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Este artigo relata um trabalho que está sendo desenvolvido em um Núcleo de 
Educação Infantil de Santa Maria, em um aprofundamento das práticas de 
gestão do pedagógico e maior entendimento do trabalho dos professores, nos 
espaços-tempos da aula e da instituição escolar, tendo como base a 
reconstrução do projeto pedagógico, objetivando propiciar interação entre 
escola e pesquisadores, em um aprofundamento das práticas de gestão do 
pedagógico. O projeto assenta-se em uma perspectiva interacionista de 
educação, tendo como categorias elementares: interação, dialogicidade, 
participação e produção. Foi proposta uma investigação cuja abordagem é 
qualitativa, não só porque estabelece possibilidades de a subjetividade do 
sujeito e o mundo real estabelecerem inter-relação, mas por considerar, no 
processo de investigação-ação, as relações estabelecidas entre os sujeitos da 
pesquisa como elemento interveniente. Cada etapa do trabalho está ligada a 
momentos de intervenção. Cada momento prevê: leituras, embasamento 
teórico e reflexões pensando a reformulação do projeto pedagógico. Este 
projeto acontece em um Núcleo de Educação Infantil de Santa Maria, em que 
se utilizou, como base para este trabalho, seu projeto pedagógico. Ao analisá-
lo, se percebeu que o projeto era mais técnico do que pedagógico, enfatizando 
a necessidade de sua reformulação. Posteriormente à análise, realizou-se uma 
entrevista com os professores para saber o que eles compreendiam por aula, 
por seu trabalho, avaliação, planejamento, relação professor-estudante e 
escola, o que enfatizou a importância de um trabalho com os professores na 
perspectiva destes como gestores do pedagógico. Assim, a partir da análise 
das entrevistas, será pensado em um plano de ação para reformular o projeto 
pedagógico e trabalhar questões pensando na educação continuada dos 
professores. Com a concretização deste projeto, espera-se que os professores 
envolvidos re-elaborem os sentidos de serem sujeitos da gestão do pedagógico 
e de profissionais da educação, resgatando a autonomia e a responsabilidade 
por seu trabalho de modo participativo, dialógico e responsável; refletindo 
continuamente sobre as práticas pedagógicas e sobre a aula; resgatando 
aspectos metodológicos e didáticos; elaborando processos pedagógicos de 
educação continuada. Além disso, pensando sobre a importância do projeto 
pedagógico para o trabalho dos professores e funcionamento da escola, 
enfatiza-se sua reformulação coletiva contínua, que mostre, dentre outros, as 
perspectivas da escola, sua fundamentação, seus objetivos e o trabalho dos 
professores.  



 

 

 


