
O PROJETO, O POLÍTICO
E O PEDAGÓGICO:
da inter-relação à intenção da supressão do termo político

este artigo discuto o Projeto Político-Pedagógico,
segundo o entendimento dos termos que o compõe,
para posteriormente, defini-lo a partir da inter-rela-
ção entre esses termos.

A compreensão da educação como prática social concreta
denota a incapacidade das "velhas ferramentas" na
continuidade do ensinar e do aprender em qualquer nível de
escolaridade. Daí, a necessidade de alternativas para darem
conta da complexidade da sociedade contemporânea. Nesse
contexto, o Projeto Político-Pedagógico vai emergindo e se
(re)constmindo, entre outras, como uma das opções para os
professores e, conseqüentemente, para as instituições
educativas redimensionarem os seus saberes e fazeres.

Sem a pretensão de prescrever mais um modelo padrão
de planejamento, entendo que a intenção subjacente ao
Projeto determina a possibilidade de reflexão e
problematização do ato educativo.

Talvez o diferencial deste texto, em relação a outros que
conheço sobre a temática abordada, esteja no esforço de dar
visibilidade à transposição (materialização) da dimensão
política para a dimensão pedagógica, conforme estabeleço
mais adiante.

DELIMITANDO A COMPREENSÃO DOS TERMOS

PROJETO
Etimologicamente, o termo projeto origina-se do latim
projicere, cujo significado é "lançar para frente, estender".
Compreende-se daí que projetar tem a ver com o futuro sem,
no entanto, desconsiderar o presente. Isso significa afirmar
que no ato de projetar está implícito o rompimento com aquilo
que se tem no momento (presente) e o estabelecimento de
previsão para sua modificação (futuro).

Pode-se depreender dessa afirmação, que projeto é a
sistematização de intenções, tendo em vista a modificação
da realidade. O que implica romper com os limites que
circundam esta realidade, buscando sua melhoria a partir
das possibilidades que se apresentam. Nesse sentido, projeto
é o planejamento do que temos intenção de realizar a partir
do que dispomos, buscando o possível. Tudo isso demanda
investigação dos sujeitos e dos fatores internos e externos às
instituições educativas.

Será essa a causa de tanta resistência por parte dos
dirigentes, dos professores e das instituições educativas em
relação ao pensar e ao fazer coletivos?



POLÍTICO
Há quem afirme que manter o termo
político no PPP é mera redundância,
uma vez que todo ato pedagógico é um
ato político. Porém, o que não podemos
é deixar de refletir sobre a pretensão de

neutralidade que permeia
tal afirmação. Não esta-

ria aqui a intenciona-
lidade da ausência do
político, transforman-
do o pedagógico em
instrumento de aliena-
ção, sobrepondo os

interesses individuais
aos interesses coletivos?

Para não correr o risco de,
ingenuamente, compartilhar com esse
pressuposto, embora riscos muitas vezes
_sejam necessários e saudáveis à
elaboração, execução e avaliação de
propostas comprometidas com o
coletivo, é que opto pela permanência
do termo político enquanto intencio-
nalidade para a efetivação do peda-
gógico.

A exemplo do termo projeto, tomo
novamente a etimologia para a primeira
aproximação do significado de político.
Do grego, polis "um estado ou sociedade
caracterizado por um senso de
comunidade". Político aqui tem a ver
com o comprometimento do educador
com o desenvolvimento da cidadania,
sua e do educando.

Evidentemente, posições político-
partidárias estão presentes ou subja-
centes em qualquer processo de ação-
reflexão-ação, pois são inerentes à
identidade do sujeito, constituído de
direitos e deveres para com a sociedade
a qual pertence. Porém, o que não é
admissível em processos democráticos
é a sobreposição do individual ao
coletivo. Pensando assim, entendo
política como busca do bem comum, ou
seja, do bem-estar de toda a sociedade
e não de uma minoria como querem os
que detêm o poder e desejam uma
educação atrelada à submissão.

PEDAGÓGICO
O termo pedagógico, que advém do
vocábulo pedagogia, remonta sua
origem na Grécia antiga significando:
"Aquele que conduz a criança".

A dimensão pedagógica contém a
possibilidade de tornar real a intenção
política da instituição educativa, que
busca, em um primeiro plano, a
formação de sujeitos ativos e parti-
cipativos, comprometidos com o ideal
de justiça e de igualdade.

Deduz-se, então, que o pedagógico
implica na operacionalização das
diretrizes estabelecidas no plano político
(intenções), transformando-as em
ações que conduzem à alteração da
realidade e dos sujeitos que nela
intervém visando sua melhoria.

"ENTENDO, A PARTIR DESSA
AFIRMAÇÃO, QUE POLÍTICO E

PEDAGÓGICO SÃO DOIS
MOMENTOS DE UM MESMO

MOVIMENTO QUE SE
INTERCOMPLEMENTAM NA
AÇÃO-REFLEXÃO-AÇÃO DO
COLETIVO DOS SUJEITOS

ENVOLVIDOS NO PROCESSO
DE ENSINAR E DE APRENDER"

Entendo, a partir dessa afirmação,
que político e pedagógico são dois
momentos de um mesmo movimento
que se intercomplementam na ação-
reflexão-ação do coletivo dos sujeitos
envolvidos no processo de ensinar e de
aprender.

Para uma melhor compreensão por
parte do leitor, no sentido de vislumbrar
com maior clareza a efetivação da
intencionalidade política,
materializada na prática
por meio da dimensão
pedagógica, descrevo
a seguir, exemplos
capazes de ilustrar
tal relação. Dessa
forma, se a institui-
ção educativa con-
templa politicamente
em seu PPP o desen-
volvimento da cidadania, os
professores, em seu fazer pedagógico
cotidiano, envolvendo as diversas áreas
do conhecimento, poderão suscitar nos
alunos posturas no sentido da busca da
intenção política, conforme segue.

Na área de Linguagem: Manifestação
de sentimentos, opiniões e idéias em
relação a uma notícia veiculada nos
meios de comunicação de massa;
julgamento de fatos e situações para
além do senso comum, emitindo
opinião e argumentação; análise do
conteúdo de fatos narrados, de
notícias e de conversas, identificando
a sua intencionalidade; utilização de
conhecimentos prévios para a cons-
trução de significados na leitura, na
produção e na interpretação de
textos; demonstração de habilidades
para a seleção de idéias, emitindo
opiniões sobre determinado assunto;
reprodução, do conteúdo de um texto
trabalhado, por meio de representa-
ção da linguagem não-escrita.

l Na área de Ciências Naturais: Levan-
tamento de hipóteses a respeito de
situações que agridem o meio am-
biente, como por exemplo, a mortan-
dade de peixes ocorrida no rio (mar,
lago, etc) próximo à escola ou noticia-
das pelos meios de comunicação;
confronto das hipóteses levantadas,
selecionando as mais prováveis;
elaboração de cartazes e panfletos, com
esclarecimentos à população sobre as
conseqüências advindas do desrespeito
ao meio ambiente.

l Na área de Ciências Sociais: Estudo
do bairro em seus aspectos de infra-
estrutura e de condições básicas para
toda a população; representação dos
principais problemas do bairro, por
meio de maquetes; percepção de que

sua história pessoal é referência
para a aprendizagem e a compre-
ensão de conceitos relacionados
às noções de tempo, de espaço,
de presente e passado, de fontes
e documentos históricos; refle-
xão sobre a importância de
regras de convívio social, basea-

das no respeito mútuo para a
criação de um ambiente democrático

e cooperativo; elaboração coletiva de
regras de convivência para a turma.

Na área de Matemática: Verificação
sobre a variação de preços e a validade
de produtos alimentícios, higiênicos



e de limpeza, por inter-
médio de rótulos de
embalagens e reci-
pientes trazidos pelos
(as) alunos (as) ou
por meio de visitas a
estabelecimentos
comerciais; estabe-
lecimento de relação
entre o salário mínimo
e as despesas de uma
família com moradia,
alimentação, educação, transporte,
etc.

Na descrição dessas proposições,
embora em cada uma a ênfase recaia
numa área específica do conhecimento,
podemos observar que outras áreas
estão diretamente relacionadas.

Vale salientar, no entanto, que tais
proposições têm sentido meramente
ilustrativo, num esforço de dar
visibilidade aos/às educadores/as sobre
a transposição do pensado (teoria) para

o realizado (prática);
não implicando mo-
delos a serem se-
guidos, o que por si
só, descaracterizaria
o Projeto Político-
P e d a g ó g i c o , e n -
quanto possibilida-
de de (ré)criação e de

(re)elaboração do en-
sinar e do aprender que

se funda na dinamicidade do
movimento do coletivo.
Por fim, voltando ao primeiro

parágrafo, uma vez estabelecida a inter-
relação entre os termos projeto, político
e pedagógico, passo à definição de
Projeto Político-Pedagógico. Entendo-o
como uma possibilidade de (re)cons-
trução da prática pedagógica que,
encharcada de contradições, de
correlações de força, de impasses,
medos, coragens, recuos, avanços,
perspectivas e de soluções de pro-
blemas, vai se desenhando e com a

participação dos sujeitos que agestam
e a dinamizam na direção da socia-
lização de conhecimentos historica-
mente construídos e da construção de
novos saberes e fazeres.
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Fonte: Profissão Mestre, ano 8, n. 92, p. 33-35, maio. 2007.




