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RESUMO 

 
Este trabalho tem por objetivo Identificar a partir dos referenciais teóricos como 
é apresentada a conceituação do Projeto Político Pedagógico na escola, 
analisar como o Projeto Político Pedagógico é utilizado no trabalho pedagógico 
escolar e perceber como o Projeto Político Pedagógico contribui na gestão 
escolar, como o pedagogo faz a articulação do trabalho pedagógico escolar, 
norteado pelo Projeto Político Pedagógico, tendo em vista a função da escola 
no processo de humanização dos sujeitos da aprendizagem, em processo de 
constituição, a partir do questionamento “O Projeto Político Pedagógico 
constitui-se como eixo principal da organização do trabalho pedagógico das 
equipes pedagógicas escolares e qual o papel do Projeto Político Pedagógico 
na escola?”. O estudo foi norteado por referenciais como Pimenta (2002), 
Veiga (1998), Severino (2001) e Libâneo (2010), sobre coordenação do 
trabalho pedagógico, e Projeto Político Pedagógico, além das principais 
legislações vigentes. Para tanto, foi realizada uma pesquisa de campo, entre os 
meses de outubro e dezembro do ano de 2013, durante as atividades do 
projeto de pesquisa A identidade do pedagogo como coordenador do trabalho 
pedagógico escolar nas instituições escolares públicas do estado Paraná, 
registrado na Universidade Estadual de Londrina. Participaram 40 
coordenadores escolares pertencentes a escolas públicas da rede estadual do 
Município de Londrina. Com base dos dados coletados e analisados, foi 
possível identificar que o Projeto Político Pedagógico, se bem organizado e 
elaborado de acordo com as realidades existentes nas escolas, possibilita 
melhorias no que concerne ao olhar para os problemas escolares, numa 
perspectiva pedagógica e adequada. Nota-se que o Projeto Político 
Pedagógico é reconhecido como necessário e importante para a organização 
do trabalho pedagógico escolar, no entanto, na construção de ações 
pedagógicas articuladas ao projeto ainda não predominam as atividades de 
organização do trabalho pedagógico escolar de alguns pedagogos como se 
pode verificar diante dos dados apresentados, além da necessidade de 
mudanças e melhorias para sua efetivação.  
 
 
Palavras-chave: Planejamento, pedagogo, coordenação pedagógica. 
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ABSTRACT 

 
This paper intends to understand, proves the meaning and presents how the 
educator develops the articulation of school educational work guided from 
Political Education Project, in view of school role in the process of learning 
individual’s humanization, in constitution process from the following questioning 
“The Political Education Project constitutes as the main center line of the 
educational work organization of school educational work teams?”. The paper 
was guided from references as Pimenta (2002), Veiga (1998), Severino (2001) 
e Libâneo (2010), over educational work leading and Political Education Project, 
besides the main current legislation. Therefore a field research was conducted 
between October and December of 2013, during the 8308 research project 
activities, registered in Londrina State University. Forty principals from state 
public schools around Londrina took part of it. Based on collected and analyzed 
datas, it was possible to identify that the Political Education Project when well 
organized and elaborated according to existing realities at schools, allows 
improvements in relation to looking at school problems, in an educational and 
adequate perspective. We could notice the Political Education Project is known 
as necessary and important to the organization of school educational work, 
however, as it can be verified from the displayed datas, some educators´ school 
educational work organization still doesn´t work in the educational actions 
construction connected to the project, besides the need of changes and 
improvements to its success. 
Keywords: Political Education Project, Educator, Education Coordinating 
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1 INTRODUÇÃO  
 

O interesse pelo tema proposto neste trabalho surgiu durante as discussões 

propostas na disciplina ministrada no 2° ano do curso de pedagogia, intitulada 

Coordenação do Trabalho Pedagógico Escolar. E, em meio às reflexões ocorridas no 

projeto de pesquisa denominado A identidade do pedagogo como coordenador do 

trabalho pedagógico escolar nas instituições escolares públicas do Estado Paraná, n° 

08308, pela Universidade Estadual de Londrina, coordenado pela Professora Rosana 

Lopes de Sousa, foi possível ter as primeiras aproximações acerca do Projeto Político 

Pedagógico e suas relações com a escola e com o pedagogo. 

De acordo com as atuais legislações - Plano Nacional de Educação 2014-

2024, As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia de 2006 – 

DCNP 2006, em consonância com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

de 1996- Lei 9394/96, o Projeto Político Pedagógico constitui-se junto à participação 

da comunidade escolar aos eixos do trabalho pedagógico escolar, neste sentido, 

deveria tornar-se um dos garantidores da efetivação da gestão democrática no 

cotidiano escolar.  

Nos documentos legais que contemplam as conceituações do Projeto Político 

Pedagógico, há algumas confusões quanto as nomenclaturas utilizadas: PPP, Projeto 

Político Pedagógico e Proposta Pedagógica. Há alterações de nomenclaturas em 

todos os documentos acima citados. Nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Curso de Pedagogia de 2006 – DCNP 2006 por exemplo, no artigo 12. I., o termo 

utilizado é proposta pedagógica, já no art. 14 I, o termo utilizado é projeto pedagógico.  

No artigo 12º, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o Projeto 

Político Pedagógico é apresentado como Proposta Pedagógica, o artigo apresenta a 

Proposta como sendo responsável pela elaboração e execução do que foi organizado 

e elaborado. 

De acordo com Veiga (1998), o termo a ser utilizado é o Projeto Político 

Pedagógico porque o projeto são as ações a serem efetivadas na escola e, para isso, 

é preciso planejar e projetar. Ainda em Veiga, percebemos que o termo Político 

Pedagógico está entrelaçado e é indissociável. O projeto é político porque busca os 

anseios individuais e coletivos, é político pelo fato de buscar a priori formar os 

indivíduos em cidadãos de acordo com seu tipo de sociedade na qual estão inseridos. 
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A nomenclatura Projeto Político Pedagógico será adotado em concordância 

com Veiga (2007), por acreditar que o Projeto Político Pedagógico é o planejamento 

necessário em toda gestão escolar. 

Os questionamentos resultam, assim, na problemática dessa pesquisa:   O 

Projeto Politico Pedagógico constitui-se como eixo principal da organização do 

trabalho pedagógico das equipes pedagógicas escolares?  

As fundamentações teóricas das reflexões partiram dos estudos de: Pimenta 

(2002) Veiga (1998, 2006), Severino (2001) e Libâneo (2010). Além disso, realizamos 

uma breve retomada das legislações que nortearam a formação de pedagogos no 

Brasil sendo elas: Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia de 

2006 – DCNP 2006, em consonância com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional de 1996- Lei 9394/96. 

O primeiro capítulo está intitulado como a coordenação pedagógica e o 

Projeto Político Pedagógico.  Onde presentamos uma retrospectiva sobre o Projeto 

Político Pedagógico e a coordenação pedagógica junto aos documentos que o 

legitimam no espaço escolar. Neste momento estudamos também acerca das 

definições dos conceitos de projeto, político e pedagógico. 

No segundo capítulo intitulado como O Projeto Político Pedagógico como 

atribuição do pedagogo na coordenação pedagógica. Apresentamos se efetiva o 

processo de caracterização do trabalho da coordenação pedagógica e as relações 

que são estabelecidas com o Projeto Político Pedagógico a partir desse processo de 

construção. Vemos também o papel do pedagogo como sendo o articulador do 

trabalho pedagógico na comunidade escolar. 

No terceiro capítulo intitulado como A importância do Projeto Político 

Pedagógico nas escolas da Rede Pública de ensino do Município de Londrina.    

Neste momento apresentamos os resultados referentes a pesquisa realizada durante 

o evento: I Jornada: A identidade do pedagogo como coordenador do trabalho 

pedagógico escolar, realizada durantes os meses de agosto a dezembro de 2013, 

registrado sob o nº 830, na Universidade Estadual de Londrina- UEL, e vinculado ao 

projeto de pesquisa 8308, e ao Projeto de Extensão nº 01836.  Nesta  jornada 

estavam presentes 80 participantes, dentre eles, pedagogos e professores que 

exercem a função de coordenadores, e diretores em instituições escolares públicas 

municipais  da cidade de Londrina.  
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2 A COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA E O PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

 

Este capítulo apresenta reflexões acerca da coordenação pedagógica e o 

Projeto Político Pedagógico. A construção dessa reflexão é fundamentada em 

referências como Pimenta (2002), Veiga (1998, 2006), Severino (2001) e Libâneo 

(2010). O capítulo está organizado em dois tópicos, sendo eles: I) projeto político 

pedagógico: conceituações e II) a construção do projeto político pedagógico e sua 

efetivação na escola. 

 

2.1 O PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO: CONCEITUAÇÕES 

 

Consideramos o Projeto como a efetivação de algo planejado e que almeja 

realizar. De acordo com o dicionário Aurélio da língua portuguesa Online, a palavra 

projeto significa “o que planejamos fazer, desígnio, tensão, plano, empresa, 

cometimento, primeira redação de uma lei, estatutos, estender-se, prolongar-se”. 

No contexto escolar, segundo a Lei de diretrizes e Bases da Educação 

Nacional de 1996, o projeto escolar é denominado como Projeto Político Pedagógico 

conforme um dos eixos principais da organização do trabalho pedagógico escolar.  

 

Art. 14º. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão 
democrática do ensino público na educação básica, de acordo com 
as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios: I - 
participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto 
pedagógico da escola; II - participação das comunidades escolar e 
local em conselhos escolares ou equivalentes. 

 
 

De acordo com Paraná (2009, 16), “o Projeto Político Pedagógico da escola é 

a expressão da intencionalidade escolar a respeito da sociedade que se possa 

almejar”, sendo assim, o Projeto Político Pedagógico é o conjunto das ações 

planejadas pela gestão escolar, partindo de sua realidade buscando melhorias para a 

comunidade escolar. 

Veiga (1998) considera o Projeto Político Pedagógico como um planejamento 

que contribui ativamente para um melhor desenvolvimento da comunidade escolar e, 

portanto para a promoção de uma educação de qualidade. O Projeto Político 

Pedagógico deveria ser portador de parte da intencionalidade e vontade da 

comunidade escolar que deseja aprimorar o processo educativo, assim, o Projeto 



13 

 

Político Pedagógico é também portador de possibilidades e ações para que a melhoria 

almejada seja concretizada. Pois vemos que na realidade escolar muitas vezes as 

escolas não trazem de maneira explícita essa intencionalidade em se planejar. 

Para Severino (2008), o Projeto Político Pedagógico é a articulação e a 

reflexão feita a respeito do presente para alterarmos o futuro. Partindo de propostas 

de melhorias para o âmbito educacional, é o que planejamos a partir da análise, da 

observação e reflexão. O Projeto Político Pedagógico tem por atribuição, dentro do 

contexto escolar, garantir uma educação de qualidade, é ele que impulsiona as ações 

que foram planejadas, representa os objetivos, as metas, as ideias e as ações que 

irão nortear toda a comunidade escolar. Segundo Veiga (1998, p.13), o “Projeto 

Político Pedagógico busca sempre um rumo, uma direção”, com ações direcionadas, 

intencionais voltadas à educação, buscando a participação de todos envolvidos na 

gestão escolar.  

Pimenta (2002, p.22) discorre acerca da organização administrativa da escola 

para o Projeto Político Pedagógico e da construção coletiva dos educadores que 

deveria ser realizada.  

 

 compor turmas, turnos e horários adequados a critérios 
pedagógicos que favoreçam a aprendizagem; 

 prever a capacitação em serviço e assistência didático- 
pedagógica constante aos professores, de forma a assegurar 
o retorno dos benefícios para a escola; 

 definir equipes didático-pedagógicas (orientações pedagógica e 
educacional) de assessoria à atividade docente na escola; 

 articular as disciplinas do currículo de modo a assegurar 
conteúdos orgânicos; 

 acompanhar o rendimento dos alunos e prever formulas de 
suprir possíveis requisitos sem rebaixar o nível do ensino. 

 

 

Para Pimenta (2002), a construção do Projeto Político Pedagógico deveria 

ser uma construção coletiva não somente pelos professores, mas sim por toda 

comunidade escolar, visto que o professor não consegue atuar dentro e fora de sala 

isoladamente, uma vez que toda comunidade escolar está envolvida no processo de 

ensino e organização escolar. Toda comunidade precisa estar envolvida neste 

processo de elaboração pois eles fazem parte do processo de aprendizagem. 

Veiga (1998) reconhece que o Projeto Político Pedagógico auxilia a escola a 

ter suas prioridades e suas estratégias pré-estabelecidas, busca, a partir das suas 
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metas educacionais, priorizar o aprendizado do educando, avaliando os resultados 

segundo as propostas. 

O Projeto Político Pedagógico, para ser efetivado na escola, requer 

democracia desde a sua elaboração, em que a gestão escolar busque estratégias 

para solucionar os problemas da escola. Pois a escola sendo democrática desde sua 

elaboração do Projeto Político Pedagógico permite muito mais que os envolvidos no 

processo pensem de fato no que é melhor para o contexto específico de cada escola. 

 

2.2 A CONSTRUÇÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO E SUA EFETIVAÇÃO NA ESCOLA 

 

A LDB 9394/1996 estabelece o Projeto Político Pedagógico ao lado da 

participação da comunidade escolar nos processos decisórios, os eixos para a gestão 

democrática escolar.  

 
O Projeto Político Pedagógico exige reflexão sobre as finalidades da 
escola, assim como a explicitação de seu papel social e a clara 
definição dos caminhos, formas operacionais e ações a serem 
empreendidas por todos os envolvidos com o processo educativo 
(VEIGA, 2006, p. 9). 

 

Para tanto, o Projeto Político Pedagógico, em conjunto com a gestão escolar, 

abre possibilidades para que os alunos, os professores e comunidade escolar como 

um todo, sejam sujeitos do processo de efetivação e construção do projeto na escola, 

das tomadas de decisões e todos os assuntos relacionados ao processo educativo, 

buscando estratégias embasadas nas políticas educacionais brasileiras e focalizando 

a participação de todos na elaboração e cumprimento do Projeto Político Pedagógico.  

No âmbito escolar, faz-se necessário que o Projeto Político Pedagógico seja 

discutido, constantemente, por todos envolvidos, com ações planejadas que, em 

suma, melhore as relações no ambiente escolar, diminua a dificuldade na execução 

de tarefas e que dê condições para que as decisões sejam tomadas de maneira mais 

autônoma na escola (Veiga, 2006). 

Para Veiga (1995), o Projeto Político Pedagógico deve expor algumas das 

intencionalidades dos envolvidos no processo escolar, a fim de buscar uma educação 

de qualidade, pautada numa estruturação planejada. 

 

O Projeto Político Pedagógico representa um desafio importante na 
caminhada de uma escola que busca efetivamente uma educação de 
qualidade. Ela é um espaço em que as pessoas possam dialogar, 
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duvidar, discutir, questionar e compartilhar saberes. Onde há lugar 
para transformações, contradições, colaboração e criatividade. Uma 
escola autônoma, onde todos os educadores possam pensar, refletir e 
avaliar o processo de construção do conhecimento, que não deve ser 
tratado de forma dogmática e esvaziada de significado (VEIGA, 1995, 
p.24). 

 

Veiga (1995) afere que, além de exigir dos educadores, funcionários, alunos e 

pais que se posicionem acerca da escola que pretendem construir, essa construção 

conjunta do Projeto Político Pedagógico na escola deveria ser estabelecida nas 

relações entre as pessoas da comunidade escolar. Sendo assim, com a efetivação do 

Projeto Político Pedagógico significa que as ações, orientações e as intenções não 

estão embasadas no improviso, mas em ações pensadas e embasadas em melhorias 

para o coletivo escolar para que, assim, seja possível consolidar um Projeto Político 

Pedagógico de qualidade na escola. 

O Projeto Político Pedagógico é considerado um planejamento por estar em 

constante modificação e adaptação ao ambiente escolar, adequando-se segundo as 

eventuais necessidades que a escola venha a ter. Assim,  

 
o Projeto Político Pedagógico é como uma redação provisória, ou seja, 
é um projeto que vai se transformando conforme seu desenvolvimento 
e alterações, por que até mesmo os indivíduos não permanecem de 
uma mesma maneira por tempo duradouro e sim alteram 
constantemente de acordo com as necessidades que vão ao longo do 
percurso surgindo (VEIGA, 1995, p. 12).  
 

É norteador de ações, portanto, necessita, constantemente, passar por 

alterações, à medida que essas ações e decisões são escolhidas pela comunidade 

escolar. 

Veiga (1999, p. 12) salienta que: 

 

O Projeto Político Pedagógico relaciona-se à organização da sala de 
aula e a outras atividades pedagógicas e administrativas. Isso 
significa que o plano de trabalho é o detalhamento da proposta ou 
projeto (art. 13). Portanto, compete aos docentes, à equipe técnica 
(supervisor, coordenador pedagógico, diretor, orientador 
educacional) e aos funcionários elaborar e cumprir o plano de 
trabalho, também conhecido por plano de ensino e plano de 
atividades. É por esse caminho que vai sendo construído o 
planejamento participativo e as estratégias de ação da escola.  

 

Rios (1992, p.75) destaca o aspecto provisório do Projeto Político Pedagógico 

na escola. 
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A provisoriedade é, sem dúvida, característica de um trabalho em 

processo. Entretanto, nosso intento é sair do provisório, que tem sido o 
hábito em nosso sistema escolar, e realizar algo que, apesar dos 
limites e contradições, tenha consistência, efetividade, permanência. 
Mudanças são previsíveis em todo processo, mas a busca de 
interferência na mudança, para que ela não seja aleatória, confere 
feição diferente à nossa ação.  

 

A escola tem evoluído constantemente e assim também precisa ser o 

Projeto Político Pedagógico. Faz-se necessário que seja sempre avaliado e 

atualizado para que o mesmo seja sempre o reflexo do que é vivenciado  no 

ambiente escolar, elaborado sempre coerentemente com as práticas da escola, 

sendo o projeto construído e reconstruído sempre que necessário  e, portanto, 

garantidor da gestão democrática na escola.  

Veiga (1998) destaca a importância da autonomia no ambiente escolar bem 

tal como a organização do trabalho pedagógico. 

 

Todo esse conjunto que forma a escola busca, através do projeto 
Político Pedagógico, além de qualidade e organização do trabalho 
pedagógico, uma autonomia que a fortaleça enquanto o sistema de 
ensino pela comunidade que a cerca e pela assistência que lhe 
atende as instâncias superiores (VEIGA, 1998, p. 23). 

 

Ainda que a finalidade principal do Projeto Político Pedagógico seja o 

aprendizado dos educandos, a efetivação só acontecerá se todos envolvidos na 

gestão escolar estiverem comprometidos nesta construção coletiva.  

O coordenador do trabalho pedagógico precisa reconhecer o Projeto Político 

Pedagógico como um eixo principal de seu trabalho, ter domínio sobre ele, ter em 

mente os objetivos, as metas e, de fato, ter conhecimento de quais são os conteúdos 

e quais são os objetivos previstos, buscando levar em consideração a realidade da 

comunidade escolar.  

Para que o Projeto Político Pedagógico tenha uma construção democrática e 

uma implementação satisfatória, faz-se necessário que todos envolvidos no processo 

estejam em consonância com o que está sendo proposto.  

O Projeto Político Pedagógico contribui para a escola conhecer-se melhor, 

saber suas especificidades e objetivos, ampara na escolha de suas metas, 

possibilitando que toda a comunidade escolar participe desse momento de tomada de 

decisões.  
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A escola se faz necessária para abrigar e mediatizar o projeto 
educacional, imprescindível para uma sociedade autenticamente 
moderna. A especificidade do trabalho pedagógico exige uma 
institucionalização de meios que vinculem educadores e educandos. A 
escola não pode ser substituída pelos meios de comunicação de 
massa, toda relação pedagógica depende de um relacionamento 
humano direto. Toda situação de aprendizagem, para ser educacional, 
não basta ser tecnicamente operativa, precisa ser pedagógica, ou seja, 
relacionar pessoas diretamente entre si. Aliás, a fecundidade didática 
dos meios técnicos já é dependente da incorporação de significados 
valorativos pessoais (SEVERINO, 2008, p.4). 

 

Cabe à escola o papel de ser o ambiente privilegiado com as ações 

pedagógicas, visando sempre o desenvolvimento intelectual dos indivíduos, 

despertando noções de cidadania, de conhecimentos científicos, formando-o para a 

vida, dando-lhe suporte para o futuro. 

 
A escola que se quer democrática precisa definir, a priori, uma nova 
qualidade, que passa, dentre outras, pelas questões de organização 
escolar - uma organização escolar que modifique a realidade que aí 
está a partir dessa realidade encontrada (PIMENTA, 2002, p. 21). 
 

Assim, a escola busca auxiliar no processo de formação como um todo, 

priorizando a formação de cidadãos preparados para a sociedade, levando em 

consideração a qualidade que essa formação irá ter, tornando-os críticos e reflexivos 

quanto a sua realidade, transmitindo a eles o conhecimento sistematizado. 

De acordo com Falkembach (apud VEIGA, 1995, p.18), “com base em um 

Projeto Político Pedagógico é mais possível que seja capaz de se recuperar ou 

construir a identidade da escola, bem como dos sujeitos que estão inseridos nela”. É 

necessário que, além do Projeto Político Pedagógico, tenhamos a participação efetiva 

de todos envolvidos no processo, as intenções comuns de melhoria para todos e que 

todos estejam de fato empenhados em construir um bom projeto que espelhe de fato 

a escola.  

Freire (1997) exorta: 

 

Tudo o que a gente puder fazer no sentido de convocar os que vivem 
em torno da escola, e dentro da escola, no sentido de participarem, de 
tomarem um pouco o destino da escola na mão, também. Tudo o que 
a gente puder fazer nesse sentido é pouco ainda, considerando o 
trabalho imenso que se põe diante de nós que é o de assumir esse 
país democraticamente (FREIRE, 1997, P. 62). 
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Sendo assim, Freire (1997), além de ressaltar a importância da participação 

de todos envolvidos na escola, chama a atenção à importância dos envolvidos terem 

suas opiniões expostas durante o processo, trazendo, para a escola, o papel de 

articular a opinião de todos.  

O aprendizado adquirido por meio da construção não se limita apenas aos 

conteúdos trabalhados, mas ao percurso percorrido para que o projeto fosse 

construído e estruturado.  

Com tudo funcionando corretamente na escola, podemos dizer que o trabalho 

coletivo na escola está acontecendo efetivamente, pois cada pessoa está 

desempenhando seu papel, dando espaço para que o outro também possa 

desempenhar seu próprio. O trabalho em equipe, ou como também chamado trabalho 

coletivo, é constituído por ações ou esforços desenvolvidos por um grupo de pessoas, 

visando alguma melhoria ou, até mesmo, uma ação que determine algo para todos.  

Veiga (2001, p.18) explica que: 

 
A gestão democrática implica em repensar nas hierarquias de poder na 
escola, que a participação e socialização de todos auxiliam para que o 
coletivo seja enfatizado dando exclusão para o individualismo e 
dependência. 
 

A gestão escolar auxilia no processo de autonomia da escola, em que passa a 

pensar pelas situações vivenciadas e não mais nas ações pensadas para alguma 

situação hipotética. 

O Projeto Político Pedagógico não se limita apenas a dimensão pedagógica, 

mas envolve também toda a gestão administrativa e a financeira. Todas as partes da 

escola precisam estar em constante ligação, coparticipando a fim de transformar a 

escola na qual estão inseridas. 

Libâneo (2010, p. 30) remete a esta mesma questão de atribuições da 

pedagogia e dos pedagogos nas escolas. Lembra-nos que, mais do que métodos 

educativos ou maneiras de ensinar, a pedagogia é um campo, amplificado e muito 

mais problemático. A pedagogia envolve questões políticas e administrativas por 

exemplo. 

 
O pedagógico refere-se a finalidades da ação educativa, implicando 
objetivos sociopolíticos a partir dos quais se estabelecem formas 
organizativas e metodológicas da ação educativa. Nesse 
entendimento, o fenômeno educativo apresenta-se como expressão de 
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interesses sociais em conflito na sociedade. É por isso que a 
pedagogia expressa finalidades sociopolíticas, ou seja, uma direção 
explícita da ação educativa (LIBÂNEO, 2010, p. 30).  

 

A direção da escola não deve ser norteada de cima para baixo cuja ótima 

centralizadora cita as normas, exercendo controle. Assim,  

 

A luta da escola é para a descentralização em busca de sua 
autonomia e qualidade. Do exposto, o Projeto Político Pedagógico 
não visa simplesmente a um arranjo formal da escola, mas a uma 
qualidade em todo o processo vivido. Vale acrescentar, ainda, que a 
organização do trabalho pedagógico da escola tem a ver com a 
organização da sociedade. A escola nessa perspectiva é vista como 
uma instituição social capitalista, que reflete no seu interior as 
determinações e contradições dessa sociedade (VEIGA, 1995, p.15). 

 

Desta maneira, podemos constatar que a escola anseia ser dirigida de uma 

maneira a valorizar os envolvidos no processo escolar. A gestão democrática precisa 

estar presente para dar condições legais para a escola seja analisada de maneira a 

ser compreendida em suas singularidades.  

As discussões acerca do Projeto Político Pedagógico e sua elaboração nas 

escolas direcionam o olhar para as questões sobre democracia no cotidiano escolar, 

objetivando construir coletivamente com a comunidade escolar a organização das 

atividades pedagógicas escolares que atendam a finalidade principal da educação 

escolar, promovendo uma aprendizagem significativa para os educandos.   
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3 O PROJETO PEDAGÓGICO COMO ATRIBUIÇÃO DO PEDAGOGO NA 

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

 

O pedagogo sendo ele portador da intencionalidade no ensino, diante do 

Projeto Político Pedagógico na coordenação do trabalho pedagógico, é considerado 

como um dos principais articuladores na mediação do trabalho pedagógico na 

escola.   

As Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Pedagogia apontam 

diversos âmbitos nos quais o pedagogo faz-se presente na escola. Ele assume a 

função de docente, atua no apoio escolar, planeja as ações realizadas no contexto 

escolar, é considerado um dos principais responsáveis pela efetivação do Projeto 

político pedagógico na escola, desempenha o papel de orientador ou supervisor do 

ensino. Sendo assim, o pedagogo é o gestor, faz parte do processo como 

participante é o organizador as atividades escolares. Sobre as atribuições do 

pedagogo verificamos que:  

 

As Diretrizes Curriculares para o Curso de Pedagogia aplicam-se à 
formação inicial para o exercício da docência na Educação Infantil e 
nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio 
de modalidade Normal e em cursos de Educação Profissional, na área 
de serviços e apoio escolar, bem como em outras áreas nas quais 
sejam previstos conhecimentos pedagógicos. A formação oferecida 
abrangerá integradamente à docência, a participação da gestão e 
avaliação de sistemas e instituições de ensino em geral, a elaboração, 
a execução, o acompanhamento de programas e as atividades 
educativas (CNE/CP Nº1 de Maio de 2006). 

 

Observamos que as diversas funções que um pedagogo realiza nas escolas 

buscam sua integração com a comunidade escolar, dando atenção especial 

efetivação do conhecimento. 

De acordo com Saviani (2010),  

 

a função de pedagogo desde a sua formação se vê como uma 
identidade indefinida, mas traz em si algumas atribuições de sua 
função como: licenciado, docente dos anos iniciais que até então, era 
atribuição dos formados pelo magistério, ensino fundamental, 
docente de educação infantil, docente do nível médio, docente do 
nível profissionalizante, docente na formação de docentes, pode 
fazer parte do apoio escolar. 
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A Resolução CNE/CP Nº1 de Maio de 2006 indica a docência como 

pressuposto para a atuação do pedagogo nas atividades do apoio escolar, entre 

essas, a coordenação do trabalho pedagógico escolar. A Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional 9394/1996, nos parágrafos 1º e 2º do artigo de nº67, indica a 

experiência da docência como uma das condições para esta atividade. 

§ 1º A experiência docente é pré-requisito para o exercício profissional 
de quaisquer outras funções de magistério, nos termos das normas de 
cada sistema de ensino. (Renumerado pela Lei nº 11.301, de 2006).§ 
2o Para os efeitos do disposto no § 5º do art. 40 e no § 8o do art. 201 
da Constituição Federal, são consideradas funções de magistério as 
exercidas por professores e especialistas em educação no 
desempenho de atividades educativas, quando exercidas em 
estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e 
modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção 
de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento 
pedagógico (Incluído pela Lei nº 11.301, de 2006). 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DO TRABALHO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA E AS RELAÇÕES COM O 

PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO NO PARANÁ 

 

A LDB (Lei 9394/96) artigo 13º inciso I e II destaca, como sendo algumas 

das atribuições do professor/pedagogo, participar do processo de elaboração do 

Projeto Político Pedagógico da escola em que está lecionando ou trabalhando, bem 

como a elaborar e cumprir seu plano de trabalho pautado na Proposta ou Projeto 

Político Pedagógico da escola. No inciso VI, verificamos que o professor precisa 

colaborar nas atividades relacionadas entre a escola e a família e comunidade 

escolar. Sendo assim, o professor faz parte do processo de escolha de ideias 

presentes no Projeto político Pedagógico da escola pela qual ele trabalha. 

De acordo com Cabral Neto e Castro (2011, p. 762), o pedagogo é gestor da 

escola, aquele que terá liderança pedagógica, ou seja, aquele que articulará as ações 

da escola com base nos documentos legais, promovendo a interação entre a equipe 

escolar e a comunidade escolar, fazendo com que de fato as duas partes congreguem 

entre si e construam em conjunto um Projeto Político Pedagógico que faça parte da 

escola no seu dia a dia, que tenha uma construção constante de acordo com as 

necessidades que a escola tenha durante o caminho. Ressaltam que a atribuição de 

elaborar o Projeto Político Pedagógico “é tarefa de todos os que fazem parte da 

escola”. 
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O pedagogo auxilia, portanto, no processo de autonomia da escola, promove 

o encontro de sua identidade de acordo com as suas especificidades e seu perfil. 

Nesse meio, a identidade do pedagogo é constituída como: 

 

Aquele que não fica indiferente, neutro diante da realidade. Procura 
intervir e aprender com a realidade do processo. O conflito por isso 
está na base de toda pedagogia. Percebe-se aqui o pedagogo como o 
articulador do trabalho coletivo na escola, articula a concepção de 
educação escolar, as relações políticas, sociais, culturais e históricas. 
(PARANÁ, 2010, p.8). 

 

Deste modo, o pedagogo é o facilitador do processo para que se efetive na 

escola. Ele é o mantenedor  da função de educador, pois essa é uma das funções 

cruciais do pedagogo, nelas é que estão ligadas a sua identidade. Ele auxilia a escola 

a encontrar suas estratégias de aprendizagem, suas metodologias adequadas e 

contribuem ativamente nos modelos de gestão e planejamento. Produz a cultura por 

meio de suas ações com os objetos de que atendam de fato as necessidades do 

homem como um ser histórico (PARANÁ, 2009). 

De acordo com Libâneo (2010), a identidade do pedagogo apresenta caráter 

investigativo dentro do contexto relacionado à educação. Todo trabalho pedagógico 

diz respeito às atribuições escolares. Há pedagogos que escolhem as atribuições de 

docente, outros o planejamento escolar, a supervisão, há ainda pedagogos que que 

atuam em espaços paraescolares, extracurriculares e ainda os que se dedicam à 

pesquisa e extensão. No entanto, muito além das áreas de atuação, o pedagogo 

precisa estar preparado para as funções desenvolvidas em qualquer ambiente, é 

imprescindível  a presença do pedagogo na escola, tanto para auxiliar os professores 

a melhorarem seu desempenho em sala de aula, quanto para auxiliar na escola, 

comunidade escolar, na elaboração e efetivação do Projeto Político Pedagógico.  

Saviani (2010), aponta alguns aspectos que fazem com que o papel do 

pedagogo em sala seja de fato reconhecido: 

 

A atuação do pedagogo escolar é imprescindível na ajuda aos 
professores no aprimoramento do seu desempenho na sala de aula 
(conteúdos, métodos, técnicas, formas de organização da classe), na 
análise e compreensão das situações de ensino com base nos 
conhecimentos teóricos, ou seja, na vinculação entre as áreas do 
conhecimento pedagógico e o trabalho em sala de aula. 
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As atribuições do pedagogo acabam sendo atribuições que perpassam 

atividades relacionadas à docência, ele tem a incumbência de participar da gestão das 

instituições contribuindo para elaboração, sua aplicação, coordenação, 

acompanhamento e avaliação do Projeto Político Pedagógico. Tendo como base a 

formação e humanização dos educandos e todos envolvidos neste processo de 

aprendizado. (Parecer CNE/ CP n° 05/2005 de 13 de Dezembro de 2005 inciso XII).  

É de suma importância que o Projeto Político Pedagógico esteja pautado em 

referencial com fundamentação teórica e seja constantemente alterado, visando à 

melhoria do cotidiano escolar. A comunidade escolar e a sociedade precisam estar em 

diálogo constante, para que ambas as partes se façam presentes, precisam 

constantemente proporcionar aos professores, pedagogos, comunidade escolar e 

todos que participaram da elaboração um contato maior participando da realidade 

escolar e em contato com o fazer pedagógico pensando em melhorias na escola. O 

Projeto Político Pedagógico, neste contexto, representa a articulação da escola capaz 

de proporcionar condições de alterações visando melhorias necessárias.  

Em conformidade com as legislações atuais que normalizam a atuação do 

professor- pedagogo nas equipes pedagógicas das unidades escolares do Estado do 

Paraná, a exemplo Secretaria de Estado da Educação- SEED-PR, delibera como 

atribuição do educador, colaborar na efetivação do Projeto Pedagógico na escola, 

bem como organização suas atividades tendo como eixo principal o Projeto Político 

Pedagógico (PARANÁ, 2012).   

De acordo com a Secretaria do Estado do Paraná, no edital nº10/2007 para o 

provimento do cargo de professor pedagogo, as principais atividades deste 

profissional seriam:  

 

 Coordenar a elaboração coletiva e acompanhar a efetivação do 
Projeto Político Pedagógico e do Plano de Ação da Escola; 

 promover e coordenar reuniões pedagógicas e grupos de 
estudo para reflexão e aprofundamento de temas relativos ao 
trabalho pedagógico e para a      elaboração de propostas de 
intervenção na realidade da escola; 

 participar e intervir, junto à direção, da organização do trabalho 
pedagógico escolar no sentido de realizar a função social e a 
especificidade da educação escolar. 

 

Diante dos relatos de Salerno, Kfouri e Lopes (2013), entre os anos de 2003 

a 2010, para a Secretaria de Estado da Educação do Paraná (SEED/PR), foram 
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apresentadas novas condições para o trabalho do pedagogo, passando ele de 

especialista, para coordenador do trabalho pedagógico, tendo novas ampliações as 

suas funções no sistema educacional.  

O texto aponta uma crítica às inúmeras funções atribuídas ao pedagogo. No 

texto, são definidas por “inúmeras tarefas”, relatam também que, devido a essas 

atribuições extras, o professor se vê diante do importuno de ter que escolher entre o 

tempo para pesquisar e/ou estudo e obter experiência profissional que lhe atribuem 

uma experiência comprovada, determinam essas funções extras também como 

sendo causadoras de fragmentações em seu papel na escola. Fazem um resgate 

histórico apontando marcos na década de 1980 em que o papel do pedagogo 

começou a ser constantemente discutido para possível reelaboração.  

Apresentam a resolução n. 1 de 15 de março de 2006, que estabeleceu fim 

as habilitações, ressaltando docência como base maior da formação do pedagogo. 

Apontam a função de Professor Pedagogo como parte da equipe pedagógica, 

contribuindo sempre no processo de humanização dos alunos que é prioridade para 

a educação. 

Sabemos que o pedagogo atua nos mais diversos locais, tendo como papel 

cuidar da relação professor-aluno, aluno-aluno, professor-professor, professor-pais 

de alunos, entre outros funcionários, além de aspectos burocráticos e metodológicos 

que o pedagogo enfrenta ao longo de sua rotina na escola. 
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3.2 CARACTERIZAÇÃO DO TRABALHO DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA E AS RELAÇÕES COM 

O PROJETO PEDAGÓGICO NA REDE MUNICIPAL DE LONDRINA 
 

A Lei Municipal no 9.337/2004 – PCCS, anexo IV da Lei nº 11.531, de 9 de 

abril de 2012, apresenta  a docência com maior enfoque, buscando especificar quais 

são as atribuições  acarretadas para o professor das escolas municipais, bem como 

o planejamento de todas as atividades relacionadas ao âmbito educacional do 

ambiente.  

Uma atribuição essencial que se relaciona ao Projeto Político Pedagógico é 

a de que o professor tenha em vista a importância e a ação contínua do hábito de 

planejar suas ações para que a execução seja cada vez melhor e mais satisfatória, 

sempre em consonância com o Projeto Político Pedagógico da instituição na qual 

trabalhará.  

Este documento apresenta, em suas descrições detalhadas, um tópico 

especificamente relacionado ao Projeto Político Pedagógico que é a participação 

ativa diante da elaboração, execução e avaliação do Projeto Político Pedagógico e 

do Regimento Escolar. Sendo assim, o professor deve ter o conhecimento acerca do 

Projeto Político Pedagógico e também da realidade escolar do ambiente no qual ele 

estará inserido porque, apenas tendo em mente a escola que se tem no presente, 

podemos, juntamente com a comunidade escolar, pensar nas mudanças primordiais 

que almejamos. 
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4 A IMPORTÂNCIA DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO NAS ESCOLAS DA 

REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA. 

 

Neste capítulo, apresentamos a tabulação dos dados coletados a partir da 

pesquisa de campo realizada entre os meses de agosto e dezembro de 2013, 

durante o Evento I Jornada: A identidade do pedagogo como coordenador do 

trabalho pedagógico escolar, registrado sob o nº 830, na Universidade Estadual de 

Londrina- UEL, e vinculado ao projeto de pesquisa 8308, e ao Projeto de Extensão 

nº 01836.  

O questionário foi respondido por 56 dos participantes do evento. 

Selecionamos as respostas para analise de maneira aleatória e conforme a 

devolutiva das questões foi feitas pelos participantes. O instrumento de coleta de 

dados continha três questões abertas, sendo elas: 1- Destaque dois eixos principais 

do trabalho pedagógico escolar e justifique: 2- Que Habilidades/ domínios você 

considera imprescindível ao pedagogo para o trabalho como organizador das 

atividades escolares? Apresente 10 atividades, sendo 1 a mais importante e a 10 

menos importante. 3- Complete: Você considera o Projeto Político Pedagógico na 

organização do trabalho pedagógico escolar.  

Analisamos 40 respostas dos participantes na primeira questão, para 

analisarmos a segunda questão, selecionamos 15 participantes e, para a terceira, 

analisamos 47 das respostas entregues pelos participantes. Adotamos como 

procedimento metodológico, a análise qualitativa dos dados. 

Os dados obtidos para a primeira questão encontram-se na figura 1. 
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Figura 1 – Destaque dois eixos principais do trabalho pedagógico escolar e justifique 

 

Fonte: a autora 

 

Como resultado parcial, de uma análise qualitativa e quantitativa, obtivemos 

as seguintes considerações: das 40 respostas obtidas, 6 questionários foram 

entregues em branco. Entre as respostas obtidas, 11 participantes destacaram o 

Projeto Político Pedagógico como um dos eixos do trabalho pedagógico escolar, 

sobre a justificativa, 3 participantes apontaram o Projeto Político Pedagógico como 

direcionador das ações do trabalho escolar, 4 participantes consideram o Projeto 

Político Pedagógico como uma condição para construção da realidade escolar e 3 

participantes afirmam que o Projeto Político Pedagógico é o que define os ideais e 

os objetivos para o trabalho pedagógico, 13 participantes não apontaram o Projeto 

Político Pedagógico como eixo de suas atividades. Neste momento a partir das 

respostas analisadas e do gráfico percebemos que grande parte dos participantes 

não aponta o Projeto Político em nenhum momento nas questões entregues. Se 

fizermos um comparativo com a porcentagem que conceituou o Projeto Político 

Pedagógico em algum momento com os que não a fizeram percebemos que o 

número é relevante, pois 48% dos participantes não reconhecem o Projeto Político 

Pedagógico como norteador. Já os que conceituam em algum momento de suas 

falas totaliza o número de 52%. Os participantes também apresentam como eixo 

norteadores o conselho escolar, o currículo, a organização do trabalho pedagógico, 
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a gestão democrática. Na questão deixamos apenas as conceituações realizadas 

acerca do Projeto Político Pedagógico. 

A partir desses números, observamos que grande parte dos participantes 

não utiliza o Projeto Político Pedagógico como seria o satisfatório. Das respostas 

analisadas, podemos destacar a do participante nº 4 dá importância destinada ao 

Projeto Político Pedagógico diante a comunidade escolar. 

  
O norte para desenvolver as ações na escola. No entanto, do 
decorrer do processo é importante ter claro e refletir de como é a 
concepção de educação na visão dos professores e demais 
profissionais da escola bem de como é realizada a mediação para 
efetivo ensino-aprendizagem. O trabalho do pedagogo consiste 
também em contribuir para que esse Projeto Político Pedagógico 
seja construído com o coletivo da escolar e adequado à realidade da 
escola (Participante 4). 

 
Em conformidade com Veiga (1995, p. 13), observa-se que o Projeto Político 

Pedagógico contribui de maneira significativa ao que se refere à coletividade e as 

tomadas de decisões escolares.  

A participação da comunidade escolar faz com que as ações sejam 

planejadas a partir das realidades enfrentadas no dia a dia de cada escola.  Antes 

da construção de um processo democrático, é necessário organizar o trabalho 

pedagógico de modo a fim de superar os conflitos encontrados no ambiente escolar. 

Deste modo, o Projeto Político Pedagógico auxilia na organização do trabalho 

pedagógico escolar e na gestão democrática escolar porque, por meio da discussão 

constante do Projeto Político Pedagógico, proporciona a todos envolvidos no 

processo sua participação efetivada diante das decisões a serem tomadas. 

A respeito da segunda questão, foram coletados 26 questionários, no 

entanto, são analisados apenas 15 deles, isso porque os demais não se enquadram 

aos requisitos estabelecidos (ver todas as respostas nos apêndices). 

Analisamos os três itens mais importantes na ordem que cada participante 

havia colocado em suas respectivas tabelas.  

Nas atribuições entre o item 1 e 3 de domínio/habilidade para o trabalho 

como organizador das atividades escolares, observamos que apenas poucos 

participantes elencaram o Projeto Político Pedagógico como norteador das ações 

educacionais, nem tão pouco o pedagogo como o articulador do projeto, sendo ele o 

organizador do trabalho pedagógico escolar.  
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Verificamos que grande parte dos participantes mantém uma visão 

embasada no senso comum quando colocam “gostar da profissão” como um 

domínio ou habilidade imprescindível para o pedagogo. Sabemos que essa questão 

não está relacionada a qualquer função. 

 

Para Veiga (1995), o Projeto Político Pedagógico “busca um rumo, uma 

direção, é uma ação intencional”, de tal modo que os autores envolvidos neste 

processo precisam, antes de qualquer melhoria, conhecer o ambiente escolar para 

entender de fato qual mudança é necessária para cada situação problema.  

Por meio do Projeto Político Pedagógico, tanto o pedagogo quanto toda a 

comunidade escolar passam a conhecer profundamente as questões educacionais, 

todas suas especificidades, suas concepções, conhecer seu desenvolvimento para, 

que então, possam participar de uma maneira ativa do processo educativo.  

Sendo esse conhecimento efetivo, as ações realizadas no cotidiano escolar 

estarão embasadas na realidade escolar e não no improviso e tão pouco no senso 

comum. 

 
Figura 2 – Você considera o PPP na organização do trabalho pedagógico escolar? 
Explique. 
 

 
Fonte: a autora 
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Analisando as respostas obtidas, destacamos algumas considerações 

realizadas pelos participantes.  

 

O Projeto Político Pedagógico possui fundamental importância, pois 
define o rumo para o trabalho pedagógico de todos os envolvidos no 
processo de ensino-aprendizagem. O Projeto Político Pedagógico é 
um guia ou indicador, pois retrata a realidade da escola com seus 
problemas e suas demandas. Precisa ser construído tendo como 
base o diálogo democrático caracterizando-se como a voz de todos 
os participantes da comunidade escolar, isto porque ele adquire 
legitimidade à medida que expressa concepções e proposições desta 
comunidade. Sendo assim, o Projeto Político Pedagógico não pode 
ser resultado somente das reflexões do diretor e da equipe de 
gestão, mas sim do amplo debate junto aos diferentes segmentos 
constituintes da comunidade escolar. A reflexão em torno do Projeto 
Político Pedagógico exige a identificação da filosofia político-
pedagógica da comunidade que norteará todo o planejamento e 
organização escolar (Participante 18).  

 

Veiga (1998, p.45), salienta que:  

 

Na organização da escola, que se quer ser democrática, em que a 

participação é elemento inerente à consecução dos fins, em que se 

busca e se deseja práticas coletivas e individuais baseadas em 

decisões tomadas e assumidas pelo coletivo escolar, exige-se da 

equipe diretiva, que é parte desse coletivo, liderança e vontade firme 

para coordenar, dirigir e comandar o processo decisório como tal e 

seus desdobramentos de execução. Liderança e firmeza no sentido 

de encaminhar e viabilizar decisões com segurança, como elementos 

de competência pedagógica, ética e profissional para assegurar que 

decisões tomadas de forma participativa e respaldadas técnica, 

pedagógica e teoricamente sejam efetivamente cumprida por todos. 

 

Observamos, assim, quanto a escola é um espaço onde são privilegiados o 

saber e a democratização do ensino. Nela, todos envolvidos no processo educativo 

participarão da construção das ideias e ideais da comunidade escolar, podendo, 

assim, planejar as ações, buscando melhorias e participando, efetivamente, do 

processo de elaboração e reelaboração do Projeto Político pedagógico, tendo 

autonomia para planejar a partir das especificidades do contexto educacional vivido. 

Nas palavras do participante de número 7: 

 

O Projeto Político Pedagógico é a construção da realidade escolar, 
orientando atitudes, posturas e práticas que se desenvolvem no 
ambiente escolar, permitindo conhecer e refletir sobre a realidade, 
avaliando-a para propor novas formas de agir e intervir na cultura 
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escolar para atender as necessidades individuais e coletivas que o 
contexto escolar agrega. Assim, o Projeto Político Pedagógico é o 
que detalha objetivos, diretrizes e ações do processo educativo a ser 
desenvolvido na escola, expressando as exigências legais do 
sistema educacional, bem como as necessidades e expectativas da 
comunidade escolar. 

 
Pimenta (2002) afirma que o Projeto Político Pedagógico requer elaboração 

a partir de uma construção realizada pelo coletivo, possuindo clareza de suas metas 

para que se efetive no dia a dia escolar.  

A autora defende o pressuposto de que o Projeto Político Pedagógico é um 

conjunto de possíveis ideais que não está pronto, mas que pode ser melhorado e 

reelaborado a partir da reflexão dos envolvidos buscando uma saída e uma solução 

consistente que visa buscar aperfeiçoamento dos problemas existentes de acordo 

com a realidade escolar.  

Sobre os conceitos e considerações dos participantes a respeito de Projeto 

Político Pedagógico, fica evidente a concepção de que é um eixo norteador de suas 

atividades escolares.  Os dados apontam que estes conceitos alinham-se aos 

estudos teóricos quando citam o Projeto Político Pedagógico como ideias 

auxiliadores na organização do trabalho pedagógico escolar.  

Estabelecendo relação entre as respostas das questões com as atribuições 

feitas pelos participantes na tabela de habilidades e domínios, verificamos que os 

participantes apresentam certa dificuldade em reconhecer o Projeto Político 

Pedagógico como um documento imprescindível na escola, assim como o pedagogo 

coordenando o trabalho pedagógico. 

No entanto, a respeito da conceituação, o Projeto Político Pedagógico é 

definido pelos participantes em grande parte das respostas como referência de suas 

atividades escolares, como um documento que precisa a partir de elaborado, ser 

constantemente reelaborado e ser um eixo norteador para suas atividades 

escolares. 

O Projeto Político Pedagógico, deste modo, traz em sua caracterização qual 

o perfil de escola que a comunidade escolar busca como modelo, fazendo com que 

esta atribuição acarrete para todos envolvidos na comunidade escolar o tipo de 

sociedade e cidadão que buscam formar. Essa é uma das principais atribuições do 

Projeto Político Pedagógico, uma vez que, por meio dela, o pedagogo e a 

comunidade escolar buscarão melhorar a qualidade na educação. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Este trabalho permitiu conhecer um pouco mais e analisar como ocorre o 

trabalho pedagógico no cotidiano escolar e como o pedagogo utiliza o projeto 

político pedagógico como eixo das atividades. Partimos do pressuposto de que 

todas as escolas possuem, utilizam e conhecem o Projeto Político Pedagógico nas 

escolas, que buscam, a partir dos conceitos e das necessidades enfrentadas pelas 

escolas, a efetivação deste documento norteador de suas ações.  

As conceituações e características presentes no Projeto Político Pedagógico 

remetem à principal questão, tanto da pesquisa realizada quanto o foco do estudo 

realizado, ou seja, qual o papel do Projeto Político Pedagógico na escola?  

Ficou claro que essa problemática precisa ser enfrentada enquanto um 

obstáculo de toda gestão escolar envolvida na elaboração e efetivação do Projeto 

Político Pedagógico escolar. Para que, então, o assunto seja explorado e resolvido 

no ambiente escolar, tendo em vista a participação da comunidade escolar. 

Para educadores e estudantes do processo de ensino e aprendizagem, o 

estudo acerca do Projeto Político Pedagógico carrega a uma nova visão, não 

apenas relacionada ao projeto em suma, no entanto, no enfoque necessário a todos 

que participam da gestão e comunidade escolar. 

Como resultado, verificamos que o Projeto Político Pedagógico construído 

coletivamente possui mais condições para alcançar o sucesso em sua efetivação, 

pelo fato da própria escola alcançar sua identidade própria, valorizando a opinião de 

cada relacionado, tendo autonomia para construir e reconstruir suas opiniões e 

metas. 

O professor ou pedagogo sozinho não dá vida ao Projeto Político 

Pedagógico, assim como a organização da escola não cabe somente a ele. No 

entanto, ele pode fazer parte da sua construção, da sua efetivação de maneira 

concreta, prezando, paulatinamente, a necessidade e essencialidade do 

envolvimento de todos envolvidos no processo. É erro pensar que apenas um 

indivíduo fará a elaboração de um Projeto Político Pedagógico por questões óbvias, 

todos devem ter voz na escola, todo têm suas opiniões e nem todos concordamos 

com o que nos é proposto. Sendo assim, o planejamento entre todos da comunidade 

escolar propicia também a aceitação das ações na escola. 
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A partir dos estudos teóricos e legais, fica clara a importância do Projeto 

Político Pedagógico para a organização das atividades pedagógicas da coordenação 

escolar.  

As informações obtidas nesta pesquisa apontam que a relação entre o 

trabalho pedagógico e o Projeto Político Pedagógico mostra-se tímida aos 

coordenadores pedagógicos, portanto, pouco presente nas ações pedagógicas do 

cotidiano escolar. 

A realização do estudo bibliográfico proporcionou aprofundamento em uma 

questão que é tratada no curso de Pedagogia, contudo, é tema atual para as 

demandas ligadas ao trabalho pedagógico e ao planejamento escolar do país. 
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APÊNDICES APÊNDICE - MODELO DE QUESTIONÁRIO 
 
 

1- Destaque dois eixos principais do trabalho pedagógico escolar e justifique.  

2- Que habilidades/domínios você considera imprescindível ao pedagogo para o 

trabalho como organizador das atividades escolares? Apresente 10 

atividades, na lista abaixo, sendo 1 a mais importante e 10  menos 

importante). 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 

3- Você considera o Projeto Político Pedagógico na organização do trabalho 

pedagógico escolar? Explique. 

Participante 1- Possuir um amplo conhecimento sobre o fenômeno educativo, 

principalmente no que se refere ao processo de ensino e aprendizagem (saber como 

ocorre a aprendizagem e quais as estratégias de ensino para auxiliar o professor no 

processo avaliativo, fato que exige conhecimento de diferentes teorias/filosofias 

educacionais). 

Participante 2- Mediação, organização, integração e articulação do trabalho 

pedagógico. 

Participante 3- Planejar as ações pedagógicas. 

Participante 4- Contínua formação para o domínio de conhecimentos teóricos que 

respaldem o trabalho de coordenação e organização do trabalho pedagógico e 

relações com a comunidade escolar (intra e interpessoal). 
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Participante 5- Conhecer os aspectos legais referente a Educação (Constituição 

Federal 1988; LBB 1996; ECA 1990, dentre outros. 

Participante 6- Experiência docente. 

Participante 7- Implantar, coordenar e avaliar Projeto Político pedagógico da 

Educação Básica. 

Participante 8- Garantir a efetivação do trabalho pedagógico no coletivo de 

profissionais da escola. 

Participante 9- Acompanhar o professor em suas atividades de planejamento (aulas, 

projetos, metodologias).  

Participante 10- Conhecimento da base curricular 

Participação 11- Participação, coordenação e acompanhamento do Planejamento 

Anual e trimestral e PTD. 

Participante 12- Conhecimento teórico pedagógico e didático. 

Participante 13- Domínio e clareza do seu papel e do trabalho a ser desenvolvido na 

escola. 

Participante 14- Coordenação da elaboração do Projeto Político Pedagógico e 

acompanhamento de sua efetivação, considerando que nele estão contidos o Plano 

de Ação da Equipe Pedagógica e a Proposta Pedagógica que norteia a construção 

dos Planos de Trabalho Docentes.  

Participante 15- Respeito pelo próximo. 

No que concerne à atribuição de número 2 de habilidades/ domínios para o 

trabalho como organizador das atividades escolares foram coletadas as seguintes 

respostas: 

Participante 1- Conhecer a legislação que normatiza a Educação na 

instância municipal, estadual e federal e que orienta e subsidia as ações educativas. 

Ter noções também da educação a nível internacional para contextualizar a 

educação brasileira no mundo. 

Participante 2- Coordenar a elaboração coletiva e acompanhar a efetivação do 

Projeto Político-Pedagógico e do Plano de Ação da Escola. 

Participante 3- Liderar professores e funcionários 

Participante 4- Ter ética e compromisso.  

Participante 5- Estar em constante aprendizado. 

Participante 6- Avaliar o desenvolvimento do trabalho pedagógico para cada etapa 

da educação básica. 
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Participante 7- Oferecer subsídios que permitam aos professores aperfeiçoarem-se, 

atualizarem-se quanto a sua prática pedagógica. 

Participante 8- Princípios da aprendizagem (tendências pedagógicas) 

Participante 9- Viabilizar o trabalho pedagógico. 

Participante 10- Organizar conversas constantes, reunindo os professores de cada 

série para discussão de conteúdos. 

Participante 11- Vontade de buscar novas informações 

Participante 12- Acompanhar e orientar os professores em relação ao processo de 

ensino-aprendizagem. 

Participante 13- Agilidade nas tomadas de decisões. 

Participante 14- Articulação. 

Participante 15- Participar do diagnóstico junto à comunidade escolar identificando a 

situação pedagógica da escola. 

A respeito da atribuição nº 3 de habilidades/ domínios para o trabalho como 

organizador das atividades escolares: 

Participante 1- Conhecer e participar da construção/reformulação do Projeto Político 

Pedagógico da escola. 

Participante 2- Promover e coordenar reuniões pedagógicas e grupos de estudo 

para reflexão e aprofundamento de temas relativos ao trabalho pedagógico e para a 

elaboração de propostas de intervenção na realidade da escola. 

Participante 3- Saber ouvir as pessoas (alunos, pais, professores e demais atores) 

para o bom desenvolvimento do trabalho educativo com os envolvidos na 

comunidade escolar. 

Participante 4- Conhecer o corpo docente, alunos e funcionários 

Participante 5- Organizar situações para que a comunidade seja ativa nas decisões 

e ações da escolar. 

Participante 6- Pesquisador. 

Participante 7- Assessorar técnico pedagógico no planejamento, desenvolvimento, 

avaliação e aperfeiçoamento das atividades educacionais. 

Participante 8- Organização do espaço e tempo escolar. 

Participante 9- Promover reuniões, discussões e debates com o coletivo escolar e a 

comunidade escolar no sentido de melhorar sempre mais o processo educativo. 

Participante 10- Estágios da aprendizagem (fases do desenvolvimento). 

Participante 11- Realimentação do PPP decorrente de trabalho com todo o coletivo 
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da comunidade escolar e órgãos colegiados. 

Participante 12- Assessorar as atividades educacionais. 

Participante 13- Conhecer as leis e resoluções que orientam o nível e a modalidade 

de ensino que atua. 

Participante 14- Acompanhar o processo de aprendizagem dos alunos. 

Participante 15- Paciência em ensinar. 

Sobre a atribuição nº 4 de habilidades/ domínios para o trabalho como 

organizador das atividades escolares: 

Participante 1- Orientar os professores no entendimento e organização do Plano de 

Trabalho Docente 

Participante 2- Sistematizar, junto à comunidade escolar, atividades que levem à 

efetivação do processo ensino e aprendizagem, de modo a garantir o atendimento 

às necessidades do educando;  

Participante 3- Conhecer a comunidade local 

Participante 4- flexibilidade e tolerância diante da diversidade cultural na escola; 

Participante 5- Saber dos direitos e deveres dos alunos. 

Participante 6- Organização 

Participante 7- Promover o treinamento em tecnologia educacional 

Participante 8- Formação continuada do coletivo de profissional da escola 

Participante 9- Incentivar os professores a desenvolverem com entusiasmo suas 

atividades. 

Participante 10- Princípios éticos 

Participante 11- “Audição” a professores durante a HA em relação ao 

desenvolvimento de suas aulas, suas dificuldades e seus sucessos, orientação 

pedagógica para superação dessas dificuldades e reforço positivo pelos sucessos 

que são partilhados nos conselhos de classe ou quando é possível o planejamento 

coletivo com outros professores da turma. 

Participante 12- Mediar as relações pedagógicas (pais, professores, alunos) Saber 

conduzir o trabalho e as decisões de maneira coletiva e democrática. 

Participante 13- Ressaltar aos pais sempre que possível a importância desses no 

processo de aprendizagem dos alunos. 

Participante 14- Conhecimento teórico 

Participante 15- Organização da Formação Continuada dos Profissionais da Escola. 
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A respeito da atribuição nº 5 de habilidades/ domínios para o trabalho como 

organizador das atividades escolares: 

Participante 1- Domínio sobre a articulação das diferentes áreas de conhecimento 

em prol do trabalho pedagógico interdisciplinar. 

Participante 2- Coordenar a organização do espaço-tempo escolar a partir do Projeto 

Político-Pedagógico. 

Participante 3- Coordenar reuniões em geral 

Participante 4- saber trabalhar e desenvolver trabalhos e projetos em equipe; 

Participante 5- Saber dos direitos e deveres dos alunos. 

Participante 6- Desenvolver 

Participante 7- Coordenar reuniões pedagógicas com pais, professores e 

profissionais de outros segmentos. 

Participante 8- Construção do Projeto Político Pedagógico 

Participante 9- Proporcionar grupo de estudos p/ leituras e discussões de textos, 

livros. 

Participante 10- Relacionamento interpessoal. 

Participante 11- Organização, participação e acompanhamento dos procedimentos 

pedagógicos acordados coletivamente no Pré Conselho de Classe e Pós Conselho. 

Participante 12- Experiência docente. 

Participante 13- Ter um bom diálogo com os professores e direção da escola. 

Participante 14- Estabelecer maneiras para melhorar a defasagem de alunos com 

dificuldade. 

Participante 15- Conhecimento prático. 

Referente a atribuição nº6 de habilidades/ domínios para o trabalho como 

organizador das atividades escolares: 

Participante 1- Buscar conhecer a realidade escolar bem como manter dialogicidade 

com os sujeitos do processo educativo (manter relacionamento entre aluno-

professor-família-comunidade escolar- serviços públicos e particulares de apoio) e 

nesse sentido promover ações coletivas, priorizando um relacionamento 

extremamente ético com a comunidade intra e extra-escolar. 

Participante 2- Capacidade de saber ouvir, alinhavar ideias, questionar, interferir. 

Participante 3- Promover o respeito e a boa convivência 

Participante 4- sensibilidade para prover os meios e ações necessárias para as 

relações entre escola, família e comunidade. 
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Participante 5-Prezar por um bom relacionamento no ambito do trabalho, sem que 

isso comprometa a seriedade do processo educativo. 

Participante 6- Relacionamento interpessoal 

Participante 7- Organizar tempo p/ o pedagogo estudar, ler, pesquisar – p/ melhor 

orientar o coletivo escolar. 

Participante 8- Promover integração entre família, escola e comunidade. 

Participante 9- Organizar tempo p/ o pedagogo estudar, ler, pesquisar – p/ melhor 

orientar o coletivo escolar. 

Participante 10-Ser visionário. 

Participante 11- Orientação pedagógica aos alunos e professores. 

Participante 12- Promover formação continuada. 

Participante 13- Tempo. 

Participante 14- Estabelecimento de relações com a família dos alunos e ou 

responsáveis. 

Participante 15- Acompanhar as atividades escolares. 

Sobre a atribuição nº7 de habilidades/ domínios para o trabalho como 

organizador das atividades escolares: 

Participante 1- Zelar pela formação continuada da equipe docente do 

estabelecimento onde atua, priorizando temas inerentes às necessidades que 

apresentam. 

Participante 2- Orientar a comunidade escolar na proposição e construção de um 

projeto pedagógico numa perspectiva transformadora. 

Participante 3- Valorizar os profissionais que atuam na instituição. 

Participante 4- Refletir sobre o planejamento e as ações no sentido de aprimoração 

do trabalho desenvolvido. 

Participante 5- Ser articulador. 

Participante 6- Avaliador. 

Participante 7- Elaborar e orientar a utilização de materiais instrucionais. 

Participante 8- Promover oficinas p/ troca de experiências e saberes entre os 

professores e feedback das atividades diferenciadas. 

Participante 9- Ser claro e objetivo (boa comunicação). 

Participante 10- Promover oficinas p/ troca de experiências e saberes entre os 

professores e feedback das atividades diferenciadas. 

Participante 11- Executar atividades administrativas (documentos). 
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Participante 12- Articulação de conflitos. 

Participante 13- Reflexão e busca de alternativas viáveis para o atendimento das 

demandas de inclusão, preconceito, sexualidade, e tantas outras. 

Participante 14- Intervir nos processos escolares dos alunos com dificuldade de 

aprendizagem. 

Participante 15- Preparar momentos de grupo de estudos trabalhando temas 

relacionados á prática dos professores em sala de aula. 

No que concerne a atribuição nº8 de habilidades/ domínios para o trabalho 

como organizador das atividades escolares: 

Participante 1- Participar e/ou elaborar Planos de Ação de curto prazo do 

estabelecimento de ensino no que se refere a calendário escolar, culminâncias, 

feiras culturais, organização de palestras e eventos aos alunos, professores e 

comunidade escolar. 

Participante 2- Participar e intervir, junto à direção, da organização do trabalho 

pedagógico escolar no sentido de realizar a função social e a especificidade da 

educação escolar 

Participante 3- Respeito com o outro nas intervenções realizadas, seja o aluno, o 

professor, a família ou outro envolvido na comunidade escolar; 

Participante 4- Desenvolver um trabalho sério. 

Participante 5- Orientador 

Participante 6- Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade. 

Participante 7- Realizar reuniões periódicas com os pais p/ que acompanhem o 

processo ensino/aprendizagem. 

Participante 8-Ter empatia (não fazer acepção de pessoas). 

Participante 9-Promover e participar ativamente da formação continuada dos 

professores, diretores, pedagogos e funcionários. 

Participante 10- Incentivar e subsidiar a elaboração de projetos para a contribuição 

do processo de aprendizagem. 

Participante 11- Conhecimento das atribuições curriculares. 

Participante 12- Construção de ações para trabalhar com as problemáticas sociais 

que se acumulam na escola e também entravam o processo ensino aprendizagem: 

drogadição, violência e criminalidade. 

Participante 13- Organizar e acompanhar atividades extraclasse. 

Participante 14- Organizar eventos culturais e artísticos. 
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Participante 15- Conduta 

Referente a atribuição nº 9 de habilidades/ domínios para o trabalho como 

organizador das atividades escolares: 

Participante 1- Orientar os educandos sobre a importância dos estudos, 

contextualizando a realidade social, bem como da sua participação no colegiado 

escolar. 

Participante 2- Assegurar o processo participativo na tomada de decisão e na sua 

implementação. 

Participante 3- Conhecimento das Leis que regem a Educação. 

Participante 4- habilidade para planejar, monitorar e avaliar. 

Participante 5- Ser organizado. 

Participante 6- Acompanhar o desenvolvimento escolar. 

Participante 7- Executar atividades administrativas em sua área de atuação. 

Participante 8- Participação nos Conselhos de Classe p/ possíveis intervenção aos 

alunos que apresentarem problemas graves de aprendizagem/ faltosos/ desistentes. 

Participante 9- Ter formação competente a função. 

Participante 10- Promover e participar da reunião de pais objetivando: informação, 

formação e intervenção. 

Participante 11- Pesquisar situações preventivas para a evasão escolar e 

repetência. 

Participante 12- Conhecimento legal sobre direito e deveres dos atores do espaço 

escolar. 

Participante 13- Estabelecimento de reflexão constante sobre os processos 

avaliativos externos com o objetivo de nortear o processo de avaliação do trabalho 

realizado no interior da Escola, considerando todas as falhas que esses processos 

apresentam e suas implicações sociais, políticas e econômicas. 

Participante 14- Disponibilizar materiais pedagógicos e orientar os professores para 

o uso dos mesmos. 

Participante 15- Orientar e participar de conselho de classe. 

Segundo a atribuição nº10 de habilidades/ domínios para o trabalho como 

organizador das atividades escolares: 

Participante 1- Promover ações que aproximem a família da escola, no sentido de 

informá-los sobre o rendimento e a frequência escolares, orientando-os sobre a 

importância e mesmo obrigação legal deste acompanhamento. 



44 

 

Participante 2- Organizar a hora-atividade do coletivo de professores da escola, de 

maneira a garantir que esse espaço/tempo seja usado em função do processo 

pedagógico desenvolvido em sala de aula. 

Participante 3- habilidade de articulação nas diferentes formas de gestão da escolar. 

Participante 4- Ser flexível e criativo. 

Participante 5- Criativo 

Participante 6- Participar de programa de treinamento, quando convocado. 

Participante 7- Assessorar o professor no planejamento, quanto a seleção de 

conteúdos e transposição didática em consonância com os objetivos expressos no 

P.P.P. 

Participante 8- Sistematizar as muitas outras atribuições legadas ao pedagogo p/ 

tentar resolvê-las. 

Participante 9- Gostar de sua função 

Participante 10- Contato e articulação com instituições, organizações, pessoas, IES, 

buscando parceria para a realização de trabalhos pedagógicos, artísticos... que 

envolvam os alunos, suas famílias, professores, funcionários, gestores, equipe 

pedagógica 

Participante 11- Participar de eventos, projetos escolares. 

Participante 12- Não rotular alunos e professores 

Participante 13- Criar momentos para contribuir no relacionamento do grupo de 

professores. 

Participante 14- Equilíbrio emocional e imparcialidade ao lidar com situações 

limítrofes. 

Participante 15- Execução de ações burocráticas (preenchimento de documentação 

encaminhada pela mantenedora, entre outros). 

 


