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INTRODUÇÃO
 O cenário mundial de transformações provocadas pelo advento da globalização na economia  e na sociedade  em geral trouxe reflexos de mudanças,  na esfera educacional no âmbito da América Latina, principalmente, nos países como Argentina, Chile  e Brasil, que a partir da década de 90 vêm passando por um amplo processo de reformulação das políticas públicas e de modo especial das políticas educacionais, que em sua estrutura de poder figura o Estado como sendo o principal mediador do processo. 
Uma das expressões dessas reformulações ocorridas nas políticas educacionais foi à criação da Lei 9.394/96 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB  que traz em seu bojo características marcantes que afetam diretamente as organizações escolares no que tange a estratégias de autonomia e flexibilidade, de planejamento e de ação educacional, entre  outras. 
A LDB procura dar respostas desafiadoras aos questionamentos formulados pelas organizações escolares quanto ao seu papel e sua função enquanto instituição e espaço de saber, sobretudo  quando advogavam por mais autonomia e recursos, por uma gestão democrática  entre outras reivindicações. Essa lei, instituiu e legalizou a necessidade de participação, do docente no exercício efetivo de ações coletivas, dentre essas ações a proposta pedagógica PP – Proposta Pedagógica  e Projeto Pedagógico são tratados neste artigo como sinônimos. da escola, contida em seus  artigos e respectivos incisos, segundo Valente (2000, p.114-115) achando-se assim expresso: 
Art.12.   Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e  as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de:
I -  elaborar e executar sua proposta pedagógica
Art. 13.  Os docentes incumbir-se-ão de:
I -  participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino.
 	Dessa maneira, a LDB ao estabelecer e prescrever esses artigos passa a exercer pressão para que cada organização escolar conquiste sua autonomia passando a construir seu próprio projeto, porque ela permite conferir significativas ações de conformidade com  a identidade da escola estabelecida coletivamente.
	Nesse linha de raciocínio tem-se Guimarães e Marin (1998, p.35-36) que discorrerem sobre o exercício da efetiva autonomia  voltadas a elaboração do PP esclarecendo que:
 [...]  é essencial ‘o saber fazer’, o decidir coletivamente o que se quer, para onde, como e por que ir, tendo em vista o perfil de aluno/profissional que pretende formar. O projeto Pedagógico tem como característica a qualidade de explicar o que existe, comprometer os envolvidos com a superação do atual estado de coisas com vistas à realidade futura.
Nogaro (2000) enfatiza que para se elaborar o PP há de se ter um certo cuidado, pois o mesmo necessita de um tempo para se processar, ou seja, as fases de amadurecimento das idéias, que a escola possa refletir o que ela é  e o que pensa ser. 
Igualmente, nessa linha de pensamento corroboram Guimarães e Marin (1998, p. 35) com argumentos que sinalizam alguns passos para concretizar o PP, assim descritos:
 [...] o Projeto Pedagógico concretiza a necessidade de conhecer amplamente a realidade existente através do diagnóstico e análise, de estabelecer objetivos comuns, caminhos e etapas para sua operacionalização, de divisão de tarefas entre os envolvidos e de avaliação contínua do processo e dos resultados alcançados.
Nogaro (2000, p. 56) alerta que acelerar essa dinâmica para cumprir apenas o dispositivo legal corre o risco de ficar apenas na promessa não se configurando a mudança e transformação das práticas  educativas, logo não há renovação da escola. Para o autor a motivação e o envolvimento da comunidade escolar  Comunidade Escolar é entendida neste estudo como os componentes que fazem parte do corpo docente, do  corpo discente, pais e demais funcionários da escola.  
 não se fazem com decreto, nem por publicidade, segundo ele há necessidade de um convencimento de que a participação de cada um determina o rumo diferenciado no que se quer construir.
Outro estudioso sobre o assunto é Vasconcellos  (1995, p. 163)  que explica o PP como sendo:
[...] a sistematização de um trabalho participativo (coletivo e cooperativo) que define o tipo de ação educativa que a instituição desenvolverá sem tornar-se definitivo, pois as ações dos sujeitos farão emergir necessidades e novas exigências que deverão ser consideradas. É elemento teórico-metodológico capaz de transformar a instituição e os profissionais nela atuantes.
 Também comungam do mesmo pensamento os pesquisadores Guimarães e Marin (1998, p. 35-36) que entendem o PP, a partir de uma ação coletiva, ou seja:
O projeto Pedagógico tem por finalidade orientar a ação do grupo de profissionais do ensino de uma Instituição Escolar/Curso, permitir a crítica da realidade atual e fornecer o referencial para avaliar o processo de execução do trabalho transformador nele proposto. Assim, é o referencial teórico-prático para o que cada professor proporá em seu ensino, não mais reduzindo o planejamento semestral ou anual ao preenchimento de formulários e os planos de aulas em textos sem finalidade e sentido para a prática educativa do docente.
Diante desse contexto o estudo originou-se de uma das dimensões da pesquisa intitulada As práticas de gestão da escola – uma análise a partir da prática docente, que conta com uma bolsista de Iniciação Científica do CNPq. Este projeto  é um segmento do projeto coletivo A formação do professor como resultado da inter-relações das concepções de educação, ensino e aprendizagem com as práticas de gestão desenvolvida no programa de Mestrado em Educação em uma universidade de caráter comunitário.
, mediante  análises descritiva dos dados levantados e complementados pela análise de conteúdos dos depoimentos sendo estes organizados em categorias, procura  mostrar similitudes e  dissimilitudes, relativas aos aspectos da participação de docentes das redes municipal e estadual na proposta pedagógica - PP, em relação aos aspectos de: meios promovidos pelas escolas públicas para o envolvimento efetivo desses professores no processo; tipo de diagnóstico realizado pelos professores apontando assuntos polêmicos e prioridades estabelecidas.  
A trajetória metodológica percorrida para o desenvolvimento da pesquisa acha-se a seguir delineada.    

TRAJETÓRIA METODOLÓGICA
A pesquisa foi realizada no município  de Campo Grande/MS que contava Dados registrados no ano de 2000, nas Secretárias de Educação do Estado e do Município.,  com 79 escolas estaduais e 75 municipais que oferecem Ensino Fundamental, distribuídas em sete micro-regiões.  Como o número e tipos de escolas não são homogêneos para todas as regiões, selecionou-se uma amostra estratificada contemplando as micro-regiões e nestas, a tipificação das unidades escolares. Foram selecionadas 32 escolas sendo 16 da rede estadual (RE) e 16 da rede municipal (RM), que correspondem a pouco mais de 20% do total do universo considerado. Não foram incluídas na amostra as escolas que só ofereciam o ensino médio ou que só atendiam supletivo e educação de adultos.
A pesquisa de campo ocorreu, no ano de 2001, junto a 283 docentes sendo eles 137 vinculados à Secretaria do Estado atendendo de 5ª a 8ª séries e 146 pertencentes à Secretaria do Município recebendo de 1ª a 4ª séries, ambas correspondendo a 10% dos professores que lecionavam no Ensino Fundamental.
A estruturação do estudo foi organizada de acordo com os objetivos traçados que consistiu em  investigar  a participação dos docentes das redes estadual e municipal no PP voltados aos aspectos de meios promovidos pelas escolas  para envolver docentes no processo; diagnóstico situacional da escola e  prioridades definidas no PP.
Para atingir esses objetivos traçados elaborou-se  questões abertas, cujas repostas levaram a um  conjunto de depoimentos obtidos que foram  organizados em 8 ou 9 categorias, tendo como princípio a freqüência em que os temas apareciam  sendo elas apresentadas neste estudo em forma de tabelas, seguidos da análise de conteúdos, conforme os estudos propostos por Bardin (1991).

ANÁLISE DE ASPECTOS QUE POSSIBILITARAM A PARTICIPAÇÃO DE DOCENTES NA CONSTRUÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO
Este item apresenta os aspectos estudados na pesquisa relativos a:  meios promovidos pelas escolas das redes estadual e municipal que possibilitaram o envolvimento e comprometimento dos professores na construção do PP; diagnóstico escolar elaborado pelos docentes das escolas públicas enfatizando as questões polêmicas e prioridades definidas no PP. 
	Meios promovidos pelas escolas públicas suscitando o envolvimento e a participação dos professores na elaboração do PP 
	Em relação ao aspecto do envolvimento dos docentes na construção Construção e Elaboração são tratados no artigo como sinônimos do Projeto Pedagógico ficou evidenciada a categoria 7(Não participou) que na rede estadual  registrou–se em 25,5% dos respondentes informando não terem  participado ativamente da elaboração, em contra partida na rede municipal este índice cai para 10,6%, demonstrando uma maior participação desse segmento no projeto, conforme Tabela 1:


TABELA 1 – MEIOS PROMOVIDOS PELAS ESCOLAS PÚBLICAS, DISTRIBUÍDOS POR CATEGORIAS


QUESTÃO


Categoria


DENOMINAÇÃO DA CATEGORIA

RE

RM




Freq

%

Freq

%
 1 - Qual a sua participação efetiva  na
1
Reuniões e debates – exposição de idéias
17
16,8
45
31,7
      elaboração do Projeto Pedagógico
2
Trabalho (estudo) em grupo – troca de experiências
35
23,6
59
41,6
      - PP de sua escola?
7
Não participou
38
25,5
15
10,6
Fonte:  Questionário aplicado junto aos docentes.
Nota:  Deixaram de participar da análise por não serem significativas as respostas das seguintes questões =Q e suas respectivas categorias = ( ), assim discriminadas:
 Q1 (3-Veiculação das informações,  4 – Definição das prioridades,  5 – Cursos de Capacitação  e  6 – Não participou e 8 – Não foi elaborado).

Observa-se nos depoimentos agrupados na Categoria 7, as justificativas dos professores, em relação a  sua não participação na elaboração do PP.


Rede Estadual
“Na realidade nós os professores tivemos um mínimo de participação, esse é o motivo pelo qual estamos de modo geral enfrentando muitas dificuldades em relação à alfabetização; “Participo indiretamente, pois  não conheço o projeto”; “Na atual escola minha participação foi nula. Eu não fui envolvida neste projeto, eu desconheço minha participação no mesmo”; “Nenhum porque quando chequei já estava pronto, mas foram feitas reuniões com os demais professores  para tal fim

 Rede Municipal
“Não participei da elaboração porque nesse momento não trabalhava na mesma”; “Não foi possível porque quando cheguei na escola já estava pronto”;“Na elaboração não participei estava em licença maternidade”; “Nenhuma. Não estava lá no ano passado quando foi elaborado”; “Não tive participação, pois sou contratada e quando cheguei já estava pronto”.
Diante dos depoimentos  que confirmam os dados da Categoria 7, na Tabela 1, pode-se entender que não houve um processo de sensibilização que permitisse o envolvimento e o compromisso dos docentes da rede estadual a participarem do PP, bem como de mecanismos que os levassem a conhecer o processo mesmo ele já construído  dificultando assim as sugestões recomendadas por Vasconcelos(1999, p.175)  quando afirmar que: “Antes de se iniciar a elaboração do Projeto Político-Pedagógico, é preciso uma etapa de sensibilização, de motivação, de mobilização para com a proposta de trabalho, a fim de que a tarefa seja assumida, tenha significado para a comunidade”.
Também comunga da mesma idéia Veiga (1995, p.4) ao deixar evidente a importância que se deve dar a participação coletiva ao argumentar que:
Na organização escola, que se quer 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.
Em texto elaborado pela equipe editorial da Universidade de Caxias do Sul   fica reforçada a necessidade da participação efetiva de docentes na construção do PP como participe do processo de mudança buscando a qualidade do ensino. Esse trabalho coletivo em que todos têm a oportunidade de viver uma aventura de desenhar e construir um caminho comum   confere  a legitimidade do PP. 
Segundo Gandim (1999) o conceito de participação varia de acordo com a organização. Nas instituições sociais, onde estão inseridas as escolas, a participação é fator fundamental para a elaboração do PP e deve constituir direito de todos os componentes envolvidos na escola, principalmente o professor.   
	Gandim (1999, p.47) mostra sua  preocupação afirmando que:
A participação não é simplesmente aquela presença, aquele compromisso de fazer alguma coisa, aquela colaboração, aquele vestir a camisa da empresa nem mesmo a decisão em alguns pontos esparsos e de menor importância; participação é aquela possibilidade de todos usufruírem dos bens, os naturais e os produzidos pela ação humana.
Dessa maneira pode-se afirmar que a participação dos professores das redes na elaboração da PP, como estabelece os artigos 12 e 13 da LDB, necessita de outros mecanismos para a implementação do processo, como a sensibilização e capacitação dos docentes.
Também, na Tabela 1, conforme Categorias 1e 2 tem-se que os resultados de 40,4% (RE) e de 73,3% (RM) relativos aos professores que  se achavam comprometidos com a construção do PP. Os  depoimentos que acompanham a análise reforçam os resultados de que o envolvimento dos professores ocorreu por meio de mecanismos promovidos pelas suas escolas como, por exemplo,  reuniões que  houve a exposição de idéias e de trabalhos e ainda os estudos em grupo para troca de experiências.
Rede Estadual 
“Em reuniões; estudos de documentos”; “Participo avaliando essas metas mais importantes e revendo o que não está dando certo como imaginávamos, propondo soluções”; “Formamos grupos por séries e fizemos juntos “Houve duas reuniões, onde todos participaram e deram sugestões”; “Com idéias novas”.. 
Rede Municipal
“Participei das reuniões, trabalhos em grupo”; “Todos os professores foram envolvidos na elaboração do PPE, fizemos leitura, discussões e também redigimos em conjunto o documento”; “Discussão em equipe”; “Professores, supervisores e direção pedagógica sentam num mesmo momento e discutem a tendência pedagógica que mais se identificam, que no caso optou-se pelo sócio-construtivismo. Eu como professora participação das metas”; “Participei das reuniões, trazendo sugestões, elaborando metas e trocas de experiências vivenciadas para evitar erros cometidos no passado”. 
 Os meios promovidos pelas escolas públicas que possibilitaram a participação dos professores acham-se comentados pelos estudiosos como Hardinghan, Nérici, dando sustentação aos resultados. De acordo com Hardinghan (2000, p.60) para  que o trabalho em equipe seja produtivo vários aspectos devem ser levados em consideração, “[...] ter um conjunto de objetivos claramente definidos, passar uma mensagem consistente sobre o que se espera que cumpram,  dar retorno sobre o desempenho da equipe – o tempo todo de modo honesto e positivo”. 
	O estudo em grupo, segundo Nérici (1967)  é um método que possibilita a socialização do ensino favorecendo, notadamente, a formação da mentalidade de grupo, o desenvolvimento de aptidão para o trabalho, a concentração de atenção, a germinação e circulação de idéias, a iniciativa, a visão de um problema de outros ângulos, evitando a esteriotipação de posições ou atitudes e a fixação da aprendizagem.
	Libâneo (1994) esclarece que a finalidade do trabalho em grupo é obter a cooperação dos membros entre si, na realização de uma tarefa. Ele explica que para ter resultados satisfatórios deve ter ligação entre as fases de preparação e organização dos conteúdos e a comunicação de seus resultados para todos os envolvidos no processo.  
	Haidt (1999) conceitua grupo como sendo um conjunto de duas ou mais pessoas 
em situação de interação e agindo em função de um objetivo comum, tendo como principais objetivos do trabalho em termos didáticos de: facilitar a construção do conhecimento,  permitir a troca de idéias e de opiniões e possibilitar a prática da cooperação para conseguir um fim comum.  
	Assim, esses  meios de promover, via  trabalho em grupo, reuniões e debates contribuíram para a participação dos docentes das (RE) e (RM)  no PP, possibilitando  extrair um diagnóstico, via discussão de questões polêmicas e definição de prioridades.  
Diagnóstico escolar das questões polêmicas e prioridades definidas no PP
Na elaboração do PP os professores das escolas públicas se reuniram para a fazer um diagnóstico, iniciaram os trabalhos com algumas questões polêmicas e que após discussão dos temas elegeram por consenso as prioridades para o PP, contidas na Tabela 2, a seguir analisadas.
A Tabela 2, refere-se as questões polêmicas abordadas pelos professores, na elaboração do PP, que chama atenção dos pesquisadores pelos resultados encontrados nas escolas públicas que apresentam valores expressivos, nas categorias: 1 – Evasão escolar/repetência 7,3% (RE) contra 15,4%  (RM)  e  8 – Questões pedagógicas 23,6% (RE) contra 30% (RM). Essas questões também  foram definidas ao longo da elaboração do PP como prioridades, nas escolas das redes estadual e municipal,  discriminadas por categorias, a saber: 5- ênfase pedagógico centrado no aluno, 15,8% (RE) e 30,3%(RM);  7 - elaboração do PP centralizado 16,5% (RE) e 3% (RM); 9 - integração da comunidade 16,3%(RE) e 15%;(RM) 1 - evasão 11,7%(RE) e 9,4%(RM) e  2 - repetência 9,7%(RE) e 15% (RM).

TABELA 2 – QUESTÕES POLÊMICAS E PRIORIDADES DEFINIDAS NO PP POR CATEGORIAS
QUESTÃO
Categoria
DENOMINAÇÃO DA CATEGORIA
RE
RM



Freq
%
Freq
%

 2 – Quais  os  assuntos   mais 
      polêmicos discutidos no PP   
      de sua escola? Cite até três.
1
Evasão escolar/repetência
14
7,3
38
15,4

2
Integração da comunidade escola
31
16,2
42
17

8
Ênfase pedagógico centrado no aluno/ Questões Pedagógicas 
45
23,6
76
30,8

9
Não respondeu
39
20,4
3
1,2

3 – Quais as prioridades definidas no 
      PP de sua escola?
1
Evasão escolar/ Repetência
42
23,4
65
24,4

5
Ênfase pedagógico centrado no aluno
31
15,8
81
30,3

7
Elaboração do PP centralizado
33
16,5
8
3

9
Integração da comunidade escolar
32
16,3
40
15
Fonte:  Questionário aplicado junto aos docentes 
Nota:  Deixaram de participar da análise por não serem significativas as respostas das seguintes questões – Q e suas respectivas categorias ( ),
 assim discriminadas:Q2 (3 – Maior estrutura, 4 – Capacitação/valorização dos professores, 5-Recursos financeiros, 6-Gestão escolar e 7-Não participou); Q3 (3-Relacionamento, 4 – Implementar atividades, 6 – Gestão participativa,  8 - Não houve elaboração do PP);
	Esses resultados podem ser confirmados por meio dos depoimentos selecionados de acordo com as categorias objeto do estudo, assim detalhados:
Evasão escolar / Repetência
Rede Estadual
“Diminuir a evasão”; “Conter a evasão”. / “Diminuir a repetência escolar”; “Diminuir o índice de repetência”;  “Evasão de alunos, repetência”; “Evasão escolar”; “Repetência”

Rede Municipal
“Evasão escolar”; “Elaborar estratégias para diminuir a evasão escolar”; “Maior índice de aprovação”; “Estratégias para conter a repetência”; “Procurar meios para conter a repetência”.
Esses depoimentos apontam que as ações desenvolvidas não conseguiram ainda reduzir os índices no estado de Mato Grosso do Sul pois tem-se os registros do período de 1998 a 1999 que acusam uma taxa de evasão, segundo pesquisa realizada por Guimarães e publicada por Bencini (2000), em torno de 6%, já o índice total de retenção (repetência) foi de 23,1%.
Prosseguindo o estudo tem-se a matéria publicada pela equipe editorial do jornal Correio do Estado (2000, p.16) cujo os dados sinalizam que a evasão escolar  chegou a 19% no período noturno, número que já foi de 40%, em estabelecimentos da Rede Municipal de ensino de Campo Grande. Numericamente a informação mostra que todos os anos perto de 2,7 mil jovens desistem de freqüentar as aulas. Esses índices são de grande significância, no contexto  nacional servindo de subsídios para novas pesquisas, como sugestão a metáfora- A árvore que não dá frutos é xingada de estéril.Quem examina o solo? -  que  Bertolt Brecht nos apresenta. Na escola quem são os responsáveis pela repetência? 
Considerada por muitos autores como “fracassos da escola”, a evasão e repetência necessitam de atenção especial e principalmente de  ações que visem reduzir os índices atuais, para que esses alunos deixem de ser rotulados de incapazes, fracassados e tenha que repetir uma série novamente.
	Constata-se que os docentes ao participarem da construção do PP em sua maioria definiram como metas prioritárias a redução dos índices de evasão escolar e de repetência. Essas prioridades vêm ao encontro das sugestões de Gadotti (1992, p.69) que as apresenta:	
[...] uma nova escola já está sendo construída, apesar da resistência de muitos, espaço este em que as crianças gostarão de estar, terão prazer ao estudar nesta escola, sentirão o lugar como se fosse delas, e esta escola não será abandonada pelas crianças, pois não abandonamos a quem gostamos e ao que é nosso. 
Na busca de alternativas que minimizem essa problemática devem ser levados em conta outros questionamentos como os apresentados por Abramowicz (1995, p.29), que escreve: 
Para compreender o repetente, é preciso que se responda algumas questões: Qual é a concepção de linguagem e aprendizagem existente na escola? Quem é o aprendiz na percepção das professoras, com quem elas falam enquanto ensinam? O que ensina a professora e o que aprende o aluno? Que tipo de aprendiz é esse que repete no seu processo de aprendizagem, portanto, quem é o repetente do ponto de vista da escola?
Diante dessa situação, tem-se que o professor deve refletir e rever sobre suas práticas pedagógicas, em sala de aula,  para não incidir em falhas que venham a fortalecer os índices de  evasão e de repetência de alunos. Essas considerações  conduz a análise da próxima categoria  priorizada que tem o aluno como figura central. 
Ênfase pedagógico centrado no aluno /Questões Pedagógicas
Outra categoria que se sobressaiu no estudo tanto nas escolas estaduais (16,8%) como nas municipais(30,3%) foi a de número 5, evidenciando a ênfase pedagógica centrada no aluno, podendo ser visualizada, na Tabela 2. Dado que demonstra a consonância com o que trata o inciso IV do artigo 13 da LDB, segundo Valente (2000, p. 115) “Os docentes incumbir-se-ão de estabelecer estratégias de recuperação para alunos [...]” dessa forma constata-se a preocupação dos docentes participantes da pesquisa em centralizar esforços na figura do aluno permitindo o exercício de uma prática pedagógica  integrativa e interativa que leva em consideração anseios e necessidades e, conseqüentemente, aprimora a qualidade do ensino. 
Complementado a análise têm-se os depoimentos a seguir:
  
Rede Estadual
“Exercer a cidadania de forma consciente, a ser um cidadão crítico e participativo” ; “Valorização do ser humano”; “Educação de qualidade visando o desenvolvimento intelectual, ético e moral do aluno”; “Aprendizagem do dia a dia, buscando realizar as suas necessidades”; “Educação de qualidade tendendo os anseios da comunidade escolar”. “Aulas diversificadas provas integradas”; “Notas na avaliação”; “Alunos faltosos”; “Lembro-me de dois: a deficiência na alfabetização. Falta de integração e seqüência dos conteúdos das séries iniciais do ensino fundamental para as seguintes (5ª a 8ª)”.

Rede Municipal
“O fazer pedagógico centrado no aluno. Preparar o aluno para a sociedade no qual é inserido”; “Ampliar seus conhecimentos através de pesquisas, gincanas, feira cultural, e pesquisas de campo, jogos e trabalhos pedagógicos”; “Desenvolvimento das potencialidades e habilidades do aluno”; “Desenvolvimento de uma aprendizagem continuada”. “Indisciplina do aluno”; “Como envolver os alunos de forma a refletir na disciplina”; “Faltas”; “Proporcionar ao educando formação necessária para seu desenvolvimento.Trabalhar de acordo com seu contexto social”; “Avaliação do conteúdo estudado. Interdisciplinaridade”; 
A partir dos depoimentos detecta-se a preocupação com a melhoria da qualidade de ensino, centralizado na figura do aluno como mola propulsora para o docente refletir e agir quanto as mudanças e inovações de suas práticas pedagógicas no cotidiano escolar, buscando o maior envolvimento do aluno no processo ensino-aprendizagem, e as inter-relações com as realidades da sociedade em que se encontra.    
Essa nova postura exige do docente sua atualização contínua como elucida alguns autores existentes na literatura, como Ribas et al (1999, p.68)  ao argumentar que: “A qualidade do ensino que se desenvolve nas unidades escolares do sistema público está diretamente ligado à competência dos profissionais que nelas atuam.”. 
 	Nesse mesmo raciocínio Vasconcelos (1999, p.130) esclarece a respeito dessa nova postura profissional que o professor deve assumir, afirmando que: 
[...] para a atividade proposta a ser desenvolvida em sala de aula, o educando deverá ser chamado a participar não só na execução, mas também no planejamento dessa ação, de forma que a realização posterior não lhe seja estranha. À medida que participa da construção da proposta, terá consciência do significado de cada atividade a ser desenvolvida: precisa entender tanto o que vai estudar, como o caminho que está se propondo a fazer.
Haydt (1997, p. 55) corrobora com os autores citados ampliando as habilidades e competências do profissional docente no que diz respeito a percepção das características individuais de cada aluno e da sala de aula como um todo, explicando que:
[...]cada classe constitui um grupo social. Dentro desse grupo, que ocupa o espaço de uma sala de aula, a interação social se processa por meio da relação professor–aluno e da relação aluno–aluno. É no contexto da sala de aula, convívio diário com o professor e com os colegas, que o aluno vai paulatinamente exercitando hábitos, desenvolvendo atitudes, assimilando valores”.  
	Complementando essa linha de raciocínio a respeito da ênfase pedagógica centrada no aluno tem-se o estudioso Perrenoud (2000, p.75) que propõe a redefinição da relação com o saber na sala de aula “graças a uma verdadeira negociação do contrato didático, o que evidentemente supõe, do professor, à vontade e a capacidade de escutar os alunos, de ajudá-los a formular seu pensamento e de ouvir suas declarações”. 
	Desse modo, constata-se que as questões polêmicas permearam todo o processo do  PP  culminando  com a definição das mesmas em objetivos prioritários. 

Construção do PP centralizado
Na Tabela 2 quanto a questão 2  e sua  categoria 9 – Não respondeu, obteve-se 20,4%  e 1,2% (RM) dos professores  deixaram transparecer um total desconhecimento da finalidade do PP, ou se omitiram de modo intencional, levando em consideração que as mudanças e inovações de mentalidades que implicam em rever atitudes fundadas em padrões de competência e honestidade.
A Tabela 2, mostra a Categoria 7 - denominada de construção do PP centralizado, que evidencia os princípios burocráticos do poder, na escola, para efeito de cumprimento de tarefas, pois nos depoimentos dos docentes das redes estadual em sua maioria(16,5%) e em menor proporção na municipal (3%) mostram que os professores  se sentiram impossibilitados de colaborar na definição das prioridades do PP de suas escolas, por não terem sido envolvidos  em sua elaboração, o que leva a crer que o mesmo não foi construído de forma coletiva, deixando de levar em consideração o inciso I do artigo 13, segundo Valente (2000) que estabelece a incumbência do docente de participar da construção do PP.
Os depoimentos que mostram esses resultados e sugestões de estudiosos que tratam do assunto sobre a construção do PP, acham-se a seguir detalhados: 


Rede Estadual
 “Não participei do projeto na escola, pois comecei o trabalho no estado este ano”; “Eu nunca tive acesso a esse documento e segundo minhas colegas, as prioridades são: avaliação, evasão e repetência”; “A coordenação não gosta de falar no assunto. A direção não para na escola. Sinto me impossibilidade de responder”; “Não tenho conhecimento projeto pedagógico da escola, pois o mesmo não foi trabalhado”; 

Rede Municipal
“Não participei do projeto, porque quando fui convocada o processo já estava em andamento. Mas posso citar algumas prioridades que me foram passadas, como reuniões quinzenais com todos os professores do período tendo maior participação dos pais e  valorização de professores e alunos”.    
	A forma de poder exercida na escola delimita a postura de condução do PP, conforme esclarecimento de Lucchesi (1999, p. 104):
O modo como o poder é exercido na escola vincula-se à ideologia e ao quadro de valores dos seus dirigentes e dirigidos, afetando as relações de trabalho dentro da instituição. Dependendo do perfil ideológico do profissional é que se desenvolverá o processo administrativo, de forma mais ou menos democrática ou centralizada.
Quando o poder se concentra na direção, nas instituições onde há uma gestão autoritária, a resistência manifesta-se por confrontos, transparentes ou não, na tentativa de subverter o grupo que o detém.
 A autora Luchesi comenta  que uma das relações de poder na escola estabelecido pode ser denominado de “alienação burocrática-funcional”, em que o diretor assume postura cômoda, isto é  não-criativa, prendendo-se apenas  às obrigações burocráticas, numa conduta de que os fins justificam os meios estabelecidos pela legislação, aos quais todos da comunidade escolar devem submeter-se fielmente.
Nesse sentido deve-se ter a preocupação de detectar o tipo de poder que permeia no interior da escola como Ribas  et al (1999, 69) mostra em seu estudo:
A percepção do poder no cotidiano escolar é básica para que o profissional visualize de forma ampla o contexto onde se insere. Isso facilita o seu envolvimento no cotidiano, contribuindo para o aperfeiçoamento das questões pedagógicas e da sua maior participação; faz com que o poder nessa área se divida, o que aumenta sua autonomia e consciência quanto ao processo desenvolvido. 
	O poder exercitado pelas instituições escolares devem estar atentas ao anseios da comunidade escolar e não centralizados em interesses individuais pois a escola é um espaço de saber e de inter-relações coletivas, buscando a melhoria da qualidade do ensino como sugere Gadotti (1992, p.69) que “[...] só as escolas que conhecem de perto a comunidade e seus projetos, podem dar respostas concretas a problemas concretos de cada uma  delas”. 
	Hora (1994)  comunga com os mesmos pensamentos ao salientar que se deve usar a criatividade colocando o processo administrativo a serviço do pedagógico e assim facilitando a construção de projetos educacionais que sejam resultantes de uma construção coletiva. 
Prosseguindo a análise, à luz das teorias, tem-se  outra categoria que se destacou no processo de construção do PP nas escolas públicas denominada de integração da comunidade escolar, a seguir abordada.

Integração da comunidade escolar
A decisão de se intensificar a integração da escola com a comunidade foi um anseio dos docentes externados em seus depoimentos contribuindo para que emergisse   uma  decisão coletiva de se priorizar essa meta a ser atingida  no PP. 


Rede Estadual
“Participação dos pais”; “Comunidade escolar e falta de compromisso dos pais”; “Indiferença da comunidade”; “Atuação do colegiado escolar”; “A participação efetiva de todos os segmentos da escola”.

Rede Municipal
 “Participação efetiva na vida escolar de seu filho”; “Comprometimento dos pais para auxilia-los”; “Associação de pais e mestres”; “A falta de acompanhamento dos pais”
“Trazer a comunidade para dentro da escola”

Essa meta reduz a distância entre a escola e a sociedade beneficiando ambos em um exercício da cidadania numa gestão democrática como estabelece os incisos I e II do artigo 14 da LDB, conforme Valente (2000, p.115). 
  Contribuindo com a interpretação deste dispositivo surge Hora (1994, p.134)  descrevendo os benefícios da integração da comunidade escolar:
[...] para a comunidade, participar da gestão de uma escola significa inteirar-se e opinar sobre assuntos para os quais muitas vezes se encontra desesperada; significa todo um aprendizado político e organizacional (participar de reuniões, dar opiniões, anotar, fiscalizar, cumprir decisões); significa mudar sua visão de direção da escola, passando a não esperar decisões prontas para serem seguidas; significa, enfim, pensar a escola não como um organismo governamental, portanto externo, alheio, e sim como um órgão público que deve ser não apenas fiscalizado e controlado, mas dirigido pelos seus usuários.   
Os princípios propostos pela gestão democrática, levam a comunidade a integrar e interagir no processo de ensino-aprendizagem buscando qualidade de ensino e conseqüentemente a melhoria da qualidade de vida, podendo ser comprovada como resgate dão papel da comunidade na escola apresentada por Gadotti (1992, p.68):
 [...] o retorno à comunidade, onde surgiu a escola. Para realiza-la é preciso que a comunidade defenda-a como defende o acesso aos eletrodomésticos, a transporte,ao esgoto,ao asfalto, à moradia, ao trabalho ... enfim, que ela defenda a educação como fundamental para a sua qualidade de vida. 	
Os resultados da pesquisa destacaram a necessidade de manter o processo integrativo permeando o ambiente escolar não só na construção, mas também na implementação do PP em cada escola.

CONCLUSÃO
A pesquisa a respeito dos aspectos referentes aos meios de promover a participação dos docentes na construção do PP, questões polêmicas discutidas e refletidas no processo e prioridades estabelecidas a serem implementadas, permitiu chegar a algumas ilações:
A) Dissimilitudes
Quanto aos meios promovidos para a participação dos docentes das escolas públicas na construção do PP – tem-se a dissimilitude evidenciada com a presença acentuada do índice de não participantes (25,%) na rede estadual quando comparado com as demais categorias estudadas e a rede municipal (10,6%). Esse fato chama a atenção para o não comprometimento e envolvimento dos professores conforme inciso I do artigo 13 da LDB.
 Referente ao diagnóstico escolar das questões polêmicas e prioridades definidas no PP – constata-se que os respondentes da pesquisa em sua maioria da rede estadual não responderam as questões polêmicas (20,4%) e ao serem questionados sobre as prioridades estabelecidas no PP para a sua escola alegam que as mesmas foram definidas de forma centralizada (16,5%) diferentemente da rede municipal que registrou 1,2% de não respondentes e 3% apontaram a elaboração centralizada na escola. Além disso pode-se perceber que na discussão de assuntos polêmicos as duas redes têm em comum a questão da ênfase pedagógica focada no aluno, porém no estabelecimento das prioridades esta questão fica evidenciada na rede municipal. 
B) Similitudes
Quanto aos meios promovidos para a participação dos docentes das escolas públicas na construção do PP – há uma similitude presente nas redes estadual e municipal indicando que o envolvimento e o comprometimento via recursos didáticos como reuniões e trabalhos em grupo onde aconteceram a exposição de idéias e as trocas de opiniões em conformidade com o inciso I artigo 12 da LDB .  
	Referente ao diagnóstico escolar das questões polêmicas e prioridades definidas no PP – existem semelhanças nas redes quanto às categorias evasão escolar e repetência com índices semelhantes,  no momento das discussões em reuniões como  assuntos polêmicos e na definição de prioridades. Também se percebe a semelhança quanto à categoria integração da comunidade escolar coincidindo como tema de assuntos polêmicos e de prioridades. 
Assim a pesquisa desenvolvida trouxe contribuições sinalizando as similitudes e as dissimilitudes que servirão de subsídios para novas pesquisas e a reflexão junto às secretarias de educação das redes estadual e municipal para futuros projetos de intervenção no exercício das práticas docentes na gestão.

REFERÊNCIAS  BIBLIOGRÁFICAS

ABRAMOWICZ, Anete. A menina repetente.Campinas: Papirus, 1995.
BARDIN, L. Análise de conteúdo. Lisboa, Portugal: Edições 70, 1991
BENCINI, R. Vergonha Nacional. Revista Nova Escola. São Paulo: Abril, 2000. 
GANDIM, D. e GANDIM, L. A. Temas para um projeto político- pedagógico. Petrópolis, RJ: Vozes, 1999.
GADOTTI, M. Escola cidadã.  São Paulo: Cortez, 1992
GADOTTI, Moacir. Salto para o futuro: Construindo a escola cidadã, projeto político pedagógico. Secretária de Educação a Distância. Brasília: Mec, Seed, 1998. 
GUIMARÃES, C. M. & MARIN, F. A. D. G. Projeto Pedagógico: considerações necessárias e sua construção. NUANCES. Presidente Prudente, Vol. IV, p. 35-47, setembro de 1998.
HAIDT, R. C. C. Curso de didática geral. São Paulo: Ática, 1999.
HARDINGHAN, A. Trabalho em equipe. São Paulo: Nobel, 2000.
HORA, D. L. da. Gestão democrática na Escola: artes e ofícios da participação coletiva. Campinas: Papirus, 1994.
LIBÂNEO, J.C.  Didática. São Paulo: Cortez, 1994
LUCCHESI, M. A. S.  O diretor da escola pública, um articulador. In: MYRTES, A. & NÉRICI, I.G. Metodologia do ensino Superior. Rio de Janeiro: Fundo de Cultura, 1967.
NOGARO, A. O Projeto Político – Pedagógico da escola e a reconstrução das fronteiras da participação. Revista de Ciências Humanas, Vol I, nº 1, Frederico Westphalem: URJ Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, Agosto de 2000. 
PERRENOUD, P. Dez novas competências para ensinar. Porto Alegre: Artes Médicas, 2000. 
RIBAS et al. O pensado e o construído: um olhar sobre o cotidiano da escola. In: MYRTES, A. &  QUELUZ, A. G. O trabalho docente: teoria & prática. São Paulo: Pioneira, 1999
VALENTE, N.  Sistemas de ensino e legislação educacional: estrutura e funcionamento da educação básica e superior. São Paulo: Panorama, 2000.
VASCONCELOS, C. S. dos. Planejamento – Projeto de Ensino- Aprendizagem e Projeto Político Pedagógico. São Paulo: Libertad, 1999. 
VEIGA, I.P.A. Projeto Político-Pedagógico da escola. Uma construção possível. Campinas, SP: Papirus, 1995

__________________Violência na porta das escolas contribui para a evasão de alunos. Correio do Estado, 29/05/2000, pagina 16 A. 



