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O presente texto objetiva apresentar uma discussão sobre a concepção de planejamento educacional
em uma escola pública da rede municipal de Recife, no estado de Pernambuco. A metodologia
desenvolvida na pesquisa esteve pautada na abordagem qualitativa. O método utilizado foi o estudo
de caso. A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas semiestruturada e teve como público
alvo a coordenadora pedagógica. Como resultado, reflete-se que o planejamento educacional é o
ponto de partida para a construção de itinerários educacionais, destacando-se a concepção de
planejamento participativo o qual demanda a interação social de diferentes esferas da sociedade civil.

The present text aims to present a discussion about the conception of educational planning in a public
school of the municipal network of Recife, in the state of Pernambuco. The methodology developed
in the research was based on the qualitative approach. The method used was the case study. Data
collection was done through semi-structured interviews and the pedagogical coordinator was the
target audience. As a result, it is reflected that educational planning is the starting point for the
construction of educational itineraries, highlighting the conception of participatory planning which
demands the social interaction of different spheres of civil society.

El presente texto tiene por objeto presentar una discusión sobre la concepción de planificación
educativa en una escuela pública de la red municipal de Recife, en el estado de Pernambuco. La
metodología desarrollada en la investigación estuvo pautada en el abordaje cualitativo. El método
utilizado fue el estudio de caso. La recolección de datos fue realizada por medio de entrevistas
semiestructuradas y tuvo como público objetivo la coordinadora pedagógica. Como resultado, se
refleja que la planificación educativa es el punto de partida para la construcción de itinerarios
educativos, destacándose la concepción de planificación participativa que demanda la interacción
social de diferentes esferas de la sociedad civil.
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Introdução

A educação escolar é um direito constitucional garantido na Constituição Federal de 1988 e
reafirmada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e
nas demais regulamentações educacionais, destacando-se o atual Plano Nacional de Educação
(2014-2024), Lei 13.005, de 25 de junho de 2014. Assim sendo, a educação é um direito garantido
nos dispositivos legais e cabe ao Estado a oferta dessa política social de modo que atenda as
características e as perspectivas dos públicos atendidos.

No cenário da escola pública os desafios para a oferta da educação democrática e de boa qualidade se
intensificou ao longo dos anos, uma vez que as investidas para a melhoria da educação pública
estiveram pautadas em uma lógica vertical, sendo desconsideradas as vozes dos participantes da
escola. Desse modo, a formação dos professores, as políticas educacionais, as avaliações
educacionais, o currículo, a gestão e o planejamento educacional foram condicionados ao modelo
burocrático, ressignificando a prática escolar, bem como os seus objetivos.

Na perspectiva de Ball (2004), a organização escolar é resultado dos embates de diferentes
correlações de forças, nas quais planejam os caminhos em que a educação deve seguir para alcançar
um modelo social com objetivos e anseios para a população. O autor argumenta que esses grupos são
formados por segmentos sociais e políticos, tendo como principais representantes os empresários, os
representantes políticos e a sociedade civil.

Diante dessa configuração política e social, pode-se compreender a educação como uma dimensão
complexa (APPLE, 2001) e em construção (SILVA, 2015), uma vez que as tensões e os conflitos
estão sempre na arena educacional, desencadeando modelos e perspectivas, por meio de novos
planejamentos. O planejamento é o aspecto educacional no qual redimensiona práticas, interesses e
objetivos, uma vez que não é neutro, mas frutos de uma complexa teia que se tece no cenário da
educação.

Assim, o presente texto objetiva apresentar uma discussão sobre a concepção de planejamento
educacional em uma escola pública da rede municipal de Recife, no estado de Pernambuco, de modo
que dialogue sobre os princípios e as características do planejamento, tendo como pressusposto
perceber a sua relevância para o cenário da prática escolar.

A metodologia desenvolvida na pesquisa esteve pautada na abordagem qualitativa. De acordo com
Minayo (1994) esse tipo de abordagem possibilita o pesquisador interagir com o objeto de pesquisa
de modo que conheça a realidade em questão. De um modo geral, este tipo de estudo visa
proporcionar um maior conhecimento para o pesquisador acerca do assunto, a fim de que esse possa
formular problemas mais precisos ou criar hipóteses que possam ser pesquisadas por estudos
posteriores.

A revisão da Literatura foi compreendida como “o referencial teórico de um pesquisador pelo qual
ele enxerga a realidade, sugerindo perguntas e indicando possibilidades” (LUNA, 2000, p. 32). Essa
foi uma importante parte da pesquisa a ser desenvolvida, uma vez que o levantamento de discussões
sobre a temática em questão seria a melhor estratégia para o início das problematizações.

O método utilizado foi o estudo de caso. A pesquisa foi desenvolvida em uma escola da rede pública
municipal de Recife. A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas semiestruturada e teve
como público alvo a coordenadora pedagógica.

O texto está estruturado em três partes que se completam, além da introdução e das considerações
finais. Na primeira apresenta-se os princípios do planejamento e suas implicações para o processo
escolar, concebendo-o como uma estrutura educacional interligada ao modelo político e social. Na
segunda parte, dialoga-se sobre os desafios atuais para a concretização de um modelo de
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planejamento em meio às políticas educacionais e os objetivos contemporâneos da educação sob a
lógica do mercado. E, por fim, discute-se sobre a concepção de planejamento educacional de uma
escola pública da rede municipal de Recife, no estado de Pernambuco.

O planejamento escolar e suas implicações

Ao discutir sobre o planejamento escolar é importante destacar que a sua principal característica é
que ele não é neutro (LIBNEO, 2004), mas apresenta interesses e objetivos a serem alcançados por
meio da perspectiva teórica e epistemológica que embasa e fundamenta os seus princípios. Outra
dimensão que decorre da anterior é a sua função política e social, uma vez que este se origina a partir
de ideais traçados para alcançar determinadas ações.

De acordo com Luckesi (2011) nenhuma ação educacional é neutra, mas pautada em interesses e
fundamentos ideológicos que inspiram práticas e corroboram para a vivência de atividades que têm
intenções, objetivos e perspectivas a serem desenvolvidas. No âmbito escolar o planejamento é o
instrumento que possibilita a comunidade escolar repensar suas ações, traçar metas e apontar
caminhos, isso quando o planejamento é desenvolvido em uma perspectiva participativa.

Para Gandin (2010) há três grandes correntes de planejamento escolar os quais têm implicações no
desenvolvimento nas práticas educacionais. São elas: o planejamento na perspectiva da qualidade
total; o planejamento estratégico e o planejamento participativo. De acordo com o autor, cada
concepção tem sua implicação na prática educativa, a qual é ressignificada por meio dos objetivos
traçados.

O planejamento na perspectiva total é desenvolvido nas escolas por meio da gestão gerencial, tendo a
escola como uma empresa. Assim, seu objetivo é fazer com que a escola seja produtiva, eficiente e
competitiva, uma vez que a lógica e os princípios que direcionam suas práticas são os do mercado e
os estudantes são os clientes.

A partir dessa concepção de planejamento, os profissionais são vistos como meros reprodutores dos
objetivos e dos anseios do sistema, não dialogam com a realidade, não refletem sobre o fazer
educativo e são agentes produtores do conhecimento. A escola é um campo ideológico de reprodução
no qual tem o poder do saber em suas mãos e necessita apenas reproduzi-lo para as gerações futuras.

Para Gandin (2010), o planejamento estratégico decorre do modelo da gestão governamental, tendo
como característica resolver problemas pontuais, sem a análise da estrutura macro e das
configurações políticas e sociais. Desse modo, o paradigma do planejamento estratégico não resolve
os principais embates educacionais, mas apresenta-se como paliativo nas atividades cotidianas.

Nessa configuração de modelo de planejamento, os profissionais da educação, assim como na
concepção da qualidade total, são reprodutores das estruturas pensadas por técnicos, consultores e
políticos. Seu objetivo é sanar situações emergenciais que estejam gerando danos e prejuízos no
contexto atual. Gandin (2010) reflete que esse modelo configura-se como um planejamento para a
educação, pois não visualiza a estrutura global.

No cenário da escola o planejamento estratégico é limitado, uma vez que suas ações caracterizam-se
como paliativas. De acordo com Gandin (2010), os profissionais da educação não viabilizam um
planejamento do todo, para a partir do macro pensar o micro. Para o autor, se o planejamento for
fragmentado, consequentemente as práticas também serão.

O planejamento participativo, na concepção de Gandin (2010), apresenta características distintas dos
demais paradigmas evidenciados, pois tem como primícias a participação de diferentes segmentos no
processo de construir e vivenciar as práticas planejadas. Esse modelo é caracterizado no paradigma
emancipatório da educação, viabilizando a transformação e a autonomia dos participantes.
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No âmbito da escola o planejamento participativo é viabilizado pela gestão democrática que tem
como objetivo desenvolver ações pensadas no coletivo. Assim, professores, estudantes, gestores,
profissionais da educação e a comunidade escolar se reunem para traçar objetivos e itinerários para a
escola. É importante registrar o protagonismo dos diferentes segmentos para a concretização das
ações planejadas.

É válido registrar que a defesa do planejamento participativo é feita por estudiosos da área
(LUCKESI, 2011; LIBNEO, 2004; GANDIN, 2010), uma vez que nesse modelo há uma interação
entre os objetivos educacionais e os sociais. A escola trabalha para possibilitar reflexão, diálogo,
interação e participação entre os envolvidos, objetivando aprendizagem coletiva.

Desse modo, cabe salientar que o planejamento contribui para a socialização e as descobertas de
novos saberes, caso seja trabalhado na perspectiva de emancipação, registrando apropriação do
conhecimento por meio das práticas individuais e coletivas. A reflexão sobre a prática é outra
característica decorrente do planejamento participativo, uma vez que a mesma comunidade que
planejou, vivencia e avalia as ações, apontando acertos, desafios e perspectivas.

De um modo geral, o planejamento participativo é intencional, reflexivo, científico e dialógico,
contribuindo com a existência de uma educação pensada por todos e para todos, mesmo em meio aos
embates e as tensões que são inerentes a todo processo democrático e participativo. As dimensões
educacionais – planejamento, currículo e avaliação – estão interligadas e são estruturadas por meio
das concepções políticas e sociais pensadas a partir de uma ideologia e de intenções. Dessa forma, há
uma relação dialética entre essas dimensões que expõe o modelo educacional a ser vivenciado.

Uma vez explicitado os modelos de planejamento escolar na perspectiva de Gandin (2010) é válido
apresentar os embates atuais para a vivência da educação emancipatória, dialogando sobre seus
princípios e suas características.

Desafios atuais: embates e debates necessários

A busca pela concretização de uma educação que expresse os diferentes interesses no planejamento,
no currículo, na avaliação e na gestão escolar é um desafio atual. Esse desafio se dar principalmente
pela formatação de educação que se vivencia em meio às concepções postas na política educacional.

Desse modo, cabe registrar que a concepção política posta na educação brasileira, desde a década de
1990 é a neoliberal que compreende a escola como uma empresa, responsabiliza os profissionais
pelos resultados e intensifica o discurso da qualidade educacional, tendo o resultado das provas e dos
testes padronizados como dimensão para aferir a qualidade.

Nesse cenário de tensões e desencontros educacionais a concepção de planejamento é o da qualidade
total. O currículo, a avaliação, o planejamento e a gestão escolar são vistos como dimensões para a
concretização dos ideais propostos, redimensionando práticas, princípios e ações. O currículo em
pauta na arena escolar é o prescritivo (CANDAU, 2008), tendo como objetivo prescrever as ações,
apresentar conteúdos legitimados por um grupo hegemônico e reduzir o fazer pedagógico aos
princípios da reprodução. Os profissionais da educação não precisam refletir e construir atividades,
pois o currículo já está pronto por meio das apostilas e dos cadernos de formação continuada,
geralmente são contratadas empresas e consultores para a realização dessas atividades.

A ideia de currículo é fragmentada, homogeinizadora, unilateral estando a serviço de uma lógica que
compreende o papel dos profissionais da educação como agentes reprodutores, desvalorizando a sua
formação, seus conhecimentos, seus objetivos e suas convicções.

A avaliação da aprendizagem é reduzida aos testes de avaliações em larga escala, os quais são
resultado da política do Estado avaliador. Os profissionais da educação são incentivados a
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desenvolver estratégias que possibilitem aos estudantes se envolverem com os testes, fragmentando o
currículo e as experiências educacionais. Na visão de Freitas (2015), o empenho dos profissionais da
educação para a busca de notas se dar por incentivos financeiros que as redes de ensino divulgam,
por meio da concretização e do alcance das notas projetadas pelo Ministério da Educação e o
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). As consequências
para as escolas e os sujeitos envolvidos são inúmeras, destacando-se a competição entre as escolas e
os profissionais, ênfase nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, fragmentação dos
currículos, etc.

A gestão escolar, por sua vez, é reduzida a gestão gerencial. Sua lógica é cobrar dos profissionais
resultados, alcance de melhores notas, desenvolver estratégias para que os sujeitos se envolvam com
os objetivos da escola. Enfim, é um planejamento estratégico para sanar determinado problema
escolar, como salienta Gandin (2010).

Na perspectiva de Silva (2015), esse modelo de gestão reduz a gestão escolar a um movimento
unilateral. O autor salienta que a gestão é a dimensão que articula diferentes profissionais,
experiências e situações para a melhoria do processo educacional dos estudantes. A fragmentação
das experiências a apenas resultados quantitativos inviabiliza uma educação emancipatória e
tranformadora, na qual tenha os estudantes e suas culturas no centro do processo educativo.

Nesse cenário, o planejamento é a dimensão pensada de modo intencional para alcançar os objetivos
projetados e redimensionar práticas a serem vivenciadas, de modo que responda positivamente aos
ideiais em curso. Eis o motivo pelo qual o planejamento participativo não é vivenciado e defendido
pelas políticas educacionais, pois o planejamento desenvolvido no âmbito da política educacional é
hierárquico, respondendo aos anseios e aos apelos do mercado.

Percebe-se as contradições existentes no cenário educacional e ao mesmo tempo confirma-se os
argumentos de que a educação é um campo complexo (APPLE, 2001). A educação é pública, no
entanto os empresários ditam e influenciam no processo de concretização das políticas educacionais.
As legislações vigentes defendem a gestão participativa, mas não há movimentos significativos dos
profissionais da educação no planejamento educacional, especialmente quando se trata da elaboração
de programas e políticas, gerando contradições no cenário da educação.

Há uma relação intríseca entre planejamento, poder governamental e empresarial. Essa ocasiona
riscos para a escola pública, pois a concepção defendida pelos grupos empresariais diverge dos
princípios constitucionais e dos movimentos que lutam por uma educação pública, laica, de boa
qualidade e referenciada socialmente.

Os embates e os debates travados na arena educacional foram importantes para o alcance de
melhorias educacionais e conquistas de participação no planejamento da educação, tendo como
exemplo recente a construção do atual Plano Nacional de Educação (2014-2024). Nessa dimensão,
defende-se que a concretização do planejamento participativo é o caminho para a construção da
educação pública para todos, tendo como objetivo central a aprendizagem do estudante e a sua
autonomia, enquanto sujeito de direito.

A concepção de planejamento educacional e suas contribuições para a prática escolar

O planejamento educacional é uma dimensão que causa impactos no contexto da prática escolar, uma
vez que este é oriundo das políticas educacionais delineando caminhos e processos para serem
seguidos pelos profissionais da educação. No caso do planejamento dos Planos Nacional, Estaduais e
Municipais as proposições assinaladas são frutos de um movimento coletivo que tinha como
princípio basilar a construção de propostas para a educação brasileira, configurando-se em possíveis
avanços para a área.
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A construção dos referidos Planos foi um movimento democrático que ocorreu no país desde o ano
de 2010, por meio das Conferências Nacionais de Educação, em todos os estados brasileiros, em
grande parte dos 5570 municípios e em Brasília, no âmbito do governo federal. A efetivação dos
Planos causa impactos na organização da escola, pois estes devem ser o epicentro das políticas
educacionais locais, rompendo com as perspectivas governamentais de cada governo. O
planejamento educacional, nessa dimensão, torna-se o ponto de partida para as mudanças
configuradas no âmbito da sociedade e, em particular, na educação.

Sobre a participação na discussão do atual Plano Nacional de Educação, a coordenadora pedagógica,
participante da pesquisa, afirmou:

Não participei da conferência, mas a gente sempre tem os retornos de todas
as discussões que ocorrem. A prefeitura deixa em aberto para as escolas, ela
tem as representações da comunidade, a educação, ele cria aqueles grupos pra
fazer a discussão.

Na realidade da rede pública municipal de Recife, as discussões sobre o atual Plano Nacional de
Educação foram intensas, isso porque a partir do resultado iria impactar ações estruturais e
educacionais para o Plano Municipal de Educação. Grande parte dos profissionais da educação
esteve presente nessas assembleias e, quando não era possível estar, havia momentos para que o
diálogo pudesse acontecer no espaço escolar.

Desse modo, compreende-se que essa configuração da participação no momento inicial do
planejamento educacional foi relevante para os caminhos trilhados no processo de condução da
educação. A participação ativa dos profissionais da educação e representantes da sociedade civil
torna-se um elemento salutar na construção de projetos educacionais que têm como princípios a
possibilidade de intervir na realidade da política educacional. No entanto, é válido destacar que o
processo de construção de itinerários para a educação não acontece de forma simples, mas é
resultado de correlações de forças que são travadas na arena educacional. De acordo com Azevedo
(2010, p. 31):

[...] o próprio planejamento, como instrumento de política pública, exprime,
de modo explícito ou subjacente, embates, negociações, acordos, que
resultaram, enfim, em definições para um determinado setor. Sendo assim,
expressa elementos da filosofia de ação que predominou e, portanto,
elementos que nortearam os processos decisórios relativos à sua elaboração.

O processo de elaboração do Plano Municipal de Educação de Recife ocorreu com a estruturação da
Conferência Municipal de Educação (COMUDE) que teve como objetivo discutir as metas e
estratégias que iriam nortear a organização política nos próximos dez anos da rede municipal. De
acordo com o portal da prefeitura da cidade de Recife:

Deverão participar da Comude mais de 700 pessoas, entre professores,
estudantes, pais, gestores escolares, servidores da educação, além de
representantes do Conselho Municipal de Educação (CME), da Secretaria de
Educação do Recife, de sindicatos, universidades, Ministério Público de
Pernambuco (MPPE), entre outros. Cada segmento da sociedade civil
organizada realizou plenárias para eleger delegados que estão aptos a
participar da conferência. Nas plenárias, os grupos também elaboraram suas
proposições para as metas do PME. Os delegados devem se inscrever
diretamente junto às organizações.
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O Plano Municipal de Educação de Recife foi construído com a participação de diferentes
representações, as quais foram importantes no debate sobre os rumos que a educação deveria seguir
nos próximos dez anos. De acordo com a coordenadora pedagógica, participante da pesquisa, o
processo foi democrático e contou com a participação da sociedade civil, estruturando um formato de
política educacional de acordo com as mesmas orientações do Plano Nacional.

Nesse contexto, cabe refletir que a participação nos processos de construção de paradigmas
educacionais resulta em estruturas flexíveis e plurais, aglutinando diferentes interesses por meio dos
diversos setores da sociedade civil organizada. Na visão de Cury (2002, p. 58) a partir da
promulgação da Constituição Federal de 1988 instituiu-se “um regime normativo e político, plural e
descentralizado onde se cruzam novos mecanismos de participação social com um modelo jurídico
institucional cooperativo que amplia o número de sujeitos políticos capazes de tomar decisões”.

Em relação às contribuições desencadeadas na prática escolar a partir da aprovação do Plano
Municipal de Educação, a coordenadora destacou:

Eu acredito que parcial. Nenhum governo vai conseguir tudo. Eu digo sempre
porque quando a gente avalia as escolas de Recife, como está sendo o número
de escolas, os avanços que tiveram com as construções das escolas aí eu pude
perceber na leitura que eu fiz que Recife vem avançando muito lentamente
em relação à construção de escolas. Mas quando eu pego o texto que vou
comparar os governos João da Costa, os governos João Paulo é uma
consequência de muitos anos atrás, não conseguiram acompanhar a demanda
da população. Não é um problema do governo atual. O governo atual não vai
responder por não sei quantos anos de rede, isso é o que percebo dentro do
que eu li.

A visão da coordenadora pedagógica é a de que é as metas estabelecidas no Plano não serão atingidas
em sua totalidade, uma vez que são muitas demandas existentes no cenário da educação,
inviabilizando a execução de todas as projeções postas no planejamento. A coordenadora mencionou,
ainda, que mesmo sendo uma política de Estado, em muitas realidades, o Plano Municipal não é
viabilizado porque ao mudar de gestor, as idealizações políticas são reconfiguradas, deixando de lado
o caráter permanente do planejamento.

Nesse sentido, Azevedo (2010, p. 31-32) destaca:

Mas, num processo que é dinâmico, as políticas públicas constituem
respostas a certos problemas, quase sempre demandados por grupos sociais
que se organizam para lutar por soluções. O que não significa que as
decisões, em uma determinada etapa, não serão modificadas e redesenhadas
em etapas posteriores, podendo mesmo resultar, no curso da sua
implementação, em resultados diferentes dos pretendidos. Em outras
palavras, mesmo que uma política pública seja norteada por referenciais que
privilegiem a garantia de direitos sociais, os processos de sua implementação,
em virtude dos distintos e contraditórios interesses em jogo, podem seguir
rumos que acabem por reforçar desigualdades socioculturais, indo na
contramão da busca dos direitos sociais.

A dinâmica da política partidária, em muitas situações, leva a descontinuidade das políticas
educacionais apresentando dilemas, tensões e conflitos no processo escolar. O planejamento
educacional, como resultado de um projeto a ser efetivado em longo prazo, fica prejudicado pelas
escolhas oriundas do sistema político e das ideologias presentes nas configurações sociais. Em seu
depoimento, a coordenadora pedagógica frisou a relevância da política educacional para o avanço da
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educação, especialmente porque:

Mas de 70% das escolas da rede em relação à infraestrutura são inadequadas,
são casas, agora eu não sei o quanto de avanço, quantas escolas foram
construídas, eu sei que tem algumas escolas que foram os bancos, o banco
Bradesco que construiu uma escola e deu pra uma comunidade. Ela é bem
bonita, mas acho que o que eles estão negociando são os impostos, aí ele dar
a contrapartida. Tem uma equipe que está organizando essa ponte entre a
questão da prefeitura, de impostos, revertendo em um bem para aquelas
comunidades porque a prefeitura disse que tava sem dinheiro e um meio que
eles estão utilizando é esse.

Em um cenário complexo como o da educação, o planejamento é um elemento necessário para o
avanço da área, na tentativa de superar as limitações e conduzir os processos pedagógicos de modo
que resulte em bons resultados. Os desafios da educação são inúmeros e estes podem ser
solucionados por meio de um planejamento plural, democrático que tenha como ponto de partida a
participação de todos, situação que legitima as metas e as estratégias postas no contexto das
prioridades da educação.

Nessa lógica, cabe sinalizar que o planejamento efetivado pela sociedade civil condiz ao projeto de
Nação para a próxima década, sinalizando alternativas para o alcance das metas projetadas. A
concepção de planejamento, nessa dimensão, é a participativa, compreendendo-a como um elemento
que apresenta resultados em longo prazo, uma vez que na educação não há fórmulas mágicas que
possam superar os desafios sem esforços políticos, coletivos e econômicos.

Considerações Finais

O planejamento participativo, como concepção política, evidencia a possibilidade de construção
coletiva de itinerários para o projeto de educação que se pretende instaurar no cotidiano das práticas
educativas. As propostas surgem da discussão coletiva, os embates e os conflitos são postos em
evidência, resultando, nessa lógica, um projeto de educação legitimado pela maioria.

No processo de elaboração do Plano Municipal de Educação de Recife foi possível perceber que a
participação nas diferentes conferências foi um mecanismo relevante para a concretização do
planejamento decenal da política norteadora da educação. Nessa lógica, a concepção que pode ser
inferida é a de que o planejamento educacional, mesmo sendo dinâmico e flexível, necessita ser
construído por um grupo que vise melhorias para a área e tenha como primícias a efetivação de um
projeto plural e coerente com os anseios dos envolvidos.

Por fim, cabe fazer a defesa de que a construção de uma educação de melhor qualidade é de todos,
logo é necessária que a concepção presente nas configurações políticas seja a de um planejamento
educacional participativo, com a finalidade de se estabelecer um diálogo sobre os caminhos possíveis
de se trilhar na educação pública brasileira e alcançar melhores condições de oferta, de acesso e de
permanência aos envolvidos. O objetivo dessa concepção de planejamento é a busca por um espaço
democrático, inclusivo, dialógico, laico e referenciado socialmente. Eis, portanto, o desafio!
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