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Resumo: Este artigo propõe um olhar sobre o planejamento escolar, mais especificamente sobre o Projeto Político-

Pedagógico a ser desenvolvido nas escolas básicas. As leis que regem a educação básica brasileira preveem o 

planejamento democrático, uma vez que prescrevem a participação da comunidade. Por sua vez, com frequência, 

as escolas deixam a desejar em relação à feitura, execução e avaliação das ações planejadas. Este trabalho é produto 

da reflexão, a partir da leitura e análise de textos de autores referenciais, sobre a necessidade e importância do 

Projeto Político-Pedagógico na construção de uma escola autônoma que proporcione uma educação de qualidade 

e que, em consequência, forme alunos mais preparados para atuar na sociedade.  

 

 
Palavras-chave: Planejamento. Projeto Político-Pedagógico. Educação Básica. 

 

 

Abstract: This article proposes a look at the scholar projection, more especifically about the Pedagogical Political 

Project to be developed in the basic schools. The laws that govern brasilian basic education predict the democratic 

planning, once they prescribe the community participation. On their part, the schools frequently leave the 

workmanship, the execution and the evaluation of the planned actions to be desired. This paper is the result of the 

reflection, out of the reading and analysis of texts of reference authors, about the necessity and importance of 

Pedagogical Political Project on the construction of an autonomous schools that provides quality education and, 

as a consequence, graduates students that are more prepared to act in society.  
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1- INTRODUÇÃO 

 

 A escolha do tema “Planejamento” se deu em parte pela vivência profissional e em parte 

pela relevância do ato de planejar ações no âmbito escolar. É notório, em qualquer situação 

cotidiana, o fato de que ações planejadas geram mais resultados que, por sua vez, são mais 

positivos e mais satisfatórios, se bem planejados. E não poderia ser diferente quando se fala em 

educação. Para que esta contribua realmente com a melhoria da organização da sociedade, faz-

se necessário que cada estabelecimento escolar repense seu papel e contribua da melhor maneira 

possível no processo educacional. 

 A abordagem do tema é produto de reflexões sobre os modos de agir no dia a dia das 

escolas. Na maioria das vezes, as ações se concretizam sem uma definição eficiente do que se 

pretende e sem se pensar nos resultados políticos de tais ações. Com frequência, o planejamento 

escolar se dá uma vez por ano, normalmente no início do ano letivo, com reuniões entre todos 

os funcionários que, por sua vez, discutem alguns temas e acabam por preencher formulários 

que preveem atividades, avaliações, cronogramas, etc. Muitos ficam desanimados e os projetos 

acabam em gavetas, sem sequer serem consultados para se referenciar o trabalho que será 

desenvolvido ao longo do ano escolar. Em síntese, na prática, observa-se, usualmente, um 

trabalho individualizado, com pouca ou nenhuma participação de todos os atores envolvidos no 

processo educacional, o que torna o ato de planejar o simples ato de preencher formulários. 

Como se trata de uma temática bem ampla, cumpre que se faça um recorte do assunto 

para que haja o mínimo de aprofundamento deste estudo. Há, na escola, planejamentos de 

caráter global e particular. Planos de ensino, projetos político-pedagógicos, planos de curso, 

planos de aula, projetos (inter)disciplinares são alguns exemplos. Nosso foco recairá sobre o 

Projeto Político-Pedagógico (doravante PPP) que as escolas em geral devem desenvolver com 

a participação de toda a comunidade escolar, dando um caráter democrático no processo 

educacional. O método utilizado foi pesquisa bibliográfica com o objetivo de ampliar o 

entendimento a respeito da ação de planejar, mais especificamente sobre o PPP. A exposição 

temática será pautada principalmente nos estudos de Vasconcellos e de Luckesi, dois autores 

que se dedicaram a obras orientadoras de práticas educativas nas escolas brasileiras. 

Na introdução este estudo abriga a justificativa, uma visão panorâmica do tema, 

aspectos metodológicos e os subsídios teóricos. A seguir, há uma apresentação das diretrizes 

legais que versam sobre planejamento escolar. Depois é feita uma sondagem no conceito de 

planejamento para, ao final, abordar-se o PPP: o que é, elaboração, participantes, etc. Por fim, 

serão tecidas  algumas considerações finais sobre o estudo. 



 

2- LEGISLAÇÃO  

 

Diretrizes legais preveem e orientam a elaboração e a implementação das propostas 

pedagógicas, a começar pela LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, datada de 

20 de dezembro de 1996, que prevê, no artigo 12, que os estabelecimentos de ensino elaborem 

e executem sua proposta pedagógica em conformidade com as normas comuns e as do sistema 

de ensino. No artigo 13, a Lei estabelece que os docentes incumbir-se-ão de participar da 

elaboração da proposta pedagógica e de elaborar e cumprir plano de trabalho.1 No artigo 14, 

por sua vez, há prescrição de que os sistemas de ensino definirão as normas de gestão 

democrática com a participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto 

pedagógico além da participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares e 

equivalentes.2 Ora, há de se entender que a própria lei que rege a Educação no Brasil explicita 

um planejamento pedagógico participativo nos estabelecimentos de ensino. A legislação 

vigente favorece uma maior autonomia da escola, uma vez que prevê a participação de mais 

setores no processo educacional. Todos os trabalhadores da escola (funcionários da secretaria, 

dos serviços gerais, pedagogos, analistas, professores, direção) mais alunos e representantes de 

pais e da comunidade escolar devem encontrar espaço para atuar no planejamento, execução e 

avaliação das metas. Sabe-se que, por tradição, poucos se envolvem no planejamento. Há ainda 

muita resistência em trabalhar com planos. Na prática, poucos são os sujeitos envolvidos e, 

muitas vezes, o Projeto Político-Pedagógico da escola vira mais um documento engavetado, às 

vezes compilado de outros, sem que educadores e educandos tenham acesso. Nesse contexto, 

                                                      
1Art. 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;  

IV - velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente; 

Art. 13. Os docentes incumbir-se-ão de: 

I - participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino;  

II - elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; (Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9394, de 20 de dezembro de 1996, Título IV  – Da organização da 

Educação Nacional.) 
2Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, 

de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios: 

I - participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola; 

II - participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. ; (Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, Lei 9394, de 20 de dezembro de 1996, Título IV  – Da organização da Educação 

Nacional.) 

 

 

 



faz-se necessário que profissionais da educação, amparados pelos gestores, democratizem as 

discussões e realmente se envolvam no planejamento coletivo.  

 No momento da elaboração do documento de Projeto Político-Pedagógico, há de se 

considerar os diversos documentos legais vigentes, considerando a Constituição, a LDB (Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), os PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais), a 

BNCC (a Base Nacional Comum Curricular), entre outros documentos prescritivos. Além 

desses, o PPP também se baseia em outros documentos institucionais como, por exemplo, o 

Conteúdo Básico Comum (CBC-documento de parametrização dirigido aos professores da rede 

pública do estado de Minas Gerais) ou em outras referências como documentos de circulação 

restrita à escola, livros e até experiências bem sucedidas compatíveis com as normas vigentes.  

 

3- O QUE É PLANEJAMENTO?  

 

Eis uma pergunta que aparenta simplicidade, pois qualquer pessoa é capaz de respondê-

la, ainda que de maneira simplória. Afinal, planos fazem parte da rotina da maioria. “Planejar 

é decidir antecipadamente o que deve ser feito, ou seja, um plano é uma linha de ação pré-

estabelecida,” (Nilson Holanda, apud LUCKESI, 1997, p.109). Diariamente, uma dona de casa 

planeja seus afazeres domésticos; os cozinheiros planejam o cardápio dos restaurantes; os 

trabalhadores em geral planejam suas ações no trabalho, bem como suas férias. Podem-se listar 

inúmeros exemplos, porém o foco vai além da ideia de planejamento como um conjunto de 

ações coordenadas, oriundas de um preparo, com vistas em posterior resultado ou em simples 

alcance de alguns objetivos. O conceito que ora se defende é o de planejamento como ato 

político e ideológico. Conforme Luckesi (1997, p.105-8), o ato de planejar não é simplesmente 

um ato técnico que prescreve modos de agir ou, ainda, planejar não é ato neutro, pois implica 

escolhas, logo implica finalidades e valores. Portanto é um ato ideologicamente comprometido. 

Muitos veem sucesso no projeto bem elaborado e não na criticidade com que se abordam os 

fenômenos sociais envolvidos. Para o autor, é senso comum que planejar é ato técnico, ou seja, 

os educadores planejam com vistas a alguns objetivos, sem a visão de totalidade, sem a 

preocupação com os resultados políticos das ações.  

 

O planejamento não será nem exclusivamente um ato político-

filosófico, nem exclusivamente um ato técnico; será, sim, um ato 

ao mesmo tempo político-social, científico e técnico: político-

social, na medida em que está comprometido com as finalidades 

sociais e políticas; científico, na medida em que não se pode 

planejar sem o conhecimento da realidade; técnico, na medida 



em que o planejamento exige uma definição de meios eficientes 

para se obter resultados. (LUCKESI, 1997, p.108) 

 

 

 O planejamento bem sucedido conta com a participação de todos os trabalhadores da 

escola, do(s) gestor(es) aos ajudantes de serviços gerais. Além deles, a participação de alunos 

e dos pais é imprescindível. Assim se alcança o caráter democrático que a própria lei prescreve 

para o ato de planejar. Mas é fundamental que os gestores escolares sejam pessoas dinâmicas e 

abertas à participação, sejam pessoas que instiguem a comunidade escolar  a agir em prol da 

construção de um trabalho de qualidade que forme cidadãos mais atuantes na sociedade. 

 

O diretor de uma instituição escolar, como líder de um grupo de 

trabalho, tem responsabilidade de, sadiamente, coordenar a 

construção do projeto escolar. Para isso, terá de saber ouvir, 

dialogar, trabalhar, para que se chegue a um consenso do que vai 

ser construído coletivamente; e, então, a partir daí, ele terá de ser 

o polo de coordenação dessa atividade. (LUCKESI, 1997, p.118) 

 

 

4- O PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO (PPP) NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

  O que é o PPP? Iniciemos utilizando palavras do nosso principal aporte teórico, o autor 

Vasconcellos: “O Projeto Político-Pedagógico (ou Projeto Educativo) é o plano global da 

instituição.”(2010, p. 169). No meio educacional brasileiro, há várias nomenclaturas para o PPP (Projeto 

Pedagógico, Proposta Pedagógica, Plano Político-Pedagógico, etc.), porém advogando com 

Vasconcellos, optamos pela terminologia “projeto”, por entendê-la mais abrangente que plano, por 

exemplo, e por ser a mais comum na prática das escolas brasileiras. Segundo o autor, o PPP é uma 

construção do conhecimento de forma coletiva, é um instrumento para integrar, organizar, ser referência 

na caminhada em busca de transformação da realidade. “Construído participativamente, é uma tentativa, 

no âmbito da educação, de resgatar o sentido humano, científico e libertador do planejamento.” 

(VASCONCELLOS, 2010, p. 169). A base do PPP deve ser a transformação. Ele é um documento 

dinâmico e provisório. Mesmo com propostas sistematizadas, é um documento que nunca acaba: 

“sempre precisa ser revisto, avaliado e modificado. Acompanhando o desenvolvimento do mundo, a 

educação, as instituições educativas e as pessoas que nelas atuam estão sempre em constante evolução.” 

(SALLES & FARIA, 2012, p.48). Por fim, ele é um elemento referencial não só para professores, mas 

também para outros sujeitos envolvidos na escola. 

Seguindo Vasconcellos, o PPP é constituído basicamente das seguintes partes: Marco 

Referencial, Diagnóstico e Programação.3 

De forma bem sintética, abordaremos cada uma das partes. O Marco 

Referencial é a direção, a tomada de posição, o rumo ou horizonte do Projeto. É 



subdividido em três partes: Marco Situacional (visão geral da realidade em que a 

escola se insere: seus aspectos positivos e negativos); Marco Doutrinal (ideal geral; 

proposta de sociedade, de pessoa e de educação); Marco Operativo (ideal específico 

da escola; critérios de ação). Este último diz respeito a três dimensões: pedagógica, 

comunitária e administrativa (Ex.: como desejamos: i) a estrutura e organização da 

escola?; ii) os alunos e professores?; iii) a metodologia?; iv) as condições de 

trabalho?, etc.). O Marco Referencial é momento de elaboração do Projeto, em que 

há debate, formação de ideias, explicitação de posições individuais, reflexões, 

portanto é momento de conflitos e contradições para, a seguir, sistematizar as ideias 

propostas, as quais culminam em um texto final, formado a partir de registros 

realizados por uma comissão geral de redação. 

O Diagnóstico é o momento de conhecer e julgar a realidade da instituição e 

localizar as necessidades, a partir da análise de dados da escola para captação de 

desafios e problemas. A captação das necessidades é um dos momentos mais 

importantes do PPP. Antes do Diagnóstico, é fundamental que o Marco Referencial 

esteja concluído e seja conhecido pela comunidade escolar. 

A Programação é o conjunto de ações concretas. É o momento da resposta 

prática às necessidades explicitadas no Diagnóstico e de se verificar a possibilidade 

da ação. A metodologia da Programação pode se dar por meio de: i) ação concreta (o 

mesmo que objetivos gerais e específicos); ii) linha de ação (ou “estratégias”: 

comportamento, atitude, modo de ser/agir); iii) atividade permanente (ações que se 

repetem como, por exemplo, as reuniões pedagógicas); iv) determinação (normas, 

regras com caráter de obrigatoriedade). Ao final do período previsto, deve-se analisar 

a concretização da Programação. 

______________________ 

 
3O que queremos alcançar ? É a busca de um posicionamento •Político: visão do ideal de sociedade e de homem; 

•Pedagógico: definição sobre a ação educativa e sobre as características que deve ter a instituição que planeja. 

  

 0 que nos falta para ser o que desejamos?    É a busca das necessidades, a partir da análise da realidade e/ou do 

juízo sobre a realidade da instituição (comparação com aquilo que desejamos que seja). 

 

0 que faremos concretamente para suprir tal  falta? É a proposta de ação. 0 que é necessário e possível para diminuir 

a distância entre o que vem sendo a instituição e o que deveria ser. 

Quadro: Partes Constituintes do Projeto Político-Pedagógico—(VASCONCELLOS, 2010, p. 170). 

A metodologia das três partes constituintes do PPP segue praticamente a 

mesma sistemática: i) elaboração individual, em que cada um responde a perguntas 

escrevendo as próprias ideias; ii) trabalho em grupo para sistematização e análise das 



ideias individuais; iii) plenário para debate, partilha, decisões, conclusões e 

encaminhamentos; iv) redação final. 

Cada escola pode buscar a melhor forma de construir seu PPP, porém o melhor a fazer é se 

nortear em autores, livros, na própria lei ou em qualquer outra ferramenta que  

 

“ajude na tarefa tão urgente e essencial de transformar a prática, 

na direção de um ensino mais significativo, crítico, criativo e 

duradouro, como mediação para a construção da cidadania, na 

perspectiva da autonomia e da solidariedade. Que efetivamente 

deixe de ser visto como função burocrática, formalista e 

autoritária, e seja assumido como forma de resgate do trabalho, 

de superação da alienação, de reapropriação da existência.” 

(VASCONCELLOS, 2010, p. 170). 

 

 

A educação não pode ficar à margem da realidade. Há de haver entre ambas 

uma interação contínua. A escola deve se inserir no mundo além de seus muros, 

buscando um relacionamento coletivo com o objetivo de colaborar na formação do 

aluno em sua totalidade: consciência, noção de moral e ética, cidadania, 

conhecimento suficiente que o ajude a transformar a realidade. Por essa razão, o 

trabalho realizado pela escola deve superar o planejamento espontâneo. Por quê? 

Porque o planejamento individualizado e não sistematizado impede o alcance do mais 

importante objetivo da educação, isto é, formar cidadãos que compreendam, usufruam 

e transformem a realidade. O planejamento deve ser consciente, crítico e intencional. 

E o PPP é fundamental para articular a escola à realidade dos educandos e à 

realidade social.  

 

5- ELABORAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 

 Salles e Faria ressaltam que a proposta pedagógica é “um documento que sistematiza, 

organiza e orienta prática. Perspectiva democrática exige a participação de diversos 

interlocutores” (2012, p. 24). Eis que elas se referem ao planejamento nas Instituições de 

Educação Infantil (IEI). Como se pode ver, a sistematização e a seriedade já começam nas IEIs. 

As autoras propõem em relação ao Projeto (nomenclatura adotada neste trabalho) ou Proposta: 

i) objetivo: sistematizar o trabalho escolar a fim de orientar as ações e facilitar avaliações e 

reformulações do trabalho;  ii) destino: todos os sujeitos envolvidos no processo da Educação 

Infantil;  iii) quem elabora? mais uma vez o coletivo é a regra: gestores, especialistas, 



professores, outros profissionais da IEI, família, as próprias crianças, parceiros da comunidade;  

iv) tipo de documento: instrumento de trabalho aberto, que poderá ser modificado na medida 

em que a prática cotidiana o exigir. Todas as instituições educacionais, da Educação Infantil até 

o final do Ensino Básico, devem implementar Projetos Político-Pedagógicos. Como se percebe, 

é primordial que todas as escolas se rendam a essa necessidade.  

 

6- EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO DO PPP 

 

 Não há neutralidade quando se trata de educação. Ou a escola mantém o status quo 

(conservadora) ou ela é a favor de uma educação dialética, libertadora, transformadora. Se a 

escola se abre para a construção de um PPP com a participação de todos os segmentos incluídos 

no processo educacional, ela opta pela transformação. Nem é necessário dizer que estabelecer 

metas ou projetos é essencial para a postura ativa dos sujeitos. Por isso o PPP não pode ser um 

mero documento criado para ser engavetado. Ele deve ser um instrumento metodológico das 

ações cujos resultados serão devolvidos à comunidade por meio da educação com qualidade.  

 A prática será construída dia a dia. “Nem será com um ‘receituário teórico’ definitivo 

que dará o tom para a ação, nem será um ativismo espontâneo que servirá de norma.” (Luckesi, 

2011, p.212). Os educadores que trabalham com método, adequando-o à realidade ou 

interagindo com os acontecimentos diários, cumprirão melhor os objetivos dos melhores 

projetos educacionais.  

 Por isso o PPP, periodicamente, há de ser revisto e atualizado no todo ou em partes. O 

próprio planejamento pode prever períodos para concretização da programação. Ao final do 

tempo previsto, faz-se a análise do alcance das propostas. Espera-se que o Diagnóstico e a 

Programação sejam revisados anualmente. A periodicidade do Marco Referencial vai de três a 

quatro anos. É necessário repetir que o importante é que o PPP não seja esquecido e se 

transforme em um instrumento de cunho burocrático, elaborado para dar satisfação às 

Secretarias de Educação. Todos devem ter acesso a ele, inclusive os pais que não participaram 

da elaboração. Eles têm o direito de conhecer o PPP da escola onde os filhos estudam. 

 As ações executadas devem ser apreciadas. “O julgamento qualitativo da ação deve estar 

em função do aprimoramento dessa mesma ação.” (Luckesi, 2011, p.213). A avaliação é 

fundamental para o julgamento positivo ou negativo das ações, o que acarreta tomada de 

decisão ou decisões, todavia não com intuito de apenas classificar ações como (in)adequadas, 

mas, sim, com o desejo de transformação para melhor. É o momento do confronto entre o que 

foi efetivamente realizado e suas consequências. Surgirão questões como: Quais ações foram 



realizadas e quais não foram? Por quê? Quais precisam ser mais bem definidas, revisadas, 

atualizadas? Quais deram certo e quais deram errado? Essas e outras perguntas serão feitas e 

respondidas para que haja uma reestruturação do PPP com a dupla finalidade de adequá-lo à 

realidade e de cumprir o seu propósito de instrumento de transformação.   

 

7- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A educação brasileira passa por momentos difíceis na atualidade. São muitas as críticas 

e desconfianças advindas de todos os setores da sociedade. O desânimo e a insatisfação tomam 

conta do espírito dos sujeitos envolvidos no ambiente escolar. Professores, alunos, funcionários 

em geral encontram-se bem desmotivados em razão de diversos fatores econômico-sociais que 

são evidentes para qualquer brasileiro que dirija o olhar para o interior das escolas. Sendo assim, 

cabe às escolas o papel de repensar a própria estrutura organizacional com o objetivo de 

transformar a educação a partir do próprio ambiente interno. E uma das formas para melhorias 

na educação, partindo do âmbito da própria escola, concretiza-se por meio do planejamento. A 

ação de planejar não deve ser relegada a segundo plano no cotidiano escolar. Ela não pode ser 

um simples cumprimento de uma exigência legal ou uma satisfação a ser dada aos gerenciadores 

da educação. Pelo contrário, deve ser um dos momentos mais significativos, produtivos e 

importantes nos estabelecimentos de ensino, em razão de todas as características que foram 

abordadas ao longo deste trabalho.   

 Em se tratando de planejamento na esfera educacional, há de se lembrar que existem 

diversos tipos de planos referentes à prática escolar. Entre eles, está o Projeto Político-

Pedagógico, principal objeto deste estudo. Planejamento global da escola, o PPP implica 

corresponsabilidade, uma vez que abarca todos os sujeitos envolvidos no processo educacional, 

dentro e fora da escola. E aí reside a importância desse instrumento democrático que confere 

autonomia às escolas e propicia uma educação com mais qualidade. É necessário que todos os 

educadores compreendam a necessidade de transformar a realidade escolar. E isso se consegue 

principalmente com planejamento, com os projetos pedagógicos que devem ser elaborados 

coletivamente, assumindo o caráter político.  

 Longe de esgotar o tema, nosso objetivo foi propor uma reflexão sobre a necessidade de 

encarar o planejamento escolar como um importante caminho para o ensino-aprendizagem de 

qualidade. Findo o trabalho, esperamos que nossa contribuição seja despertar colegas, 

trabalhadores da Educação, para uma visão mais ampla, que transforme o PPP, de documento 



de gaveta, em instrumento que organiza, orienta e referência a caminhada em direção ao sucesso 

da educação. 
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