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RESUMO 

 

Este trabalho intitulado "Análise dos Projetos Político-Pedagógicos de duas escolas 
estaduais do município de Cruz Alta - RS" é resultado de uma pesquisa documental 
que objetivou investigar se os PPPsdas referidas escolas seguem os princípios 
norteadores do PPP defendidos por Veiga (2013). Para a análise dos PPPs, optou-
se pela abordagem descritiva qualitativa, uma vez que se pretendeu verificar se os 
documentos das escolas estavam de acordo com a legislação pertinente. Além 
disso, também serviram de suporte para fundamentar o estudo a Constituição 
Federal de 1988. Para delimitar e fazer um recorte na análise dos documentos, 
definiu-se como basiladores os cinco princípios norteadores de Veiga (2013), que 
estão fundamentados na LDBEN/96. Diante das análises e discussões, ficou 
constatado, através da filosofia das escolas e dos seus objetivos, que os princípios 
que regem os PPPs das duas escolas são satisfatórios frente aos cinco princípios 
norteadores de Veiga (2013). Portanto, pôde-se concluir que a pesquisa atingiu seus 
objetivos propostos, gerando novas expectativas de estudos, entendendo-se 
também que existem arestas a serem desbastadas, mas a construção para a 
aprendizagem dos saberes está sendo realizada através das ações político-
pedagógicas das escolas. 
 
Palavras-chave: Projeto Político-Pedagógico. Princípios. LDBEN/96. Legislação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This work entitled "Analysis of Political-Pedagogical Projects of two state schools in 
the municipality of Cruz Alta - RS" is the result of a documentary research that aimed 
to investigate whether the PPPs of those schools follow the guiding principles of the 
PPP defended by Veiga (2013). For the analysis of PPPs, the qualitative descriptive 
approach was chosen, since it was intended to verify whether the school documents 
were in accordance with the relevant legislation. In addition, the Federal Constitution 
of 1988 also served as a basis for the study. In order to delimit and make a cut in the 
analysis of the documents, the five guiding principles of Veiga (2013), which are 
based on LDBEN / 96, were defined as guiding principles. . In view of the analyzes 
and discussions, it was found, through the philosophy of the schools and their 
objectives, that the principles that govern the PPPs of the two schools are 
satisfactory compared to the five guiding principles of Veiga (2013). Therefore, it was 
possible to conclude that the research reached its proposed objectives, generating 
new expectations of studies, also understanding that there are edges to be thinned, 
but the construction for the learning of knowledge is being carried out through the 
political-pedagogical actions of the schools . 
 
Keywords: Political-Pedagogical Project. Principles. LDBEN / 96. Legislation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho de conclusão de curso envolveu a análise documental 

do Projeto Político-Pedagógico (PPP) de duas escolas da rede estadual do ensino 

fundamental de Cruz Alta/RS. O objetivo foi investigar se os Projetos Político-

Pedagógicos das duas Escolas Estaduais do Município de Cruz Alta seguem os 

cinco princípios norteadores do PPP defendidos pela professora Veiga (2013), a 

qual se baseou nos princípios da Lei de Diretrizes e Bases Nacionais (LDBEN,1996). 

Os Projetos Político-Pedagógicos das escolas são documentos norteadores 

do bom funcionamento da gestão escolar e dos direitos da comunidade escolar, 

visando propiciar a construção de ações práticas no envolvimento e 

comprometimento do sujeito na sociedade contemporânea. As novas concepções 

pedagógicas através das diversidades e pluralidades trazem à luz o saber fazer. 

Nesse sentido, o caminho do PPP de cada escola em relação aos princípios 

norteadores deve proporcionar o papel de fiscalizadores do que deve ser feito. 

Para realizar o estudo, a pesquisa foi documental com abordagem de 

análise descritiva qualitativa, pois objetivou investigar e analisar os dados dos 

Projetos Político-Pedagógicos de duas escolas estaduais. Estes projetos devem 

fazer uma grande diferença em qualidade de ensino, igualdade de oportunidades, 

gestão democrática, liberdade de expressão e valorização do magistério no 

momento da aplicabilidade dos referidos princípios. Para isso, eles devem oferecer 

uma visibilidade efetiva diante da comunidade escolar através da sua aplicação. 

Dessa forma, a pesquisa procurou investigar se os Projetos Político-

Pedagógicos das duas Escolas Estaduais do Município de Cruz Alta, aqui chamadas 

de Escola A e Escola B, estão de acordo com a abordagem defendida pela 

professora Ilma Passos Alencastro Veiga, que elenca cinco princípios norteadores 

para a construção do Projeto Político-Pedagógico das escolas: igualdade, qualidade, 

gestão democrática, liberdade e valorização do magistério. 
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Com o estudo pode-se dizer que os objetivos foram alcançados. Foi possível 

verificar que as escolas estão inseridas em um olhar político-pedagógico orientado 

pela Lei de Diretrizes e Bases Nacionais que motivou a seleção dos cinco princípios 

norteadores do PPP defendidos por Veiga (2013). Tal realidade gera boas 

expectativas para a construção do ensinoque está sendo realizado através das 

ações político-pedagógicas oferecidas pelas escolas. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo é apresentada a fundamentação teórica. Ela está dividida em 

três partes: 2.1 Princípios da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional- 

LDBEN- nº 93944/96 para a educação; 2.2 Projeto Político-Pedagógico da Escola A 

e da Escola B; 2.3 Cinco princípios norteadores do PPP em Veiga. 

 

2.1. PRINCÍPIOS DA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO 

NACIONAL- LDBEN- Nº 93944/96 PARA A EDUCAÇÃO 

 

Para tratar sobre os princípios da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBEN), de número 9.394/96, é importante fazer a referência sempre à 

Constituição Federativa do Brasil que foi promulgação em 5 de outubro de 1988 

(CF/88), como a primeira legislação que trouxe a possibilidade do Projeto Político-

Pedagógico tornar-se um documento, fazendo com que através dela houvesse a 

delegação de autonomia às escolas fortalecendo a sua identidade.  

A Constituição Federal de 1988 em sua seção a "educação como direito de 

todos", noCapítulo III da Educação, da Cultura e do Desporto, Seção I da Educação, 

em seu artigo 206, apresenta oito princípios. São os seguintes: 

 

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
I- igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;  
II-liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte 
e o saber;  
III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de 
instituições públicas e privadas de ensino;  
IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 
V- valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma 
da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso 
público de provas e títulos, aos das redes públicas; (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 53, de 2006)  
VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei;  
VII - garantia de padrão de qualidade. 
VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação 
escolar pública, nos termos de lei federal. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 53, de 2006) Parágrafo único. A lei disporá sobre as 
categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação básica 
e sobre a fixação de prazo para a elaboração ou adequação de seus planos 
de carreira, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
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Municípios. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006) (BRASIL, 
1988) 

 

Não desconsiderando, que todos os princípios elencados estão no artigo de 

Veiga, a autora faz um recorte escolhendo cinco princípios como mais importantes 

da LDBEN (BRASIL,1996). São os princípios norteadores de Veiga (2014): 

igualdade, liberdade, qualidade, gestão e valorização do magistério. 

Tendo como marco a Lei de Diretrizes e Bases de 1996, onde a escola se 

torna geradora de cidadania, através da autonomia que lhe foi concedida pela 

CF/88, e através do seu Projeto Político-Pedagógico e o Regimento Escolar, a 

comunidade escolar e seu contexto seguem uma orientação. No caso em particular 

por se tratar de duas escolas estaduais, o órgão regente é a Secretaria de Educação 

(SEDUC) do Rio Grande do Sul (RS), onde também fazem parte os Conselho 

Nacional de Educação (CNE) que votam e decidem sobres seus propósitos. 

 Então, a lei que marca a possibilidade dasescolas terem autonomia para 

gestar depois da CF/1988 é a LDBEN (1996), trazendo o PPPcomo documento que 

afirma sua identidade e garante seus direitos constitucionais frente à aplicação da 

gestão participativa, procurando sempre consolidar a democracia.  

Diante desde fato, temos os princípios do Projeto Político-Pedagógico 

embasados legalmente e resguardados pelas diretrizes locais e nacionais ora, 

encontrados em consonância com a abordagem do presente trabalho. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, sob o número 4024/61, 

foi a primeira a ser criada, deixando de ser considerada por estar ultrapassada, com 

a promulgação da CF/88. Mas em 20 de dezembro de1996 foi sancionada uma nova 

Lei sob o número 9394/96 (LDBEN/96). Em seu título dos princípios e fins da 

educação, elenca em seu artigo 3ºos treze princípios que devem reger a educação, 

são eles: 

 

Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
1.igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
2.liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 
pensamento, a arte e o saber; 
3.pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; 
4.respeito à liberdade e apreço à tolerância; 
5.coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 
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6.gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 
7.valorização do profissional da educação escolar; 
8.gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação 
dos sistemas de ensino; 
9.garantia de padrão de qualidade; 
10.valorização da experiência extra-escolar; 
11.vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 
12. consideração com a diversidade étnico-racial. (Incluído pela Lei nº 
12.796, de 2013) 
13. garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida 
(BRASIL, 1996). 

 

Importante frisar que entre os treze princípios da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional de 1996, somente cinco princípios são trazidos por Veiga 

(2013) referentes ao PPP das escolas. 

É notório que além da CF/88 e a LDBEN/96 outras legislações fazem parte 

da educação e que também os princípios são de igual maneira utilizados quando da 

necessidade de fundamentar projetos e outros atos da educação, somente não 

serão abordados aqui, pois não é o foco do presente trabalho as outras leis.  

Uma das normatizações ocorre através do Conselho Nacional de Educação 

e de suas Câmaras de Educação Básica (CNE/CEB) que homologou o Parecer sob 

o número 7/2010, a outra normatização foi através das Diretrizes Curriculares 

Nacionais (DCNs) que exerce um papel de organizar juntamente com a LDBEN/96 e 

a CF/88 a garantia da democracia, que sempre estão contidos nos princípios 

conforme segue: 

 

O sentido adotado neste Parecer para diretrizes está formulado na 
Resolução CNE/CEB nº 2/98, que as delimita como conjunto de definições 
doutrinárias sobre princípios, fundamentos e procedimentos na Educação 
Básica (…) que orientarão as escolas brasileiras dos sistemas de ensino, na 
organização, na articulação, no desenvolvimento e na avaliação de suas 
propostas pedagógicas. Por outro lado, a necessidade de definição de 
Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica está posta 
pela emergência da atualização das políticas educacionais que 
consubstanciem o direito de todo brasileiro à formação humana e cidadã e à 
formação profissional, na vivência e convivência em ambiente educativo. 
Têm estas Diretrizes por objetivos:  
 
I – sistematizaros princípios e diretrizes gerais da Educação Básica contidos 
na Constituição, na LDB e demais dispositivos legais, traduzindo-os em 
orientações que contribuam para assegurar a formação básica comum 
nacional, tendo como foco os sujeitos que dão vida ao currículo e à escola;   

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
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II – estimular a reflexão crítica e propositiva que deve subsidiar a 
formulação, execução e avaliação do projeto político-pedagógico da escola 
de Educação Básica; (...)(BRASIL, 2010). 

 

Os princípios elencados na LDBEN (BRASIL,1996) estão intrínsecos nas 

metasdo Plano Nacional de Educação(BRASIL, 2014), nas Diretrizes Curriculares 

Nacionaispara a Educação Básica (BRASIL, 2010) e noReferencial Curricular 

Gaúcho(RIO GRANDE DO SUL, 2018). 

A seguir, conforme o título II da Lei 9.934 /96 dos princípios e fins da 

educação nacional, temos o seguinte princípio: 

 

Art. 2º A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios 
de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o 
pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho(BRASIL, 1996). 

 

Conforme os princípios constitucionais, a educação é voltada para assegurar 

o PPP enquanto documento da escola, diante desse fato a LDBEN (BRASIL,1996) 

no título II, dos princípios e fins da educação nacional, em seu artigo terceiro, 

estabelece os seus princípios já anteriormente citados. 

O primeiro princípio demanda o entendimento de que todos devem ter a 

possibilidade de acesso ao ensino em que se requer a igualdadede chances, 

propondo caminhar juntos, a quantidade com a qualidade evitando as 

desigualdades. Todos têm direito à formação humana e ao domínio de 

conhecimentos. 

A Lei de Diretrizes e Bases 1996 em seu segundo princípio defende a" 

liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte 

e o saber". Segundo Veiga, nesse artigo a delegação dada à escola pela 

Constituição Federal de 1988, possibilitou através da gestão a implementação de 

atitudes práticas e a liberdade com autonomia, onde ambas sempre se encontrarão 

em sintonia. 
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 O terceiro princípio faz referência à prática da ação de muitos pensamentos 

e de diversas criações para o exercício da pedagogia, chamando-se de "princípio do 

pluralismo e de concepções pedagógicas''. Este princípio está coordenado com o 

quarto princípio do "respeito à liberdade e apreço à tolerância". Eles nos mostram 

aimportância de poder agir conforme nossas necessidades e concepções, 

respeitando a liberdade de agir e de expressar. 

O quinto princípio sublinha a necessidade da "coexistência de instituições 

públicas e privadas de ensino", relatando as diversas escolas de âmbito privado e 

público que podem oferecer diferentes oportunidade de estudar. O sexto princípio 

fecha com o quinto. É o princípio da "gratuidade do ensino público em 

estabelecimentos oficiais" que defende que o ensino não deve ser cobrado em 

instituições que dependem do ensino oficial. 

O sétimo princípio realça a " valorização do profissional da educação 

escolar" e o nono princípio "garantia de padrão de qualidade" vem para salvaguardar 

o professor com boa formação inicial e continuada, a fim de que seja capaz de 

oferecer uma educação de qualidade e assim ser valorizado profissionalmente. 

O oitavo princípio "gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei 

e da legislação dos sistemas de ensino" faz uma defesa das possibilidades de 

engajamento da escola com toda a comunidade escolar. Assim, a escola poderá 

ouvir os anseios da comunidade e oferecer ações democráticas. 

O décimo "princípio da valorização da experiência extraescolar" argumenta 

que deve ser feita uma valorização na construção e na prática do conhecimento que 

já vem com o aluno. O conhecimento prévio e conhecimento de mundo são 

experiências que devem ser somadas. Esse princípio se completa com o décimo 

primeiro que traz a "vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas 

sociais". Isso significa que estão correlacionadas ao ensino educacional a atividade 

da prática pedagógica com ação das atividades sociais. 
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O penúltimo princípio faz referência sobre a "consideração com a 

diversidade étnico-racial" que foi incluída pela lei de número 12.796, de 2013, que 

vem demonstrar que existem vários grupos étnicos e uma diversidade racial. Este 

princípio está complementando o último artigo da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (BRASIL,1996), é o princípio da "garantia do direito à educação 

e à aprendizagem ao longo da vida" que procura resguardar como direito básico e 

social todos aqueles que buscam o aprendizado. 

 

2.2 PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO DA ESCOLA "A" E DA ESCOLA "B" 

 

No que diz respeito ao conceito da palavra projeto, esta refere-se a "lançar 

para frente". Segundo Veiga (2013, p.12), para buscar algo que é possível " É 

antever um futuro diferente do presente", podendo ter um compromisso coletivo 

definido e articulado. Concebendo o político e o pedagógico como interligados para 

sua devida efetivação da intenção, com propósitos veiculados às ações educativas 

de qualidade.  

Sendo assim, a autora diz que: "Ele é construído e vivenciado em todos os 

momentos, por todos os envolvidos com o processo educativo da escola". Nessas 

condições é que vem ao encontro os princípios norteadores do PPP resguardados 

pela sua legislação vigente fazendo com que seja realizada de forma transparente e 

efetiva. 

A Escola A estabeleceu em seu Projeto Político-Pedagógico a seguinte 

filosofia: 

Educar para a formação de um cidadão consciente, responsável, 
participativo, que contribua para a construção de uma história humana 
conforme os valores éticos e os direitos e deveres numa perspectiva de um 
mundo sustentável e com dignidade para todos (2019). 

 

A escola pública enquanto uma instituição social traz consigo valores nas 

suas organizações pedagógicas transformando estas em ações refletidas e 

reflexivas na organização da sociedade. Considerando que estes valores servem 
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para dar rumo à escola norteando a sua atuação e decisão pode-se referir aos 

princípios da estrutura do PPP, trazendo reflexões importante para a análise do 

Projeto Político-Pedagógico.  

 

A proposta curricular do Projeto Político-Pedagógica da escola A "objetiva 

colocar a escola em situação diferente daquela que já existe; pressupõe, assim, 

qualificar-se e qualificar os sujeitos, os espaços, as propostas". Referindo ainda que 

“A qualidade do ensino é o ponto central de qualquer proposta para a escola pública 

em que professores cientes da sua postura, possibilitam o aprender por prazer, o 

(re)construir, o criticar e ocriar". Continuando diz ainda que "Dar uma dimensão 

política ao ato pedagógico permite que se tenha intencionalidade no planejamento 

escolar".  

Por sua vez, a Escola B diz que os princípios da LDBEN (BRASIL, 1996) 

fazem parte da proposta pedagógica das escolas estaduais aparecendo logo na 

filosofia da escola. Então o PPP da escola B cita: 

A Escola visa uma Educação comprometida com a formação integral do 
educando, respeitando as diferenças individuais, oportunizando condições 
para o desenvolvimento do espírito crítico com responsabilidade, consciente 
de suas atitudes frente os direitos e deveres para com a escola e também 
para o exercício da cidadania e participando ativamente da sociedade. 
(PPP. Escola B) 

Dessa forma, a escola vê o aluno como protagonista de seu saber, sendo 

protegido e resguaradado por seus direitos básicos.Logo, trazendo em seus 

objetivos a escola B  propõe:  

Integrar o aluno no processo educativo, proporcionando-lhe condições que 
desperte o desejo de investigar, pesquisar, participar da construção do seu 
próprio conhecimento com auxilio e orientação do grupo  docente da escola, 
assim preparando-os para compreenderem seu valor na escola e na 
sociedade atual, construindo uma nova sociedade mais justa e 
igualitária.(2019) 

 

Diante dessa posição, a escola defende que o aluno deve ser ambientado ao 

meio escolar onde ele possa dispor de todas as condições, vindo a desenvolver e 

construir com dignidade o seu saber. 
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2.3 CINCO PRINCÍPIOS NORTEADORES DO PPP EM VEIGA 

 

A professora Ilma Passos Alencastro Veiga em seu livro " Projeto Político-

Pedagógico na escola: uma construção possível" argumenta sobre o 

comprometimento do agir juntos, trabalhar em prol do bem comum, do exercício da 

cidadania e da participação democrática da comunidade escolar. A autora apresenta 

cinco princípios norteadores que fundamentam os afazeres pedagógicos e 

asnormatizações do Projeto Político Pedagógico que balizam a filosofia e os 

objetivos das escolas.  

Diante das normas legais, Veiga (2013, p.16) define como "Princípios 

Norteadores do Projeto Político-pedagógico", entendendo que "A abordagem do 

Projeto Político-Pedagógico, como organização do trabalho da escola como um 

todo, está fundada nos princípios que deverão nortear a escola democrática, pública 

e gratuita". Dessa maneira a autora elenca em seu livro cinco princípios que 

considera os mais relevantes: “Igualdade, qualidade, gestão democrática, liberdade 

e valorização do magistério". Posteriormente, serão verificados se esses princípios 

estão de acordo com a Escola "A" e a Escola "B" objetos desse estudo da presente 

pesquisa.  

Veiga (2013) faz um alerta sobre o propósito do PPP: 

 

Inicialmente, convém alertar para o fato de que essa tomada de 
consciência, dos princípios norteadores do projeto político-pedagógico, não 
pode ter o sentido espontaneísta de se cruzarem os braços diante da atual 
organização da escola, que inibe a participação de educadores, funcionários 
e alunos no processo de gestão (2013, p.21). 
 
 

Essa contribuição de Veiga (2013) nos traz como reflexão de vigilância de 

que os princípios existem para serem aplicados comunitariamente, que possam ser   

comum a todos, valorizando o todo e não o individual. Com a atenção aos 

respectivos "princípios norteadores" ela relata que:  

 

Acreditamos que os princípios analisados e o aprofundamento dos 
estudos sobre a organização do trabalho pedagógico trarão 
contribuições relevantes para a compreensão dos limites e das 
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possibilidades dos projetos político-pedagógicos voltados para o 
interesse das camadas menos favorecidas (2013, p.21). 
 

 

Considera-se que através do PPP seja realmente atendido os propósitos 

referentes à ação, composição e postura a que se propõe, sanando assim àqueles 

que dele realmente necessitam e fazendo com que importantes colaborações sejam 

aplicadas. Para a autora os princípios são de grande significado, porque devem 

trazer para dentro da escola a transformação do que está escrito em   atuação, 

movimento, transformação, para vivências do cotidiano do mundo real dos seus 

atores. 

Posterior a estas colocações, passaremos à verificação do Projeto Político-

Pedagógico da Escola A e da Escola B de acordo com os princípios referendados 

nesse capítulo. O Projeto Político-Pedagógico vem, através de seus cinco princípios 

norteadores, acostar como pauta ordenar o trabalho da escola de uma forma geral, 

encaminhando "a escola democrática, pública e gratuita" (VEIGA, 2013, p. 16).  

Essa ferramenta deve servir como uma bússola, norteando a escola 

democrática, pública e gratuita. Como já vimos anteriormente, Veiga (2013) defende 

cinco princípios norteadores que devem fazer parte da estrutura do PPP. São 

apresentados a seguir: 

O princípio da igualdade, segundo a autora, é um direito de "Igualdade de 

condições para acesso e permanência na escola" Veiga (2013, p. 16). Esta 

igualdade deve propiciar ao aluno oportunidades iguais em relação aos direitos de 

todos à educação. A escola deve ser capaz de receber alunos de diferentes 

condições econômicas e de diferentes perfis étnicos e sociais. 

O princípio da qualidade, segundo Veiga (2013, p.16), "não pode ser 

privilégio de minorias econômicas e sociais. O desafio que se coloca ao projeto 

político-pedagógico da escola é o de propiciar uma qualidade para todos". O aluno 

deve ser incentivado a pesquisar, a investigar novos conhecimento, a fim de que ele 

possa fazer parte de um sistema de qualidade na aprendizagem que lhe ofereça 

boas oportunidades na vida. 

O princípio da gestão democrática, segundo Veiga (2013, p.16), "é um 

princípio consagrado pela Constituição vigente e abrange as dimensões pedagógica, 
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administrativa e financeira. Ela exige uma ruptura histórica na prática administrativa 

da escola", continuando no mesmo entendimento "com o enfrentamento das 

questões da exclusão e reprovação e da não permanência do aluno na sala de aula, 

o que vem provocando a marginalização das classes populares”. Concluindo que 

"Esse compromisso implica a construção coletiva de um projeto político-pedagógico 

ligado à educação das classes populares".  

Nesse ponto, Veiga (2013, p.18) estende dizendo que "A gestão 

democrática exige a compreensão em profundidade dos problemas postos pela 

prática pedagógica." Continuando ainda nesse mesmo pensamento " Ela visa 

romper com a separação entre concepção e execução, entre o pensar e o fazer, 

entre a teoria e prática."  

A autora acredita que a gestão democrática tem ligação com o reconsiderar 

a sustentação de poder da escola, em decorrência de sua socialização, facilitando a 

participação coletiva, diminuindo, portanto, o individualismo. Veiga (2013, p.18) 

defende "a reciprocidade que elimina a exploração; a solidariedade que supera a 

opressão; a autonomia que anula a dependência de órgãos intermediários que 

elaboram políticas educacionais das quais a escola é mera executora."  

  Nos fragmentos acima, pode-se inferir que a gestão exige a participação de 

diferentes representatividades e que esse princípio está "no interior da escola, não é 

um princípio fácil de ser consolidado, pois trata-se da participação crítica na 

construção do projeto político-pedagógico e na sua gestão" Veiga (2013, p.18). 

O princípio da liberdade, conforme Veiga (2013, p.18), "é outro princípio 

constitucional. O princípio da liberdade está sempre associado à autonomia. (...) A 

autonomia e a liberdade fazem parte da própria natureza do ato pedagógico." 

Momento este em que "O significado de autonomia remete-nos para regras e 

orientações criadas pelos próprios sujeitos da ação educativa, sem imposições 

externas." Para a ela "a liberdade é uma experiência de educadores e constrói-se na 

vivência coletiva, interpessoal. Portanto, “somos livres com os outros, não apenas 

dos outros” (Rios, 1982. p. 77 Apud Veiga, 2013. p. 19). A autora conclui que "a 

liberdade deve ser considerada também como liberdade para aprender, ensinar, 
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pesquisar e divulgar arte e o saber direcionados para uma intencionalidade definida 

coletivamente". 

O quinto princípio é o da valorização do magistério relacionando-se com a 

formação e diretamente com as condições de trabalho. Segundo Veiga (2013, p.19), 

"é um princípio central na discussão do projeto político-pedagógico" como também 

deve estar relacionado com " a formação inicial e continuada nas condições de 

trabalho”. Também acreditamos que na valorização do magistério temos a 

qualificação do ensino e da aprendizagem. O professor bem valorizado 

profissionalmente adquire uma condição de sujeito mais participativo e importante na 

construção dos saberes e na construção do seu perfil de sujeito cidadão capaz de 

realizar transformações pessoais e coletivas. 

Diante da apresentação dos cinco princípios norteadores em Veiga (2013) e 

da importância que eles possuem para a organização do Projeto Político-

Pedagógico das escolas, registra-se sua grande contribuição para o interesse de 

todos, visto que é das possibilidades dos Projetos Político-Pedagógicos, voltados 

para os anseios das camadas menos favorecidas, que se pode construir um futuro 

melhor para toda a comunidade escolar. 
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3 METODOLOGIA 

 
A sequência da metodologia empregada foi realizada da seguinte forma: tipo 

de pesquisa, objeto de estudo, procedimento de coleta de dados e   procedimento 

de análise dos dados. 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

A metodologia utilizada na pesquisa foi a documental com abordagem 

descritiva qualitativa na análise dos documentos. Foi conduzida sob forma de leitura, 

análise e comparação entre os princípios de Ilma Passos Alencastro Veiga e os 

projetos político-pedagógicos de duas escolas. 

No caso da pesquisa com abordagem descritiva, o autor Gil (2008) 

argumenta que para a elaboração desse tipo de pesquisa é necessário que esteja 

em conformidade com o seguinte: 

 

As pesquisas desse tipo têm como objetivo primordial a descrição das 
características de determinada população ou fenômeno ou o 
estabelecimento de relações entre variáveis. São inúmeros os estudos que 
podem ser classificados sob esse título e uma de suas características mais 
significativas está na utilização de técnicas padronizadas de coleta de 
(Gil,2008, p.28). 

 

O autor também afirma que para a pesquisa atingir os objetivos propostos na 

obtenção dos dados da pesquisa, a pesquisa documental deve ser relacionada à 

coleta de dados. 
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3.2 OBJETO DE ESTUDO 

 

      O objeto de estudo consistiu em analisar os PPPs de duas escolas estaduais do 

município de Cruz Alta, aqui chamadas de Escola A e Escola B. 

 

3.3 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

Primeiramente, antes da pandemia da COVID 19, foi levado um ofício a cada 

estabelecimento de ensino,solicitando a permissão para a observação de 

levantamento de dados do PPP da escola.  

Em um segundo momento, o PPP de cada escola foi enviado, para mim, via 

e-mail. Com um diário de bordo foram realizadas anotações para, posteriormente, 

serem lidas e analisadas, para o levantamento de questões quanto a sua adequação 

aos princípios de Veiga (2013). Outrossim, em decorrência da pandemia da Covid-

19 que se instalou no Brasil, a partir do mês de março, alguns procedimentos 

sofreram alterações, mas sem prejuízos ao presente trabalho. 

 

3. 4PROCEDIMENTOS DE ANÁLISEDOS DADOS 

 

 
Mediante o procedimento de abordagem descritiva qualitativa os dados 

foram analisados para verificar se os cinco princípios norteadores do PPP de Veiga 

(2013) estavam presentes, ou não, no PPP das duas escolas públicas escolhidas 

como objeto de estudo.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste estudo, ficou evidente a preocupação que as duas escolas possuem 

em relação ao fazer pedagógico adequado, mas existem pequenas diferenças entre 

elas. Na investigação notamos que o PPP da escola A é mais abrangente em seu 

aspecto estrutural do que a escola B, por isso a análise do   PPP da escola A é mais 

extenso do que o da escola B, q é mais sucinto e originou menos comparações. 

Porém, tal constatação não prejudicou a leitura e a análise. 

Outro fato informativo é que os PPPs das escolas não são paginados e 

também não possuem o ano, mas segundo as diretoras das escolas são de 

2019.Devido a isso, iremos fazer a análise através dos itens numéricos,iniciando 

com a análise do PPP da escola A, que aborda no ponto 1.1 o seguinte:  

 

Educar para a formação de um cidadão consciente, responsável, 
participativo, que contribua para a construção de uma história humana 
conforme os valores éticos e os direitos e deveres numa perspectiva de um 
mundo sustentável e com dignidade para todos (PPP, Escola A). 

 

Conforme Veiga (2013, p.17), "Assim, todos deverão definir o tipo de 

sociedade e o tipo de cidadão que pretendem formar". Entendendo que "devemser 

buscadas situações para que seja exercida de fato a democracia no projeto político-

pedagógico",onde paradigmas podem ser mudados. No enfoque dos pressupostos 

filosóficos das escolas, compreendidos como um ponto de partida, um começo 

teórico, o início da fundamentação para a "ação que a escola deseja desempenhar".  

Veiga (2013) entende que "É nos princípios filosóficos do PPP que a 

instituição de ensino coloca suas concepções sobre o homem, a sociedade, o 

conhecimento e sobre a formação humana". Diz também que "Uma escola concebe 

a sociedade segundo a visão de uma corrente filosófica e a partir desta visão 

procura desempenhar a prática de suas ações". Para a presente reflexão fica 

exposto que a filosofia está contida no PPP como um princípio de cada escola. 

Passando adiante, na análise da escola Apercebe-se que o PPP no seu 

ponto 1.2 tratasobre o "Objetivo do Estabelecimento" eestá escrito da seguinte 

maneira: "Promover formação integral do educando, para que se torne capaz de 
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refletir, questionar, discernir e resgatar valores, assumindo de maneira consciente, 

eficiente e responsável, o papel de agente transformador da sociedade", como 

também "a partir da formação para a vida e para a convivência, no exercício 

cotidiano dos Direitos Humanos como forma de vida e organização social, política, 

econômica e cultural." 

Na concepção de Veiga (2013, p.23), "É necessário decidir, coletivamente, o 

que se quer reforçar dentro da escola e como detalhar as finalidades para se atingir 

a almejada cidadania". Pode-se inferir que afinalidade, segundo a autora, está 

acompanhada de intencionalidades e os objetivos em que a escola se propõe para 

trazer à reflexão os princípios como norte da escola.Veiga (2013, p.23) defende "(...) 

a escola como um todo está fundada nos princípios que deverão nortear a escola 

democrática, pública e gratuita".  

Outro princípio, na citação de Veiga (2013) relata que deve existir a 

abrangência qualitativa e a "manutenção de qualidade". Nos reportando à escola A, 

em seu histórico, ela faz referência a uma escola de qualidade. Também em seu 

ponto 3 do diagnóstico,o PPP traz o seguinte fragmento:"Para se constituir num 

espaço educativo democrático, em constante construção, a escola visa zelar pela 

qualidade de ensino, que é sem dúvida, a alma desta Escola" (PPP, Escola A, ponto 

3).  

Em seu ponto 3.1.4 do PPP, que fala da supervisão escolar também fica 

clara a preocupação com a qualidade dizendo que " (...) acerca da inovação da 

prática educativa cujo fim é garantir a qualidade de ensino". Novamente a qualidade 

é citada como elemento relevante na condução do ensino da escola. 

O ponto da "Organização do Sistema Escolar" em seu subtítulo " 5.1 do 

Projeto Político-Pedagógico" e " 5.2 do Plano Integrado/Plano Global /Plano de 

Ação" aborda o seguinte: "Para que a Escola possa garantir o acesso ao 

conhecimento, ao ensino de qualidade, ao processo permanente de construção e 

reconstrução do saber interdisciplinar e multicultural, com vista ao desenvolvimento 

humano pleno (...)". Esta colocação procura a certeza de que toda a comunidade 

deve assumir o compromisso com a filosofia da escola dentro dos padrões 

estabelecidos. 
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A escola A em seu plano de ação no ponto 5.2 diz que procura “construir 

coletivamente, responsabilidades e normas de convivência que sejam respeitadas 

por todos" (PPP, Escola A,ponto 5.2). Diante desse modo de atuação "Dos princípios 

de convivência se originam as normas (...) e devem refletir a dinâmica e a realidade 

da escola (PPP, Escola A). Continuando nesse mesmo ponto de vista: "Possibilitam 

um processo coletivo de discussão (...) num exercício permanente de democracia 

participativa considerando valores éticos, o diálogo, a Justiça, a igualdade, a 

fraternidade e a cidadania (PPP, Escola A)". Podemos perceber que a discussão 

sobre os valores estão sendo os objetivos mais acentuados. 

Quando se fala em valores se torna importante citar a inclusão como 

processo de democratização na escola, inserida a acessibilidade no projeto político-

pedagógico da escola A. Dessa forma, ela relata dentro do ponto da metodologia 

que:  

A concepção da inclusão educacional deve permear as práticas educativas 
em todas as suas dimensões: "de modo a expressar o conceito de 
sociedade inclusiva como aquela que não elege, não classifica e nem 
segrega indivíduos, mas que modifica seus ambientes, atitudes e estruturas 
para tornar-se acessível a todos (PPP, Escola A). 

 

Na mesma linha de pensamento, Veiga (2013, p. 16) afirma que "Qualidade 

não pode ser privilégio de minorias econômicas e sociais. O desafio que se coloca 

no projeto político-pedagógico da escola é o de propiciar uma qualidade para todos." 

Nessa pontuação fica transparente a preocupação da autora. 

O princípio da gestão democrática, segundo Veiga (2013, p.17), " é um princípio 

consagrado pela Constituição vigente e abrange as dimensões pedagógicas, 

administrativa e financeira." 

A professora se estende nesse tópico argumentando da seguinte forma:  

 

“Ela exige uma ruptura histórica na prática administrativa da escola, com o 
enfrentamento das questões de exclusão e reprovação e da não 
permanência do aluno na sala de aula," desse modo vê ainda que " , o que 
vem provocando a marginalização das classes populares. Esse 
compromisso implica a construção coletiva de um projeto político-
pedagógico ligado à educação das classes populares" (2013, p. 18)".  
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Na questão democrática, está salientada a preocupação com todos, mas em 

especial com as classes menos favorecidas, a fim de que não haja a evasão escolar 

e a exclusão ou reprovação dos mais carentes. Para tanto é preciso um olhar de 

gestão democrática igual para todas as classes sociais.  

A atuação da escola A, em seu PPP no ponto 6.8, do conselho de classe 

participativo, mostra que devemos: 

“(...) acompanhar o desenvolvimento e a aprendizagem, individual e coletiva 
dos alunos”.Como também diz que "um espaço de discussão, de 
permanente construção dos processos de conscientização, democratização, 
emancipação e de diálogo entre os envolvidos no ato educativo, é instância 
do processo de gestão democrática. Os resultados obtidos pelos alunos ao 
longo de cada trimestre não poderão sofrer alterações em decorrência do 
Conselho, exceto no Conselho de Classe Final (PPP, escola A). 

 

Os fragmentos nos mostram que a gestão tem um papel amplo que envolve 

todos os atores da escola e da comunidade. Veiga (2013, p. 18) sublinha que "A 

gestão democráticaimplica principalmente o repensar da estrutura de poder da 

escola, tendo em vista sua socialização" conduzindo às diversas formas de 

posicionamento críticos na escola. 

No enfoque sobre o princípio da liberdade, Veiga (2013, p. 18) diz que "O 

princípio da liberdade está associado à ideiade autonomia", sendo necessário 

buscar os conceitos de ambos: "A autonomia e a liberdade fazem parte da própria 

natureza do ato pedagógico”. O significado de autonomia remete-nos para regras e 

orientações criadas pelos próprios sujeitos da ação educativa, sem imposições 

externas. 

No PPP da escola A esses princípios encontram-se no ponto 5.5 que trata 

das normas de convivência em que relata o seguinte: "Ao aluno, na convivência e 

inter-relação no espaço escolar, deve ser garantida uma educação inspirada nos 

princípios da liberdade, da igualdade, do respeito às diferenças" salientando que " é 

na solidariedade humana a qual garanta seu sucesso escolar e promova a 
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cidadania" como também," a "liberdade de opinião e expressão, considerando a 

pluralidade de ideais e concepções, os valores éticos e o diálogo". 

Nos fragmentos acima, fica evidente que na convivência e interação no 

espaço escolar, todos devemrespeitar os segmentos da comunidade escolar, 

reconhecendo as singularidades, as diferenças, os deveres e os direitos de cada 

um, assumindo um compromisso com a liberdade individual e coletiva de escolhas. 

O princípio da valorização do magistério,conforme Veiga (2013, p.19),é um 

princípio central na discussão do projeto político-pedagógico. Entendendo que "A 

qualidade do ensino ministrado na escola e seu sucesso na tarefa de formar 

cidadãos (...) relaciona-se estreitamente à formação (inicial e continuada)", como 

também entende que as condições de trabalho e a remuneração são elementos 

indispensáveis à profissionalização do magistério. 

Percebemos que a valorização do magistério está condicionada à formação 

inicial e continuada do professor. Além disso, as condições de trabalho e a 

remuneração são fatores que influenciam na valoração profissional.  

Passaremos aqui a fazer a análise do PPP da escola "B". Iniciamos pela 

apresentação da filosofia da escola B, que diz o seguinte:  

"A Escola visa uma Educação comprometida com a formação integral do 
educando, respeitando as diferenças individuais, oportunizando condições 
para o desenvolvimento do espírito crítico com responsabilidade, consciente 
de suas atitudes frente os direitos e deveres para com a escola e também 
para o exercício da cidadania e participando ativamente da sociedade”. 
(PPP, escola B). 

 

Em seus objetivos, a escola B defende a posição de " Integrar o aluno no 

processo educativo, proporcionando-lhe condições que desperte o desejo de 

investigar, pesquisar, participar da construção do seu próprio conhecimento com 

auxílio e orientação do grupo docente da escola". Na mesma linha, "assim 

preparando-os para compreenderem seu valor na escola e na sociedade atual, 

construindo uma nova sociedade mais justa e igualitária”. 

Nesse patamar de princípios percebe-se que a escola dedica ao seu 
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alunado objetivosque  perpassam pelos princípios elencados em Veiga (2013). A 

escola também oferece ao seu alunado, no decorrer do ano, atividades que 

envolvem o espírito crítico e a responsabilidade de trabalhar em equipe através de 

atividades extra-classe que visem a integração de todos os alunos. Veiga 

(2013,p.18) diz que "O objetivo primordial de nossa proposta é de que educadores e 

alunos compartilhem a vontade de ver a escola como um ambiente gerador de 

saberes e de sucesso". 

O PPPda escola B tambémdiz que: "A sensibilidade é uma característica 

imprescindível a nós, professores. É com ela que tentamos conhecer melhor nossos 

alunos para atuarmos como educadores". Segundo a escola, “a igualdade de direitos 

é a forma de garantir que todos sejam atendidos de maneira igualitária em suas 

necessidades”. 

 A escola também manifesta a  preocupação com a taxa de reprovação de 

alguns alunos dos anos finais (7º e 8º anos), “ tornando-se necessária a re-

implantação do Projeto de Oficina de Reforço (para todo o Ensino Fundamental)". 

Como também entende que "Ressalta-se a importância do Projeto de Educação 

Física nas Séries Iniciais, pois é através das atividades lúdicas, brincadeiras, 

exercícios físicos e jogos que se obtém o desenvolvimento integral da criança."  

Sendo assim, o PPP da escola B em suasmetas possui vários pontos 

positivos quando cita o seguinte:"Proporcionar uma escola comprometida com 

mudanças críticas, criativas, flexíveis, sensíveis para proporcionar ao nosso alunado 

uma melhor qualidade do ensino-aprendizagem", como também "o resgate dos 

valores fundamentais, para a formação de um bom cidadão: responsabilidade, 

organização, criticidade, resgate aos valores". 

Conforme Veiga (2013), "É nos princípios filosóficos do PPP que a 

instituição de ensino coloca suas concepções sobre o homem, a sociedade, o 

conhecimento e sobre a formação humana". Desta forma, a filosofia da escola B no 

PPP, diz o seguinte: "A Escola visa uma educação comprometida com a formação 

integral do educando,respeitando as diferenças individuais, oportunizando 

condições", acrescentandoa importância "para o desenvolvimento do espírito crítico 

com responsabilidade, consciente de suas atitudes frente os direitos e deveres para 
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com a escola e também para o exercício da cidadania e participando ativamente da 

sociedade". 

Nos fragmentos acima, pode-se inferir que o objetivo da escola B defende a 

posição de integrar o aluno no processo educativo, proporcionando-lhe condições 

que desperte o desejo de investigar, pesquisar, participar da construção do seu 

próprio conhecimento com auxílio e orientação do grupo docente da escola.Dessa 

forma, a escola visa proporcionar uma qualidade de ensino que engloba vários 

fatores e assim vai preparando o aluno para entender qual o seu papel e o seu valor 

na escola e na sociedade atual, construindo uma nova sociedade mais justa e 

igualitária. 

Vale registrar que a escola B apresenta seu PPP mais reduzido, mas com 

todas as informações necessárias para o bom andamento da escola. Por esse 

motivo, nossa análise também ficou mais reduzida. 
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5CONCLUSÃO 

 

Pôde-se concluir que as duas escolas possuem os cinco princípios 

norteadores do PPP que devem orientar as escolas de acordo com Veiga (2013). 

Apenas notou-se que o PPP da escola A é mais abrangente em seu aspecto 

estrutural do que o PPP da escola B, que é mais sucinto, mas sem alterações 

quanto às comparações relacionadas aos princípios norteadores aqui relacionados. 

Na investigação, observou-se que ambos os PPPs estão em consonância 

com os aspectos das leis. Diante disso, sabemos que a construção da educação é 

um processo e podemos dizer que em termos de legislação estamos bem 

resguardados. Dessa forma, é preciso sempre um olhar aguçado para verificarmos 

onde podemos atuar com esses princípiospois, precisamos trazer o fazer 

pedagógico, para a práxis escolar. Assim, seremos todos beneficiados com a 

qualidade do ensino e a certeza da aprendizagem. 

O presente estudo mostrou, através da leitura e análise do Projeto Político-

Pedagógico de duas Escolas Estaduais, a importância e o significado que o PPP 

significa na vida escolar. Foi possível trazer uma pequena amostra do papel do PPP 

nas escolas. Ele é o documento que direciona as escolas, estabelece a identidade e 

a autonomia como um consenso necessário e importante, a fim de direcionar a 

missão e os valores da escola e assegurar a democracia. Foi possível verificar a 

relevância do que está escrito, posto como documento técnico, dentro do quadro 

pedagógico escolar, que serve de norte para a execução de todo o trabalho da 

escola.  

Portanto, deixo registrado que a investigação proporcionou a esta 

pesquisadora novas curiosidades. Futuramente poderei continuar nessa mesma 

linha de pesquisa, pois despertei a vontade de aprofundar esses conhecimentos a 

respeito da mesma. Foi muito gratificante poder trabalhar com o enfoque da 

presente autora, incluindo mais leituras na minha caminhada pedagógica.  

Pude perceber que através do PPP bem estruturado a escola passa a 

fortalecer a sua identidade e a exercer a sua cidadania, juntamente com todo o 

contexto e a comunidade escolar. É através de princípios norteadores que podemos 
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desconstruir modelos inadequados e reconstruir novos paradigmas sempre, uma vez 

que nada é estanque nem pode ser.  

Para completar vale registrar que na educaçãotodos juntos somos 

responsáveis por aquilo que nos propomosfazer, portanto a escola deve ser vista e 

vivida sob o manto da igualdade, da qualidade, da gestão democrática, da liberdade 

e da valorização do magistério. Todos unidos e em consonância poderemos garantir 

um padrão de qualidade e valorização profissional capaz de vincular a educação 

escolar com a excelência no trabalho e nas práticas sociais. 
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