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RESUMO: 

 

O presente trabalho visa apresentar idéias compartilhadas entre escola/comunidade, 

acerca dos processos de ensino e aprendizagem centrados no aluno e na sua realidade 

pessoal e contextual, não só como tarefa contínua, política, mas como participante na 

elaboração, execução, acompanhamento e controle das ações propostas pela Unidade 

Escolar. Assim, nossa proposta é apresentar um estudo a cerca da “Participação das 

Comunidades Escolar e local nos processos decisórios da Escola”. Esta proposta trouxe 

uma reflexão sobre a relação da escola com a sociedade e sobre os direcionamentos 

necessários para que possa ser parte na superação da exclusão estrutural e na construção 

de uma sociedade organizada, através do planejamento participativo, sabendo que, uma 

sociedade mais ética e solidária precisa de uma escola que contribua na construção de 

cidadãos, capazes de julgar a realidade e interferir nela de forma crítica e consciente.  
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RESUMEN:  

 

Este artículo presenta las ideas compartidas entre la escuela y la comunidad, sobre los 

procesos de enseñanza y aprendizaje y centrado en el estudiante en su realidad personal 

y el contexto, no sólo como una tarea continua, la política, sino como un participante en 

la elaboración, aplicación, seguimiento y control de acciones propuestas por la Escuela 

de Unidad. Así que nuestra propuesta es presentar un estudio sobre la participación "de 

la Comunidad en la escuela y los procesos locales de toma de decisiones de la escuela." 

Esta propuesta trajo una reflexión sobre la relación entre la escuela y la sociedad y sobre 

las instrucciones que puedan resultar necesarios para participar en la superación de la 

exclusión estructural y la construcción de una sociedad organizada, mediante la 

planificación participativa, a sabiendas de que un cuidado más ético y Necesitamos una 

escuela que pueda contribuir en la construcción ciudadanos, capaces de juzgar la 

realidad e interferir con él de forma crítica y consciente.  
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1- INTRODUÇÃO 

 

É comum percebermos nas escolas uma preocupação, principalmente por 

parte dos coordenadores pedagógicos, com a questão do planejamento. Entretanto o 

tipo de planejamento a que costumeiramente damos importância apresenta-se 

dissociado e sem sentido, quando pensamos a educação escolar como um processo 

de (re)construção social e de formação do ser humano.  

O que normalmente fazemos é utilizar modelos e técnicas que se resumem 

em preenchimento repetitivo e inútil dos meros formulários, quase que 

mecanicamente, apenas para satisfazer as formalidades burocráticas da instituição e 

do sistema e que, logo após o preenchimento, são entregues e engavetados. 

Esta situação se agrava ainda mais quando os educadores e a instituição em 

si não têm definidos claramente o seu ideal, a sua identidade, o que pretendem em 

termos de educação. Quando isto ocorre podemos dizer que se instala, no ambiente 

escolar, um caos geral, pois não sabendo em que rumo seguir, pelo que lutar, cada 

um puxa a “corda” para seu lado que melhor lhe convier e de acordo com as suas 

concepções. Cabe salientar ainda que, até mesmo aquelas instituições que têm 

definida sua filosofia, com textos belíssimos nos seus projetos político-pedagógicos 

e regimentos, apresentam, muitas vezes, práticas contraditórias. 

Várias são as razões que justificam estes fatos, mas  acreditamos seriamente 

que isto se deve, também, à falta de conhecimento e de domínio técnico de uma 

proposta de planejamento que seja verdadeiramente duradoura, comprometida com 

os ideais de transformação social, eficiente e eficaz. É claro que quando 

mencionamos aqui a questão do comprometimento com os ideais de transformação 

social, estamos nos reportando diretamente àquelas instituições cujo fim não seja 

única e exclusivamente, o lucro e a necessidade de se manter de forma competitiva 

no mercado de trabalho. 

O que propomos aqui é uma forma simples, retomar uma proposta de 

planejamento que, quando levada a sério e respeitado seu rigor técnico, se constitui 

numa ferramenta teórico-metodológica capaz de dar sentido àquilo que se faz, de 

definir aquilo que se quer e de, concretamente, transformar realidades. 
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Pretendemos apresentar aqui “Planejamento Participativo na Gestão da 

Escola”: O que é? Como se faz? , tendo como ponto de partida uma breve reflexão 

sobre a importância do planejamento. Em seguida apresentamos o modelo básico do 

Planejamento Participativo, elaborado na escola com a participação da comunidade 

escolar e local, onde neste momento a família se faz presente e lançando seus 

anseios através de sugestões de forma que venha contemplar o almejado para seus 

filhos/alunos. 

Esperamos que este trabalho possa contribuir no sentido de auxiliar os 

educadores a apropriarem-se de instrumentos, para levar à prática aquilo que se 

pensa e deseja como subsídio de contribuição no sentido de dar apoio e suporte 

teórico-prático, a fim de qualificar a ação daqueles que têm sob sua responsabilidade 

a questão do planejamento. 

                  Segundo Vasconcelos; 

 

“Planejar é, antecipar mentalmente uma ação a ser realizada e agir de 
acordo com o previsto, é buscar fazer algo incrível, essencialmente 
humano: o real ser comandado pelo ideal.” 
 

 
Genericamente, o Planejamento Participativo constitui-se uma estratégia de     

trabalho, que se caracteriza pela integração de todos os setores da atividade humana 

social, num processo global, para a solução de problemas comuns. 

Sendo assim: 

 
 

O planejamento, como tarefa natural ao ser humano, é o processo de 
divisar o futuro e agir no presente para construí-lo. “Assim, planejar é 
organizar um conjunto de idéias que representem esse futuro desejado 
e transformar a realidade para que esse conjunto nela se realize no 
todo ou em parte”.  (Gandin, Danilo e Gandin, Luis Armando; p. 37, 
1999). 
 

 Daí a importância do Planejamento: servir de suporte para o encaminhamento 

das mudanças que se fazem necessário; ajudar a concretizar aquilo que se almeja e, em 

certa medida, criar, para nós, as possibilidades de interferir na realidade. 

Partindo do princípio de que o homem necessita viver em comunidade, 

desenvolve um trabalho que desperta os diferentes grupos para os seus problemas e para 
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o desejo de encontrar a melhor forma de resolvê-los, usando para isso seus próprios 

recursos. 

Os programas de grupalização usam, como estratégia, o diálogo com o povo, 

levando cada grupo a descobrir seu valor, suas possibilidades e deficiências e 

incentivando-o a  assumir o trabalho dentro de uma perspectiva comunitária.  

Genericamente, o Planejamento constitui-se uma estratégia de trabalho, que se 

caracteriza pela integração de todos os setores da atividade humana social, num 

processo global, para a solução de problemas comuns. 

No entendimento do seu verdadeiro sentido está a sua força ou a sua fraqueza. 

O Planejamento Participativo, 

 

[...] se constitui num processo político, num contínuo propósito 
coletivo, numa deliberada e amplamente discutido construção do 
futuro da comunidade, na qual participe o maior número possível de 
membros de todas as categorias que a constituem [...] (Cornely, 1977, 
37). 
 

Sob este aspecto, nunca poderá ser uma atividade neutra, contrariando Coombs, 

mas constitui-se: “... um instrumento intimamente relacionado com a distribuição dos 

recursos na sociedade...” (Cornely), 1977, p.41).  

Destarte, o Planejamento Participativo passa a ter, em seu bojo, então, um 

conjunto de instrumentos técnicos a serviço de uma causa política. Seu escopo é obter a 

participação co-responsável e consciente das maiorias a favor de mudanças estruturais. 

A co-responsabilidade dessas maiorias atinge também o processo decisório. A serviço  

dessas decisões, e buscando atingir seus objetivos de maneira mais rápida, racional e 

eficaz, é que se colocam as técnicas de planejamento. 

Suas estratégias são o diálogo e a contribuição pessoal de todos os envolvidos 

para que o consenso da maioria encontre a melhor solução. 

Na medida em que os integrantes de um grupo conversam sobre um ou vários 

problemas comuns, passam a pensar sobre eles e a sensibilizar-se em relação a eles, 

numa deliberada e amplamente discutida construção do futuro da comunidade, tendo 

como alvo a educação das comunidades escolar local.  

Eis outro enfoque decisivo do Planejamento Participativo: partindo de uma 

filosofia humanística, propõe que o homem, juntamente com seus iguais, discuta seus 

problemas comuns e construa, a partir de um processo de trocas e buscas comuns, o 

futuro da comunidade na qual está inserido. 
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1- Fundamentação e operacionalização. 

 

Enquanto atividade de maioria de pessoas que reúnem-se para discutir, 

decidir, planejar, executar, avaliar o Planejamento Participativo fundamenta-se 

também numa filosofia política de renovações estruturais. 

As decisões mais substantivas, importantes, deverão ser tomadas pelas 

pessoas que compõem a comunidade, que começarão por tomar consciência de seus 

problemas mais prementes e desenvolver sua criatividade e capacidades de tomar 

iniciativas, na busca de soluções próprias. 

Reportando-se para a escola,  

 

A participação da comunidade na escola, como todo processo 
democrático, é um caminho que se faz ao caminhar, o que não elimina 
a necessidade de se refletir previamente a respeito dos obstáculos e 
potencialidades que a realidade apresenta para a ação.                      
 (Paro 1998, p. 17) 
 
 

O primeiro ponto a ser ressaltado é tão óbvio quanto lembrar que 

democratização se faz na prática. Não obstante guiada por alguma concepção teórica do 

real e de suas determinações e potencialidades, a democracia só se efetiva por atos e 

relações que se dão no nível da realidade concreta.  

Na escola pública há que se considerar, também, que sua prática está tão 

perpassada pelo autoritarismo, que o discurso liberalizante mal consegue escamoteá-lo. 

Há pessoas trabalhando na escola, especialmente em postos de direção, que se dizem 

democratas apenas porque são “liberais” com alunos, professores, funcionários ou pais, 

porque lhes “dão abertura” ou “permitem” que tomem parte desta ou daquela decisão. 

Mas o que esse discurso parece não conseguir encobrir totalmente é que, se a 

participação depende de alguém que dá abertura ou permite sua manifestação, então a 

prática em que tem lugar essa participação não pode ser considerada democrática, pois 

democracia não se concede, se realiza: não pode existir “ditador democrático”. 

Antes de iniciar diretamente o processo de Planejamento Participativo é 

necessário que nos preocupemos com um momento, com uma etapa de motivação, de 

sensibilização, de mobilização para com a proposta de trabalho, afim de que esta tarefa 

tenha significado e seja assumida pela comunidade. Se as pessoas não estiverem 
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envolvidas, não perceberem o sentido, se não acreditarem na proposta, de nada valerá o 

que vier pela frente. 

Na sensibilização apresenta-se a visão geral da proposta de trabalho, 

fundamentando-a. Normalmente sugere-se uma palestra sobre Escola e Sociedade e 

sobre o sentido do Planejamento Participativo nesta relação. 

 

2- Escolhendo a Metodologia de Trabalho 

 

Para garantir participação democrática e para melhor expressar aquilo que o 

grupo/comunidade pensa e quer sugerir como instrumento o recurso metodológico do 

questionamento, da problematização, sistematizado nas perguntas. Através da pergunta 

podemos provocar o desequilíbrio no sentido de levar os atores do processo a um 

desafio de reflexão e de produção. 

Todas as etapas da elaboração do Plano (Marco Referencial, Diagnóstico e 

programação) seguem uma metodologia, envolvendo essencialmente o trabalho 

individual, de grupo e de plenário. 

A equipe de elaboração é a grande responsável por todo o processo 

metodológico. É ela quem define as ações, quem escolhe os instrumentos a serem 

aplicados, quem cria estratégias de participação e resultados, quem colhe quem processa 

e quem redige as idéias recebidas de toda a comunidade escolar. 

 

3- Construindo o Marco Referencial 

 

       Sendo “o Referencial é a tomada de posição da instituição que planeja em 

relação a sua identidade, visão de mundo, utopias, valores, objetivos, compromissos. 

Expressa o 'rumo', o horizonte, a direção que a instituição escolheu, fundamentado em 

elementos teóricos da filosofia, da ciência, da fé. Implica, portanto, opção e 

fundamentação”. (Vasconcelos, 1999). 

       *O Referencial é composto de três grandes partes: Marco Situacional 

questiona onde estamos. Como vemos e percebemos a realidade global do mundo em 

que vivemos. É o modo de como nós estamos entendendo a sociedade existente. Como 

é que  ela tem de bom? O que ela tem de ruim? 
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            *Marco Político ou Filosófico revela para onde queremos ir. É a 

descrição de ideais. Posicionamento sobre o tipo de sociedade e de ser humano pelos 

quais as pessoas e o conjunto da instituição se propõem a lutar. É a nossa proposta de 

sociedade. Aquela que a gente quer construir aquela que a gente quer ajudar a 

modificar ou aquela que a gente quer reproduzir. 

             *Marco Pedagógico ou Operativo Apresenta que ideais queremos para 

nossa ação pedagógica. Como queremos que seja o nosso cotidiano. É o ideal do nosso 

agir, para caminhar na direção da sociedade e do ser humano proposto no Marco 

Político ou Filosófico. 

Esse conjunto, esse referencial, nós podemos chamar de projeto político 

pedagógico. No referencial definimos o sentido do nosso trabalho e as perspectivas para 

a caminhada.  

  Terminada a sensibilização e tomada à decisão de se iniciar o plano, temos pela       

frente, como primeira tarefa, a construção do Marco Referencial. 

Esse instrumento será elaborado pela equipe de coordenação. A seguir 

sugerimos algumas perguntas que poderão compor o instrumento de investigação e que 

poderão servir de orientação para se iniciar a construção do Marco Referencial. Deste 

modo: sugerimos aqui um modelo básico de Planejamento Participativo, que seja 

utilizado como um plano de médio prazo com duração de dois, três anos ou quatro anos. 

 

 

Modelo Básico 

 

a) Referencial 

.Marco Situacional 

.Marco Político ou Filosófico. 

.Marco Operativo ou Pedagógico 

 

        b) Diagnóstico 

  . Necessidades 

 

              c) Programação 

              (organização do processo) 

.Objetivos 
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                    .Políticas e Estratégias 

 .Atividades Permanentes 

 .Determinações Gerais 

 

Vivenciadas todas as três etapas da elaboração do plano, Marco Referencial, 

Diagnóstico e Programação, a equipe de coordenação reunirá todos os textos 

definitivos num documento único (que pode ser em forma de livro, apostila...), criando 

assim um Plano Global de médio prazo. 

Este Plano Global poderá se assim for o sonho da instituição, ser editado, 

publicado e distribuído para toda a comunidade escolar, a fim de obter mais 

conhecimento das ações que a escola pretende executar junto às comunidades escolar e 

local, para que possam acompanhar o desenvolvimento e funcionamento da escola, uma 

vez que, a escola seja administrada por uma gestão compartilhada como sugere a 

elaboração do Planejamento.  
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“Esperamos estar contribuindo para o encanto e a 

esperança, mesmo neste mundo quase trágico em que 

vivemos; sem encanto e sem esperança, o trabalho 

escolar deve ser visto como um desabrochar, a cada dia 

vê-lo com nova visão”. 
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