas, presidente do 

Conselho Deliberativo da 

Comunidade Escolar (CDCE) 

e diretora da escola. 

Esses dados revelam 

uma realidade 

profundamente 

complexa e 

contraditória. 
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afrobrasileira e africana  

no currículo do ensino 

médio 

no ensino médio. 

20. Universidade 

Federal do Rio de 

Janeiro / 2011 

 

Tese 

 

Inclusão em educação: 

das políticas públicas às 

práticas do cotidiano 

escolar 

Analisar a influência 

das declarações 

internacionais de 

educação (Jotien, 

Salamanca, etc.), 

ancoradas no preceito 

―Educação para 

Todos‖ (―inclusão‖) no 

Plano de 

Desenvolvimento da 

Escola (PDE) do 

governo federal e no 

discurso dos agentes 

escolares de uma 

escola estadual do RJ. 

Pesquisa documental do 

Plano de Gestão e PPP, 

questionário aplicado aos 

professores e observação 

participante. 

Dificuldade dos 

membros da instituição 

em perceberem a 

inclusão como espaço 

de participação legítima, 

que prima pela 

igualdade de 

oportunidades, o 

respeito à diversidade 

humana e evidência de 

que muito precisa ser 

mudado, em especial, a 

cultura institucional de 

isolamento entre os 

membros da instituição 

escolar. 

21. Universidade 

Regional do Noroeste 

do Estado do Rio 

Grande do Sul / 2011 

 

Dissertação 

 

Estratégias de ensino e 

interações em aulas de 

física e química no 

ensino médio com foco 

na educação ambiental 

Analisar Estratégias de 

Ensino (EE) e 

interações em aulas de 

física e química numa 

turma do 3º ano do 

Ensino Médio em uma 

escola estadual. 

Análise documental do 

espaço tempo escolar  quanto 

à Educação Ambiental, com 

foco no PPP da escola, nos 

Planos de Ensino (PE) de 

física e química de 

responsabilidade da 

professora e em Livros 

Didáticos. 

Os sujeitos são 

constituídos nas 

interações ao longo das 

práticas sociais, assim 

imbricadas nos 

coletivos organizados, 

as práticas curriculares 

relacionam-se ao PPP, 

aos PEs e às EEs. 

22. Universidade de 

Brasília / 2012 

 

Dissertação 

 

Como os modelos de 

escolha de dirigentes 

incidem na gestão 

escolar? 

Gestão escolar do 

ensino médio público 

do Distrito Federal 

entre 1995 e 2010, 

desenvolvida a partir 

da promulgação de três 

dispositivos legais: Lei 

Distrital nº 957/1995, 

Lei Distrital nº 

247/1999 e Lei 

Distrital nº 

4.036/2007.  

Questionário aberto aos 

diretores das 66 escolas 

Diretoria Regional de Ensino 

da Região Administrativa de 

Taguatinga (DF); 

 

Entrevistas semi-estruturadas 

com onze diretores que 

estiveram à frente dos centros 

de ensino médio entre 1995 e 

2010.   

Restabelecimento da 

configuração autoritária, 

neopatrimonial e 

hierárquica no contexto 

escolar; esvaziamento 

do PPP de sua 

característica política, 

tornando-o um mosaico 

de projetos menores e 

independentes. 

23. Universidade de 

Fortaleza / 2011  

 

Dissertação 

 

Educação ambiental nas 

escolas públicas 

municipais de 

Fortaleza: um estudo de 

práticas ambientais sob 

a óptica dos dirigentes e 

docentes 

Práticas de Educação 

Ambiental (EA) em 

três escolas públicas de 

ensino fundamental em 

Fortaleza (CE) com 

mais de 350 alunos, 

localizadas em bairros 

distintos e com  

indicação de órgãos 

públicos e de pessoas 

que conhecem práticas 

ambientais 

desenvolvidas nas 

escolas. 

Abordagem qualitativa com 

técnica etnográfica e 

entrevista em profundidade, 

visando realizar profunda 

imersão nos ambientes 

educacionais selecionados. 

Necessidade de 

melhorar a qualidade de 

ensino; necessidade de 

acompanhamento 

sistemático da aplicação 

das políticas públicas 

voltadas para a EA; 

necessidade de capacitar 

e sensibilizar os 

docentes em relação à 

EA; não focalização 

do PPP numa 

perspectiva ambiental 

permeando toda a 

escola; pouca 

articulação dos temas 

transversais, inclusive 
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do Meio Ambiente. 

24. Universidade 

Federal de Minas 

Gerais / 2012  

 

Dissertação 

 

Educação de jovens e 

adultos na formação do 

pedagogo 

Investigar a relação 

entre o PPP da escola e 

o nível de crescimento 

da aprendizagem dos 

seus alunos em quatro 

estabelecimentos de 

ensino da rede estadual 

de Belo Horizonte 

(MG), selecionados 

entre os participantes 

do Grupo de Estudos e 

Pesquisas em 

Representações Sociais 

(GERES); 

 

Investigar o progresso 

de aprendizagem 

escolar do mesmo 

grupo de alunos nos 

quatro anos iniciais do 

ensino fundamental. 

Análise do PPP de cada 

escola com o objetivo de 

apreender informações acerca 

de sua elaboração, conteúdo, 

adequação aos pressupostos 

teóricos e diretrizes oficiais e 

capacidade de nortear as 

ações pedagógicas em sala de 

aula; 

 

Aplicação de questionário 

contextual à amostra de 

professoras de anos iniciais 

para levantar informações  da 

participação na elaboração do 

PPP da escola, seu 

conhecimento desse projeto e 

a utilização que faz dele na 

sala de aula. 

Não se detecta nenhuma 

relação entre o PPP e a 

aprendizagem dos 

alunos. Os projetos são 

padronizados, não estão 

de acordo com as 

sugestões para sua 

elaboração oferecidas 

pela Secretaria da 

Educação e não refletem 

as especificidades das 

escolas. 

25. Universidade 

Federal Rural de 

Pernambuco / 2011 

 

Dissertação 

 

Educação 

socioambiental: análise 

de atitudes de 

estudantes do ensino 

fundamental 

A Educação Ambiental 

numa escola, tendo a 

concepção 

socioambiental como 

referência em uma 

escola particular de 

Recife (PE) que 

atende, em sua 

maioria, estudantes 

oriundos de classe 

média alta. 

Foram observadas as atitudes 

dos estudantes no ambiente 

escolar e durante uma 

excursão pedagógica, palestra 

seguida de debate com os 

estudantes, entrevistas e 

análise documental dos 

planos de ensino dos 

professores pesquisados e 

do PPP da escola.   

A escola pesquisada 

apresenta uma proposta 

fragmentada sem 

envolvimento da escola 

com outros ambientes 

de socialização dos 

estudantes; pouca 

produção científica 

relacionada às atitudes. 

26. Universidade do 

Oeste de Santa Catarina 

/ 2011  

 

Dissertação 

 

Políticas municipais de 

educação infantil: 

desafios à gestão local a 

partir da implantação do 

ensino fundamental de 

9 anos 

As políticas municipais 

de educação infantil a 

partir da implantação 

do ensino fundamental 

de nove anos em três 

municípios da região 

sul do Brasil: 

Frederico Westphalen 

(RS), Chapecó (SC) e 

Pato Branco (PR); 

 

Analisar as opções 

políticas e práticas que 

presidem a definição  

das políticas de 

educação infantil nos 

municípios, a partir da 

implantação do ensino 

fundamental de nove 

anos. 

Levantamento de aspectos 

históricos e sociais dos 

municípios, características da 

política e gestão municipal de 

educação; 

Identificação das medidas de 

reorganização relacionadas ao 

planejamento 

institucional, PPP, atenção à 

saúde, infra-estrutura, 

profissionais da educação e 

cooperação das famílias e da 

rede de proteção social. 

As determinações legais 

constituem a principal 

justificativa às 

transformações 

operadas.  

Os maiores desafios 

são: oferta de vagas, em 

função da crescente 

demanda  na educação 

infantil; construção de 

um referencial de 

qualidade (consolidação 

de propostas 

pedagógicas 

consistentes), maior 

preocupação sobre o 

ensino fundamental. 

Prevalece o 

entendimento de que a 

alteração nas condições 

da educação das 

crianças de até cinco 

anos está mais 

diretamente relacionada 

a uma questão 

organizacional, 

demarcada pela 
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alteração da faixa etária 

atendida. 

A implantação do 

ensino fundamental de 

nove anos nos 

municípios não tem sido 

oportunidade para 

operar medidas efetivas 

de enfrentamento dos 

velhos-atuais desafios 

da educação infantil, 

mas sinaliza a 

necessidade do 

redimensionamento 

desta etapa da educação 

básica. 

27. Universidade do 

Planalto Catarinense / 

2011 

 

Dissertação 

 

A percepção dos 

docentes sobre o 

estudante homossexual 

no contexto de uma 

educação cidadã - 

tensões, dilemas e 

perspectivas 

As percepções e 

práticas de docentes 

em relação ao 

estudante homossexual 

do Ensino Médio da 

rede estadual de duas 

Escolas de Educação 

Básica da cidade de 

Correia Pinto (SC); 

 

Identificação dos 

dilemas, tensões, 

conflitos e perspectivas 

que fazem parte do 

cotidiano escolar. 

Pesquisa qualitativa: 

entrevista semi-estruturada 

com posterior análise de 

dados em forma textual; 

 

Breve análise sobre o PPP das 

Escolas de Educação Básica A 

e B. 

Não fica claro no 

resumo. 

28. Universidade 

Federal do Mato Grosso 

/ 2012  

 

Dissertação 

 

O ensino de ciências na 

escola do campo em 

alternância: o caso de 

uma escola do 

município de Terra 

Nova do norte do Mato 

Grosso 

O ensino de Ciências 

na Escola Estadual de 

Educação Básica Terra 

Nova, uma escola do 

campo que trabalha 

com a Pedagogia da 

Alternância no 

município de Terra 

Nova do Norte (Mato 

Grosso); 

 

Relação entre PPP e as 

ações pedagógicas do 

ensino de Ciências. 

Observações e análise 

documental do PPP, que 

possibilitaram a elaboração 

do histórico de criação da 

escola, o surgimento do curso 

de agroecologia e a 

compreensão da proposta 

curricular, além de fornecer 

subsídios para a elaboração de 

entrevistas. 

O ensino de Ciências 

tem sofrido 

transformações, as quais 

buscam proporcionar 

aos alunos um melhor 

entendimento das 

Ciências a partir das 

circunstâncias histórico-

culturais da sociedade, 

respeitando suas 

especificidades e modos 

de lerem o mundo. 

29. Centro Universitário 

Moura Lacerda / 2011  

 

Dissertação 

 

O conteúdo do PPP e 

suas implicações na 

prática do professor: um 

estudo com uso de 

materiais didáticos no 

ensino fundamental 

A relação do professor 

com PPP, metodologia 

de ensino, estratégias 

utilizadas na sala de 

aula em quatro escolas 

situadas no interior de 

MG ; 

 

Como o professor é 

preparado para a sua 

atividade na 

atualidade. 

Pesquisa qualitativa de caráter 

exploratório, aplicação de 

questionários com questões 

semi-estruturadas, leitura e 

análise documental. 

Evidencia-se relação 

efetiva entre o conteúdo 

dos PPPs e sua 

implicação no trabalho 

docente apoiados por 

materiais didáticos. 

30. Universidade 

Católica de Petrópolis / 

2011  

Análise de uma escola 

da Rede Pública 

Municipal de Juiz de 

Observações das práticas e da 

dinâmica de interação 

educador/criança; 

Na escola pesquisada, 

dá-se atenção a valores 

humanos e que ali as 
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Dissertação 

 

A questão do valor nas 

práticas pedagógicas da 

educação infantil: um 

estudo sobre a educação 

infantil em uma escola 

municipal de Juiz de 

Fora 

Fora (MG) que atende 

crianças de três a seis 

anos de idade, da 

Educação Infantil ao 

primeiro ano do 

Ensino Fundamental; 

 

Investigação de como 

as práticas pedagógicas 

contribuem na 

apreensão de valores 

no processo de 

desenvolvimento das 

crianças. 

 

Análise do PPP da Escola 

Estadual Cândido Portinari; 

 

Entrevistas semi-estruturadas. 

crianças adquirem 

muitas referências de 

vida em sociedade. 

Percebeu-se isso, 

principalmente, nas 

ações dos educadores 

que se propunham a agir 

de acordo com os 

valores objetivados. 

31. Universidade 

Federal do Rio de 

Janeiro / 2011 

 

Dissertação 

 

Educação ambiental em 

escolas próximas ao 

pólo industrial de 

Campos Elísios: a 

influência do contexto 

industrial e do risco 

 

 

A Educação Ambiental 

(EA) real em escolas 

situadas em Duque de 

Caxias, pólo industrial 

de Campos Elíseos; 

 

Análise da abordagem 

de EA adotada, 

influenciada por 

contexto local de 

riscos e conflitos 

socioambientais, 

determinantes das 

condições ambientais 

locais. 

Investigação do PPP de cada 

unidade escolar, bem como as 

práticas e discursos dos 

professores por meio de 

questionários e entrevistas. 

Estas populações 

defendem a 

permanência das 

indústrias poluidoras 

por estarem numa 

situação de desespero 

econômico (GOULD, 

20004). 

Extorsão ambiental pela 

chantagem do 

desemprego 

(ACSELRAD, 2004) 

A prática nas unidades 

escolares se mostrou 

afinada com a vertente 

conservadora da EA, 

focalizando aspectos 

globais e sem uma 

abordagem específica 

para localidade. 

Contexto de risco 

causado pela 

proximidade ao pólo 

industrial não foi 

incluído nas práticas em 

EA. 

32. Universidade de 

Brasília / 2012 

 

Dissertação 

 

Política social: um 

estudo sobre educação e 

pobreza 

A relação entre a 

educação formal e a 

população em situação 

de pobreza. 

Estudo qualitativo por meio 

de questionário expedido às 

escolas públicas do Distrito 

Federal, entre outros 

procedimentos que não 

ficaram claros no resumo. 

Foram detectados nos 

PPPs das escolas e 

projetos na maioria das 

escolas sobre as 

temáticas de meio 

ambiente, direitos 

humanos, raça/etnia e 

orientação sexual, mas 

permanecem invisíveis 

a pobreza e as questões 

de gênero, tendo em 

vista que esses temas 

não são considerados 

nos PPPs das escolas. 

33. Escola Superior de 

Teologia / 2012 

 

Dissertação 

 

O processo de educação 

O processo de 

educação de um 

assentamento na 

cidade de Canindé 

(CE); 

 

Estudos bibliográficos, com o 

objetivo de se revisar obras 

relevantes que abordam o 

assunto; 

 

Análise dos documentos da 

Desafio de pensar a 

importância e o  

significado da escola 

como espaço de 

mobilização e formação 

da comunidade. 
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no assentamento rural 

Vida Nova Transval, no 

município de Canindé, 

no Ceará 

Identificar os avanços, 

limites e possibilidades 

do ser humano 

permanecer no campo 

com qualidade de vida. 

Escola de Ensino 

Fundamental Santa Rita: PPP, 

Regimento Interno e 

Relatórios da Secretaria 

Escolar. 

Necessidade do 

fortalecimento 

pedagógico e da 

formação continuada 

dos profissionais da 

educação do campo, 

com implementação de 

políticas públicas de 

valorização profissional 

e melhoria da infra-

estrutura educacional do 

assentamento. 

34. Pontifícia 

Universidade Católica – 

Paraná / 2012  

 

Dissertação 

 

Da diversidade escolar 

ao ensino da 

diversidade: um estudo 

sobre as representações  

da diversidade étnica e 

cultural  de professores 

e alunos da escola 

estadual Vespasiano 

Martins em Amambai / 

MS 

Analisar de que modo 

alunos e professores da 

Escola Estadual 

Vespasiano Martins, 

localizada na cidade de 

Amambai (MS) 

representam e 

compreendem a 

diversidade étnica e 

cultural.   

Estudo do PPP de 2007 a 

2010 comparando tal 

documento com os 

Parâmetros Curriculares 

Nacionais de 1998, e os 

Referenciais Curriculares de 

Mato Grosso do Sul de 2008. 

O resumo não revela. 

35. Universidade de 

São Paulo - Ribeirão 

Preto / 2011 

 

Dissertação 

 

Mudanças e 

continuidades da cultura 

da escola no contexto 

de implantação do 

ensino fundamental de 

nove anos 

Estudo sobre uma 

escola de Ensino 

Fundamental que 

estava no segundo ano 

de implantação do 

Ensino Fundamental 

de nove anos. 

Observações do cotidiano da 

instituição; 

 

Análise dos documentos:  

Referencial Curricular 

Municipal e PPP; 

 

Entrevistas semi-estruturadas. 

No currículo verificou-

se pouca inovação 

incorporada de 

documento e prática. 

No espaço físico 

nenhuma modificação 

foi constatada, nem nos 

tempos e nas rotinas da 

escola 

Esforços individuais 

prenunciavam algumas 

alterações, mas com 

pouco impacto na escola 

como um todo. 

Estado de confusão, 

devido a percepções 

diferentes de um mesmo 

evento entre as 

professoras, confusão  

característica de uma  

crise (jogos de mudança 

e permanência). 

36. Universidade 

Federal de Santa Maria 

/ 2011 

 

Tese 

 

Elementos constitutivos 

do trabalho docente em 

uma escola pública de 

educação básica: 

Fornecer parâmetros 

para a organização dos 

contextos escolares, 

que possibilitem aos 

professores assumir, de 

forma consciente e 

deliberada, a autoria e 

o controle de seu 

próprio trabalho. 

Observações participantes 

sistemáticas em encontros 

regulares de formação 

continuada dos professores; 

 

Entrevistas individuais com 

professores regentes e com a 

equipe gestora; 

 

Pesquisa documental: PPP da 

Existe um quadro 

prescritivo sobre o 

trabalho escolar e sobre 

o trabalho dos 

professores que é 

contraditório; colocando 

em confronto as 

proposições legais e as 

condições de trabalho 

existentes em EPEB. 
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prescrições, atividades e 

ações 

EPEB e a Lei Municipal que 

estabelece o Plano de Carreira 

do Magistério Público do 

Município. 

A complexidade das 

ações escolares vem 

sendo negligenciada, 

pela imposição de 

formas rápidas e 

inadequadas de sua 

realização, o que tem 

produzido uma 

representação pobre, 

reduzida e simplista 

dessas ações. 

A escola não está 

preparada para incluir o 

trabalho individual de 

cada professor, seu 

planejamento e sua 

realização, como parte 

efetiva de um trabalho 

coletivo institucional, 

ou seja, o trabalho 

escolar. 

37. Universidade 

Federal de Goiás / 2012  

 

Dissertação 

 

A relação campo-cidade 

no ensino de geografia 

da escola municipal 

Arminda Rosa de 

Mesquita Catalão (GO): 

entre o ideal e o 

essencial 

A Escola Municipal 

Arminda Rosa de 

Mesquita em relação 

ao binômio 

campo/cidade no 

ensino de Geografia 

em Catalão (GO). 

Análise histórica: a escola 

rural do império no século 

XVI chega à discussão de 

uma Educação Básica do 

campo do século XX; 

 

A relação campo cidade e o 

ensino de Geografia foram 

analisados aliando à pesquisa 

de campo ao PPP da escola e 

o material didático utilizado 

do 3° ao 5° ano. 

Pensar a Escola do 

Campo vai além de se 

pensar simplesmente a 

escola. 

O papel do professor 

sobre a importância do 

campo na relação que 

estabelece com a 

cidade. 

As políticas públicas 

que permeiam a 

educação devem estar 

presentes no PPP, 

produzindo 

conscientização do 

papel dos alunos na 

sociedade como sujeitos 

de direito no embate 

para que estas políticas 

sejam efetivadas 

plenamente em todas as 

instâncias da sociedade. 

38. Universidade de 

São Paulo / 2012 

 

Dissertação 

 

Gestão democrática e 

gestão financeira: o 

Programa de 

Transferência de 

Recursos Financeiros - 

PTRF - da cidade de 

São Paulo de 2006 a 

2010 

O PTRF em três 

escolas da rede 

municipal de São 

Paulo: uma creche, 

uma pré-escola e uma 

escola de ensino 

fundamental de 2006 a 

2010; 

 

Analisar se e como o 

PTRF pode ser um 

incentivo à 

democratização da 

gestão escolar e quais 

as repercussões do 

programa no cotidiano 

escolar na sua relação 

Estudo de caráter qualitativo: 

revisão bibliográfica, análise 

documental e entrevistas 

semi-estruturadas. 

O Programa não tem  

representatividade no 

orçamento da Secretaria 

Municipal de Educação 

(menos de 1%). 

A taxa de crescimento 

dos recursos financeiros 

destinados ao programa 

é inferior à taxa de 

crescimento dos 

recursos para a 

educação no município. 

Os recursos 

descentralizados são 

insuficientes para 

atender necessidades 

das atividades escolares. 
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com as tomadas de 

decisão; 

 

Analisar os usos dos 

recursos para viabilizar 

o projeto político 

pedagógico na relação 

do planejamento 

pedagógico com o 

planejamento dos 

gastos dos recursos. 

Os trâmites burocráticos 

e a insuficiência do 

quadro de profissionais 

das escolas dificultam a 

utilização dos recursos. 

39. Universidade 

Federal de Santa 

Catarina / 2012 

 

Dissertação 

 

A história de uns e não 

de outros: caderno de 

ocorrências e a 

constituição das práticas 

disciplinares, de 

controle e de governo 

das crianças numa 

escola pública de anos 

iniciais 

 

Compreender a lógica 

disciplinar, de controle 

e de governo que 

legitima e regulamenta 

o uso do caderno de 

ocorrências em uma 

escola pública de anos 

iniciais. 

Análise dos aspectos políticos 

e institucionais que 

regulamentam e normatizam 

o uso do caderno de 

ocorrências, examinando os 

seguintes documentos 

organizadores do trabalho 

pedagógico: Plano Municipal 

de Educação, PPP e 

Regulamento Interno, 

entendidos como estratégias 

daquilo que Foucault 

denominou biopolítica. 

Análise das frequências 

apontou para um 

decréscimo considerável 

dos registros, pois na 

nova economia 

disciplinar o caderno de 

ocorrências não se 

apresentou mais tão 

eficaz como prática de 

controle, governo e 

disciplinarização, 

criando novas formas de 

resistência que ocupam 

o vazio disciplinar e 

criam novas formas de 

fazer escola.    

40. Universidade 

Federal de Alagoas / 

2011  

 

Dissertação 

 

A rede temática do II 

Segmento da Educação 

de Jovens e Adultos 

(EJA) no município 

Analisar o processo de 

implantação e de 

complementação da 

rede temática nas 

escolas do II Segmento 

da Educação de Jovens 

e Adultos do município 

de Maceió (AL). 

Análise documental dos PPPs 

das escolas objeto do estudo e 

o Projeto de implementação 

do II Segmento da EJA 

(2005); 

 

Entrevistas semi-estruturadas.  

 

O processo de 

reorientação curricular 

em Rede Temática no 

município de Maceió 

apresentou tentativas de 

avanços no plano 

político-pedagógico, 

sobretudo nas escolas. 

Os limites no campo da 

gestão interferiram nos 

condicionantes 

institucionais e 

contribuíram para a sua 

descontinuidade.   

41. Universidade 

Federal do Paraná / 

2012  

 

Dissertação 

 

Escolas do campo no 

Paraná: entre a 

conquista e a imposição 

As propostas 

pedagógicas e a 

dinâmica escolar no 

desenvolvimento de 

atividades de dois 

Colégios Estaduais 

localizados no Estado 

do Paraná. 

Os dados foram coletados por 

meio de entrevistas, 

observações e análises 

documentais; 

 

Contextualização da escola do 

campo no Paraná; 

 

Análise de documentos dos 

PPPs. 

O Colégio que surgiu da 

luta dos sujeitos 

envolvidos nos 

movimentos sociais do 

campo possui uma 

identidade fortemente 

demarcada, amparada 

pelo ideário construído 

ao longo das últimas 

décadas pelos 

movimentos sociais do 

campo, o que não é 

possível verificar no 

Colégio que passou a ter 

a nomenclatura do 

campo, apenas por estar 

situado em um distrito. 

42. Universidade do 

Extremo Sul 

As práticas 

pedagógicas de leitura 

Investigação nos documentos 

norteadores (PPP, Proposta 

O trabalho docente nem 

sempre prioriza a leitura 
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Catarinense / 2012  

 

Dissertação 

 

A leitura sem fim: 

análise das práticas 

pedagógicas de leitura 

de uma escola estadual 

do município de Içara 

(SC) 

no ambiente escolar de 

uma escola estadual do 

município de Içara 

(SC). 

Curricular de Santa Catarina e 

Parâmetros Curriculares 

Nacionais), nos livros 

didáticos, na atuação dos 

educadores, na biblioteca 

escolar e nos projetos e 

mobilizações de leitura na 

escola e na sala de aula; 

 

Aplicação de questionários, 

diário de campo e entrevistas 

semi-estruturadas. 

e, quando a utiliza, é só 

para fazer exercícios 

analíticos da língua. 

Nota-se ainda que 

existem lacunas no que 

diz respeito à mediação 

da leitura, ao espaço da 

biblioteca escolar e, 

consequentemente, à 

formação do leitor. 

43. Universidade 

Federal do Rio Grande 

do Sul / 2012  

 

Dissertação 

 

Concepções de 

aprendizagem em 

relatórios de avaliação 

Concepções de 

aprendizagem em 

relatórios de avaliação 

dos anos inicias do 

ensino fundamental de 

uma escola pública da 

região metropolitana 

de Porto Alegre (RS). 

A coleta de dados foi baseada 

numa metodologia qualitativa 

com inspiração no método 

clínico piagetiano, 

consistindo em entrevista e  

análise documental (relatórios 

de avaliação de anos iniciais 

do ensino fundamental e o 

PPP da escola). 

As docentes 

demonstraram uma 

prática avaliativa 

processual, porém, 

desacreditam que o 

sistema atual de registro 

avaliativo da escola 

esteja adequado. 

44. Universidade 

Estadual de Campinas / 

2012  

 

Dissertação 

 

Escolas democráticas: 

um olhar construtivista 

Caracterizar o 

ambiente sociomoral e 

o trabalho com o 

conhecimento em uma 

escola que busca 

implementar uma 

proposta de educação 

democrática e que faça 

parte da Rede 

Internacional de 

Educação Democrática 

(IDEN). 

Sessões de observação 

sistemáticas, entrevistas 

individuais e o recolhimento 

(?) de documentos, tais como 

PPP, regimento, agendas, 

atividades pedagógicas 

realizadas pelos alunos, 

planejamento dos professores, 

avaliações e atas das 

assembleias. 

Não fica claro no 

resumo. 

45. Fundação 

Universidade Federal de 

Mato Grosso do Sul / 

2012 

 

Dissertação 

 

Agrotóxicos e meio 

ambiente: abordagem 

CTS numa perspectiva  

Freireana para o ensino 

de Química em 

Culturama – MS 

Construção e avaliação 

de uma sequência 

didática sobre o uso 

dos agrotóxicos, 

norteada pelo 

movimento Ciência, 

Tecnologia e 

Sociedade (CTS) e 

pela concepção 

educacional de Paulo 

Freire para o ensino de 

química. 

Conhecimento da realidade 

local pelo pesquisador, 

consulta ao Projeto Político 

Pedagógico (2009), aplicação 

de redações, análise das 

redações, avaliação dos 

estudantes no processo 

dialógico ou descodificação, 

redução temática e 

desenvolvimento do tema em 

uma sequência didática. 

A investigação temática 

e a sequência didática 

conduziram à 

legitimação do tema 

agrotóxico e do 

conteúdo das soluções e 

proporcionaram o 

posicionamento crítico 

dos estudantes em 

relação à utilização dos 

agrotóxicos no contexto 

desenvolvido, de forma 

que eles conseguiram 

relacionar o tema em 

questão com os 

conceitos de química 

estudados. 

46. Universidade 

Metodista de São Paulo 

/ 2012 

 

Dissertação 

 

Uma análise sociológica 

da formação de 

liderança entre os 

estudantes da educação 

A formação de 

liderança entre os 

educandos; 

 

A posição da 

instituição diante do 

processo de formação 

de lideranças entre os 

educandos.  

Investigação de natureza 

qualitativa: consulta e seleção 

de bibliografias, leituras de 

documentos das instituições 

escolares (Estatutos, PPPs e 

Regimento Interno), 

entrevistas, observação em 

salas de aulas e análises 

destes. 

As instituições de 

ensino também 

contribuem com a 

ideologia dominante na 

realização seletiva dos 

que terão postos 

dirigentes e dos que 

terão postos subalternos 

na sociedade, com 

algumas exceções. 
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básica Uso pelos educadores 

da classificação 

liderança ―negativa‖/ 

―positiva‖. 

47. Universidade de 

Caxias do Sul / 2011 

 

Dissertação 

 

Valores e educação: a 

escola deve educar para 

valores? 

Analisar a tarefa da 

escola na educação 

para valores, frente às 

transformações sociais 

e culturais e suas 

implicações no 

processo educativo; 

 

PPP da Escola 

Estadual de Ensino 

Fundamental Jardim 

América do município 

de Vacaria (RS). 

Abordagem analítico-

interpretativa.   

Não fica claro no 

resumo. 

48. Universidade 

Católica de Petrópolis / 

2012  

 

Dissertação 

 

Griot na escola: o 

emprego da literatura 

africana e afrobrasileira 

em uma sala de leitura 

Estudo sobre uma 

turma do oitavo ano do 

ensino fundamental de 

uma escola pública, 

situada em Petrópolis; 

 

Compreender o 

emprego da literatura 

infanto-juvenil na 

perspectiva da Lei nº 

10.639/2003, em 

favorecer práticas 

pedagógicas de diálogo 

e reflexão sobre a 

discriminação racial e 

a diversidade cultural 

na sala de leitura. 

Observações das aulas de sala 

de leitura, entrevistas com os 

alunos e com a professora da 

sala de leitura, bem como 

análise do PPP da escola e 

outros documentos. 

Há preocupação do  

professor em estimular e 

provocar o 

aparecimento do 

posicionamento crítico 

dos alunos, contribuindo 

não só para provocar o 

debate sobre a 

diferença, como 

também para discutir 

preconceito racial, 

principalmente quando 

disponibiliza aos alunos 

acervos que permitem 

conhecer mais sobre a 

história e a cultura 

africana e afro-

brasileira. 

49. Universidade 

Federal de São Paulo – 

Guarulhos / 2012  

 

Dissertação 

 

Eles mudam tanto para 

o bem como para o mal: 

representações sobre o 

(in)sucesso dos alunos 

em uma escola bem 

sucedida 

Identificar as 

representações 

construídas por 

professores, alunos e 

gestores sobre o 

fracasso escolar em 

uma unidade escolar 

que se destacou nas 

avaliações externas da 

Secretaria Estadual de 

Educação de São Paulo 

(SEE-SP). 

 

 

Observação dos conselhos de 

classe, realização de 

entrevistas com alunos, 

aplicação de questionários 

abertos aos professores e 

gestores da unidade escolar 

selecionada, análise do PPP. 

Na escola estudada, há 

uma ênfase nos 

processos de 

responsabilização do 

aluno pelo seu fracasso 

ou pelo seu sucesso e 

um esvaziamento das 

discussões pedagógicas 

nos conselhos de classe. 

Predomínio de 

processos de avaliação 

informal dos alunos 

referente a 

comportamentos, 

valores e atitudes. 

Políticas centralmente 

adotadas acabam 

gerando o não 

posicionamento de 

gestores e professores 

em relação a questões 

pedagógicas. 

50. Universidade 

Federal do Ceará / 2012 

 

Prática pedagógica 

bilíngue. 

Dados coletados em campo 

por meio de observações em 

sala de aula, registro em 

A conclusão foi que a 

proposta bilíngue para 

surdos nessa escola se 
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Dissertação 

 

Práticas pedagógicas 

bilíngue na educação 

infantil do Instituto 

Cearense de Educação 

de Surdos 

vídeos das interações 

professor-aluno, exame do 

PPP da escola. 

encontra em processo de 

implantação. 

51. Universidade 

Federal da Paraíba / 

2012  

 

Dissertação 

 

Qualidade da educação 

e o índice de 

desenvolvimento da 

educação básica (IDEB) 

no município de 

Mossoró-RN: 

percorrendo caminhos 

em busca do sucesso 

escolar 

Seis escolas 

municipais das séries 

iniciais do Ensino 

Fundamental, 

pertencentes ao 

sistema municipal de 

educação na cidade de 

Mossoró-RN, 

município que possui 

um dos melhores 

IDEBs do Estado; 

 

Perceber como tem se 

efetivado nos 

intramuros das escolas 

esta relação qualidade 

da educação e IDEB, 

considerando quais são 

os fatores educacionais 

intervenientes neste 

processo. 

Visita in loco às instituições 

analisadas; 

 

Análise documental dos PPPs 

das escolas; 

 

Aplicação de questionário 

semi-estruturado. 

Existência de relação, 

na perspectiva dos 

gestores escolares, entre 

os índices obtidos no 

IDEB por estas escolas 

e a sua qualidade 

educacional no que 

concerne aos fatores 

intra-escolares. 

52. Universidade 

Federal do Rio Grande 

do Norte / 2012 

 

Dissertação 

 

O currículo e as práticas 

pedagógicas na EJA: 

concepções e crenças 

dos professores da 

escola municipal 

Francisca Leonísia Cruz 

As concepções e 

crenças dos 

professores assentados 

na Escola Municipal 

Francisca Leonísia, 

localizada no 

Assentamento de 

Reforma Agrária Serra 

Nova, município de 

Florânia (RN); 

 

Analisar a relação 

entre o Currículo e as 

Práticas Educativas da 

Educação de Jovens e 

Adultos (EJA) e as 

concepções/crenças 

desses professores. 

Pesquisa qualitativa, de 

caráter 

interpretativo/reflexivo, com 

uso de análise documental 

calcada na leitura crítica das 

conceituações e concepções 

inscritas no PPP e na Proposta 

Curricular da EJA em 

―sessões reflexivas‖, espaços 

de formação coletiva que 

visam proporcionar ao grupo 

cooperador a autorreflexão e a 

reflexão coletiva acerca das 

concepções e crenças que 

permeiam o currículo e 

orientam as suas práticas 

educativas na EJA. 

As concepções e 

crenças dos professores 

assentados se 

relacionam diretamente 

com o currículo 

pensado, elaborado e 

praticado na EJA, bem 

como com as práticas 

educativas que 

permeiam esse 

currículo. 

Relação que se dá em 

meio às adversidades da 

Educação do Campo, 

inserida no Movimento 

dos Trabalhadores 

Rurais Sem Terra 

(MST), e requer o 

comprometimento 

desses professores para 

as mudanças necessárias 

para se conquistar uma 

formação escolar crítica 

e emancipadora. 

53. Universidade 

Estadual Paulista - 

Presidente Prudente / 

2012 

 

Tese 

 

As ―geografias‖ das 

A Geografia escolar 

trabalhada na Escola 

Família Agrícola de 

Goiás, nas escolas polo 

municipais localizadas 

no campo: Holanda, 

Olimpya Angelica de 

Lima, Terezinha de 

Levantamento e a análise de 

fontes secundárias 

(bibliográficas); 

 

Localização das obras 

relacionadas com a educação 

no/do campo, campesinato, 

território e a Geografia 

A Geografia escolar, 

cuja principal análise é 

a relação 

sociedade/natureza, tem 

um papel fundante no 

fortalecimento da 

identidade territorial 

camponesa. 
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escolas no campo do 

município de Góias: 

instrumento para 

valorização do território 

do camponês? 

Jesus Rocha e Vale do 

Amanhecer, e nas 

escolas estaduais 

situadas na cidade, mas 

que recebem alunos do 

campo: Professor 

Alcide Jubé, Aplicação 

Profº Manoel Caiado, 

Lyceu de Goyas, João 

Augusto Perillo. 

escolar; 

 

Análises dos documentos 

oficiais, como os PPPs das 

escolas. 

Os documentos oficiais 

e os livros didáticos tem 

reproduzido a ideia 

dicotômica e 

hierárquica de campo e 

cidade e de território do 

grande produtor 

capitalista atrelado ao 

agronegócio tido como 

moderno e do território 

do camponês como 

arcaico e atrasado, 

contribuindo, assim, 

para uma não 

valorização da 

identidade territorial 

camponesa. 

54. Universidade 

Católica do Salvador / 

2011  

 

Dissertação 

 

Caminhos e desafios 

para a promoção da 

cidadania: a experiência 

do Núcleo de Projetos 

Especiais da Escola 

Parque de Salvador – 

Bahia – Brasil 

A experiência do 

Núcleo de Projetos 

Especiais da Escola 

Parque de Salvador 

(BA); 

 

Analisar a efetividade 

social dos projetos e 

das ações sócio-

educativas 

desenvolvidas pelo 

Núcleo de Projetos 

Especiais da Escola 

Parque Anísio Teixeira. 

Pesquisa documental: PPP, 

Regimento Escolar, Plano de 

Ação do NUPES/2011, 

Memoriais do NUPES 

2009/2010, Atas de reuniões 

do Colegiado Escolar 

(2009/2010) e das Atividades 

de Coordenação (AC), e Lei 

nº 11.043/2008 que trata do 

Colegiado Escolar; 

 

Observação participante 

realizada durante visitas; 

 

Entrevista semi-estruturada 

com participantes 

(coordenadores e egressos);  

 

Questionários mistos, 

distribuídos e respondidos por 

coordenadores, professores, 

funcionários e pais, grupos 

focais. 

Há efetividade social 

nas ações sócio-

educativas dos projetos 

pesquisados (Projeto 

Aluno Guia e Parque da 

Melhor Idade). 

A Escola Parque 

promove a cidadania 

através da educação nas 

comunidades escolar e 

local. 

55. Universidade 

Federal de Mato Grosso 

/ 2012  

 

Dissertação 

 

Brincadeiras violentas: 

um estudo etnográfico 

das linguagens 

corporais agressivas 

A cultura das 

Brincadeiras violentas 

no processo de 

escolarização em uma 

escola estadual de 

Cuiabá (MT). 

Registros em caderno de 

campo; 

 

Captura de imagem e/ou de 

vídeos em observação livres e 

sistemáticas de Brincadeiras 

violentas; 

 

Análise documental: PPP e 

Regimento Interno; 

 

Aplicação de questionário 

para os alunos envolvidos 

com o fenômeno. 

Não fica claro no 

resumo. 

Fonte: Portal CAPES (2015) 

Organização: o autor 
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Apêndice 2: Informações gerais sobre os projetos político-pedagógicos analisados 

Dados de identificação do documento Forma e conteúdo do documento 

EMEF 

 

Título do  

documento 

 

Nº de páginas 

Data da aprovação 

no Conselho de 

Escola 

 

Data do parecer 

do(a) Supervisor(a) 

 

Data da 

homologação pela 

Diretoria Regional 

de Educação 

Forma de apresentação 

e estruturação das  

ideias 

 

Temas e ideias principais 

 

1  

 

Valores que não têm 

preço 

 

45 páginas 

Não informa. Capa com fotos de 

projetos que a escola 

executa e com o título do 

documento. 

Agradecimentos. 

Sumário. Apresentação. 

1) Princípios da EMEF. 

2) Não consta. 3) 

Avaliação final da 

unidade escolar de 

2014/2015. 4) 

Justificativa. 5) 

Diretrizes gerais. 6) 

Objetivos gerais. 7) 

Discutindo resultados. 8) 

A escola e seu contexto. 

9) Referências. 10) 

Identificação: endereço, 

localização, horário de 

funcionamento, ano de 

fundação, histórico, 

funcionamento da escola 

e quadro de funcionários. 

11) Diagnóstico. 12) 

Planos de ação. 13) 

Calendário escolar. 14) 

Quadro de classes/turnos. 

15) Dependências da 

EMEF. 16) Quadro de 

docentes do ciclo de 

alfabetização e 

interdisciplinar. 17) 

Quadro de docentes do 

ciclo autoral. 18) Quadro 

de funcionários do 

administrativo. 19) 

Horários - equipe 

técnica. 20) Projetos de 

trabalho. Anexo I: 

Avaliação da UE (em 

branco). Anexo II: 

Projetos (em branco). 

Pleno desenvolvimento de 

sujeitos críticos, Cultura de 

Paz, Direitos Humanos, 

Qualidade Social (p. 4). 

 

Consenso (esta palavra 

aparece três vezes nas p. 4 e 

5). 

 

Bom funcionamento (p. 8). 

2 

 

Projeto político 

pedagógico da 

Ata de Aprovação no 

Conselho de Escola 

de 25/02/2015 (p. 

216). 

Texto ora alinhado à 

esquerda e ora 

justificado. Fontes de 

tamanho e tipos 

Aprendizagem como direito 

humano; aprendizagem 

significativa dos conteúdos 

curriculares como direito 
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EMEF 2 2015 

 

313 páginas 

Parecer favorável 

com algumas 

considerações do 

Supervisor Escolar 

em 21/07/2015 (p. 

313). 

 

Sem dados sobre 

homologação pela 

Diretoria Regional de 

Educação. 

diferentes. Sem 

numeração dos itens. 

Sem numeração das 

páginas. Foi adotado 

como critério que a 

página 1 equivale à folha 

1. Primeira folha com 

título do documento. 

Segunda folha com nome 

da EMEF, diretoria de 

ensino e subprefeitura. 

Terceira folha com 

identificação: nome da 

EMEF, dados de contato 

e localização. Índice. 1) 

Biografia do(a) 

patrono(a). 2) Histórico e 

caracterização da 

unidade. 3) 

Caracterização da 

comunidade. 4) Corpo 

discente. 5) Entrada dos 

alunos na UE. 6) Origem 

dos pais. 7) Proposta 

pedagógica. 8) Ciclo de 

alfabetização. 9) Ciclo 

interdisciplinar. 10) O 

ciclo autoral. 11) 

Currículo e avaliação. 

12) Avaliação do 

processo de 

aprendizagem. 13) Plano 

de trabalho/metas/2015. 

14) Regimento 

Educacional. 15) 

Conselho de Escola e 

APM. Anexo 1: 

Estrutura de atendimento 

dos serviços públicos do 

entorno da UE. Anexo 2: 

Diversos indicadores do 

IDEB e SPG. Anexo 3: 

Corpo docente: avaliação 

individual e coletiva da 

UE (essa parte intitulada 

―Corpo docente 

Avaliação individual e 

do trabalho coletivo das 

ações da unidade em 

2014‖, p. 288).  

humano (p. 16). 

 

Sala de aula ―viva‖ e 

organizada de modo a que o 

aluno possa exercer sua 

cidadania; apropriação dos 

espaços escolares; formação 

integral do indivíduo; 

interação social do aluno na 

construção do 

conhecimento (p. 16). 

 

Gestão democrática; utopia; 

ruptura (p. 17). 

 

Cultura da aprovação 

automática; apoio 

pedagógico individual 

como garantia da 

progressão das 

aprendizagens; 

interdisciplinaridade (p. 

18). 

3 

 

Projeto Político  

Pedagógico 2015 

 

207 páginas 

Não informa. Capa com brasão, lema 

da escola e título. Sem 

sumário. 1) 

Identificação: dados de 

localização e contatos da 

escola e decretos de 

funcionamento. 2) 

Diagnóstico da realidade 

da escola: aspectos 

físicos e humanos. 3) 

Escola atrativa; trabalho 

responsável e prazeroso 

dentro e fora da sala de 

aula; trabalho coletivo 

homogêneo; alunos com 

problemas cognitivos. 

 

Há desinteresse, 

indisciplina e agressividade, 

―evidenciando carência de 
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Desenvolvimento das 

metas e ações. Suspende 

a numeração a partir dos 

tópicos seguintes: 

Projeto da escola. 

Resultados do IDEB. 

Questionário aplicado 

aos pais. Planos de 

metas/projetos. Conjunto 

de Projetos do Programa 

Mais Educação São 

Paulo.  

valores morais e éticos‖; 

grupo minoritário de alunos 

interessados; relação entre 

crença na proposta da 

escola e futuro de sucesso 

(p. 2).  

 

Melhoria da qualidade do 

ensino/aprendizagem; 

registros de cada professor 

sobre cada aluno; 

interdisciplinaridade; 

consenso: ―que todos 

tenham os mesmos 

objetivos e falem a mesma 

linguagem‖ (p. 10).  

4 

 

Sem título 

 

49 páginas 

 

Não informa. Sem capa. Sem sumário. 

1) Identificação: 

localização, contato e 

decretos de início do 

funcionamento da 

escola. Biografia breve 

do(a) patrono(a). 2) 

Equipe escolar. 3) 

Terceirização de 

serviços. 4) Fins e 

objetivos da educação. 

5) Diagnóstico. 6) 

Proposta pedagógica. 7) 

Organização do trabalho 

pedagógico. 8) Ações de 

atendimento à demanda. 

9) Horário da sala de 

leitura e laboratório de 

informática. 10) Projeto 

curricular. 11) Plano de 

avaliação. 12) Alunos 

com necessidades 

especiais. 13) 

Compensação de 

ausência. 14) 

Organização para casos 

de ausência de 

professores. 15) Plano 

acompanhamento no 

recreio. 16) Projetos da 

UE. 17) Organização do 

trabalho coletivo. 18) 

Planos de trabalho da 

gestão. 19) PTRF e 

PDDE. 20) CCH. 

Formação integral do 

sujeito historicamente 

transformador; 4 pilares: 

aprender a ser, aprender a 

conhecer, aprender a 

conviver e aprender a fazer. 

 

Avaliação externa; 

Qualidade da educação 

como adequação de ano do 

ciclo/idade, regência 

compartilhada e 

recuperação contínua, 

projetos e ampliação da 

jornada escolar (p. 23-24). 

5 

 

Projeto Político 

Pedagógico 2015 

 

136 páginas 

 

 

  

Aprovado no 

Conselho de Escola 

em 26/02/2015 (p. 

31). 

 

Sem dados sobre 

parecer do(a) 

Supervisor(a). 

 

Primeira folha com nome 

da escola e do 

documento. Sem 

sumário. Sem numeração 

das páginas. Foi adotado 

como critério que a 

página 1 equivale à folha 

1. 1) Identificação. 2) 

Turnos de 

Participação da 

comunidade: a maioria dos 

pais participa da escola, em 

uma única reunião, 58% de 

todos os pais (p. 7). 

 

Retorno, com o Programa 

Mais Educação, do sistema 

de notas e da reprovação, 
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Sem dados sobre 

homologação do 

documento pela 

Diretoria Regional de 

Educação. 

funcionamento. 3) 

Equipe escolar. 4) 

Histórico e mapeamento. 

5) Análise do 

desempenho dos alunos. 

6) Proposta pedagógica. 

7) Metas da unidade 

escolar. 8) Projeto 

curricular. 9) Avaliação. 

10) Recuperação. 11) 

Compensação de 

ausência. 12) Avaliação 

final da unidade. 13) 

Planos de trabalho do 

Conselho de Escola e 

APM. 14) Anexos. 

com a ideia maior 

possibilidade de reprovação 

como motivadora de 

mudança de postura por 

parte dos alunos; sistema de 

notas e de reprovação mais 

rigoroso não resultou em 

maior motivação para o 

estudo; questão da 

consciência e 

responsabilidade gerada a 

partir ―de dentro‖ do aluno 

(p. 10). 

 

Conhecimento prévio e 

necessidades do aluno; 

permanência e progressão; 

ética: respeito aos 

diferentes sujeitos e grupos; 

desenvolvimento da 

autoestima; cidadania; sala 

de aula: espaço de troca de 

experiências; professor 

mediador e facilitador da 

investigação do mundo; 

intrínseca ligação entre o 

afetivo e o cognitivo: 

prática pedagógica 

relacional; educandos como 

sujeitos atuantes; 

assembléias de classe; 

diminuição do 

individualismo; espaços 

acolhedores. 

6 

 

Projeto Político 

Pedagógico 2015 

 

172 páginas 

 

 Não informa. Primeira folha com 

nome da escola e 

diretoria de ensino. 

Numeração das páginas 

iniciada na segunda 

folha. Texto inicial de 

uma página sem título e 

classificação. Com 

índice que não indica 

páginas. Primeira parte: 

1) Identificação. 2) 

Caracterização da 

realidade local (essa 

parte intitulada 

―Caracterização da 

realizada local‖, p. 14). 

3) Proposta pedagógica 

(neste item há 

transcrição de leis, p. 23-

56). 4) Regimento 

escolar. 5) Programas e 

projetos (nesse item há 

transcrição de leis, p. 

109-130). 6) Avaliação 

do projeto pedagógico 

(em branco). Segunda 

Competências e habilidades 

leitora e escritora; a escola 

conscientiza a comunidade 

em relação à cidadania; 

processo democrático de 

decisões; superação dos 

conflitos; hierarquização do 

poder de decisão; visão da 

totalidade; escola fundada 

na reflexão coletiva (p. 1).  

 

Escola fruto das demandas 

da população local em um 

processo de migração / 

urbanização / 

industrialização (p. 11-12). 

 

Proposta educacional que 

garante a qualidade da 

formação; aprendizagens 

essenciais para a formação 

de cidadãos autônomos; 

domínio da língua, da 

matemática e dos princípios 

de explicação científica; 

inserção sociopolítica e 
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parte: 4) Organização da 

unidade (com tabela 

intitulada ―Projeto 

Político Pedagógico‖, 

onde constam objetivos,  

(metas e ações, p. 134-

136). 5) Síntese da 

avaliação do ano anterior 

(em branco, p. 137). 6) 

Diagnóstico da unidade 

(onde constam os 

subtítulos 3.1. 

Caracterização da equipe 

escolar e 3.2. 

Caracterização da 

comunidade escolar, em 

branco, p. 137-138. 4) 

Objetivos, metas e ações 

para o ano de 2015 

(sobre planos de trabalho 

do diretor, assistente e 

coordenador 

pedagógico, com 

transcrição de legislação, 

p. 138-147). Planos de 

trabalho dos demais 

segmentos. 7) 

Organização curricular 

(em branco, p. 169-170). 

8) Plano de reposição 

(em branco, p. 170).      

*Muito confuso  

cultural do aluno. 

7 

 

Projeto Político 

Pedagógico - Ano: 

2015 

 

27 páginas 

Não informa. Primeira folha com 

brasão da prefeitura de 

São Paulo, Diretoria de 

Ensino, nome da escola 

e título. Segunda folha 

com identificação. 

Terceira folha inteira 

dedicada a uma citação 

de Paulo Freire. Sem 

sumário. 1) Introdução. 

2) Proposta educacional: 

diretriz institucional. 

Cessa a numeração dos 

tópicos a partir da 

página 7, vindo em 

seguida: novamente 

identificação da unidade 

escolar, com 

considerações 

geográficas; 

Organização 

administrativa 2015; 

Modalidades de 

ensino/ciclo; Objetivos; 

Proposta pedagógica; 

Filosofia; Concepção de 

escola; Concepção de 

conteúdo pedagógico; 

Crianças que só juntam 

letras, não leitoras; ―apenas 

decodificam símbolos e 

signos‖. 

 

Educador em conflito em 

relação ao seu papel (p. 6).  

 

Construção do 

conhecimento de forma 

dinâmica; trabalho 

cooperativo, sociabilidade e 

integração; respeito à 

diversidade; consciência 

ingênua, consciência crítica 

e consciência planetária; 

competências e habilidades; 

escola como espaço de 

construção do 

conhecimento; 

desenvolvimento físico-

emocional e cultural; 

responsabilidade para o 

bem comum (p. 12-13). 

 

Ações didáticas centradas 

no aluno como sujeito. 
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Metodologia; 

Avaliação/Recuperação; 

Recuperação contínua e 

paralela; Família - 

Grupo social; Metas da 

unidade escolar; Plano 

de trabalho; A inclusão e 

a proposta pedagógica 

da escola; Evasão e 

retenção; Reorganização 

curricular (com 

transcrição de portaria, 

p. 26-27).    

Enriquecimento e 

diversificação das 

atividades visando a 

participação dos alunos e 

famílias, e o trabalho com 

projetos como forma de 

superação de um mundo de 

pessoas divididas, 

fragmentadas e isoladas; 

conhecimento fragmentado 

(p. 14). 

8 

 

Projeto Político 

Pedagógico - 2015 

 

128 páginas 

Não informa. Sem sumário. Paginação 

desde a primeira folha, 

que trás brasão da 

prefeitura, nome da 

escola e título. Na 

segunda folha a 

identificação, com 

endereço, e-mail e 

telefone. Histórico. 

Pressupostos filosóficos. 

Princípios norteadores. 

Turnos de 

Funcionamento. 

Caracterização da 

comunidade. 

Caracterização do bairro. 

Caracterização dos 

alunos. Organização em 

ciclos de aprendizagem. 

Atendimento a alunos de 

inclusão. Apresentação e 

análise dos dados 

coletados. Análise global 

e comparativa da 

unidade escolar. 

Diagnóstico da 

realidade: análise dos 

resultados das 

aprendizagens do ensino 

fundamental I e II. 

Diagnóstico do Ensino 

Fundamental I. Análise 

comparativa dos 

resultados das avaliações 

semestrais unificadas. 

Diagnóstico do Ensino 

Fundamental II. Metas. 

Ações. Critérios para 

distribuição das classes e 

para o agrupamento dos 

alunos. Compensação de 

ausências. Avaliação. 

Recuperação. Recreio 

Dirigido. Substituições 

de professores regentes. 

Organização da UE. 

Horários dos turnos de 

Dialética e sinergia; 

metodologia reflexiva; 

―articulação entre cultura 

popular e conhecimento 

historicamente acumulado‖; 

agir sustentável (p. 2). 

 

Aprender a aprender; 

condução do aluno a refletir 

para que possa obter 

liberdade e autonomia; 

aluno questionador; 

integração corpo, mente e 

emoção. 

 

Importância da disciplina; 

crescente agressividade 

entre os alunos com ―socos, 

tapas, pontapés, chutes (...) 

palavras ofensivas (...) de 

baixo calão‖ (p. 3).  

 

Rebeldia ―não fazem os 

trabalhos de casa, não 

trazem o material 

solicitado, não estudam, 

enfim, não participam das 

atividades propostas‖; essas 

atitudes atingem grande 

parte dos discentes (p. 3).  

 

Impunidade, 

condescendência, perda de 

limites; punição como parte 

da atividade de educar (p. 

3). 

 

Contrato pedagógico 

estabelecido no início de 

cada ano (p. 4). 

 

Impotência da escola, uma 

vez que a permissividade é 

um problema social e 

familiar (p. 12).  
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funcionamento. Croquis. 

Calendário. Quadros de 

atribuição. Quadro de 

horário da equipe 

técnica. Quadro de 

horário da secretaria. 

Quadro de horário de 

ATE - Inspetoria. 

Quadro de horário dos 

agentes escolares. 

Quadro de horário dos 

vigias. Horário de aulas. 

Quadro de horário dos 

estagiários. Tabela 

resumo dos referendos 

do Conselho de Escola. 

Associação de Pais e 

Mestres – Constituição. 

Conselho de Escola – 

Composição. Equipe 

docente. Grade 

curricular (transcrição de 

legislação, p. 55). 

Quadro do número de 

alunos por classe. 

Relação de alunos com 

necessidades especiais. 

Planos de trabalho. 

Plano da APM.  Plano 

orçamentário. 

Estagiários. Projetos da 

UE. Projetos especiais 

de ação. Projeto de apoio 

pedagógico 

complementar. 

Recuperação paralela.  

9 

 

Projeto Político 

Pedagógico - EMEF 

9 - 2015 

 

114 páginas 

Não informa. Sem sumário. Sem 

numeração das páginas. 

Foi adotado como 

critério que a página 1 

equivale à folha 1. 

Primeira folha com 

título, nome da escola e 

ano. A segunda folha 

trás os seguintes dizeres 

ocupando toda a folha: 

―I - Estudo diagnóstico 

da comunidade e do 

espaço onde esta 

inserida a unidade 

educacional‖. Ocupando 

toda a terceira folha 

aparecem os seguintes 

dizeres: ―Perfil 

sociocultural das 

crianças e jovens 

matriculados na unidade 

educacional e de suas 

famílias‖. Ocupando 

toda a quarta folha 

Melhoria da qualidade do 

processo de ensino e 

aprendizagem; ensino 

socialmente significativo; 

interdisciplinaridade (p. 

32). 

 

Gestão democrática (p. 45). 

 

Centralidade da 

reorientação curricular 

proposta pela Secretaria 

Municipal de Educação, 

colocando a escola na tarefa 

de implementação desse 

novo currículo (p. 48). 
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aparecem os seguintes 

dizeres: ―Perfil 

sociocultural da equipe 

de profissionais da 

unidade educacional: 

potencialização dos 

saberes da equipe para 

melhoria das condições 

de atendimento à 

comunidade escolar‖. A 

partir da quinta folha 

começa uma exposição 

de dados de um 

questionário aplicado 

aos profissionais da 

equipe escolar (p. 5-10). 

Equipamentos de saúde, 

esporte, lazer e cultura 

da região: UBSs, 

hospitais, diversões. ―II - 

Proposta curricular‖ (p. 

15), com uma série de 

tabelas de desempenho 

dos alunos extraídas do 

SGP (p. 17-30). A 

numeração em tópicos 

cessa a partir daqui. 

Prioridades e objetivos 

educacionais. Normas de 

convívio da unidade 

educacional. 

Articulações locais com 

os equipamentos sociais. 

―Estratégias de 

atendimento aos 

educandos com 

deficiência; transtornos 

globais do 

desenvolvimento e alta 

habilidades / 

superdotação‖ (p. 42). 

Plano de gestão e 

organização. Plano de 

implementação da 

proposta curricular. 

Projetos de ação para as 

atividades curriculares 

desenvolvidas no 

contraturno. ―Projetos 

inovadores facilitadores 

das aprendizagens‖ (p. 

53). ―A Avaliação e seus 

desdobramentos‖ (p. 

64). Identificação da 

unidade. Avaliação 

institucional: pontos 

positivos, negativos e 

sugestões. Plano de 

atividades da APM. 

Anexos. I - Regime de 
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funcionamento – turnos 

de 

funcionamento/horário 

das aulas (em branco). II 

– Calendário. III - 

Recursos humanos - 

cargos e funções. 

Anexos sem numeração: 

―Espaço físico 

(instalações e 

equipamentos)‖. V - 

Plano de trabalho da 

gestão. Não consta 

anexo VI. ―VII Planos 

de ensino‖ (p. 110-111), 

em branco). VIII - 

Programação de eventos. 

Última página do 

documento em branco. 

10 

 

Projeto Político 

Pedagógico 2015 

 

98 páginas 

Sem dados sobre 

aprovação no 

Conselho de Escola.  

 

Parecer favorável do 

Supervisor Escolar 

em 17/07/2015 (p. 

94).  

 

Sem dados sobre 

homologação do 

documento pela 

Diretoria Regional de 

Educação. 

Primeira folha com 

nome da escola, título e 

ano do documento. 

Segunda folha com foto 

e trecho da obra de Cora 

Coralina. Terceira e 

quarta folhas com 

―Índice‖. Sem 

numeração de tópicos. 

Paginação a partir da 

quinta folha. 

Identificação da escola. 

Arte gráfica sobre 

patrono(a). Croqui da 

unidade escolar. 

Organização da UE. 

Organização didático-

administrativa. Proposta 

pedagógica. 

Características da 

realidade local. 

Caracterização do 

entorno da UE – 

serviços de atendimento 

público e serviços 

filantrópicos. 

Expectativas da 

comunidade escolar. 

Plano de ação da equipe 

docente (transcrição de 

legislação, p. 22). 

Expectativas da equipe 

docente. Papel dos pais 

na escola. Metas para 

2015. Levantamento dos 

pontos fortes e fracos 

―problemas / desafios / 

alternativas de solução‖ 

(p. 29). Plano de ação do 

diretor de escola 

(transcrição de 

Aluno protagonista de sua 

aprendizagem, 

compreendendo, agindo e 

transformando. 

 

Desenvolvimento integral 

do aluno, sujeito na 

construção do 

conhecimento.  

 

Professores devem 

transformar a sala de aula 

em espaço de reconstrução 

do conhecimento (p. 17).  

 

Escola inserida em região 

―carente‖ (p. 18). 

 

Boa parte dos alunos não 

tem fluência na leitura. 

 

94% dos pais alegaram 

estar alheios ao Conselho 

de Escola e 53% 

responderam, em 

questionário aplicado, que 

seus filhos estão 

desinteressados, sem 

estímulo para estudar ou 

apresentam dificuldades de 

aprendizagem (p. 19). 

 

―Expectativas‖ dos pais: 

necessidade de regras, 

diálogo, ambiente melhor 

(p. 21). 

 

―Expectativa‖ dos 

professores: necessidade de 

maior articulação entre 

equipes, de acertos na 
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legislação, p. 30). Plano 

de ação do assistente de 

diretor (transcrição de 

legislação, p. 32). Plano 

de ação do secretário de 

escola (transcrição de 

legislação, p. 33). Plano 

de ação dos agentes 

técnicos educacionais e 

secretaria (transcrição de 

legislação, p. 34-35). 

Plano de ação dos 

agentes escolares 

(transcrição de 

legislação, p. 36). Plano 

de ação dos professores 

readaptados. Plano de 

ação da coordenação 

pedagógica (transcrição 

de legislação, p. 39). 

Plano de ação da APM. 

Composição da APM. 

Plano de ação do 

Conselho de escola. 

Tabela resumo dos 

referendos do Conselho 

de Escola. Plano de 

ação: alunos com 

deficiência. Plano de 

ação: Bullying. Projeto 

Convivência Escolar. 

Plano de ação: Hábitos 

saudáveis. Plano de 

ação: Educação para o 

trânsito. ―Plano de ação: 

Educação etnicorracial‖ 

(p. 55). Formação 

continuada dos 

educadores (as letras 

tópico estão em caixa 

baixa, mas seu conteúdo 

não tem relação com o 

tópico anterior). 

Organização do trabalho 

coletivo. Horário de 

atendimento - sala de 

apoio e 

acompanhamento à 

inclusão (SAAI). Plano 

de ação: Sala de Leitura 

(transcrição de 

legislação, p. 61). Plano 

de ação: Laboratório de 

Informática Educativa 

(transcrição de 

legislação, p. 63). 

Horário de atendimento 

da sala de informática. 

Horário de atendimento 

da sala de estudos de 

organização e de melhora 

na comunicação entre os 

diversos segmentos. 

Direção acha importante 

quadro de avisos (p. 22). 

 

―União do grupo‖ é um 

ponto forte. Ponto fraco é 

que a escola não é 

valorizada pela 

comunidade, que não tem 

compromisso com a escola, 

e a agressividade dos alunos 

(p. 29). 

 

Importância das formas de 

registro (p. 80). 

 

Parecer favorável do 

supervisor porque PPP 

atende aos dispositivos 

legais (p. 94).  
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recuperação. Definição 

do processo de avaliação 

e compensação de 

ausências. Organização 

para situações de 

ausência do professor. 

Plano de atividades dos 

alunos em horário de 

recreio. Caracterização 

da equipe docente. 

Docentes. Formas de 

registro. Processo de 

análise e síntese dos 

dados. Plano de ação de 

atendimento à demanda. 

Eventos/passeios. IDEB 

da escola. Terceirização 

de serviços existentes na 

UE. Avaliação do 

Projeto Político 

Pedagógico. A 

paginação original cessa 

na p. 87, e a partir desta 

a paginação é feita pelo 

pesquisador, até a p. 94.  

Professores 

coordenadores de sala. 

Horário. Matriz 

curricular (transcrição de 

legislação, p. 92). 

Calendário escolar. 

Parecer do Supervisor 

(p. 94).   

11 

 

Projeto Político 

Pedagógico - EMEF 

11 – ano: 2015 

 

34 páginas 

 

Aprovado pelo 

Conselho de Escola 

em 26/02/2015 (p. 

32).  

 

Sem dados sobre 

parecer do 

Supervisor Escolar. 

 

Sem dados sobre 

homologação do 

documento pela 

Diretoria Regional de 

Educação. 

Primeira folha com título 

do documento e diretoria 

de ensino. Com 

paginação. Com 

sumário. Segunda folha 

com identificação da 

UE. Terceira folha com 

citação de Rubem Alves. 

Quarta folha com 

―Índice‖. I - 

Apresentação. II - 

Identificação da Unidade 

Escolar. III - Histórico. 

IV - Organização. V - 

Infraestrutura. VI - 

Proposta curricular - 

diretriz institucional. VII 

- Diagnóstico (resultados 

e indicadores). VIII - 

Planos de trabalho. IX - 

Metas da unidade 

escolar. Anexos (em 

branco). 

A cultura escolar sofre da 

prática do ―extintor de 

incêndio nas mãos‖ (p. 5), 

sem planejamento.  

 

Em sua vida acadêmica, os 

profissionais da educação 

não receberam formação 

acerca de concepções de 

aprendizagem e de 

conhecimento.  

 

―Pacotes‖ da administração 

pública, em pleno regime 

democrático, dizem como a 

escola deve agir; docentes 

desmotivados e apáticos, 

agindo de forma isolada. 

 

PPP como ficção 

burocrática; governo impõe 

políticas que descartam as 

necessidades locais; PPP 

como formalidade; LDB e 

ECA estabelecem que a 

escola deve refletir sobre 

sua intencionalidade, como 
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se está hoje e como se quer 

estar amanhã, de forma 

sistematizada e 

participativa; limiar entre o 

real e ideal. 

 

Parquinho e quadras da 

escola são abertos, mas o 

uso é feito de forma 

agressiva e desorganizada; 

alguns alunos e pais 

incidem em insultos, 

ameaças e denúncias 

―contra os integrantes da 

unidade escolar‖, ―os 

profissionais da escola‖, 

visando intimidá-los (p. 

10).  

 

Crianças e jovens convivem 

em lares em que há 

―extrema inversão de 

valores‖ (p. 11), em que os 

pais muitas vezes tomam o 

ilícito como algo banal, ou 

necessário em face da 

fatalidade de sua situação. 

 

Convívio normal com 

drogas na comunidade, 

organizando, em seu 

interior, no que diz respeito 

ao levantamento de 

recursos materiais ligados a 

drogas, ―grupos 

constituídos de faixas 

etárias diversificadas, 

linguagem, vestimentas, 

acessórios e postura 

própria, ética construída por 

normas internas de conduta 

de cumprimento inviolável‖ 

(p. 11). 

 

Infraestrutura habitacional 

desordenada. ―Não temos 

policiamento intensivo no 

interno da escola.‖ 

Questionário a ser aplicado 

em elaboração (p. 11).    

12 

 

Projeto Político 

Pedagógico – 2015 

(com a palavra 

―político‖ na cor 

vermelha) 

 

59 páginas 

Não informa. Primeira folha com nome 

da escola, foto do prédio 

da escola e título do 

documento. Sem 

sumário. Sem paginação. 

Sem numeração de 

tópicos. Identificação da 

escola. Biografia da UE. 

Caracterização do Bairro. 

Do(a) patrono(a). Quadro 

Escola construída por 

demanda da comunidade em 

local que era campo de 

futebol; escola de 

excelência, pais dormiam na 

fila para obter vaga (p. 4). 

 

Tem parceria com centro 

profissionalizante (p. 4). 
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sucinto (sic). Relação de 

profissionais. Projeto 

Mais Educação: 

atividades no 

contraturno. Merenda 

Escolar. Limpeza. 

Segurança. Avaliação. 

Pontos positivos. 

Questões a serem 

superadas. Ações 

desencadeadas. Dados do 

senso escolar. A partir 

daqui, o tamanho da 

fonte do título difere do 

tamanho da fonte dos 

títulos anteriores do 

documento. Ambientes 

da Unidade. Organização 

do tempo: articulação das 

aulas com o contraturno. 

Projetos diversos. 

Situação dos materiais e 

equipamentos. Equipe 

técnica (título com novo 

critério de fonte). Planos 

de trabalho da equipe 

técnica. PEA 2015. 

Equipe docente. Plano de 

trabalho da secretaria e 

agentes escolares. 

Professor readaptado. 

Concepção de ensino e 

aprendizagem. Fins e 

objetivos da UE. 

Organização curricular 

do ensino fundamental. 

Direitos de 

aprendizagem. Equipe 

discente. Atividades e 

eventos.  Grêmio 

estudantil. Trabalho 

colaborativo de autoria.  

Avaliação: prova Brasil, 

Prova da Cidade e IDEB  

Falta de articulação da 

equipe docente, com 

―problemas de comunicação 

interna‖ e violência dos 

meninos contra as meninas, 

racismo e homofobia (p. 

21). 

 

Reforma e manutenção dos 

ambientes da escola; 

Programa Mais Educação 

São Paulo (p. 23). 

 

Ética, solidariedade e 

valores; direitos humanos; 

conhecimento histórico 

científico; protagonismo 

infanto-juvenil; esperança 

consciente (p. 45). 

 

Ação educativa como ato de 

luta e resistência; padrão de 

qualidade em termos de 

habilidades e competências 

(p. 45). 

 

―Conscientizar os pais (...) 

visando a melhorar a 

convivência entre os alunos, 

com a redução da 

agressividade e a retomada 

dos valores éticos, morais e 

sociais‖; educação voltada 

para autonomia e 

autodisciplina; diálogo entre 

as disciplinas (p. 46). 

13 

 

Projeto Político 

Pedagógico – 2015 

 

66 páginas 

Não informa. Primeira folha com 

nome da diretoria de 

ensino, da escola e do 

documento. Segunda e 

terceira folhas com 

―Índice‖, mas sem 

indicação de páginas. 

Sem paginação. 1) 

Identificação da UE. 2) 

Biografia da unidade 

escolar e do(a) 

patrono(a). 3) 

Organograma. 4) Estudo 

diagnóstico. 5) Proposta 

pedagógica (transcrição 

integral de leis, metas a 

serem alcançadas, ações, 

normas de convívio, 

Aproximadamente 45% dos 

alunos residem em 

―comunidades (...) que se 

caracterizam pela violência 

e precárias condições de 

vida‖. Famílias 

participativas no Conselho 

de Escola (p. 10). 

 

55% dos professores 

acumulam cargo (p. 11).  

 

Comunidade tem bom 

relacionamento com a 

escola, solicitando a escola 

para eventos organizados 

em conjunto a uma ONG 

(p. 12). 



147 
 

 

direitos dos educados, 

deveres dos educandos e 

proibições aos 

educandos, proposta 

pedagógica, projeto 

especial de ação, plano 

de trabalho para horário 

coletivo, plano de 

avaliação do processo de 

ensino e aprendizagem, 

eventos, organização do 

trabalho coletivo). 6) 

Planos de trabalho da 

equipe escolar.  

Crença de que a melhora do 

IDEB se dá através de 

projetos interdisciplinares e 

com atividades de 

recuperação (p. 14) e de que 

os ciclos possibilitam a 

oferta de ―condições 

diferenciadas de tempo‖ aos 

alunos (p. 15). 

 

Importância do ―lúdico 

(jogos e brincadeiras)‖ na 

aprendizagem (p. 16).  

 

Importância dos registros 

junto ao SGP (p. 18). 

 

Peculiares condições de 

desenvolvimento da criança 

e do adolescente (p. 21). 

 

Centralidade do currículo 

fixado pela SME-SP, mas 

respeitando também as 

especificidades locais, 

trazendo para a sala de aula 

os problemas do cotidiano 

(p. 21).     

14  

 

Projeto Politico 

(sem acento) 

Pedagógico – 2015 

 

104 páginas 

Não informa.  Primeira folha com 

brasão da prefeitura, 

cabeçalho e título. 

Paginação desde a 

primeira folha. Citação 

de Paulo Freire na p. 2. 

Repetição de informação 

da p. 1 na p. 3. ―Índice‖ 

na p. 4, sem indicação de 

páginas para os tópicos. 

I) Apresentação (com 

identificação da escola). 

II) Introdução. III) 

Justificativa. IV) 

Diagnóstico. V) 

Princípios. VI) 

Objetivos. VII) Metas. 

VIII) Currículo. IX) 

Ações. X) Avaliação. 

XI) Anexos. 

Foco no desenvolvimento 

de projetos do Programa 

Mais Educação São Paulo; 

qualidade social (p. 7).  

 

Nos pilares da atual política 

de melhoria da qualidade de 

ensino, os professores são 

gestores da sala de aula e 

implementadores dessa 

política. 

 

A política educacional da 

SME-SP oferece subsídios 

efetivos, e às necessidades 

internas, subsídios pontuais 

(p. 8). 

 

Escola de qualidade (p. 9); 

melhoria da qualidade do 

ensino-aprendizagem e 

escola que constrói o 

conhecimento (idem). 

 

A escola era de zinco desde 

1999, tornando-se 

construção em alvenaria em 

2005 (p. 11). 

 

Famílias não participam da 

escola porque trabalham, 

são atendidos por telefone 
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ou individualmente (p. 15) 

Escola adota o ―referencial 

téorico histórico-social‖ (p. 

15). 

 

Indisciplina e falta de 

tempo inibem um trabalho 

melhor (p. 17). 

 

A escola se embasa em uma 

―perspectiva histórica 

cultural‖ (p. 19); 

―concepção sócio 

interacionista‖ (p. 20). 

 

Gestão democrática e 

participativa (p. 21).  

 

Professor ―um político e um 

artista‖ (p. 22); a escola 

adota a ―pedagogia 

progressista‖ baseada em 

Paulo Freire e a ―teoria 

dialética do conhecimento‖ 

(p. 24); passa por Piaget e 

se inspira em Vigotsky (p. 

25).   

15 

 

Organização da 

unidade escolar – 

2015 

 

28 páginas 

Não informa. Sem capa. Sem 

paginação. Sem sumário. 

Primeira folha trás 

identificação da escola e 

a numeração do texto em 

tópicos. I) Recursos 

humanos. II) 

Diagnóstico. A 

numeração de tópicos 

cessa aqui, dando início 

a tópicos não 

numerados. Estrutura de 

atendimento dos 

serviços públicos do 

entorno. Finalidades, 

objetivos e funções da 

escola. Ciclos. 

Justificativa. Exposição 

de motivos. Fins e 

objetivos da educação. 

Introdução. A 

transformação dos 

registros em conceitos e 

notas. Levantamento dos 

pontos fortes e fracos. 

Priorização dos 

problemas/desafios/alter

nativas de solução. A 

numeração de tópicos é 

retomada aqui pelo 

texto. III) Proposta 

pedagógica, organização 

do trabalho pedagógico: 

Prática pedagógica mais 

profunda e consciente, fruto 

da construção e não da 

transmissão; conhecimento 

interdisciplinar; currículo 

mais aberto; relações ―mais 

flexíveis e menos 

autoritárias‖ (p. 6).  

 

Aluno precisa de condições 

para desenvolver 

competências, construindo 

seu conhecimento na 

interação com o outro, 

tornando-se agente 

transformador; ciclos; papel 

do professor como 

construtor do conhecimento; 

compromisso de todos: 

papel do coletivo de 

professores (p. 7). 

 

Professor tem que refletir 

sobre seu papel, pois alunos 

apresentam textos precários 

na Prova Brasil (p. 9). 

 

Discurso do Programa Mais 

Educação São Paulo: 

―Implementação do novo 

currículo, tendo em vista o 

direito de aprendizagem e as 

expectativas de 
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2015. IV) Regime de 

funcionamento da 

matrícula. V) 

Organização dos tempos 

e espaços. VI) 

Articulação com a 

família. VII) 

Planejamento geral. 

VIII) Processo de 

acompanhamento do 

desenvolvimento 

integral da criança. IX) 

Avaliação institucional. 

X) Articulação do ensino 

fundamental e da 

educação infantil. XI) 

Ações dos diferentes 

segmentos da UE. O 

documento pula para 

tópico XIV. XIV) 

Estagiários. XV) 

Recuperação contínua. 

XVI) Recuperação 

paralela. XVI) 

(numeração repetida) 

Controle e 

acompanhamento de 

freqüência. XVII) 

Compensação de 

ausências. XVIII) 

Calendário. XIX) 

Organização do trabalho 

coletivo. XX) PEA. 

XXI) Plano de trabalho 

coletivo. XXII) Plano de 

CCH, CJ e módulo. 

XXIII) Avaliação do 

projeto pedagógico.   

aprendizagem relacionadas 

aos conteúdos selecionados 

e adequados para cada ano 

dos três ciclos de 

formação‖. 

 

A resistência em aceitar 

essas ―novas concepções‖ é 

uma ―postura ética rígida‖, 

resultante da falta de 

conhecimento de si próprio 

e do outro, ainda que seja 

necessária uma melhora do 

salário, visando um 

engajamento dos 

professores em melhores 

resultados do processo de 

ensino aprendizagem. 

 

Necessidade de melhoria na 

qualidade dos serviços 

educacionais prestados (p. 

9): cada professor deve ter 

um relatório prevendo o que 

fará para garantir o direito 

de aprendizagem de cada 

aluno: discussão coletiva de 

conceitos finais.  

 

―Nova qualidade‖ (p. 10).  

 

Alunos não alfabéticos e 

alunos com falta de limites: 

orientações aos pais 

―sempre que necessário‖ (p. 

11). 

 

Escola se pauta na teoria 

―Sócio-Histórica-Cultural‖. 

 

Melhora da qualidade do 

processo de ensino e 

aprendizagem com práticas 

inovadoras (p. 12). 

 

Programa Ler e Escrever. 

 

Zona de Desenvolvimento 

Proximal: professor 

provocador de conflito (p. 

12).  

 

Importância de cartazes de 

―boas maneiras‖ (p. 16).  

 

Rever o acesso de pessoas 

―de fora‖ ao pátio e à quadra 

(p. 16).    

16 

 

Não informa. Com paginação desde a 

primeira folha. 

Necessidade de novas 

posturas e práticas; 
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Projeto Político 

Pedagógico – 2015 

 

85 páginas 

Cabeçalho, brasão da 

prefeitura e título (p. 1). 

Com sumário, chamado 

de ―apresentação do 

PPP‖. Tópicos 

numerados. I) 

Introdução e 

justificativa.  II) 

Identificação da escola. 

III) Números da escola. 

IV) Serviços 

terceirizados. V) 

Definições de 

aprendizagem. VI) Perfil 

da comunidade. VII) 

Concepção de 

organização do espaço 

físico. VIII) Bases 

norteadoras da 

organização do trabalho 

pedagógico. IX) 

Diagnóstico das 

aprendizagens. X) 

Alunos com dificuldade 

da aprendizagem. XI) 

Alunos com 

necessidades especiais. 

XII) A crise hídrica na 

cidade de São Paulo e as 

ações escolares. XIII) 

Projetos 

interdisciplinares. XIV) 

Projetos no contraturno 

escolar. XV) Trabalho 

colaborativo de autoria. 

XVI) Situação do uso de 

materiais e 

equipamentos. XVII) 

Situação das interações. 

XVIII) Metas para 2015. 

XIX) Fundamentos da 

gestão democrática. XX) 

Formação continuada. 

XXI) Ações de 

acompanhamento. XXII) 

SGP. XXII) (numeração 

repetida) Avaliação e 

acompanhamento do 

PPP. XXIII) Planos de 

trabalhos.  

reflexão-ação-reflexão (p. 

3). 

 

Classes heterogêneas; 

múltiplas inteligências; 

aprendizagem de conceitos 

para a compreensão da 

realidade; processo de 

construção do 

conhecimento; cidadania: 

limites e papéis (p. 14). 

 

Pais jovens, a leitura não 

faz parte da rotina das 

famílias (p. 15-16). 

 

Melhoria na gestão do 

tempo e espaço: ambiente 

estimulante, com espaço 

dinâmico, retirando do 

professor o papel central no 

processo; discussão das 

vantagens e dificuldades 

das diferentes formas de 

―agrupamentos‖ dos alunos 

para a aprendizagem (p. 

17); fotografias de novas 

formas de ―agrupamento‖ 

tentadas na escola (p. 18-

19). 

 

Perspectiva ―sócio 

construtivista‖ (p. 20). 

 

Implantar trabalho coletivo 

respeitando o trabalho 

individual (p. 21). 

 

O 9º ano do ensino 

fundamental possui grupos 

de alunos muito bons, mas a 

maioria não é leitor fluente, 

necessitando de trabalho 

interdisciplinar (p. 28).  

 

Crise hídrica.     

17 

 

Projeto Político 

Pedagógico – 

EMEF 17 – 2015 

 

68 páginas  

Não informa. Com paginação desde a 

primeira folha. Título (p. 

1). Sem sumário. 

Numeração de tópicos a 

partir do número 2. 2) 

Breve histórico sobre 

patrono(a) e região. 3) 

Caracterização/expectati

vas da comunidade 

educativa. 4) Equipe 

Preocupação com a 

qualidade da educação, 

necessidade de alfabetizar 

todos os alunos (p. 4); ler e 

escrever para ser consciente 

e autônomo capaz de 

construir o conhecimento. 

 

Necessidade dos 

educadores colocarem-se 
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escolar. 5) Proposta 

pedagógica. 6) Turmas 

2015.  7) Matriz 

curricular. 8) Concepção 

de aprendizagem, ensino 

e avaliação. 9) 

Concepção de criança, 

adolescente e jovem. 10) 

Metas e ações. 11) 

Avaliação. 12) Planos de 

trabalho dos diversos 

segmentos em relação às 

metas do projeto 

pedagógico. 13) 

Conselho de escola. 14) 

APM. 15) Alunos com 

necessidades 

educacionais especiais. 

16) Calendário escolar. 

17) Legislações 

vigentes. 

como sujeitos históricos 

capazes de transformar a 

própria prática (p. 5).  

 

―Linha sócio construtivista‖ 

para a aprendizagem de 

competências e habilidades 

(p. 15). 

 

Indisciplina na sala de aula: 

carência de valores morais e 

de limites por parte dos 

alunos; questões familiares: 

―falta de imposição de 

limites‖, ―não sabem dizer 

não‖, pais ―permissivos‖. 

 

Ensino dialógico, professor 

como mediador, 

empregando metodologia 

de resolução de problemas 

(p. 21). 

 

Criança como sujeito 

histórico e social (p. 23). 

 

―O Programa Mais 

Educação São Paulo (...) 

vale no apoio à gestão e 

para iluminar elementos de 

atendimento à demanda – 

em suas múltiplas 

dimensões‖ (p. 25).    

18 

 

Organização da 

unidade escolar – 

2015 

 

63 páginas 

Não informa. Sem paginação. Sem 

sumário. 1) Identificação 

da escola. 2) Equipe 

escolar. 3) Terceirização 

dos serviços. 4) Fins e 

objetivos da educação. 5) 

Diagnóstico. 6) Proposta 

pedagógica. 7) 

Organização do trabalho 

pedagógico. 8) Ações de 

atendimento à demanda. 

9) Agrupamento de 

alunos. 10) Projeto 

curricular. 11) Plano de 

avaliação do processo de 

ensino e aprendizagem 

(em branco). 12) 

Portadores de 

necessidades especiais. 

13) Organização dos 

tempos e espaços. 14) 

Recuperação contínua e 

paralela. 15) 

Compensação de 

ausência. 16) 

Organização para 

situações de ausência de 

Estudo como um processo 

interativo, dinâmico e 

dialógico; educadores são 

lideranças mediadoras no 

processo de ensino-

aprendizagem (p. 7).  

 

Formação da equipe 

docente; necessidade de 

tornar a criança afeita à 

prática pedagógica (p. 8). 

 

Indisciplina faz com o 

professor tenha dificuldade 

de ensinar, necessária 

―transferência compulsória‖ 

(p. 20) Observação: tipo de 

expulsão do aluno.    
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professor. 17) Plano de 

atividades para 

atividades dos alunos no 

recreio, pesquisa de 

campo e eventos. 18) 

Projetos da UE (em 

branco). 19) Organização 

do trabalho coletivo. 20) 

Planos de trabalho dos 

diversos segmentos.   

Fonte: PPPs selecionados (2015) 

Organização: o autor 
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Apêndice 3: Informações sobre elaboração do projeto político-pedagógico e 

participação dos agentes  

EMEF 
Forma específica de elaboração  

do documento 

Participação dos diferentes  

agentes escolares 

1 A equipe gestora, com vistas a renovar o 

―compromisso coletivo‖, elaborou e aplicou 

um questionário aos profissionais da escola na 

reunião de avaliação entre professores e 

gestores, no final de ano de 2014 (p. 6).  

 

Nos primeiros dias do ano letivo de 2015, 

professores e gestores realizaram reuniões de 

organização da unidade, nas quais analisaram 

o PPP de 2014.  

 

Com base nesses dados, reescreveu-se o 

documento que já existia (p. 4), renovando-se 

o ―compromisso coletivo‖ com os princípios 

da unidade escolar.     

 

Os profissionais da escola responderam a 

um questionário (p. 6) e em reuniões com os 

gestores na organização da unidade 

educacional no começo do ano (p. 4).  

  

Há fotografias (p. 1) e menções no 

documento a outras práticas participativas 

como ―Escola Apropriada‖ (p. 7), 

―Conselho de Representantes de Classe‖ (p. 

15), ―Conselhos Participativos‖ (idem), mas 

após leitura atenta do documento na íntegra, 

constata-se que não há qualquer explicação 

acerca do conteúdo dessas práticas; nomes 

de funcionários, gestores, pais e alunos 

estão listados na composição do Conselho 

de Escola (p. 36).  

2 O texto do documento afirma que o 

lançamento do Programa Mais Educação São 

Paulo em abril de 2013 ensejou a 

reorganização do PPP de 2015 da escola, que 

passou a ser centrado no princípio da 

aprendizagem como direito humano, diretriz 

primordial naquele Programa (p. 16). 

Os pais são ―convocados‖ quando os filhos 

―apresentam comportamento inadequado‖, 

ou quando ocorrem reuniões bimestrais, 

onde são ―informados‖ dos resultados de 

aprendizagem dos seus filhos. Os pais são 

chamados ainda em ―comemorações 

culturais‖. Há menção acerca do Conselho 

de Escola e APM, sem nada esclarecer no 

que diz respeito à atividade dos pais nos 

mesmos (p. 15).  

 

O documento trás como último anexo uma 

avaliação realizada pelos docentes das ações 

realizadas em 2014 (p. 288-312), porém sem 

esclarecimento de como essas observações 

dos professores contribuíram para os 

princípios e ações elencados no documento. 

3 O texto afirma que desde 2013 foram 

realizadas pesquisas junto aos alunos, pais e 

corpo docente e discente.  

 

Também há dados provenientes de observação 

dos alunos e famílias (p. 3-4).   

Pais, alunos e professores responderam a 

questionário.  

 

A participação dos pais é entendida como 

participação no cotidiano da vida escolar do 

aluno, em um ―trabalho coletivo (escola e 

pais)‖ (p. 11), que consiste na obrigação de 

acompanhar e orientar os deveres dos filhos, 

comparecer à escola todas as vezes que 

forem chamados, participar ativamente nos 

eventos promovidos pela escola, como 

festas e Conselho de Escola (aqui tratado 

como evento também), orientar os filhos 

―em relação à higiene, postura, respeito às 

normas de educação com todos os 

integrantes da escola‖ e tomar ciência 

(assinar) do Regimento Escolar.    

4 O texto afirma que foi aplicado questionário 

junto aos pais e responsáveis (p. 8) e que no 

final de 2014 foi aplicada aos segmentos da 

unidade escolar uma avaliação da escola (p. 

21).  

Os pais responderam a questionários. 

 

Todos os segmentos preencheram uma 

avaliação de final de ano da escola, 

individualmente. 
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5 No final de 2012 foi aplicada uma pesquisa 

junto aos pais e responsáveis.  

 

Na organização escolar (reuniões entre 

professores e gestores no início do ano letivo) 

―foi decidido pelo grupo‖ realizar uma reunião 

inicial para acolhida aos pais e ―apresentação 

de informes‖, e ―orientações‖, entre elas, a 

―importância da gestão democrática e da 

participação nas instâncias representativas‖ (p. 

6).  

 

A reunião ocorreu com a presença de 58% dos 

pais dos alunos (p. 7).  

 

Nos Conselhos de Classe no final do ano de 

2014 foi realizado um levantamento da 

quantidade de alunos em vias de reprovação 

(p. 10).    

Os pais responderam a questionário.  

 

Reunião entre pais, gestores e professores 

no começo de 2015.  

 

Direção busca organizar as reuniões com 

pais após as 18h (p. 8).  

 

Os professores participaram de reuniões de 

organização escolar do início do ano letivo 

(p. 6). 

 

Os professores organizaram levantamento 

das possíveis reprovações no final do ano 

letivo (p. 10).   

 

O documento traz a informação dos 

momentos destinados a ―elaboração e 

redimensionamento‖ do PPP no ano de 

2015: reuniões de organização (2 e 3 de 

fevereiro); horário coletivo; reunião 

pedagógica com suspensão de aulas (18/02, 

22/05, 21/08 e 23/10); consolidação dos 

planos trabalho (6 de março); reuniões dos 

conselhos de classe com suspensão de aulas 

(10/04, 23/06, 17/09 e 25/11); avaliação e 

reelaboração dos planos de trabalho (25/07); 

avaliação do trabalho final da UE (primeira 

quinzena de outubro, p. 32).    

6 Foi aplicado um questionário às famílias em 

novembro de 2014. 

As famílias responderam a um questionário 

sobre a escola. 

7 A elaboração do PPP coloca como 

preocupação primordial a convergência para 

com as diretrizes do Programa Mais Educação 

São Paulo, lançado em 2013 (p. 6). 

Não há informações acerca da participação 

dos diferentes segmentos na escola. O 

documento traz apenas uma informação 

sobre o que espera das famílias: ―Deverá ser 

participativa e corresponsável dos objetivos 

educacionais‖ (p. 15). 

8 O documento apresenta dados 

socioeconômicos das famílias, assim 

subentende-se, já que não se diz 

expressamente, que foi aplicado um 

questionário junto às mesmas (p. 4-5).  

 

A observação dos alunos forneceu dados para 

a elaboração do documento (p. 3-4); 

apresenta-se o levantamento de um conjunto 

de problemas (p. 12), mas não se esclarece 

como e por quem foram apontados.   

As famílias responderam a questionário.  

 

Algum(ns) segmento(s) da escola 

apontou(aram) um conjunto de problemas. 

9 A gestão da escola aplicou dois questionários 

aos professores: um socioeconômico e outro 

de avaliação da escola. 

Os professores responderam a questionários. 

10 Foi aplicado questionário aos alunos e pais.  

 

Realizou-se uma reunião entre pais e 

professores no início do ano de 2015.  

 

Também foi realizada uma reunião entre os 

coordenadores pedagógicos e os professores 

no começo de 2015. 

Pais e alunos responderam à questionário.  

 

Os pais se posicionaram em reunião com os 

professores no começo de 2015.  

 

Os professores se posicionaram em reunião 

com os coordenadores pedagógicos no 

começo de 2015.  

11 Não informa. Não informa. 
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12 Não informa. Os alunos mantêm Grêmio Estudantil, o 

qual organiza horta, espaço de gibi e de 

música para o intervalo, grafite no muro da 

escola, atua junto à direção para pintura de 

jogos no chão como amarelinha e para a 

instalação de espelhos nos banheiros, e 

coleta CDs inutilizados para instalação dos 

mesmos no telhado, a fim de espantar 

pombos (p. 58).  

13 Foi aplicado questionário junto aos alunos e 

pais (p. 10).   

Pais e alunos responderam a questionário, e 

também requisitam o uso e obtém a 

liberação do prédio escolar para si algumas 

vezes durante o ano, quando promove 

eventos em conjunto com uma ONG com a 

qual mantém parceria (p. 12).  

14 Foi aplicado questionário junto aos pais e 

alunos (p. 10) e realizada uma avaliação da 

unidade em reunião entre os professores e 

gestores no final de 2014 (p. 17).  

Pais e alunos responderam a questionário. 

 

Professores e gestores realizaram reunião no 

final de 2014, na qual trocaram pontos de 

vista, avaliando a escola (p. 17). 

15 Foi aplicado questionário junto aos pais e 

alunos.  

―A comunidade colabora com a vigilância 

do prédio escolar (p. 5)‖. 

16 Foi aplicado questionário junto aos pais e 

alunos em 2011.  

 

Está sendo elaborado um novo questionário 

pelos professores e equipe gestora (p. 14).  

Pais e alunos responderam a questionário.  

 

Os professores e gestores elaboram 

questionários a ser aplicados aos pais e 

alunos.  

 

Os professores e gestores constroem banco 

de dados com análise anual consolidada de 

cada turma da escola (p. 24-38).  

17 A equipe gestora elaborou questionário e 

aplicou aos pais e alunos (p. 3). 

Pais e alunos responderam a questionário.  

 

Pais, funcionários, docentes, gestores e 

alunos fazem parte da composição do 

Conselho de Escola (p. 37-38).  

18 Foi aplicado questionário junto ao corpo 

docente, pais e alunos (p. 8-13).  

 

Também houve aplicação de questionário de 

avaliação da escola ao corpo docente no final 

de 2014 (p. 17-25).  

 

Foi entregue questionário de autoavaliação aos 

funcionários no final de 2014. 

Pais, alunos e professores responderam a 

questionário.  

 

Corpo docente preencheu avaliação da 

escola no final de 2014.  

 

Funcionários preencheram autoavaliação no 

final de 2014 (p. 26-28).  

Fonte: PPPs selecionados (2015) 

Organização: o autor 
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Apêndice 4: Recursos físicos e humanos da escola presente nos projetos político-

pedagógicos 

EMEF 

Ano 

de 

cria-

ção 

Descrição 

física 
Recursos materiais Recursos humanos 

1 1960 Não informa. 11 salas de aula 

1 sala de direção 

2 salas de secretaria 

1 sala de coordenação pedagógica 

1 sala de almoxarifado 

1 sala de professores 

1 sala de estudos para professores 

1 laboratório de informática 

1 sala de recuperação paralela 

1 sala de leitura 

1 sala de materiais pedagógicos 

1 sala de vídeo 

1 sala de materiais de Educação Física 

1 brinquedoteca 

1 sala de almoxarifado geral 

1 pátio com refeitório 

1 cozinha 

3 quadras 

4 sanitários 

Jardins (espaço interno e frontal) 

5 gestores 

49 professores 

10 funcionários 

Não informa número de 

terceirizados de limpeza, 

cozinha e vigilância. 

Não informa número de 

alunos. 

2 1992 Não informa. 12 salas de aula 

1 sala de apoio à inclusão 

1 sala de vídeo 

1 sala de leitura 

1 sala de informática 

1 laboratório de ciências 

1 sala de coordenação pedagógica 

1 sala de projetos/vídeo 

1 sala dos professores 

1 sala de estudos 

1 sala de livros do PNLD 

1 sala de estudos e reunião para 

professores 

5 gestores 

64 professores 

9 funcionários 

Não informa número de 

terceirizados de limpeza, 

cozinha e vigilância. 

626 alunos  

3 1957 Prédio antigo 

reformado em 

2002 (p. 1).  

12 salas de aula 

1 sala de informática com 20 

computadores 

1 sala de leitura 

1 brinquedoteca 

1 sala de artes 

1 sala de vídeo 

1 cozinha 

1 secretaria 

1 sala de direção 

1 sala de coordenador pedagógico 

1 sala de arquivo morto 

1 quadra esportiva coberta com 

pequena arquibancada 

1 pátio coberto e fechado 

1 refeitório  

5 gestores 

50 professores 

10 funcionários 

Não informa número de 

terceirizados de limpeza, 

cozinha e vigilância. 

832 alunos  

4 2008 Não informa. Não informa. 4 gestores 
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49 professores 

10 funcionários 

Não informa número de 

terceirizados de limpeza, 

cozinha e vigilância. 

Não informa número de 

alunos.   

5 1976 O prédio é da 

década de 1970.  

 

A localização 

da quadra 

interfere na 

acústica de sala 

de aula (p. 2).    

Não informa. 5 gestores 

53 professores 

14 funcionários  

Não informa número de 

terceirizados de limpeza, 

cozinha e vigilância. 

580 alunos  

6 1970 ―A escola foi 

construída e 

mantida num 

espaço amplo, o 

terreno faz 

divisa com três 

ruas no final de 

um quarteirão; 

a escola está 

construída bem 

no meio do 

terreno, os 

espaços em 

torno do prédio 

são bastante 

arborizados 

proporcionando 

sombra e 

purificação do 

ar. (...) O 

espaço interno 

do prédio é 

composto por 

andares (térreo, 

andar e 

subsolo). (...) A 

construção do 

prédio é de 

alvenaria, os 

órgãos públicos 

competentes 

fornecem 

serviços de: 

rede de energia, 

água e coleta de 

lixo e esgoto, 

há acesso a 

internet e banda 

larga. todos 

com escadas 

para 

deslocamento / 

comunicação‖ 

(p. 14). 

14 salas de aula 

1 pátio coberto 

1 refeitório 

1 cozinha 

1 despensa 

2 banheiros para alunos 

1 sala de informática 

1 sala de leitura 

1 secretaria 

1 sala de direção 

1 sala de coordenação pedagógica 

1 sala para atendimento e reuniões com 

pais e alunos 

2 banheiros para funcionários 

1 sala para professores 

1 sala de materiais de Educação Física 

1 sala para Recuperação Paralela 

1 depósito/almoxarifado 

1 sala para aulas e ensaios do projeto 

de Bandas e Fanfarras 

TV 

Videocassete 

DVD 

Copiadora 

Retroprojetor 

Impressora 

Aparelho de som 

Projetor multimídia (data show) 

Fax 

Câmera fotográfica/filmadora 

Computadores 

 

5 gestores 

58 professores 

2 estagiários 

12 funcionários  

Não informa número de 

terceirizados de limpeza, 

cozinha e vigilância. 

Não informa número de 

alunos. 
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7 1967 Não informa. 17 salas de aula  4 gestores 

42 professores 

9 funcionários 

Não informa número de 

terceirizados de limpeza, 

cozinha e vigilância. 

Não informa número de 

alunos. 

8 1957 Não informa. Não informa. 5 gestores 

64 professores 

8 estagiários 

11 funcionários  

2 vigias efetivos  

Não informa número de 

terceirizados de limpeza, 

cozinha e vigilância. 

877 alunos  

9 Não 

infor-

ma. 

A escola é 

dividida em 

dois prédios 

antigos de 

aproximadamen

te 45 anos (p. 

101). 

 

salas de aula (não informa quantidade) 

banheiros (idem) 

1 sala dos professores 

1 sala de direção  

1 sala de informática  

1 sala de leitura  

1 sala de coordenação pedagógica 

1 secretaria 

4 gestores 

48 professores 

10 funcionários  

Não informa número de 

terceirizados de limpeza e 

cozinha.  

600 alunos 

10 1970 Não informa. Não informa. 5 gestores 

61 professores 

12 funcionários  

Não informa número de 

terceirizados de limpeza, 

cozinha e vigilância. 

Não informa número de 

alunos. 

11 1956 ―(...) formada 

por dois 

prédios. (...) O 

prédio II 

contém dois 

andares e é 

interligado ao 

prédio I por hall 

e escadas‖ (p. 

13). 

 

13 salas de aula 

1 pátio coberto 

1 cozinha 

1 despensa 

2 banheiros femininos de alunos 

2 banheiros masculinos de alunos 

1 sala de vídeo 

1 sala de Recuperação Paralela 

1 vestiário com banheiro e chuveiro 

1 refeitório de funcionários 

1 área de serviço 

1 pequeno palco 

1 hall de entrada e saída de alunos 

2 depósitos de mobiliários escolares  

1 secretaria 

1 sala de direção 

1 sala de assistentes de direção 

1 sala de coordenação pedagógica 

1 sala de professores 

1 laboratório de informática 

1 sala de leitura 

1 quadra poli esportiva não oficial 

1 área acima da quadra destinada à 

recreação 

1 sala de materiais de Educação Física 

5 gestores 

76 professores 

14 funcionários 

Não informa número de 

terceirizados de limpeza, 

cozinha e vigilância. 

Não informa número de 

alunos. 
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1 parque 

1 estacionamento 

banheiros masculino e feminino de 

funcionários (não informa quantidade) 

depósitos de material recreativo (idem) 

depósitos de material de manutenção 

(idem) 

12 1994 Não informa. Não informa. 5 gestores 

61 professores 

Não informa número de 

funcionários. 

9 funcionários 

terceirizados na cozinha e 

na limpeza. 

870 alunos 

13 2008 Não informa. Não informa. 4 gestores 

41 professores 

14 funcionários 

Não informa número de 

terceirizados de limpeza, 

cozinha e vigilância. 

645 alunos  

14 1999 A escola está 

instalada em 

um prédio de 

dois andares (p. 

11).   

13 salas de aula  

1 quadra de esportes coberta 

1 quadra de esportes aberta 

1 área externa com jardim 

1 horta 

1 estacionamento 

1 playground 

1 rampa de acesso 

1 secretaria 

1 sala de direção 

1 sala de assistente de direção 

1 pátio 

1 banheiro adaptado 

1 caixa d  água 

3 bebedouros 

1 refeitório  

2 salas de coordenação pedagógica  

1 sala de professores 

1 cozinha com despensa 

1 sala de materiais de Educação Física 

1 sala de leitura 

1 laboratório de informática 

1 laboratório de ciências e artes 

1 sala de vídeo 

1 sala Multimeios (Projeto Mais 

Educação) 

1 sala de Recuperação Paralela 

1 sala de SAAI  

1 brinquedoteca 

1 sala de copiadora 

2 banheiros de professores  

banheiros de alunos (não informa 

quantidade) 

Não informa número de 

gestores, professores, 

funcionários e 

terceirizados de limpeza, 

cozinha e vigilância. 

779 alunos  

15 1994 A unidade 

escolar está 

instalada em 

―O prédio possui: 18 (dezoito) salas de 

aula regulares‖ (p. 4).  

 

4 gestores 

48 professores 

12 funcionários 
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um prédio (p. 

4). 

1 sala de professores 

1 sala de leitura 

1 laboratório de informática 

1 sala de SAAI 

1 quadra de esportes coberta 

1 quadra de esportes adaptada 

1 teatro de arena 

1 sala de estudos de professores 

1 sala de coordenação pedagógica 

1 sala de professores readaptados 

1 secretaria 

1 sala de direção 

1 refeitório 

1 cozinha 

1 almoxarifado de merenda 

1 almoxarifado pedagógico 

1 almoxarifado de limpeza 

1 almoxarifado de arquivo morto 

1 almoxarifado de material de aluno e 

uniformes 

1 cantina 

1 vestiário de funcionários 

1 sala de Educação Física 

1 sala com trocador e 

banheiro/chuveiro para deficientes 

cadeirantes 

1 pátio coberto 

1 estacionamento 

banheiro para professores (não informa 

quantidade) 

banheiro para funcionários (idem) 

banheiro para alunos (idem) 

Não informa número de 

terceirizados de limpeza, 

cozinha e vigilância. 

585 alunos  

16 2008 Não informa. 15 salas de aula (em processo de troca 

de quadros brancos e cortinas) 

1 pátio coberto 

1 brinquedoteca 

1 sala de materiais de Educação Física 

1 cozinha  

2 depósitos (materiais pedagógicos, 

equipamentos que aguardam baixa e 

produtos de limpeza e higiene) 

1 elevador 

1 estacionamento 

1 sala de vídeo 

1 laboratório Informática 

1 quadra coberta 

1 sala de leitura 

1 sala de coordenação pedagógica 

1 sala de direção 

1 sala de professores 

6 banheiros para deficientes (3 

masculinos e 2 femininos)  

4 banheiros para alunos (2 masculinos 

e 2 femininos, com 4 vasos sanitários 

comuns e 1 vaso sanitário adaptado em 

cada) 

4 banheiros para professores e 

funcionários (2 masculinos e 2 

femininos) 

5 gestores 

42 professores 

9 funcionários 

Não informa número de 

terceirizados de limpeza, 

cozinha e vigilância. 

670 alunos 
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1 secretaria 

17 Não 

infor-

ma. 

Não informa. Não informa. 5 gestores 

Professores e funcionários: 

nomes nas p. 8-14, mas as 

informações são 

imprecisas. 

Não informa número de 

terceirizados de limpeza, 

cozinha e vigilância. 

Não informa número de 

alunos. 

18 1969 Não informa. Não informa. 4 gestores 

61 professores 

6 estagiários 

10 funcionários  

Não informa número de 

terceirizados de limpeza, 

cozinha e vigilância. 

769 alunos   

Fonte: PPPs selecionados (2015) 

Organização: o autor 
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Apêndice 5: Diagnóstico da realidade escolar presente nos projetos político-

pedagógicos 

EMEF 
Características dos alunos/ 

famílias/comunidade 

Características 

dos Professores, 

gestores e 

funcionários 

Levantamento histórico 

e geográfico da 

comunidade escolar 

1 Alunos não possuem hábito de leitura, 

―problemas de aprendizagem‖. Drogas e 

depredação. Alunos e suas famílias não se 

apropriam da escola e dos equipamentos 

culturais da região (p. 5). 
 

Não informa. Escola localizada em 

região central de São 

Paulo, possui parceria 

com Comissão 

Coordenadora dos 

Cursos de Licenciaturas 

(CoC – Licenciaturas) da 

Universidade de São 

Paulo (USP), com um 

Instituto Federal (IF-SP) 

que se situa no entorno e 

um Centro de 

Convivência. Existe uma 

Unidade Básica de 

Saúde (UBS) no 

entorno. Não informa 

sobre aspectos históricos 

(p. 6).     
2 São, em sua maioria, da região do entorno da 

escola. 503 alunos são nascidos no Estado de 

São Paulo (80%) sendo que 75 alunos (12%) 

são nascidos na Bolívia, Argentina ou 

Paraguai e 48 alunos (8%) são nascidos em 

outros estados do Brasil, de um total de 640 

alunos (p. 13). 

A atual diretora 

assumiu em 2013 

e se manteve 

desde então, com 

a ideia de atuar 

junto às famílias 

de alunos com 

graves problemas 

de indisciplina (p. 

11).  

Escola localizada em 

região central antiga 

degradada, com favelas 

e cortiços. Não se situa 

na periferia 

metropolitana. A escola 

advém de uma ―Casa 

Transitória‖ da 

Federação Espírita do 

Estado de São Paulo, 

voltada a abrigo de 

menores.  Em 1990 a 

prefeitura de São Paulo 

assume a direção 

pedagógica da casa. Em 

1991, a organização 

religiosa cede o prédio à 

prefeitura. Em 1992, 

cria-se uma escola de 

gestão municipal. Em 

2008, esta escola muda-

se de endereço, há 700 

metros da antiga (p. 9). 

Desde 1999 a escola 

atendia em período 

integral, mas a grande 

demanda no entorno fez 

com que a escola dotasse 

período parcial, em 2010 

(p. 10). A escola teve 

histórico de instabilidade 

de diretor e problemas 

graves de indisciplina 

até 2013 (p. 10-11).    
3 Compõem três grupos: com problemas de Os professores Bairro de classe média 
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aprendizagem indisciplinados e agressivos e 

os bem sucedidos. Há envolvimento dos 

alunos em brigas. As famílias recebem em 

média dois salários mínimos. 50% das 

famílias têm casa própria. 40% tem nível 

médio e 11% nível superior. Compõem 

também três grupos: os parceiros da escola, 

os que não auxiliam o desempenho escolar 

dos filhos por falta de escolaridade, e as 

omissas, que não colaboram e que 

confrontam a escola. A maioria das famílias 

diz conhecer as escolas há mais de 20 anos 

(p. 2-3).  

acreditam que os 

pais mantêm 

laços frágeis com 

a escola (p. 2).  

bem localizado com fácil 

acesso a metrô (p. 2). 

4 Em torno de 30% das famílias de alunos 

possuem casa própria nas adjacências da 

escola, enquanto 70% moram em casa 

alugada ou emprestada. 39% dos pais têm 

ensino médio completo (p. 8-9).   

Grupo docente 

heterogêneo, com 

professores 

antigos e mais 

novos (p. 8).  

A região é servida por 

várias outras escolas 

municipais e estaduais, 

uma UBS também e 

Assistência Básica de 

Saúde (AMA) duas 

estações de metrô e um 

terminal de ônibus. A 

escola fica próxima a 

dois clubes-escola da 

prefeitura (p. 9), a um 

Shopping Center, um 

Centro Educacional 

Unificado (CEU) e uma 

biblioteca pública (p. 9). 

Desde 1988 a prefeitura 

mantinha convênio com 

o Lar Sírio Pró-Infância, 

abrigo de menores. Em 

2008 a escola assim 

originada mudou de 

endereço, encerrando o 

convênio e 

transformando-se em 

escola municipal regular 

(p. 1).  
5 Em resposta a pesquisa verificou-se que 

maior parte dos pais (47%) entende que a 

escola serve principalmente para ensinar o 

sentido da cidadania e para preparar o aluno 

para o mercado de trabalho (p. 6). Em uma 

única reunião de organização no início de 

2015 compareceram 58% dos pais dos 

alunos matriculados. Em relação aos alunos, 

ao contrário do que se pretendia, a maior 

possibilidade de reprovação e as notas de 0 a 

10, não estimularam o estudo: os alunos 

continuaram desestimulados e foram alvo de 

reprovação. ―um grupo significativo de 

alunos, contrariou as expectativas, 

permanecendo em condições de pouco 

avanço e aproveitamento escolar, 

comprometendo a participação das aulas e 

realizações de tarefas. No final do terceiro 

bimestre o número de alunos em situação de 

reprovação, de acordo com o novo modelo 

implantado, superava a realidade que a 

Estão 

preocupados com 

os problemas da 

escola, 

demonstram 

grande empenho 

na tentativa de 

resolução dos 

mesmos (p. 13). 

O nome da escola foi 

dado em homenagem a 

um ativo morador do 

bairro. Nos anos 1930, a 

região em que hoje está 

instalada a escola era 

tomada por loteamentos 

que atraíam a milhares 

de trabalhadores urbanos 

pobres, na expectativa 

da casa própria. Hoje, há 

sociedades de amigos do 

bairro e a região é 

atendida por estação do 

Metrô. Num raio de dois 

quilômetros, há três 

Escolas Municipais de 

Ensino Fundamental, 

duas Escolas Municipais 

de Educação Infantil, 

três Escolas Particulares, 
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escola projetou‖ (p. 10).  três da Rede Estadual, 

uma creche, dois Postos 

de Saúde e um abrigo de 

crianças na faixa etária 

de 0 a 18 anos, sendo 

algumas crianças 

atendidas pela U.E. (p. 

5).  
6 ―Os moradores do entorno são cidadaos 

nascidos na grande São Paulo, uma 

porcentagem pequena são oriundos dos 

estados do Paraná, Bahia, Pernambuco, 

Minas Gerais, Maranhão e Alagoas. As 

famílias são compostas na sua grande 

maioria de pais (mãe, pai), filhos - 02 a 03), 

os moradores do entorno são proprietarios de 

suas moradias, uma pequena porcentagem 

moram em casas alugadas. O poder 

aquisitivo dos familiares dos alunos variam 

em torno de 01 a 05 salários mínimos. Os 

provedores/pais dos alunos tiveram 

formação educacional desde o ensino 
fundamental incompleto até o superior 

completo. Muitos dos alunos no qual os pais 

trabalham fora, os filhos ficam sob a 

responsabilidade de familiares, avós, tios. 

(...) 161 alunos recebem bolsa familia‖ (p. 

22). Obs.: o trecho transcrito foi mantido 

exatamente como consta no documento. 

Não informa.  O loteamento urbano 

nasce no final dos anos 

1950 ao redor de uma 

indústria de tecelagem, 

atraindo migrantes, 

principalmente 

nordestinos. Cada item 

do atual padrão de vida 

foi conquistado com 

organização e 

mobilização dos 

moradores quando não 

pressão sobre os poderes 

públicos (água, esgoto, 

luz elétrica, asfalto, a 

própria escola e a 

canalização de um rio). 

―As casas do entorno são 

de alvanaria, muitas 

assobradas, com 

aspectos de bons 

acabamentos. Nos 

últimos 20 anos a 

construção verticalizadas 

chegou nas adjacencias, 

com isso o impacto 

ambiental sofreu 

algumas modificaçoes. 

Potanto, mais familias 

em espaços antes 

ocupados por casas 

terreas. No entorno há 

uma praça bem 

arborizada, no qual 

oferece sombras e 

descanso aos transeutes‖ 

(p. 22). No entorno há 

praças, boa arborização 

e pista para caminhada 

(idem). Obs.: o trecho 

transcrito foi mantido 

exatamente como consta 

no documento. A região 

conta com duas UBS e 

outras escola públicas 

(p. 23). 
Obs.: o trecho transcrito 

foi mantido exatamente 

como consta no 

documento. 
7 Não informa.  Não informa. ―O bairro possui uma 

estação de metrô (...) É 
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um dos poucos que 

foram construídos de 

forma planejada, com 

ruas largas e praça (...) 

seguindo os mesmo 

padrões de bairros ricos 

como Jardins. É um 

bairro em constante 

desenvolvimento voltado 

para classe média e 

ainda mantém 

características de quando 

foi projetado. Por causa 

dessa grande quantidade 

de praças, é um dos 

bairros mais arborizados 

do município. O bairro 

aniversaria no dia (...), 

quando são feitas 

comemorações nestas 

mesmas praças locais 

pelos moradores da 

região. Embora seja um 

bairro basicamente 

residencial, possuem 

algumas oficinas de 

costuras, uma fabrica de 

vidros. No bairro são 

encontrados comércio 

tais como padaria, 

farmácias, quitandas, 

açougue, posto de 

gasolina, deposito de 

material para construção, 

além de abrigos e Posto 

de Saúde. É um bairro 

com grande quantidade 

de idosos, uma parcela 

de imigrantes e na 

maioria bolivianos, 

sendo que boa parte da 

comunidade escolar vem 

de bairros vizinhos‖ (p. 

7-8). 
8 Crescente agressividade de grande parte 

alunos no pátio, corredores e banheiros. 

Recorrentemente trocam ofensas, socos, 

tapas e chutes; insatisfeitos, desmotivados, 

cognitivamente defasados e desinteressados, 

se recusam a respeitar as normas e cumprir 

as tarefas escolares; 63% moram no entorno 

e próximos à escola (p. 3). ―A comunidade 

na qual a EMEF (...) se insere é formada por 
comerciantes, trabalhadores autônomos, 

funcionários públicos e funcionários de 

empresas privadas, estes em menor número 

e ultimamente muitos imigrantes bolivianos 

e alguns peruanos. De maneira geral 

aumentou o poder aquisitivo da população 

local, embora a comunidade continue 

Não informa. No bairro ―prevalecem 

as atividades comerciais 

que se concentram nas 

ruas principais. As ruas, 

na sua maioria, possuem 

calçadas estreitas e não 

são arborizadas. Conta 

com algumas praças que 

não são preservadas pela 

comunidade. As 

pichações deixam os 

locais com aspecto 

desagradável. São 

deixados entulhos e 

móveis velhos nas 

praças e calçadas das 
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solicitando encaminhamentos para projetos 

sociais do governo (22% gozam desses 

benefícios), atendimento médico, dentário, 

psicológico e outros. Quanto à renda 

familiar, 12% é de um salário mínimo, 20% 

de dois salários, 22% de três salários, 26% 

de quatro salários e 20% de cinco ou mais 

salários mínimos. A maioria possui moradia 

própria (55%) e ainda consegue manter um 

padrão de vida razoável, a custa de pai e mãe 

trabalharem fora e os filhos ficarem sozinhos 

ou aos cuidados de avós e empregadas 

domésticas. (...) Dos pais de nossos alunos, 

57% possuem nível médio ou superior (...)‖ 

(p. 4-5).   

ruas. Recentemente a 

prefeituara criou 

Academias de Ginática 

ao ar livre, instalando 

aparelhos de ginástica 

em praças e no Parque 

(...), mas nem assim a 

população manifestou a 

preocupação de 

conservação e 

manutenção da limpeza 

nos logradouros do 

bairro‖ (p. 5). Obs.: o 

trecho transcrito foi 

mantido exatamente 

como consta no 

documento.  
9 Não informa. Não informa. Há 

um conjunto de 

dados 

provenientes da 

aplicação de um 

questionário (p. 

5-9), mas é muito 

difícil deduzir 

qual é a 

finalidade da 

pesquisa, a lógica 

da amostragem, 

etc., já que se não 

elucida.  

Não informa. 

10 Em questionário aplicado constatou-se que 

57% dos alunos moram com pai e mãe e 

37% com pais separados, 5% com parentes e 

4% em abrigos; 80% dos pais são 

assalariados, 9% desempregados, 6% 

temporários e 5% aposentados; 48% dos pais 

possuem ensino médio completo e 10% 

ensino superior completo; 59% dos alunos 

têm como lazer de final de semana brincar 

na rua ou visitar parentes. Na TV o 

programa mais assistido são filmes (60%) e 

novelas (37%), ―ou seja, constatamos que 

não assistem a programas educativos‖ (p. 

18). 30% dos alunos declaram que os pais 

acompanham a vida escolar; sobre as 

atividades realizadas na escola, 58% dizem 

fazer as tarefas, enquanto 42% 

reconheceram que se recusam a fazer as 

atividades; 53% dos pais declaram que os 

filhos estão sem estímulo, desinteressados 

ou têm dificuldades de aprendizagem. A 

maioria dos alunos não possui fluência de 

leitura, sendo que os pais não os estimulam a 

ler; 76% dos alunos têm internet em casa (p. 

18-19). Os pais acreditam que a escola 

precisa de regras, diálogo e melhora do 

clima escolar (p. 21). 

Os professores 

acreditam que há 

problemas de 

organização 

escolar, de 

comunicação e de 

desarticulação 

entre os diversos 

segmentos da 

escola (p. 22) 

A escola está inserida 

em região ―carente‖ (p. 

18). 

11 A comunidade ―se caracteriza por 

dificuldades sociais, econômicas e culturais. 

Não informa. Em 1920 a região onde 

hoje é a escola era uma 
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(...) Dentro desta realidade temos muitos 

alunos cujas famílias foram desintegradas 

por diversas razões‖ (p. 10). A escola é 

utilizada para lazer, ―porém as ocupações da 

quadra e do parquinho são feitas de forma 

agressiva e desorganizada. Observa-se, tanto 

por registros esporádicos ou por oralidade 

que a comunidade ainda associa a escola à 

possibilidade de ascensão social, no entanto 

há também o desrespeito de alguns alunos e 

responsáveis com os integrantes desta 

unidade escolar, com insultos verbais , 

ameaças e denúncias no intuito de intimidar 

os profissionais da escola‖ (idem). ―Crianças 

e jovens que na maioria das vezes convivem 

em lares de extrema inversão de valores, 

onde a própria família não considera ações 

ilícitas como tais e sim como contingência 

local, fato banal, ou coisa do destino, 

atribuem a Deus seus infortúnios, 

conformando-se assim com as adversidades. 

Um dos grandes problemas é o convívio 

com drogas, que estimulam os jovens a um 

caminho quase sem volta. Este universo é 

derivado do apelo fácil, possibilidade de 

conquistas materiais de consumo barato, sem 

consistência e imediatistas. Pode-se observar 

que são grupos constituídos de faixas etárias 

diversificadas, linguagem, vestimentas, 

acessórios e postura própria, ética construída 

por normas internas de conduta de 

cumprimento inviolável‖ (p. 11) Obs.: 

transcrito exatamente como consta.   

fazenda. Foi então 

desmatada e loteada, 

atraindo imigrantes 

(italianos, japoneses, 

libaneses e migrantes – 

principalmente 

nordestinos). Da mesma 

época é a estação de 

trem, da Estrada de 

Ferro do Brasil. A escola 

é inaugurada nessa 

região em 1957 

mantendo o mesmo 

nome que tem hoje. Em 

1988 foi inaugurada a 

estação de metrô, 

ocasionando a 

desativação da estação 

de trem. ―Com relação 

às habitações, a 

infraestrutura é bem 

desordenada, variando 

entre construções de 

alvenarias e outros de 

materiais diversos. Na 

área de atendimento 

público, o bairro conta o 

atendimento do Posto de 

Saúde e hospital 

Municipal de (...), porém 

sem todas as 

especialidades relevantes 

às necessidades locais. 

Não temos policiamento 

intensivo no entorno da 

escola. Semanalmente 

temos a Guarda Civil 

Metropolitana no 

período da tarde‖ (p. 11) 
12 Não informa. Não informa. ―Anteriormente a 

construção do prédio 

desta escola, havia um 

campo de futebol 

utilizado pela 

comunidade e, através 

da luta e reivindicação 

dos moradores, foi 

inaugurada a E.M.E.F.‖ 

(p. 3). ―A comunidade 

tem esta Escola como 

excelência entre as 

outras da região, 

acreditam no trabalho 

realizado (...). Este 

destaque atrai alunos de 

outros bairros (...). 

Existe o histórico de pais 

que dormiam na fila em 

busca de uma vaga‖ (p. 

4). O bairro possui ainda 
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varias outras escolas 

públicas (idem). A 

escola mantém parceria 

com uma UBS do 

entorno (p. 5). A escola 

interage espacialmente 

com um centro social 

católico e com um 

centro da juventude 

agente jovem 

(profissionalizante), que 

oferecem atividades aos 

alunos no contraturno (p. 

4).   
13 ―A clientela é composta por crianças e 

adolescentes na faixa etária dos 6 aos 13 

anos, provenientes de famílias de classe 

média –baixa e baixa, sendo que 

aproximadamente 55% residem no Conjunto 

Habitacional (...), bairro em que a escola 

está localizada e 45 % residem nos bairros 

vizinhos (especialmente nas ―comunidades‖ 

(...). Comunidades estas que se caracterizam 

pela violência e pelas precárias condições de 

vida. Segundo a pesquisa realizada, 

aproximadamente 70 % dizem residir em 

casa própria, 50% das famílias são 

compostas de 5 a 6 membros, 30% de 3 a 4 

pessoas e 20% com 2 membros, 50% têm 

mais de um membro da família que trabalha 

para compor a renda familiar. Em relação ao 

nível de instrução dos pais, 15% declararam 

ter nível superior, 35% Ensino Médio, 30% 

Ensino Fundamental II, 19% Ensino 

Fundamental I e menos de 1% diz não ter 

nenhuma escolarização. No que se refere à 

leitura, 34% das famílias possuem o hábito 

de ler, destas, 40% compram livros e 60% 

fazem uso da biblioteca do bairro. Declaram 

também que costumam ler jornais e revistas 

com freqüência. As famílias possuem 

aparelhos eletrônicos, como televisão, rádio 

e eletrodomésticos variados e 40% possuem 

computador. Por ser a única escola 

municipal de Ensino Fundamental dentro do 

Conjunto Habitacional, as famílias revelam 

satisfação em que seus filhos aqui estudem. 

(...) são bastante participativos em 

encontros, comemorações e nas Reuniões do 

Conselho de Escola‖ (p. 10). ―A comunidade 

é bem participativa, com bom 

relacionamento com funcionários e 

professores, solicita algumas vezes durante o 

ano o espaço da escola para realizar eventos 

culturais, tais como, palestras, exposições e 

divulgação de eventos das ONGs que 

trabalham com serviços sociais para os 

membros da própria comunidade‖ (p. 12). 

De 41 

professores, todos 

possuem curso 

superior, sendo 

que 5 possuem 

pós-graduação; 

55% acumulam 

cargo em outras 

redes de ensino. 

Os professores se 

encontram 

preocupados com 

sua formação (p. 

11).  

No entorno da unidade 

há 4 centros municipais 

de educação infantil, 1 

escola municipal de 

ensino infantil, 5 escolas 

estaduais, 1 escola 

técnica estadual, 1 

biblioteca, 2 postos de 

saúde e 2 postos 

policiais (p. 12).   

14 ―De acordo com os resultados obtidos em 

pesquisa realizada por esta escola, a 

Não informa.  ―Esta região é 

desprovida de locais de 
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comunidade é composta por pessoas de 

classe sócio-ecômica baixa; é basicamente 

constituída por operários e vendedores, com 

destaque para a profissão da mãe, que em 

sua maioria é empregada doméstica ou dona 

de casa. A maioria dos alunos nasceu em 

São Paulo, sendo que os pais em sua maioria 

são nascidos na região nordeste do Brasil. 

As famílias, em geral, são constituídas de 05 

membros, sendo o pai, quando empregado, o 
principal arrecadador, ajudado pela esposa 

quando trabalha fora. Atualmente, verifica-

se que a estrutura familiar mudou, sendo que 

uma quantidade razoável de alunos convive 

apenas com um dos pais ou agregados a 

outros familiares, como avós por exemplo. A 

pesquisa também aponta que pai e mãe 

dividem a responsabilidade pela educação 

geral da criança. Quanto à distância da 

escola, os alunos residem, em geral, de 500 a 

1000 metros da escola, em casas de 03 

cômodos, feitas de alvenaria e servidas por 

saneamento básico: asfalto, esgoto e 

iluminação. Com relação à escolaridade dos 

pais, a maioria possui Ensino Fundamental e 

Médio. A renda familiar gira em torno de 02 

salários mínimos, sendo que a maioria 

possui os seguintes bens de consumo: TV, 

geladeira, aparelho de som e rádio, 

computador (notebook). Muitas famílias têm 

como complemento de renda os benefícios 

obtidos com os programas oficiais como 

Bolsa Família e Bolsa Escola‖ (p. 14). Obs.: 

Transcrito exatamente como consta. 

lazer e cultura, pois 

pesquisas informam que 

a principal atividade da 

família nos finais de 

semana é ida à igreja, 

seguidas de festas; (...) 

ou ficam em casa‖ (p. 

15).  

15 ―Em sua maioria, os alunos já estudavam 

nesta escola no ano anterior, temos recebido 

muitos alunos novos que residiam nas 

imediações e transferidos de outros bairros, 

municípios de outros Estados (alguns com 

bastante comprometimento na 

aprendizagem) e alguns Bolivianos. De 

acordo com os dados obtidos em pesquisa a 

comunidade tem idade na faixa entre 25 a 44 

anos, a maioria é natural do Estado de São 

Paulo. As famílias são constituídas por uma 

quantidade pequena de pessoas de classe 

média baixa e os demais de classe baixa. A 

maioria trabalha no comércio e prestação de 

serviços e é basicamente constituída por 

operários que fazem ―bicos‖, alguns 

trabalham registrados, costureiras, 

motoristas, vendedores, domésticas e donas 

de casa. É formada, na maioria, por pessoas 

nascidas em São Paulo, (capital e interior) 

Bahia, Pernambuco, Paraná, Minas Gerais e 

uma pequena parte vinda de outros Estados e 

outros países. A comunidade colabora com a 

vigilância do prédio escolar, conservando e 

preservando a sua estrutura e demais áreas 

externas. Em geral, as famílias são 

Não informa. Não informa.  
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constituídas por até 05 membros, sendo o pai 

o arrecadador principal (quando 

empregado),ajudado pela esposa (que 

geralmente trabalha fora) e por filhos mais 

velhos que colaboram financeiramente 

(quando empregados), ou ajudam a cuidar 

dos irmãos menores‖ (p. 5). 
16 ―(...) 90 % dos questionários foram 

respondidos por mulheres, o que indica que 

as mães ainda são as grandes responsáveis 

pelo acompanhamento da vida escolar dos 

filhos. A questão referente à cor era aberta, 

ou seja, os próprios pais tinham que escrever 

sua cor, não havia opções para escolha. 

Nesta questão, 42% responderam brancas e 

58% escreveram respostas como parda, 

morena, negra, preta ou morena escura. 

Dessa forma, entende-se que esses 58% são 

afro descendentes (...) A faixa etária dos pais 

ou responsáveis pelos alunos do Ciclo I 

concentra-se entre 26 e 35 anos (61%), e do 

ciclo II concentra-se entre 31 e 45 anos 

(71%), o que demonstra que são pessoas que 

se tornaram pais ainda jovens com potencial 

para fazer parte da população 

economicamente ativa do país, ainda mais se 

for considerado que 44% deles declararam 

haver completado o Ensino Médio. Ainda há 

2% que declararam não saber ler ou 

escrever. Igual porcentagem declarou ter 

concluído o Ensino Superior e nenhum dos 

entrevistados fez Pós-Graduação. (...) 

Quanto à renda familiar, 42% ganham até 

três salários mínimos, renda compatível com 

a escolaridade declarada. Apenas 2% 

declararam renda superior a cinco salários 

mínimos, o que também condiz com a 

quantidade de pais que declararam possuir o 

Ensino Superior completo. Um dado 

preocupante é que 22% dos pais 

responderam ganhar menos de um salário 

mínimo, uma porcentagem bastante alta, que 

demonstra que a U.E atende alunos com 

realidades sócio-econômicas bastante 

heterogêneas. A renda familiar declarada, 

em sua maioria (58%) é proveniente de 

apenas uma pessoa. Com esta renda, 34% 

têm que pagar aluguel e uma porcentagem 

razoavelmente alta (27%) mora em casas 

próprias, já pagas. A maioria das moradias 

possui 3 ou 4 cômodos (62%). Praticamente 

todas as residências têm televisão (97%) e 

geladeira (95%), eletrodomésticos que 

indicam uma melhoria na qualidade de vida 

da população. O número de telefones 

celulares (86%) é bem superior ao de 

telefones fixos (52%) (...). Ainda é pequeno 

o número de residências com computador e 

acesso à Internet (34%). Apenas 22% dos 

pais disseram acessar a internet diariamente, 

Não informa. Não informa. 
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27% acessam semanalmente e 17% nunca 

acessam. A leitura parece não fazer parte da 

rotina dos familiares dos alunos. Apesar de 

48% terem respondido que lêem livros, na 

questão acerca da quantidade de livros lidos 

por ano, a maioria dos que responderam lê 

pouco (um livro: 9%; dois livros: 17%; três 

livros: 11%) e 48% não responderam. 

Quanto a outros tipos de leitura, 89% 

responderam que lêem jornais (17% 

compram ou assinam e 14% lêem os que 

recebem em faróis ou outros locais, como o 

metrô). Apenas 25% lêem revistas e destes 

apenas 3% citaram a Revista Veja, a maioria 

citou revistas de entretenimento‖ (p. 15-16) 
17 ―As características da comunidade foram 

levantadas a partir da aplicação de um 

questionário elaborado pela equipe gestora. 

Nossa comunidade, em sua grande maioria, 

60% reside no bairro, nas proximidades da 

escola. No entanto, ficou nítido na pesquisa 

que nossa escola continua opção para um 

grande número de famílias que moram em 

bairros mais distantes. Ainda sobre moradia, 

55% dos entrevistados residem a mais de 10 

anos na residência atual. Os pais de nossos 

alunos têm em sua maioria, 52%, idade entre 

36 e 45 anos. Quanto às mães, 11% têm 

entre 20 e 30 anos e 48% entre 36 e 45 anos 

de idade. Quanto ao número de filhos por 

casal, 34% tem em média dois filhos, 26% 

têm três filhos e 26% dos casais de nossa 

comunidade tem quatro ou mais filhos. 

Questionados sobre a constituição da 

família, apenas 60% dos nossos alunos 

moram com o pai e mãe, o que significa 

dizer que 40% dos nossos alunos não fazem 

parte da família nuclear, 31% moram apenas 

com a mãe e 3% moram somente com o pai, 

o que evidencia a permanência da mulher no 

papel de principal responsável pelas proles. 

Sobre a origem desta comunidade, 53% dos 

pais entrevistados declaram ter nascido em 

São Paulo. Por outro lado, somando todos os 

estados, 36% dos pais são originários do 

nordeste (...). 55% dos entrevistados se 

declaram brancos, 40 % negros, 4% 

amarelos e 1 % indígena. (...) os pais e mães 

entrevistados que declararam nunca terem 

frequentado escola foi de 2% em ambos os 

gêneros. Ainda sobre educação, a pesquisa 

apontou também que aproximadamente 28% 

dos pais freqüentaram escola somente até o 

ensino fundamental. Por outro lado, 8% dos 

pais declararam ter cursado o ensino 

superior. Olhando para os lados do ensino 

médio, 8% dos pais desistiram da escola 

durante essa fase, número que dobra em 

relação às mulheres. No entanto, a situação 

se inverte quando aos concluintes do ensino 

Não informa. A escola se encontra 

próxima a um posto de 

saúde (p. 17). 
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médio: 32% entre mulheres e 16% entre os 

homens. (...) no levantamento feito 

declararam ter acesso em casa a esta 

ferramenta de comunicação [internet], 37% 

dos entrevistados. Em relação ao mercado de 

trabalho, 28% dos responsáveis 

entrevistados neste momento. Dos pais ou 

responsáveis que estão no mercado de 

trabalho, 47% atuam nos setores do 

comércio e prestação de serviço (p. 3-4). 
18 Alunos moram principalmente coma mãe, ou 

com pai e mãe, sendo mais raro morarem só 

com o pai, menos de 1% dos pais e mães 

têm menos de 25 anos, são provenientes 

principalmente de São Paulo/SP, 60% são 

casados, 66% se declaram brancos, 53% 

ensino médio e superior, 1,17% têm pós-

graduação, 87% não têm registro em carteira 

e a atuação profissional mais frequente é 

autônomo. 51,66% moram em casa própria, 

a principal opção cultural é o cinema, 70% 

não lêem jornal diariamente e 84% possuem 

acesso à internet (p. 11-13). 

A maioria dos 

docentes é do 

sexo feminino, 

68% dos 

professores(as) 

têm mais de 41 

anos, 72% nasceu 

em São Paulo/SP, 

60% é casado, 

60% é branco, 

68% têm mais de 

16 anos de 

educação, mas 

48% tem de 1 a 5 

anos na escola; 

76% moram a no 

máximo 10 km da 

unidade escolar, a 

atividade cultural 

preferida é 

cinema, 48% 

lêem jornal todo 

dia, 86% lêem no 

máximo 6 livros 

por ano, a 

maioria vê mais 

de 3 filmes por 

mês, e a grande 

maioria acha que 

o que mais 

atrapalha seu 

trabalho é a 

indisciplina dos 

alunos, que 

muitas vezes gera 

violência (p. 8-

10). 

A escola está próxima a 

um posto de saúde e a 

uma delegacia de polícia 

(p. 13).  

Fonte: PPPs selecionados (2015) 

Organização: o autor 

 

 

 

 

 

 

 

 


