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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo investigar as impressões da Gestora e professoras sobre a 

missão da escola e o uso do planejamento estratégico. As participantes do estudo foram cinco 

professoras de escola pública, sendo uma delas a gestora da escola, de um município do interior 

da região sudoeste de Goiás. Elas me ajudaram a conhecer o dia a dia da sala de aula do ensino 

especial e as dificuldades vivenciadas em realizar um planejamento que representasse a sua 

realidade e atendesse às exigências da escola em estudo. Os pressupostos teóricos do trabalho 

foram os estudos sobre planejamento estratégico e missão da escola, na área de Administração, 

modelos de planejamento existentes e pesquisas realizadas sobre a aplicação desses conceitos 

e ferramentas na área da Educação. A pesquisa é baseada em uma análise qualitativa, que busca 

conhecer a realidade escolar de professores, com o desafio de utilizar uma ferramenta da 

administração para realizar seus planejamentos voltados a atender ou a alcançar a missão da 

instituição de ensino. Por meio desse estudo de caso, usando a pesquisa interventiva e avaliação 

dos planejamentos realizados na escola, buscou-se conhecer como relacioná-los à missão da 

instituição de ensino. Os instrumentos utilizados na pesquisa foram: entrevista semiestruturada, 

questionários e notas de campo. Os resultados do trabalho apontam, conforme a visão das 

participantes, que embora os planejamentos da escola em estudo não sejam orientados pela sua 

missão, o trabalho realizado na escola pode ter resultados melhores caso possa ter o 

planejamento estratégico aplicado pela equipe escolar. 

 

Palavras-chave: Planejamento estratégico. Educação. Missão da escola. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ABSTRACT 

 

This paper aims to investigate the impressions of management and teachers about the school's 

mission and use of strategic planning. The study participants were 5 public school teachers, one 

of whom was the principal of the school, in a municipality in the southwestern region of Goiás, 

who helped me to know the daily life of the special school classroom and the difficulties 

experienced for them to carry out a planning that represents their reality and meets the 

requirements of the school. The theoretical assumptions of the work were studies on strategic 

planning and school mission in the area of Management, existing planning models and 

research carried out on the application of these concepts and tools in the area of Education. The 

research is based on a qualitative analysis that seeks to know the school reality of teachers, with 

the challenge of using a management tool to carry out their planning aimed at meeting or 

achieving the mission of the educational institution. Through this case study, using the 

interventional research and evaluation of the school planning, we sought to know how to relate 

them to the mission of the educational institution. The instruments used in the research were: 

semi-structured interviews, questionnaires and field notes. According to the participants' view, 

the results of the study indicate that although the school's study plans are not generally guided 

by its mission, the work done at school can have better results if strategic planning is 

implemented by the school staff. 

 

Keywords: Strategic planning. Education. School mission. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

O planejamento não é feito apenas para realizar 

algo suficientemente bem, mas para fazê-lo tão bem quanto possível. 

Oliveira (2015, p.12) 

 

O planejamento estratégico é uma ferramenta muito utilizada em empresas e pode 

ser adotada também na vida das pessoas como forma de se organizar previamente. Esta pesquisa 

tem como ponto de partida o questionamento se também este planejamento pode ser utilizado 

como ferramenta de ensino pelo educador para que suas disciplinas acompanhem as diretrizes 

do curso e alcancem os resultados esperados, utilizando-se de ferramentas como planejar, 

executar, controlar e agir. Busca ainda avaliar se esta ferramenta de qualidade pode ser utilizada 

por professores de forma a maximizar seus resultados, unindo ao planejamento comum 

ferramentas administrativas voltadas para a busca de eficiência e eficácia na instituição de 

ensino, que visa à concretização da missão definida por ela. 

Planejar parece fácil, mas é preciso habilidade, pois significa trabalhar com a 

incerteza, imaginar o que poderá ser feito. Elaborar bons planos é ajudar as pessoas a realizarem 

as ações necessárias para melhor enfrentar os desafios do amanhã. Em outros termos, um bom 

planejamento constitui a responsabilidade essencial em qualquer tipo de atividade ou 

organização. 

Neste trabalho, a pesquisa se baseou no modelo de planejamento estratégico, tendo 

em vista minha experiência com o modelo e por considerá-lo uma ferramenta capaz de analisar 

a escola de forma global, com suas oportunidades e limites, pontos fortes e fracos. Desse modo, 

o planejamento estratégico pode auxiliar a gestão da escola na construção de objetivos e metas 

a fim de conquistar a sua missão e envolver todos os interessados neste processo. 

A pesquisa, assim, busca entender como o planejamento estratégico pode auxiliar 

o professor nas suas atividades e no desenvolvimento dos planejamentos a serem realizados, de 

modo a contribuir para a realização da missão da escola, atendendo às diretrizes do curso e da 

instituição, possibilitando uma avaliação detalhada do trabalho e os possíveis ajustes ao que foi 

previamente planejado a fim de se obter os resultados esperados. 

As pessoas que planejam parecem ter resultados superiores às que agem de maneira 

impulsiva, sem conhecerem realmente o problema vivenciado e, assim, poder pensar nas 

diretrizes que podem ajudar na solução de problema. Planejar é, pois, um desafio, que consiste 
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em tomar uma decisão antecipada, decidindo o que fazer sem saber, com precisão, quais as 

consequências e efeitos futuros. Daí a necessidade do replanejamento constante e do repensar 

cada ação isoladamente e em conjunto com as demais. 

O planejamento estratégico é considerado uma ferramenta cujos objetivos são 

constantemente avaliados. Após a análise dos resultados, é possível fazer adaptações, alterando 

aquilo que não foi positivo, readaptando ações para que a missão seja, enfim, alcançada. 

O planejamento escolar consiste numa atividade de previsão de ação a ser realizada, 

visando a alcançar determinados objetivos, dentro das possibilidades, dos procedimentos e dos 

recursos a serem empregados, prevendo um tempo de execução e formas de avaliação. O 

exercício de planejar refere-se a uma antecipação da prática, uma previsão do que se quer 

alcançar, constituindo-se numa atividade necessária à tomada de decisões. Sem planejamento, 

a gestão corre à mercê dos acontecimentos diários; as ações são improvisadas e os resultados 

não são avaliados. 

O conceito de planejamento escolar muito se parece com os conceitos da 

administração quanto à formulação de objetivos e ao processo de tomada de decisão. Será que 

podemos agregar valor estratégico ao planejamento escolar, utilizando as ferramentas da gestão 

de empresas? Podemos dar um direcionamento às aulas usando ferramentas de gestão como 

forma de alcançar a missão estabelecida? Procuramos verificar isso neste estudo. 

O planejamento estratégico como ferramenta de gestão caracteriza-se pela visão da 

organização como um todo, e não como vários planos individuais. Assim, a interação entre as 

disciplinas poderia ser efetivamente ampliada, desde a realização dos planos em conjunto até a 

verificação de resultados. A partir da formulação das atividades entre as disciplinas, os docentes 

poderão também verificar a possibilidade de atividades em grupo para tratarem do mesmo tema, 

em disciplinas diferentes, promovendo, assim, a multidisciplinaridade. 

Para o desenvolvimento do planejamento estratégico é muito importante ter 

objetivos bem definidos. No caso em estudo aqui especificado que investigou o uso da 

ferramenta e a missão da escola seria necessário que os professores conhecessem as ementas 

do seu curso, o projeto político pedagógico e as orientações da gestão da escola e sua missão. 

Por meio desse primeiro levantamento, os professores teriam a base para analisar os planos 

elaborados e traçar as estratégias necessárias para visão de futuro, integrando as equipes no 

objetivo comum já definido pela gestão da escola, que é a missão, ou seja, aquilo pelo qual ela 

foi criada. 

Usar estratégia é realizar as atividades necessárias para chegarmos ao objetivo 

desejado e, para que isso aconteça, é preciso o envolvimento de todos os membros da 
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organização, implementando esforços para mudanças culturais, alocação de recursos e 

desenvolvimento de novas e inovadoras metodologias. É, portanto, atuar com a visão 

compartilhada nos propósitos da escola. 

O planejamento estratégico é bastante difundido e utilizado pelas instituições para 

avaliar a comunidade na qual está inserida, buscando saber o que influencia seu ambiente 

interno e externo, a fim de estabelecer um plano de ação para atingir uma situação futura 

desejada, tendo por objetivos analisar os ambientes externos e internos das organizações de 

modo a identificar ameaças e oportunidades, pontos fortes e fracos. 

Minha formação deu-se na área de administração de empresas, porém sempre fui 

apaixonada pela educação. Sempre tentei usar as ferramentas de qualidade na minha vida e no 

meu trabalho como docente. O interesse por esse tema surgiu ao acompanhar colegas 

professores que apresentavam dificuldades em desenvolver seus planos e, por isso, entregavam 

planejamentos repetitivos de um semestre para o outro, somente para cumprir uma exigência 

documental da coordenação de curso. Muitos ainda não trabalhavam a interdisciplinaridade e 

não promoviam a participação dos colegas nas suas atividades, o que o planejamento poderia 

possibilitar quando se pensa num trabalho interativo. 

A prática com o planejamento estratégico nos trabalhos anteriores, em empresas 

privadas, antes do meu ingresso na instituição pública de ensino, fez-me imaginar o quanto esse 

processo, tão dinâmico, e ao mesmo tempo sistêmico, poderia ajudar no ensino e na 

aprendizagem dos alunos nas escolas. 

As mudanças do mundo globalizado testam a capacidade das organizações de se 

manterem no mercado e se adequarem às novas situações, assim também o é no meio escolar. 

Novos cursos, novas formas de ensino e de aprendizagem desafiam os professores que se veem 

impelidos na busca por novas alternativas de se ensinar com qualidade. Assim, esta pesquisa 

vai tentar uma nova forma de planejar, que monitore constantemente os resultados como forma 

de alcançar os objetivos e as metas de desenvolvimento das disciplinas, tornando o uso do 

planejamento estratégico uma ferramenta para ajustar e corrigir ações, além de redefinir 

recursos necessários para o alcance dos objetivos. 

Como não existem muitas publicações sobre o planejamento estratégico utilizado 

como ferramenta na educação, vejo aqui uma possibilidade de contribuir para a pesquisa 

científica, consultas posteriores e artigos na área de estudo. 
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Os objetivos da pesquisa 

 

Objetivo Geral: Investigar as impressões da Gestora e das professoras da escola 

Maria Rita sobre a missão da escola e o uso do planejamento estratégico. 

 

Objetivos específicos 

1. verificar como as participantes concebem a missão da escola e de que 

forma a incluem na sua prática docente;  

            2. averiguar o uso do planejamento estratégico na escola e como é realizado; 

3. identificar as impressões das participantes acerca da experiência do 

planejamento estratégico após um treinamento específico. 

 

As perguntas de pesquisa 

 

1. De que maneira as participantes compreendem e respondem à missão da 

escola? 

2. O planejamento estratégico é utilizado pelas participantes? De que 

maneira? 

3. Como as participantes reagiram à experiência de uso do planejamento 

estratégico após o treinamento específico? 

 

Modalidade da pesquisa 

 

Inicialmente, ainda na fase do projeto, pensou-se numa pesquisa de abordagem 

quantitativo-qualitativo, pois tinha como objetivo comparar as respostas a perguntas 

previamente elaboradas, em diversos tipos de instituição e também os resultados obtidos em 

nota dos alunos, mas, devido à dificuldade de se ter anuência para o desenvolvimento da 

pesquisa em escolas públicas e privadas, essa abordagem inicial precisou ser alterada. 

Outra mudança necessária foi a alteração para somente avaliação de dados 

qualitativos, pois a escola Maria Rita, nome fictício criado para preservar o nome original da 

escola em estudo, não possui sistema de registro de notas para seu desenvolvimento, e sim 

conceitos que são analisados pelo Conselho da escola no fim de cada bimestre. Segundo 

Triviños (2013, p. 118), a pesquisa qualitativa “surge, com diferentes enfoques, como 

alternativa para a investigação em educação”. 
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Após a exposição do projeto de pesquisa junto à equipe de professores que 

aceitaram participar da pesquisa, conforme quadro 1, realizei um minicurso, que consta do 

apêndice C, para que elas conhecessem o uso da ferramenta e sua aplicabilidade do 

planejamento quando também passei a conhecer as características da escola pesquisada. Nesse 

momento, a pesquisa se solidifica e adquire forma de modo que a avaliação qualitativa ganha 

força e passa a dominar as estruturas da investigação. 

Portanto, esta é uma pesquisa qualitativa de um estudo de caso que, de acordo com 

Lüdke e André (1986, p. 17), “é o estudo de um caso, seja ele simples e específico”, que começa 

de forma simples e vai ganhando estrutura e se delineando conforme o estudo se desenvolve, 

aprendendo com a realidade, sem pretender generalizar os resultados.  

Bauer e Gaskell (2015, p. 68) consideram que “a finalidade real da pesquisa 

qualitativa não é contar opiniões ou pessoas, mas o contrário, explorar o espectro de opiniões, 

as diferentes representações sobre o assunto em questão”. Concordo com o autor, pois este tipo 

de pesquisa permite que se verifiquem várias representações sociais e se conheçam as diferentes 

posições que os participantes da pesquisa apresentam sobre determinado tema. 

Bogdan e Biklen (1994) consideram que a pesquisa qualitativa possui cinco 

características, quais sejam: 

1 – Na investigação qualitativa a fonte direta dos dados é o ambiente natural, 
constituindo o investigador o instrumento principal, 2 – A investigação qualitativa é 

descritiva, 3 – Os investigadores qualitativos interessam-se pelo processo do que 

simplesmente pelos resultados ou produtos, 4 – Os investigadores qualitativos tendem 

a analisar seus dados de forma indutiva e 5 – O significado é de importância vital para 

a abordagem qualitativa. (BOGDAN e BIKLEN, 1994, p. 47-50) 

 

Esta é uma pesquisa interventiva, pois realizei com as participantes da pesquisa um 

minicurso sobre o planejamento estratégico para que conhecessem a metodologia e tentassem 

utilizá-la nos planejamentos; esse material consta do Apêndice C desta pesquisa. Baptista, 

Noguchi e Calil (2006) afirmam que a pesquisa interventiva tem como finalidade não só levar 

ao conhecimento científico, mas também levar ao conhecimento sobre a atuação realizada com 

o grupo, com o indivíduo, com a comunidade que se encontra em situações particulares, 

esclarecendo que: “Essa atuação tem como objetivos trazer maior esclarecimento e/ ou provocar 

transformações em relação a determinados aspectos evidenciados pela própria pesquisa” 

(BAPTISTA, NOGUCHI e CALIL, 2006, p.1). 

Sánchez Gamboa (2012, p.45) considera que “nas ciências sociais, como na 

educação, tanto investigador quanto os investigados (grupo de alunos, comunidade ou povo) 

são sujeitos; o objeto é a realidade”.  Buscar a realidade do dia a dia das professoras, suas 
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dificuldades, seus medos e suas conquistas foram essenciais para a realização da pesquisa. 

“Numa relação dialógica e simpática, como é o caso do processo da pesquisa, esses sujeitos se 

encontram juntos ante uma realidade que lhes é comum e que os desafia para ser conhecida e 

transformada”. Sánchez Gamboa (2012, p.45). Reconheço-me na fala do autor, pois muito da 

experiência com o ensino especial, o qual nunca vivenciei em sala de aula, ficou para minha 

formação, assim como muito da administração ficou para elas, no sentido de mudar as suas 

práticas docentes.  

A pesquisa se desenvolveu numa escola do interior do Estado de Goiás, região 

sudoeste, durante o 2º semestre de 2016, sem fins lucrativos, que atua com educação inclusiva, 

dando suporte ao professor e ao aluno para uma ação pedagógica necessária ao ensino especial.  

Na análise de dados, são fornecidas mais informações relevantes da escola pesquisada.  

As participantes da pesquisa são professoras que se dedicam exclusivamente à 

escola pesquisada, e que assim se definem enquanto profissionais da educação: 

 

Quadro 1 – Informações sobre as participantes da pesquisa

 

Fonte: Apêndice D: questionário 1. 

 

Os nomes da escola e das professoras participantes da pesquisa são nomes fictícios, 

sendo: Bianca, Maria, Maria Fernanda, Lolita, Jaqueline, nomes escolhidos livremente pelas 

professoras da instituição. O nome da escola, Maria Rita, foi escolhido por mim como forma 

de preservar a sua identidade. Esses e outros dados serão mais bem explorados na análise de 

dados.  

 

Os instrumentos utilizados 

 

Para compreender como o planejamento estratégico pode ser usado também como 

ferramenta para aumentar a eficiência dos planejamentos realizados na instituição de ensino, 
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tendo como fundamentação a missão da escola, a pesquisa inicia-se com a aplicação de 

instrumentos de pesquisa, isto é, com técnicas selecionadas a fim de se efetuar a coleta de dados 

prevista. 

As técnicas selecionadas para a condução deste trabalho foram entrevistas 

semiestruturadas e questionários para a equipe de professores, sujeitos da pesquisa, a fim de se 

verificar, pelas respostas dos sujeitos, se eles reconhecem a missão da escola nos planejamentos 

e se apoiam a implantação da metodologia na escola, compreendendo a finalidade do uso da 

ferramenta pelos professores nas suas disciplinas como forma de maximizar os resultados 

obtidos. Para Sánchez Gamboa (2012, p. 32), “Diferentes concepções de realidade determinam 

diferentes métodos”. Os instrumentos utilizados foram: entrevista semiestruturada, 

questionários e notas de campo, que serão detalhados a seguir. 

 

Entrevista semiestruturada  

 

A entrevista é um dos instrumentos básicos para a coleta de dados e é uma das 

técnicas mais usadas em pesquisas baseadas em ciências sociais, segundo Lüdke e André 

(1986). 

Para Bodgan e Biklen (1994, p. 134), nas investigações qualitativas, as entrevistas 

podem ser utilizadas de duas formas: “Podem constituir a estratégia dominante para a recolha 

de dados ou podem ser utilizadas em conjunto com a observação participante, análise de 

documentos e outras técnicas”. Não existe, assim, uma forma ideal para o enfoque qualitativo, 

podendo a entrevista ser ou não estruturada, ou ser ainda utilizada dos dois modelos em 

diferentes momentos da pesquisa, desde que atendam aos objetivos propostos para a 

investigação.  

A entrevista semiestruturada apresenta um roteiro de perguntas, abertas e fechadas, 

para orientar o entrevistador, constituindo-se, assim, num guia. Este, porém, tem a liberdade de 

decidir a sequência das perguntas e a necessidade de aprofundar ou não no assunto. Vale 

lembrar que “o entrevistador também enfrenta a dúvida quanto a investigar com mais detalhes 

e auxiliar o entrevistado em indagações e quando fazê-lo, ou, ao contrário, de quando retornar 

ao guia da entrevista nos momentos de digressão do entrevistado” (FLICK, 2004, p.107). Essa 

habilidade do entrevistador serve de orientação para que a entrevista persiga os objetivos 

definidos e não se deixe perder nas possíveis digressões do entrevistado. 

Todavia, algumas questões podem gerar respostas muito rígidas dentro do molde 

proposto. Por isso, o entrevistador deve ter essa percepção, tendo um guia e não um modelo 
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rígido, de modo que não perca os detalhes da resposta, tendo, inclusive a liberdade de incluir 

ou mudar a ordem das perguntas. 

A entrevista semiestruturada foi, portanto, a técnica adotada nesta pesquisa em que 

se valorizou o contato da entrevistadora com as participantes da pesquisa, a fim de enriquecer 

a análises de dados com possíveis comentários durante as entrevistas. 

Para Flick (2004, p. 107), “A vantagem desse método é que o uso consciente de um 

guia da entrevista aumenta a comparabilidade dos dados, e sua estruturação é intensificada 

como resultado das questões do guia”. Além disso, ajuda a pesquisadora a manter um padrão 

de perguntas a todas as participantes, não deixando de fazer essa ou aquela pergunta a todos. 

Na entrevista, há um roteiro de tópicos relativos ao problema que se vai estudar, e 

a entrevistadora tem liberdade de fazer as perguntas que quiser: pesquisar as razões e motivos, 

fazer esclarecimentos, não obedecendo, a rigor, uma estrutura formal. Para isso, são necessárias 

habilidade e perspicácia por parte do entrevistador. Em geral, esse tipo de entrevista é utilizado 

em estudos de situações de mudança de conduta, conforme nos orienta Marconi e Lakatos 

(2011). 

Durante o processo de transcrição das entrevistas e respostas dos questionários, 

além dos sinais de pontuação que conhecemos (vírgula, dois pontos, hífen, ponto final, de 

interrogação, de exclamação) baseei-me em algumas das normas do Projeto NURC, núcleo de 

São Paulo (Pretti, 2003, p. 15-16), utilizando as seguintes simbologias: 

( ) incompreensão de palavras ou de segmentos; 

- silabação das palavras ou interrupção; 

... pausa longa; 

(( )) comentário descritivo do transcritor; 

[ sobreposição, simultaneidade de vozes; 

[...] indicação de que a fala foi tomada ou interrompida em determinado ponto; 

“ ” citações literais ou reprodução de discurso próprio ou alheio. 

Durante o processo de transcrição das falas registradas nas entrevistas com as 

professoras, foram retiradas as hesitações, as repetições e as pausas para melhor compreensão 

e viabilização da leitura, tornando, assim, o texto mais fluido. Trata-se de uma combinação 

entre a pergunta e resposta, retirando as abstrações. 
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Questionários 

 

O questionário foi aplicado aos professores participantes da pesquisa para que se 

pudesse fazer a comparação das respostas obtidas; uma avaliação das respostas no geral e outra, 

apontando as questões de cada participante. Utilizei o questionário conforme descreve Marconi 

e Lakatos (2011), considerando-o como um instrumento de coleta de dados, construído por uma 

série ordenada de perguntas, as quais devem ser respondidas por escrito e sem a presença do 

entrevistador. 

As participantes tiveram tempo necessário para responder as perguntas, pois os 

questionários foram entregues na instituição de ensino, e sempre com espaço de uma semana 

para responderem, com data marcada para recolher os documentos preenchidos. Em uma 

ocasião, uma das participantes, a professora Maria, precisou entregar depois, e no dia 

combinado fui recolher, sem haver nenhum atraso ao cronograma da pesquisa. 

 Como nos orientam Bauer e Gaskell (2015, p. 189) “os textos, do mesmo modo 

que as falas, referem-se a pensamentos, sentimentos, memórias, planos e discussões das 

pessoas, e algumas vezes nos dizem do que os autores imaginam”. As respostas dos 

questionários pelas participantes da pesquisa são um material rico, revelador dos pensamentos, 

sentimentos dos sujeitos pesquisados, o que me orientou na elaboração do roteiro para a 

entrevista e na constituição de um grupo focal para verificar as dúvidas apresentadas durante o 

processo de teste das ferramentas. 

Para Gil (2010), os questionários são uma técnica de investigação composta por um 

número de perguntas apresentadas por escrito aos/às entrevistados (as), tendo por objetivo 

buscar o conhecimento das suas opiniões, crenças, sentimentos, expectativas, interesses, 

experiência, práticas, vivências, pois é um instrumento criado para atender aos propósitos da 

pesquisa. É, pois, um mecanismo que ajuda a provocar a relação entre as perguntas e as 

respostas, buscando conhecer e apresentar as perguntas da pesquisa, de modo a produzir novos 

conhecimentos.  

 

Notas de campo 

 

As notas de campo são registros produzidos, baseados na percepção e apresentação 

do pesquisador, incluindo as suas visões obtidas por meio da análise realizada. De acordo com 

Flick (2004, p. 181), “As notas obtidas em entrevistas devem conter os elementos essenciais 

das respostas dos entrevistados e informações sobre o andamento da entrevista”. Sempre me 
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preocupei em registrar os comentários e as dúvidas das professoras, de forma que pudesse 

detalhar, na análise dos dados, as suas percepções e suas experiências com o uso do 

planejamento estratégico.  

Para Bogdan e Biklen (1994, p.150), as notas de campo são “o relato escrito daquilo 

que o investigador ouve, vê, experiencia e pensa no percurso da recolha e refletindo sobre os 

dados de um estudo qualitativo”. Espera-se, pois, um relato natural, resultado das percepções 

do investigador e representativas de seu estilo. Para os autores, as imagens capturadas na escrita 

devem ser descritas pelo investigador revelando o que sentiu, percebeu e visualizou em 

conjunto com suas ideias e preocupações. 

As notas de campo funcionam como um complemento das entrevistas, explorando 

a percepção do autor como forma de expressar o que não conseguiu ser capturado pelo áudio 

das entrevistas, como o cheiro do lugar, as impressões, o que é visto ao redor, os comentários 

extras, as expressões das participantes dentre outros.  

Na análise dos dados, usei da narrativa para descrever as entrevistas realizadas com 

as participantes, tentando me expressar de modo que pudessem compreender a experiência 

vivenciada na pesquisa. “As narrativas, por outro lado, permitem ao pesquisador abordar o 

mundo experimental do entrevistado, de modo mais abrangente, com a própria estruturação 

desse mundo” (Flick, 2004, p. 109). Durante as narrativas, procurava lembrar-me do que havia 

acontecido, colocando as experiências em uma sequência e buscando as possíveis explicações 

para isso. Deixei ainda as participantes contarem suas histórias, não as interrompendo em 

nenhum momento, pois, para mim, também era interessante conhecer e me familiarizar com os 

acontecimentos e sentimentos que abordavam a vida, o seu cotidiano como professora na sala 

de aula, assim como nos apresenta Bauer e Gaskell (2015, p. 189): “Contar histórias implica 

estados intencionais que aliviam, ou pelo menos, tornam familiares, acontecimentos e 

sentimentos que confrontam a vida cotidiana normal”. As histórias das professoras eram cheias 

de exemplos e, na maioria das vezes, expressavam com alegria o fato de poderem trabalhar na 

escola Maria Rita. 

Com a narrativa, eu pude observar os acontecimentos, expor as minhas sensações, 

direcionar o meu olhar para as respostas das professoras e, de forma espontânea, para a narração 

dos fatos. 

A neutralidade não existe, pois, como nos orienta Sánchez Gamboa (2012, p. 45), 

o sujeito é portador de uma cultura, valores, e traz consigo uma bagagem que é da vida, das 

coisas que viveu e aprendeu e isso acaba refletindo na relação sujeito/objeto. 
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Nos retrata que relação sujeito/objeto acontece numa relação de “duplo empirismo” 

entre um indivíduo real e isolado (pesquisador) e um pedaço de realidade também real 

estática; entretanto, o sujeito empírico é portador de uma cultura, de uma linguagem, 

de uma estrutura de pensamento e uma escala de valores; sua relação com o objeto, 

nesse sentido, não é neutra (SÁNCHEZ GAMBOA, 2012, p. 45). 

 

As falas das professoras são carregadas de valores, de cultura e de realidade como 

educadoras. Essas informações constam da análise de dados.  

Segundo Flick (2004 p. 147), “Além das competências da fala e da escuta, 

empregadas nas entrevistas, a observação é outra habilidade diária metodologicamente 

sistematizada e aplicada na pesquisa qualitativa”. Alguns critérios achei importante trazer para 

a pesquisa, baseada nas informações que fui registrando: 

 informações sobre o ambiente - tentei registrar com o máximo de informações o 

ambiente escolar; 

 informações sobre as participantes da pesquisa - sua idade, formação e tempo de 

serviço na educação; 

 observações sobre as reações das participantes da pesquisa - suas inseguranças e 

medos, assim como entusiasmo e realização; 

 definição dos documentos observados; 

 observações focalizadas no problema da pesquisa; 

 observação seletiva das respostas transcritas, anexando no texto aquelas que 

mais correspondiam à pergunta da pesquisa. 

 

Procedimentos durante a pesquisa 

 

São apresentados nessa etapa os passos que foram seguidos pela pesquisadora 

durante as suas visitas à escola, que ocorreram no segundo semestre de 2016. 

No primeiro momento, procurei a escola para ter a sua anuência e poder realizar a 

pesquisa. Nesse encontro, buscava junto à direção conhecer o perfil dos colaboradores da 

escola, saber se já haviam participado de outras pesquisas, ao que me respondeu que não, 

dizendo que normalmente as professoras tinham resistência a participar de pesquisas, 

justificando que não dispunham de tempo. 

Após ter anuência da gestora, tive acesso a alguns documentos da escola Maria Rita, 

seu Regulamento Interno e o Projeto Político Pedagógico (PPP), bem como às suas 

dependências. A Gestora me acompanhou, mostrou-me as salas e os projetos realizados. Esses 

dados estão apresentados na análise dos dados. 
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Assim, um encontro foi agendado com as professoras para explicar o projeto e 

colher as primeiras informações, pois gostaria de obter as respostas das participantes antes de 

qualquer intervenção. 

Foram entregues 28 formulários, dos quais 23 foram preenchidos, mas somente 

cinco voltaram com resposta positiva para participar da pesquisa. As outras professoras 

justificaram não ter tempo livre para participar desse trabalho.  A partir dessa primeira 

abordagem, avaliei os formulários entregues e elaborei uma apresentação do projeto de 

pesquisa. Reuni as 5 participantes em um novo encontro e apresentei a pesquisa, em que 

expliquei sobre o Termo de Consentimento Livre Esclarecido/TCLE, que se encontra no 

Apêndice B, esclarecendo ainda que todas tinham liberdade de desistir, sem nenhum prejuízo 

para elas, mas todas concordaram em assinar e, assim, pude dar andamento à pesquisa. 

Após a apresentação do projeto para a equipe de professoras que aceitaram 

participar da pesquisa, entreguei o questionário, que se encontra no Apêndice D, para fazer um 

levantamento inicial e criar o perfil das professoras participantes, documentando em 

porcentagem características como idade, formação, tempo de serviço na instituição de ensino e 

experiência na educação. Estes foram entregues impressos, atendendo a um pedido das 

professoras, pois a maioria não utilizava computadores e nem internet no seu dia a dia de 

trabalho.  

Agendamos outro encontro, no qual foram apresentados, o planejamento 

estratégico, suas ferramentas e a importância de se ter uma missão que atenda ao que a escola 

realmente representa, abordando seus valores e a visão, como se espera que escola esteja daqui 

a algum tempo. O material utilizado na aula encontra-se no Apêndice C. 

Após esse encontro com todas participantes, agendei um momento somente com a 

Gestora da escola para saber da receptividade, como a experiência foi recebida pelas docentes. 

A partir daí, sempre fazíamos esses encontros para avaliar a participação das professoras e se 

algo estaria mudando na atuação delas no dia a dia de trabalho.  

Como o planejamento já estava desenvolvendo o que havia sido programado na 

quinzena anterior, foi pedido às participantes que na próxima quinzena tentassem utilizar 

algumas das ferramentas do planejamento estratégico apresentadas no dia do minicurso.  

Após esse período, eu voltei e apliquei o questionário, tentando buscar as reações 

das participantes ao utilizarem a ferramenta, mas percebi nas respostas que ainda havia dúvidas 

sobre como melhorar os planos realizados para alcançar a missão da escola, e, assim, um novo 

encontro foi agendado com as participantes.  
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Alguns materiais foram enviados por e-mail (Apêndice C e Anexo B), tentando 

ilustrar mais a apresentação e ajudar os estudos das professoras. Outro encontro foi agendado 

com as participantes para que pudessem tirar suas dúvidas. Também me coloquei à disposição; 

caso alguma dúvida surgisse, poderiam me enviar por e-mail, mas somente a professora 

Jaqueline enviou, e esta dúvida está expressa na análise de dados.  

Após esse encontro, agendamos outro somente para resolvermos as dúvidas 

apresentadas; outro espaço de tempo foi dado às participantes para tentarem aplicar um plano 

de aula que pudesse atender a missão da escola.  

Sempre entre esses espaços em que eram testadas as ferramentas administrativas, 

eu procurava conversar com a gestora para saber a reação das participantes, o envolvimento 

delas com a pesquisa e também a avaliação feita por ela, como representante da direção. 

Nos últimos encontros, foram realizadas as entrevistas com cada uma delas; as 

perguntas foram orientadas pelos roteiros de entrevista 4 e 5, sendo o 4 direcionado à 

representante da Direção da escola e o 5 às professoras.  Estes estão documentados nos 

Apêndices G e H, respectivamente. 

O último encontro foi para agradecer a participação das professoras na pesquisa. 

Entretanto, não foi possível estar com todas nesse dia, pois a maioria participava do Conselho 

da escola Maria Rita. 

Quanto à composição dessa dissertação, esta contém dois capítulos. No primeiro, 

apresento os estudos que me direcionaram à realização da pesquisa, as referências teóricas que 

me orientaram no presente estudo. Discuto ainda a necessidade de novas ferramentas para a 

gestão escolar, como a administração está presente em nossas vidas, a importância do 

planejamento, a diferença entre o planejamento participativo e o planejamento estratégico e, 

por fim, o uso do planejamento estratégico na gestão escolar e por que a escolha por ele na 

realização da pesquisa. 

No segundo capítulo, apresento a análise dos dados coletados junto às professoras 

que aceitaram participar da pesquisa, pois ali estão presentes as suas falas, comentários e 

expressa sua vivência no dia a dia na sala de aula, suas angústias, seus desafios e suas 

conquistas. Inicio descrevendo a escola e suas participantes, na tentativa de levar o leitor ao 

mais próximo da realidade. Em seguida, oriento-me pelas perguntas de pesquisa, organizando 

os dados nesta sequência: como as professoras participantes da pesquisa conseguem relacionar 

o planejamento estabelecido com a missão definida para a escola, o perfil das participantes 

quanto ao planejamento estratégico e as experiências vivenciadas por elas, se, de alguma forma, 
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tentaram ou não incluir as ferramentas do planejamento estratégico na sua prática docente e as 

impressões positivas acerca dos resultados. 

Por último, apresento as considerações finais a que cheguei com o presente estudo. 

Retomo, primeiramente, a justificativa a qual me levou a realizar essa pesquisa, a análise dos 

dados obtidos e as considerações das participantes. Na sequência, faço saber as limitações do 

presente estudo e as sugestões para pesquisas futuras.  
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Capítulo 1 
 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A educação é em si um bem estratégico, pois é condição para o alcance 

de objetivos sociais e econômicos, individuais e coletivos, assim como 

é, por excelência, um instrumento de inclusão social e de combate à 

pobreza. 
Parente Filho (2003, p. 13) 

 

Neste capítulo, são apresentadas e discutidas as teorias que nortearam a pesquisa, 

fazendo o entrecruzamento do referencial teórico com informações sobre a gestão escolar, a 

importância de se ter um planejamento que ajude na realização da missão da escola. 

 

1.1 Planejamento na gestão escolar 

 

A gestão escolar passa por desafios e mudanças, buscando conquistar uma 

sociedade que almeja a democratização do ensino e a formação do indivíduo crítico, que saiba 

analisar o mundo em que vive, que saiba formar ou desenvolver opinião sobre diferentes 

assuntos e, principalmente, como participar da construção dessa realidade vivida. Neste 

capítulo são apresentados os planejamentos que podem orientar a gestão escolar - o 

participativo, o da gestão pela qualidade total ou o planejamento estratégico. A escolha pelo 

estudo sobre o modelo estratégico se deu pela tentativa de se maximizar os resultados por meio 

do estudo da missão da escola.  

Ao buscar a democratização da escola, é preciso dar condições para que elas tenham 

condições políticas, institucionais e estruturais favoráveis. É difícil querer gerir 

democraticamente um setor com estruturas antidemocráticas, que excluem e não estejam 

abertas a novas metodologias. De acordo com Paro (2007), essa pode ser uma das causas do 

fracasso das mudanças educacionais que visam a introduzir mecanismos democráticos na 

escola, sendo necessárias para isso a implementação de políticas públicas comprometidas com 

objetivos democráticos.  Afirma ainda o autor que: “não podem ignorar a necessidade de propor 

os meios adequados para a realização desses objetivos, dentre os quais se incluem mudanças na 

própria estrutura escolar, ou mesmo a instituição de uma estrutura didática e administrativa 

inteiramente nova” (PARO, 2007, p. 31). 
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Para Libâneo (2006), essas mudanças do mundo contemporâneo estão marcadas 

pelos avanços na comunicação e na informática e por outras tantas transformações tecnológicas 

e científicas que diretamente afetam toda sociedade e a prática docente. Assim sendo, o 

educador deve estar aberto às mudanças, buscando atualizar suas práticas, pois “essas 

transformações intervêm em várias esferas da vida social, provocando mudanças econômicas, 

sociais, políticas, culturais, afetando, também, as escolas e o exercício profissional da docência” 

(LIBÂNEO, 2006, p. 15).  

Essas mudanças contribuem para novas atitudes, estas com mais criatividade, o que 

implica o uso de ferramentas alternativas que estimulem a qualidade e contribua para o bom 

andamento nas atividades de formação humana, favorecendo o bom funcionamento da escola, 

que é agente de transformação da sociedade e é capaz, portanto, de interferir na construção 

histórica. 

Conforme Motta (1995, p. 12), “Nesse novo cenário, a capacidade de transformar 

uma estratégia em algo que possa ser executado com sucesso torna-se tarefa considerável”. E o 

gestor escolar tem um papel fundamental, pois ele vai administrar essas mudanças, criando um 

perfil para a instituição de ensino, respeitando o Plano Político Pedagógico, que apresenta “as 

intenções, os objetivos, as aspirações e os ideais da equipe escolar, tendo em vista um processo 

de escolarização que atenda a todos os alunos” Libâneo, Oliveira e Toschi (2012, p.484).  Nesse 

sentido ainda, Schneckenberg e Paula (2008) revelam que: 

 

O mundo encontra-se na era da globalização da economia e da comunicação e, dentro 

desse contexto, está inserida a escola, atuante onde encontra cada vez mais desafios a 

serem superados, onde há necessidade de uma reconstrução do conhecimento, assim 

como uma postura renovada do gestor escolar, deixa-se a ideia de um poder 

centralizado somente na pessoa do gestor, e sim uma administração que envolva todas 
as pessoas que compõem essa estrutura, tanto direta como indiretamente ligada ao 

processo. O gestor escolar precisa estar preocupado profissionalmente, consciente de 

que o exercício de sua profissão esteja pautado no plano político pedagógico da escola. 

A essência comum da função administrativa, apenas acrescenta a necessidade de se 

definirem fatores variáveis em cada caso, para que seja possível o ajustamento da 

teoria geral aos diferentes tipos de organização existente (SCHNECKENBERG, 

PAULA, 2008, p. 5). 

 

O ideal seria a construção de um Projeto Político Pedagógico que representasse 

efetivamente a escola, no que inclui a participação de todos os envolvidos, aspecto fundamental 

para desenvolver uma gestão democrática, baseada no trabalho em equipe e no compromisso 

com a transformação social. 

O planejamento da escola ou do Projeto Político Pedagógico, também conhecido 

como Projeto Educativo, é considerado o plano global da instituição. Para Vasconcelos (2002, 
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p.95), “Compõe-se de Marco Referencial, Diagnóstico e Programação. Envolve tanto a 

dimensão pedagógica, quanto a comunitária e a administrativa da escola”, caracterizando todo 

o trabalho que precisa ser realizado na escola, direcionando os planejamentos e as funções 

administrativas de modo a atender o projeto idealizado. 

Oliveira (2006, p.55) considera que o Projeto Político Pedagógico é, antes de tudo, 

“um trabalho que exige comprometimento de todos os envolvidos no processo educativo: 

professores, equipe técnica, alunos, seus pais e a comunidade como um todo”, fazendo a 

interação necessária entre os objetivos para alcançar as metas estabelecidas e a reflexão 

necessária para a construção da nova realidade da escola. 

A escola tornou-se um espaço social de convivência e desenvolvimento, 

necessitando por isso de se adequar às mudanças sociais e culturais, desde as novas ferramentas 

à dinâmica de gestão, para se ter um ensino de qualidade, que atenda aos interesses dos alunos, 

proporcionando-lhes o direito à voz, à condição de cidadania, não cumprindo apenas com a 

função de preparar o aprendiz para o mercado de trabalho. 

O poder de transformação que a escola pode trazer para a sociedade nos é revelado 

por Coelho e Linhares (2008, p.7) ao relatarem que “a escola se encontra, hoje, no centro de 

atenções, isto porque se reconhece que a educação, na sociedade globalizada, constitui grande 

valor estratégico para o desenvolvimento da humanidade”. A educação não se deve pautar 

somente em valores estratégicos, como forma de atender ao mercado de trabalho, mas sim atuar 

de forma crítica na formação de um sujeito criativo e problematizador, pois a escola é um espaço 

de convivência social, cultural, afetiva, transformadora e de direito a todas as pessoas. Nesse 

sentido, “a perspectiva de uma escola crítica e criativa impõe-se gradativamente como condição 

de uma escola competente e comprometida com a mudança social”. (GADOTTI, 2009, p.70). 

 Afirma-se, assim, um novo conceito para a participação da escola na sociedade, 

como agência responsável pela formação do cidadão, conforme apregoa Paro (2007): 

 

Na verdade, o que muitos estranham é que hoje a escola não deve mais se restringir à 

mera veiculação de informações a que ela se dedicava no passado. As chamadas 

“novas” funções da escola são necessárias e importantes não apenas porque os tempos 
mudaram, mas porque se supõe que a educação é formação do cidadão em sua 

integralidade, não apenas na dotação de informações (PARO, 2007, p. 39). 

 

A escola do século XXI exerce papel de um local privilegiado de convivência, ponto 

de referência para a construção da identidade de seus alunos e não apenas responsável pela 

aquisição de conhecimentos. As mudanças exigidas pela escola e pelo profissional da educação, 

a quem, muitas vezes, é cobrado a assumir o papel dos pais na educação dos filhos, exigem do 
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educador a capacidade de se adequar às novas situações, o que não foge ao meio acadêmico. 

Novos cursos, novas formas de ensino e aprendizagem desafiam os professores que se veem 

impelidos na busca por novas alternativas de se ensinar com qualidade.  

E essa qualidade se torna difícil de ser definida pelos educadores que muitas vezes 

a defendem pelo mero conhecimento do aluno em provas e exames ou pela quantidade de 

conteúdo que consegue passar em sala de aula, esquecendo-se, muitas vezes, de fatores 

qualitativos, como a formação da personalidade do aluno. Como nos orienta Gadotti (2009, p. 

127) que a tarefa do educador é também criar condições que ajudem na construção de pessoas 

mais “solidárias, organizadas, capazes de superar o individualismo, valor máximo da educação 

capitalista”, atuando, assim, como um educador contra-hegemônico, revolucionário.  

Desse modo, esta pesquisa vai buscar uma nova forma de planejar, que monitore 

constantemente o planejamento como forma de alcançar os objetivos e as metas de 

desenvolvimento da disciplina, tornando o uso do planejamento estratégico uma ferramenta de 

ajuste e de correção, capaz de redefinir recursos necessários para o alcance dos objetivos para 

um ensino aprendizagem pautado na qualidade, na promoção da multidisciplinaridade em busca 

de realizar sua missão. 

Em meio a mudanças, a participação escolar é de extrema importância, visto que é 

bombardeada por cobranças sociais que exigem do gestor e demais membros da escola a 

realização da uma gestão de forma diferente, que apresente novos conhecimentos e habilidades. 

Nesse sentido, Lück (2000) afirma que: 

 

[em] meio a essa mudança, não apenas a escola desenvolve essa consciência, como a 

própria sociedade cobra que o faça. Assim é que a escola se encontra, hoje no centro 

de atenções da sociedade. Isto porque se reconhece que a educação, na sociedade 

globalizada, e economia centrada no conhecimento, constitui grande valor estratégico 

para o desenvolvimento de qualquer sociedade, assim como condição importante para 

a qualidade de vida das pessoas. […] Observa-se, também o interesse de grupos e 

organizações, no sentido de colaborarem com a escola, constituindo-se essa área, um 

campo fértil para realização de parcerias em prol da educação, para o desenvolvimento 

da sociedade e, por conseguinte, um grande desafio para os gestores escolares, por 

exigirem deles novas atenções, conhecimentos e habilidades (LÜCK, 2000, p. 12). 

 

Ao professor, principalmente aquele que exerce atividades na área de gestão 

escolar, cabe desempenhar suas atividades para atender às demandas da escola, reconhecendo 

os anseios da comunidade escolar, pais e alunos, respeitando as suas expectativas e 

necessidades e, assim, manter o trabalho em equipe. 

Sendo a educação a base ou princípio para as transformações necessárias de uma 

nação, para que seu povo cresça economicamente, politicamente, social e culturalmente, ela se 
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torna um bem estratégico, pois além de nos posicionar no mundo de forma consciente, 

problematizadora e crítica, é capaz de transformar o olhar das pessoas para o mundo e para a 

sociedade em que vive. Por isso a pesquisa, visando contribuir para uma educação de qualidade 

em nosso país, disseminando o pensamento estratégico no planejamento educacional, busca 

contribuir para a garantia de uma sociedade mais justa e igualitária. 

Algumas ações para implantação e desenvolvimento da formação inovadora, com 

uso de tecnologias e administrativas podem ser observadas em muitas instituições de ensino 

como forma de promover o empreendedorismo, tanto para criar novos negócios, como para a 

formação profissional e/ou implementação de ações empreendedoras dentro e fora das 

instituições. A UFG, por exemplo, por meio do Centro de Empreendedorismo e Incubação 

(CEI), atua na formação da comunidade universitária e da comunidade goiana, de forma geral, 

com estratégias voltadas à formação empreendedora. 

Parente Filho (2003, p. 13-14) afirma que “a educação é em si um bem estratégico, 

pois é condição para o alcance de objetivos sociais e econômicos, individuais e coletivos, assim 

como é, por excelência, um instrumento de inclusão social e de combate à pobreza”. E   

questiona sobre o que deve ser feito e como fazê-lo para que isso seja efetivado, pois entende 

que o investimento na educação é um investimento estratégico, capaz de contribuir para o bem-

estar social e garantir às pessoas avanços na conquista da cidadania. 

 

A questão que se enfrenta, no entanto, é saber o que pode ser feito para que ela seja 

idealizada, planejada e implementada estrategicamente, para que “o pensar 

estrategicamente” faça parte da cultura organizacional de ministérios, secretarias de 

Educação, universidades e escolas (PARENTE FILHO, 2003, p. 14). 

 

É necessário pensar estrategicamente na escola de qualidade, capaz de alcançar a 

todos os envolvidos no processo educacional e de implementar as mudanças necessárias, de 

modo a que os envolvidos sejam ouvidos e suas considerações e aspirações validadas. Para isso 

é necessário um trabalho de equipe entre MEC, estados, municípios, escolas, gestores, 

professores, pais e alunos, na formulação de programas que atendam à realidade da educação 

do Brasil, respeitando as particularidades de cada região. Além disso, é preciso que a educação 

seja colocada em primeiro plano como agente de transformação para o povo brasileiro, não 

sendo, pois, alvo de cortes no orçamento público e que seja pensada por aqueles que estão 

trabalhando e se dedicando a ela, e não resultado de decisões de gabinete. 

Como bem define Libâneo (2008, p. 100), “As escolas são, portanto, organizações, 

e nela sobressai a interação entre as pessoas, para a promoção da formação humana”. E, como 

organizações, devem buscar realizar seu trabalho com eficiência e eficácia, realizando ensino 
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de qualidade e implementando ações administrativas que atendam à gestão escolar. “A gestão 

é a atividade pela qual são mobilizados meios e procedimentos para se atingir os objetivos da 

organização, envolvendo, basicamente, os aspectos gerenciais e técnico-administrativos. Neste 

sentido, é sinônimo de administração” (LIBÂNEO, 2008, p. 101). 

Existe uma diferença entre a missão definida para as empresas e para as instituições 

de ensino, mas todas devem estabelecer serviços de qualidade que atendam às reais 

necessidades de seus alunos que, no caso das empresas, são os consumidores de seus produtos 

e de serviços, e no caso das escolas, a comunidade escolar. Mezomo (1997) nos esclarece essa 

necessidade, afirmando que tanto a escola quanto as empresas têm uma legitimidade social 

vinculada à oferta de produtos e de serviços confiáveis e que atendam às necessidades de quem 

os utiliza, e destaca que: 

 

A escola e a empresa são instituições um tanto diferentes em sua missão. Mas a escola 

assim como a empresa existem para servir a comunidade, para oferecer-lhe produtos 

ou serviços de qualidade, para atender à suas necessidades e para contribuir com seu 

próprio desenvolvimento e bem-estar. Tanta escola, quanto empresa têm uma missão 

e um sentido de ser que, fundamentalmente, convergem para o pleno atendimento de 

determinadas necessidades das pessoas, que, de qualquer maneira, compram seus 

serviços, tornando-se, assim, seus “clientes”. Tanto a escola quanto a empresa 

utilizam recursos e tecnologias que são o patrimônio da comunidade, e devem fazê-lo 

de forma otimizada (MEZOMO, 1997, p. 146). 

 

Contrariando Mezomo, Laval (2004) critica essa comparação entre empresa e 

escola, clientes e alunos. Referindo-se à influência Neoliberal existente nos programas e planos 

de educação recheados de uma perspectiva de atendimento do mercado de trabalho e dominação 

política. Para o autor, as teorias do capital humano, “mesmo distorcidas ideologicamente, 

traduzem uma tendência muito real do capitalismo contemporâneo: mobilizar saberes cada vez 

mais numerosos, sob seu duplo aspecto de fatores de produção e mercadorias”. (Laval, 2004, 

p.25). Assim, justifica economicamente as possíveis despesas educativas, que têm muito valor 

e são apreciadas pelos que possuem poder de decisão, além de caracterizar como diferencial de 

empregabilidade dos assalariados. 

Para poder se manter como uma ferramenta social, cultural e de formação, as 

escolas devem buscar sempre a melhor maneira de cumprir seus objetivos, como forma de 

otimizar as oportunidades de trabalho e de reconhecimento da comunidade. Prestar serviços de 

qualidade tornou-se uma necessidade e as escolas também são avaliadas por isso. Libâneo 

(2008) esclarece que os objetivos da escola também precisam ser avaliados, pois, apesar de a 

escola não visar ao aumento de produtividade ou lucro, elas também são avaliadas, sendo um 

dos caminhos a gestão democrática: 
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Nas empresas, a participação nas decisões é quase sempre uma estratégia que visa o 

aumento da produtividade. Nas escolas, esse objetivo não precisa ser descartado, pois 

elas também buscam bons resultados. Entretanto, há aí um sentido mais forte de 

prática da democracia, de experimentar formas não-autoritárias de exercício do poder, 

de intervir nas decisões da organização e definir coletivamente o rumo dos trabalhos 

(LIBÂNEO, 2008, p. 102). 

 

Uma das grandes diferenças entre a gestão de escolas e a de empresas está 

intimamente ligada à produção, pois não se criam mercadorias na escola, não se tem um produto 

à venda nas escolas, mas, sim, conhecimento e atitude social. Entretanto, bons resultados são 

comumente cobrados a qualquer instituição, organização, empresa ou escola. Ressalte-se que a 

escola deveria ter um caráter coletivo na participação da tomada de decisão, pois todos os 

envolvidos deveriam ser convidados a participarem das decisões, criando um vínculo mais 

democrático, de modo que todos pudessem participar das escolhas da escola, seja representando 

os alunos, pais ou mesmo membros da comunidade em reuniões do conselho escolar ou 

atividades da escola. Para que ocorra uma gestão democrática, segundo Schneckenberg e Paula 

(2008, p.3), a participação efetiva da comunidade deve ser orientada no momento de “dividir o 

poder por meio da descentralização até o momento de ser tomadas decisões importantes, que 

irão influenciar no cotidiano da escola, na consecução de resultados que proporcionem a 

satisfação de todos os indivíduos que compõem a comunidade escolar”.  

A exemplo disso, Carvalho (2004), que estudou o uso do planejamento estratégico 

para organizações sem fins lucrativos e ou denominadas do Terceiro Setor, concluiu que as 

decisões que poderiam trazer melhores resultados para as organizações eram utilizadas em 

consenso entre as pessoas de níveis hierárquicos diferentes, o que motivava os interessados a 

uma maior participação no processo decisório: 

 

Na ausência do lucro como critério direcionador para as suas decisões, as entidades 
analisadas usaram o consenso como um dos principais elementos para as decisões que 

tiveram que gerar. O consenso entre pessoas de áreas e de níveis hierárquicos 

diferentes foi buscado como norte na escolha das decisões que pudessem dar mais 

bem resultados às atividades das organizações. (CARVALHO, 2004, p. 152). 

 

Mas isso nem sempre foi assim, pois, conforme Freitas (2000), as escolas, durante 

muitos anos, adotaram o modelo de administração científica, baseado nos princípios de Taylor, 

com uma administração centralizadora e hierarquizada, em que o chefe era detentor de todo 

poder de decisão e mando. A teia administrativa tinha a conformação de pirâmide, cujo topo 

hierárquico era legitimamente ocupado pelo chefe.  Os demais membros do grupo, distribuídos 

por especializações, eram mais executores de ordens e de planejamentos do que decisores. 
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Quanto mais próximos da base da pirâmide, menos poder de decisão, menos educação formal 

e menos respeito social. Essa forma de administrar tomou conta da escola, condicionada pela 

política econômica e cultural dominante. Essa dominação nos leva a questionar: que lugar 

ocupava quem não se enquadrava nesse modelo? Era desconsiderado ou descartado do sistema? 

Estavam preparados para emancipar e desenvolver outro tipo de educação? Na base da pirâmide 

do sistema educacional, cumprir planejamentos pedagógicos exógenos à sua realidade escolar 

constituía, provavelmente, o principal alvo das atenções de gestores e de professores, conforme 

a expectativa administrativa de seus superiores. Até o início da segunda metade deste século, a 

execução obrigatória desses planejamentos era acompanhada por visitas periódicas de 

inspetores do Ministério da Educação (MEC), conforme aponta a autora: 

 

O Contexto da abertura política nacional dos anos 80 deu espaço para que a educação 

fosse pensada a partir da realidade escolar e o cumprimento de planejamentos 

padronizados foi relaxado. As novas políticas públicas, provavelmente sob o efeito do 

espírito neoliberal, passaram a contemplar a descentralização administrativa e gestão 

escolar participativa de cunho democrático, com o foco na realidade da escola e de 

suas comunidades escolar e local (FREITAS, 2000, p. 47). 

 

Esse modelo também é criticado por Parente Filho (2003) por distanciar as pessoas 

envolvidas do processo de decisão, limitando os espaços de participação das escolas, 

restringindo a análise e decisão a um grupo de pessoas  distantes de quem executa e conhece a 

realidade vivida por eles, pois, no modelo de planejamento tradicional, as decisões são impostas 

e, muitas vezes, formuladas por outras pessoas, que não aquelas que trabalham diretamente com 

o ensino, como nos esclarece o autor mencionado:  

 

No planejamento tradicional, as decisões são tomadas pelos níveis superiores das 

administrações públicas e, após aprovadas, são impostas aos demais níveis da 

administração, chegando até as escolas e as salas de aula por meio de decretos e 

normas. Sua implementação segue um desenho vertical e sua implantação é 

compulsória. Neste modelo, a escola fica muito distante das instâncias de decisão 

(PARENTE FILHO, 2003, p. 23). 

 

Dar voz às pessoas que fazem parte do processo é entender como ele realmente 

funciona. Essa realidade também é presente nas escolas em que as pessoas não são convidadas 

a participarem das decisões. Vale a pena lembrar que muitos desses profissionais estão na linha 

de frente do trabalho, muitas vezes, têm conhecimento, experiência no serviço para opinarem 
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sobre as mudanças necessárias, aquelas que realmente vão trazer melhores resultados e mais 

qualidade ao trabalho. 

Introduzido no país como uma sugestão para uma gestão democrática e participativa 

da educação, o planejamento participativo tinha como missão superar o modelo tecnocrático, 

“que reduzia os homens à condição de objetos e não sujeitos da ação planejadora” Oliveira 

(2000, p. 135), e reunir todos os envolvidos para pensarem o desenvolvimento da escola. Nesse 

sentido, vale a participação de todos os envolvidos no processo de decisão para se alcançar os 

objetivos traçados, utilizando-se de ferramentas administrativas para o desenvolvimento de 

ações como: planejar, acompanhar e avaliar. 

O planejamento participativo se faz presente em escolas onde todas as pessoas são 

convidadas a participarem do processo decisório e deixarem a sua opinião sobre o assunto. É 

uma característica deste modelo a garantia da participação de todos. Com isso, várias ideias 

diferentes podem surgir para solucionar o mesmo problema, o que pode gerar diferentes formas 

de vê-lo, podendo apontar novas soluções ou mecanismos para se chegar à meta desejada. Outra 

característica forte do planejamento participativo é a participação dos pais no processo de 

decisão da escola, pois eles são estimulados a opinarem e a estarem ativamente trabalhando 

com os professores, com os coordenadores e os gestores nas decisões e nas atividades que 

podem influenciar diretamente o dia a dia de seus filhos na escola.  

De acordo com Oliveira (2000, p.151), para que a gestão participativa aconteça é 

necessário “que todos os envolvidos na gestão democrática devem estar imbuídos de 

compromisso e que cabe a cada um, a cada segmento escolar, a contribuição engajada para que 

a administração participativa consiga atingir seus objetivos”. Esse compromisso pode gerar 

formas diferentes de atuação e resultados, dependendo do envolvimento de cada instituição ou 

equipe. 

Completando, Freitas (2000) considera que as ações educativas precisam considerar 

o indivíduo como eixo central, caso contrário, uma enorme distância se abre ocasionando assim 

o seu fracasso. Assim, ao desempenhar uma gestão participativa, tendo por base a comunicação, 

a troca de experiências, as pessoas se sentem valorizadas e como agentes transformadores dos 

processos e resultados. “Com o foco no indivíduo, a gestão participativa na escola pode trazer 

benefícios à Nação”. Freitas (2000, p.50). Isso nos leva a pensar na necessidade de tornar as 

ações educacionais compatíveis com as necessidades dos indivíduos e com o contexto em que 

eles vivem, respeitando o trabalho realizado pela escola, pelo professor, pelo gestor, enfim, por 

todos os envolvidos no trabalho de se buscar a qualidade do ensino. 
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Devemos cobrar do Estado maior investimento na Educação para o efetivo 

desenvolvimento do processo educacional e a adoção de novos modelos administrativos que 

promovam a reorganização da escola, pois observamos que a participação dos envolvidos não 

alcançou a maior parte daqueles que dependem ou fazem a escola funcionar. As ações ainda 

são insuficientes e o mais comum são políticas impostas e implantadas sem a consulta prévia 

dos envolvidos, ou até mesmo como na escola em estudo, quando ações são impostas sem 

distinção do ensino especial e ensino comum.  

Quando à participação no processo da gestão escolar, esta é motivada e incentivada 

pela própria gestão. As pessoas podem agir de diversas formas, mas, ao se sentirem como 

membros integrantes no processo de decisão, terão condições de participação, criando 

condições para um ensino-aprendizagem mais eficiente, pois saberão identificar as possíveis 

falhas no processo do trabalho. Schneckenberg (2000, p. 120) considera importante o 

envolvimento das pessoas na escola, pois: 

Quando todos os membros do cotidiano escolar compartilham com o processo de 

tomada de decisão sobre os rumos da ação escolar, sentem suas necessidades 

psicológicas preenchidas e passam a atuar como atores e colaboradores desde 

cotidiano repleto de desafios e exigências de mudança, o que resulta em maior 

responsabilidade na avaliação dos resultados. (SCHNECKENBERG, 2000, p. 

120) 

 

É muito diferente colocar um plano em prática quando os envolvidos participam 

efetivamente do projeto, se comparado aos modelos já estabelecidos quando as pessoas só 

precisam atuar e colocá-lo em prática, pois, no primeiro caso, os colaboradores se sentem 

valorizados e se sentem motivados a avaliarem o resultado do trabalho por eles realizado. 

Uma crítica existente ao modelo de planejamento participativo baseia-se na 

possibilidade de manipulação da comunidade ou mesmo na impossibilidade de as pessoas 

envolvidas questionarem o que lhes é apresentado por se sentirem incapazes. Para Zainko 

(2000, p.135) “A experiência de planejamento participativo incorre, porém, consciente ou 

inconscientemente em alguns riscos, ou até mesmo em certos equívocos, sendo o mais frequente 

o de manipulação da comunidade”. Ou como nos é apresentado por Freitas (2000), ao afirmar 

que os pais nunca discordam ou questionam com medo dos seus filhos sofrerem algum tipo de 

represálias. Assim, acabam legitimando as decisões dos diretores ou da Secretaria de Educação, 

não exercendo autonomia ou independência na sua participação como pais, representantes da 

escola e/ou comunidade. Outros ainda associam a sua participação a algum benefício, esperando 

receber alguma forma de pagamento.  
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Em qualquer nova ação administrativa, é importante o envolvimento da equipe, a 

comunicação clara entre as pessoas e a habilidade em desenvolver planejamentos que 

expressem a realidade da escola, que traduzam seus objetivos e promovam as relações 

interpessoais. 

Para desenvolver políticas públicas da educação voltadas para o desenvolvimento 

participativo, exige-se da escola e da sua equipe de professores maior interação, devendo 

estarem preparadas para ocupar esse espaço com compromisso e competência humana, teórica, 

técnica e política, assim como nos revela Freitas (2000, p.52): 

 

A consolidação de uma gestão escolar de cunho democrático-participativo requer 
competência cognitiva e afetiva, respaldada na internalização de valores, hábitos, 

atitudes e conhecimentos. Para desenvolvimento de atitudes coletivas, é importante 

cultivar o espírito de coesão, a partir da formação da equipe escolar, em torno de 

objetivos comuns. 

 

 Quanto maior a interação e a participação da equipe escolar no desenvolvimento 

das ações necessárias à qualidade do ensino, mais produtivo será o trabalho escolar, o que  

servirá de referência para os alunos que passarão a compreender a importância do trabalho em 

equipe, a valorização da voz do outro, a participação em decisões da escola, a solidariedade e 

as ações coletivas, tornando a administração da escola um processo educativo democrático, em 

que as realizações no âmbito escolar se possam dar pelo envolvimento de todos, buscando, 

assim, a construção de um ensino que dê autonomia e liberdade a esse alunado.  

A diferença marcante entre o planejamento estratégico e o planejamento 

participativo reside na forma de criação, pois os dois envolvem a participação de todos os 

envolvidos para se obter sucesso, porém o participativo não foi criado originalmente, com seus 

conceitos modelos, técnicas e instrumentos voltados para se obter lucro, e sim para contribuir 

para a construção de pessoas e das estruturas sociais. No caso da educação, que é o tema deste 

estudo, ele se caracteriza como ferramenta para estruturar a prática escolar. Para Gandin (2001, 

p.82), o planejamento participativo “foi desenvolvido para instituições, grupos e movimentos 

que não têm como primeira tarefa ou missão aumentar o lucro, competir e sobreviver, mas 

contribuir para a construção da realidade social”, sendo as escolas as que mais têm se utilizado 

dessa ferramenta para organizarem a sua prática escolar. Ainda sobre sua diferença, o autor 

descreve que os modelos se diferem em: 

 

Para o gerenciamento da Qualidade Total, planejar é solucionar os problemas que 

aparecem – os conceitos centrais são os de problema e de satisfação do cliente; o 

Planejamento Estratégico quer analisar oportunidades, descobrir pontos fracos e 
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pontos fortes e compatibilizar tudo conforme os objetivos da empresa -  os conceitos 

básicos são os de missão, de visão estratégica, de oportunidade e de ameaça; no 

Planejamento Participativo, planejar é desenvolver um processo técnico para 

contribuir num projeto político – tem como conceitos distintivos o de marco 

referencial e o de necessidade. GANDIN (2001, p.91).  

 

Para Lück (2000. p.11), a diferença entre eles está no enfoque, pois, para a autora, 

o planejamento estratégico “enfatiza, em especial, o conteúdo, a orientação e os resultados da 

organização proposto no plano resultante. Já o planejamento participativo enfatiza o processo 

envolvido na elaboração do plano, considerado como legitimador do mesmo”. Existe, porém, 

muito do participativo na base fundamental do desenvolvimento estratégico, que constitui 

essencialmente em promover a participação da equipe de trabalho. 

O nome do planejamento participativo já sugere a participação dos envolvidos, mas 

vai além, pois a realidade serve de orientação para se avaliar as realidades sociais das escolas, 

ajudando os professores a definirem as metas que querem alcançar e como consegui-las, 

influenciando na construção social. Tem como objetivo desenvolver, aumentar e fortalecer, nos 

espaços escolares, a participação da sociedade nas decisões e nas orientações das políticas 

públicas para a educação, de modo que as pessoas envolvidas possam ser ouvidas.  

O planejamento participativo sugere uma gestão democrática baseada na 

participação e no diálogo com a sociedade, para assegurar o caráter público da educação, no 

sentido de a escola atender as demandas sociais voltadas à formação e valorização do ser 

humano, garantindo-lhe, assim, o acesso à educação e à sua permanência na escola. 

O modelo de planejamento da Qualidade Total é o que mais se distancia da 

realidade da concepção da escola pública, uma vez que para as escolas particulares e com fins 

lucrativos, é de grande importância o modelo da qualidade total, pois se baseia na premissa de 

atender às necessidades do mercado, baseado na satisfação do cliente. Esse modelo é pautado 

na obtenção de lucros e a educação é vista como um negócio, daí a necessidade de vencer a 

concorrência.  

Como desenvolver a Qualidade Total, se nem a qualidade essencial conseguimos 

perceber nas escolas públicas? Estamos muito longe de aplicá-la, pois, a partir do momento em 

que a qualidade essencial das escolas for verificada, assim, poderemos pensar em desenvolver 

a qualidade total das escolas. 

Segundo Las Casas (2008, p. 28), administrar com conceitos da qualidade total é 

“administrar por resultados, não por técnicas e procedimentos. O resultado da satisfação dos 

clientes é o que vai realmente contar no final de tudo”. A busca pela gestão baseada na qualidade 
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total se apoia na busca de satisfação das necessidades dos clientes em primeiro lugar, na 

superação da concorrência e na diferenciação do trabalho realizado. Este modelo não foi 

escolhido para pesquisa, tendo em vista suas características voltadas para o mercado de trabalho 

e atendimento ao setor de serviços. 

Devemos questionar qual a razão de se planejar a educação? Qual a razão de nos 

envolvermos em ações para se formar um ser humano? Souza, Gouveia, Silva e Schwendler 

(2005, p. 8) esclarecem que “ou a educação escolar se destina à formação para autonomia, ou 

ela não é capaz de ultrapassar a mera adaptação dos indivíduos à sociedade”. Temos 

presenciado a constante adaptação dos alunos à escola, e pouca autonomia, num sistema que 

não aceita as diferenças e impõe planejamentos voltados para atender aos seus próprios 

interesses, sem respeitar a individualidade de cada instituição de ensino. Um dos grandes 

desafios da educação, dentre tantos outros, talvez seja pensar um modelo de planejamento que 

atenda aos seus compromissos, superando as limitações impostas, que possa representar o que 

a escola realmente almeja e ter, dentre as suas expectativas, a realização de um planejamento 

educativo emancipatório, tendo como fundamento a sua missão, no que inclui a autonomia dos 

alunos e não somente a sua adaptação ao sistema vigente. Como nos descreve Gadotti (1997), 

a autonomia se apresenta nas novas relações sociais e elas se opõem às relações autoritárias 

existentes. Nesse sentido, o professor deve ter liberdade de participar da escolha do 

planejamento que atenda às suas demandas e não somente atender as imposições de cima para 

baixo, ou decisões de gabinete de quem não conhece a realidade vivida. 

Paro (2004, p. 268), “a qualidade do ensino diz respeito a conhecimentos 

dominados, mas também a uma capacidade de improvisação, de invenção, de iniciativa que 

demandam uma autonomia profissional muito forte”, o que reafirma a importância da 

autonomia para o profissional da educação, que procura desenvolver seu trabalho baseado na 

qualidade do ensino e da aprendizagem.  

O modelo de planejamento escolhido pela organização da escola deve agregar valor 

ao planejamento realizado por ela no sentindo de promover a democracia, capacitando seus 

alunos a agirem com ética, com cidadania e com valores para a formação de uma sociedade 

melhor, não ficando a educação limitada a atender o mercado de trabalho ou a resultados de 

concursos ou processos seletivos.  

O planejamento é uma ferramenta que nos faz pensar e refletir sobre as suas 

possibilidades de organizar o trabalho pedagógico, de melhorar e de contribuir para um 

processo de qualidade na educação. Planejar é trabalhar com a incerteza por meio de 

possibilidades para se alcançar algo. É ter um ponto aonde se quer chegar, é entender a distância 
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que se tem que percorrer para chegar a esse ponto e quais as ações são necessárias para alcançá-

lo. 

O planejamento se constituiu em uma avaliação constante dos desafios e de 

oportunidades, das atitudes necessárias e do processo de tomada de decisões, respeitando as 

metas estabelecidas para se alcançar os resultados propostos. Lück (2011) esclarece que no caso 

da educação, o planejamento desenvolve um caráter desenvolvimentista por apresentar 

características dinâmicas e evolutivas, pois o planejamento visa à “previsão, articulação e 

coordenação de ações para a promoção de mudanças, que na área social, como o caso da 

educação e da Orientação Educacional, são complexas e dinâmicas”. (LÜCK ,2011, p. 26). 

Para Souza, Gouveia, Silva e Schwendler (2005, p. 9), “um dos pressupostos 

fundamentais para a compreensão e elaboração do planejamento educacional é o modo como 

entendemos a relação entre teoria e prática”. Estamos aqui diante de um dos princípios mais 

caros às ações consideradas propriamente humanas. Nesse sentido, devemos conhecer a escola 

intimamente para desenvolver ações que envolvam teoria e prática na busca dos objetivos 

traçados, como forma de superar os gargalos e as dificuldades enfrentadas por ela. Neste caso, 

a ação de planejar, de refletir sobre as ações, a capacidade de conhecer a realidade da escola e 

de criar mecanismos necessários para mudar os processos devem convergir para o alcance dos 

objetivos.   

Planejar nem sempre foi visto como ferramenta necessária. Durante a ditadura 

militar, a sua implantação nas escolas do Brasil soava como controle, supervisão e uma forma 

de limitar o trabalho do professor, definindo o que ele poderia incluir nos seus planos de aula. 

Para Fusari (2008, p.48), o Golpe Militar de 1964, criou um espaço propício para o 

desenvolvimento de uma tendência tecnicista da educação, pois para o autor, à época, “já 

implantava a repressão, impedindo que um trabalho mais crítico e reflexivo, no qual as relações 

entre educação e sociedade pudessem ser problematizadas, fosse vivenciada pelos educadores”. 

Baseado neste modelo autoritário, os professores acabaram desenvolvendo uma resistência ao 

ato de planejar, pois seus planos de aula eram revisados e não podiam fugir do controle do 

sistema político. O uso de limitações pelos avaliadores dos planos de aula impunha era mais 

um componente de proibições próprias ao período, e o professor não se via estimulado a 

participar das decisões da escola.  

O ato de planejar também era influenciado pelas teorias administrativas que eram 

introduzidas nas escolas. Conforme Castro, Tucunduva e Arns (2008, p.53), “as teorias de 

administração também refletiam no ato de planejar no professor, uma vez que essas teorias 

traziam conceitos que iriam auxiliar na definição do tipo de organização educacional que seria 
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adotado por uma determinada instituição”. Conceitos como gestão centralizada e 

descentralizada vinham também como forma de definir o tipo de escola que seria, no sentido 

de caracterizar o modelo de gestão adotado. Outros teóricos preferiam termos como liderança 

democrática para descrever os diretores que deixavam os colaboradores participarem da sua 

gestão.  

Atualmente, o planejamento é muito valorizado pelos docentes, pois tem a função 

de definir, organizar e orientar o seu trabalho, tornando-se uma ferramenta essencial na vida do 

educador como forma de demonstrar seu comprometimento com o sucesso do seu trabalho e as 

realizações da escola. Para Gandin (2008, p.5), vivemos um momento em que a ferramenta deve 

ser compreendida, e o planejamento deve ser estudado, esclarecido e suas funcionalidades 

confirmadas, principalmente pelo seu uso na sala de aula. 

Castro, Tucunduva e Arns (2008, p.60), por meio de estudos sobre a utilização do 

planejamento na prática docente, defendem que o plano de aula deve funcionar como um aliado 

do professor, pois com o planejamento ele vai conseguir moldar suas ações para alcançar seus 

objetivos e metas determinados para um período específico. Considero, portanto o 

planejamento uma ferramenta facilitadora do trabalho tanto do professor como do aluno. Assim, 

é ele um elemento essencial em nossa vida, seja profissional ou acadêmica, pois com ele os 

erros são mensuráveis e dignos de análise e estudo. 

É comum, contudo, vermos planos de aula repetitivos ou até mesmo não condizente 

com a realidade dos trabalhos realizados na sala de aula, comportamento de professores que 

agem no improviso e se apoiam na experiência profissional, vendo o planejamento como 

controle do trabalho. Esse tema já foi assunto de vários congressos, seminários e encontros e 

ainda muito se discute sobre a sua importância. Um plano de aula bem elaborado é um 

instrumento vital na prática pedagógica do professor. Assim como nos esclarecem Castro, 

Tucunduva e Arns (2008, p.61), é a ferramenta organizadora e norteadora do trabalho do 

professor: 

É o plano de aula que dá ao professor a dimensão da importância de sua aula e os 

objetivos que ela destina, bem como o tipo de cidadão que pretende formar. Por este 

motivo, pensar que a experiência de anos de docência é suficiente para a realização 

de um bom trabalho é um dos principais motivos que levam um professor a não obter 

sucesso em suas aulas (CASTRO, TUCUNDUVA, ARNS, 2008, p.61).  

 

Conforme a abordagem dos autores, ainda que experiente na ação docente, o 

professor não pode abrir mão do planejamento, pois ele lhe pode dar a dimensão da sua ação 

pedagógica e lhe possibilitar a experiência de novas oportunidades. 
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O planejamento estratégico, apesar de não ter sido efetivamente criado para ser 

utilizado na escola e, sim nos negócios e produção industrial, apresenta fortes características 

que agregam valor quando utilizado na gestão escolar para se realizar a missão definida para a 

instituição de ensino. 

A minha experiência profissional de atuação em uma empresa, que se destaca no 

cenário nacional, utilizando o planejamento estratégico, fez-me considerar a oportunidade de 

experimentá-lo na educação, pois sei o quanto é importante para o colaborador participar das 

decisões da instituição e poder contribuir para a realização da sua missão. Infelizmente é uma 

minoria que aborda ou utiliza esse conceito e, talvez por isso, comumente nos deparamos com 

novas instruções ditadas de cima para baixo sem consulta aos colaboradores. 

O planejamento estratégico é uma das ferramentas mais utilizadas no mundo. 

Segundo pesquisa desenvolvida por Rigby e Bilodeau (2013), está entre as ferramentas que 

geram maior satisfação àqueles que a utilizam. Desse modo, pode ser adaptada à realidade 

escolar para auxiliar na realização de projetos, tendo em vista o alcance da missão da escola. A 

missão reflete a razão da criação da escola, se ela foi criada para o ensino, para um futuro mais 

justo. Esta tem sido a realidade dos países com níveis elevados de escolarização, quando 

apresentam os menores índices de violência e maior expectativa de vida. 

Sendo o alvo do planejamento estratégico desenvolver, por meio da investigação, a 

organização da escola, deve-se buscar os seus objetivos, suas metas e as estratégias necessárias 

para se atuar por um período de tempo. As estratégias devem ser voltadas para se alcançar a 

visão definida pela escola, daqui a um determinado tempo.  

Apesar de caracterizar uma metodologia que atende com mais coerência às escolas 

particulares, principalmente no que se refere aos critérios de competitividade, de produtividade 

e de lucratividade, na escola  pública, o planejamento estratégico pode ser utilizado buscando 

o desenvolvimento da autonomia, como nos apresenta Oliveira (2006, p.53), “para as escolas 

públicas a transposição do modelo se enquadra na discussão sobre autonomia, que procura 

promover maior liberdade administrativa a estas organizações”.  Vê-se, assim, que a 

metodologia adotada no processo de planejamento estratégico é aplicável a qualquer tipo de 

organização, tanto em instituições públicas como privadas. 

Algumas ferramentas administrativas estão sendo utilizadas e desenvolvidas para 

os docentes e discentes, com o objetivo de preparar e treinar professores e alunos para uma 

formação voltada ao empreendedorismo e a utilização de técnicas administrativas como forma 

de maximizar seus resultados e dinamizar o seu ensino. 
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A relação teoria-prática da educação, aliada à democratização da escola e a 

conceitos administrativos na gestão escolar, proporciona maior autonomia e democracia na 

gestão. Para Wittman (2000, p.90), “a ampliação da autonomia da escola e a democratização de 

sua gestão constituem, hoje, exigências históricas – educativas”. Segundo o autor, quando os 

avanços teóricos e práticos acontecem na área da administração educacional, há uma mudança 

na compreensão da política, do planejamento na gestão e da avaliação da educação.  

A Universidade Federal de Goiás – UFG - atualmente disponibiliza para alunos e 

professores o Projeto UFG Empreende, que visa a apresentar técnicas e dinâmicas para o ensino 

de empreendedorismo, orientado pela Coordenação de Transferência e Inovação Tecnológica, 

um órgão da Pró-Reitoria de Pesquisa e inovação, responsável por ações de promoção do 

empreendedorismo, da Inovação e pela proteção e transferência de tecnologias produzidas na 

Universidade Federal de Goiás. Isso se justifica por ser ela uma instituição com bastante 

envolvimento na área social, na formação em valores democráticos, sociais e sustentáveis.  A 

promoção de atividades e cursos voltados a aprender ferramentas administrativas como 

tecnologia, empreendedorismo e inovação são utilizados no importante papel de cumprir a sua 

missão de “gerar, sistematizar e socializar o conhecimento e o saber, formando profissionais e 

indivíduos capazes de promover a transformação e o desenvolvimento da sociedade”, 

incentivando projetos de pesquisa que valorizem e colaboram com o desenvolvimento social e 

econômico da região. Site UFG, acesso em 23/05/17. 

Algumas críticas sobre os equívocos ao se utilizar o planejamento estratégico são 

feitas, tendo em vista sua utilização por escolas públicas, que não visam ao lucro como atividade 

fim. Para Zainko (2000), embora com algumas diferenças em relação ao planejamento 

tradicional, o planejamento estratégico vem se constituindo num elemento presente em todas 

as administrações universitárias, na busca da melhoria da qualidade da gestão: 

 

Porém, os equívocos que envolvem a sua concepção, a ausência de cuidados no 

tocante à indispensável adaptação às especificidades da instituição universitária, que 

não é uma empresa, mas sim uma organização de caráter público, pois todas elas sem 

distinção foram criadas para servir ao público, a certeza de que ele reproduz na prática 

uma manifestação da racionalidade instrumental, colocam-no como elemento da 

modernização sim, a instalação de laboratórios de última geração, mas não parceiro 

da Universidade na busca de modernidade. (ZAINKO, 2000, p. 138 e 139). 

 

A autora apresenta críticas no sentido de perder tempo com as “tecnocracias 

existentes”, quando alcançariam melhores resultados desenvolvendo novos pensamentos para 
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uma universidade nova, “capaz de planejar sua própria utopia de modernidade, com democracia 

interna, participação, representatividade e legitimidade”. (ZAINKO, 2000, p.139) 

Um dos grandes desafios de adaptação da ferramenta do planejamento estratégico 

nas escolas talvez seja que a realidade escolar não encaixe no modelo, pois é apresentado como 

mais uma forma de burocratizar a educação, carregada por orientações técnicas que não 

traduzem a realidade. Mas um exemplo eficaz de uso é estabelecer planilhas de controle dos 

gastos financeiros num período de escassez de recursos, quando a educação é a primeira a 

receber cortes em períodos de crise.  

Nesse sentido, cada instituição deve buscar o modelo que mais atenda às suas 

necessidades, seja ele participativo ou estratégico ou voltado para a gestão da qualidade total e 

que os prós e os contras devem ser analisados no sentido de escolher o modelo que possa, de 

forma efetiva, ajudar no processo de desenvolvimento político e pedagógico da instituição de 

ensino. O que não podemos fazer é sermos indiferentes às crescentes expectativas sobre a 

educação transformadora e libertadora que o nosso país precisa, tendo como objetivo principal 

a educação de qualidade para seus filhos.  

Muitas características dos planejamentos podem ser avaliadas como semelhantes, 

principalmente entre o participativo e o estratégico, mas considero que o caráter social e político 

esteja mais presente no participativo e por não ter sido criado para gerar lucro, ou para esse fim, 

a sua implantação seja mais fácil.  

Alguns estudos realizados pelo uso do planejamento estratégico nas escolas serão 

apresentados a seguir, embora durante a pesquisa esse número tenha me preocupado, pois era 

pequeno. Essa ausência, porém, deixou-me mais confiante em poder contribuir com mais um 

estudo sobre o assunto. 

Conforme Dalcorso (2012), os gestores de escolas públicas ao usarem instrumentos 

estratégicos conseguem qualificar suas ações para conseguir a melhoria da aprendizagem de 

seus alunos, pois: 

 

O gestor, posicionado como integrador, democrático, participativo, que trabalha em 

equipe, que lidera ações no interior da escola e que elabora e implementa um 

Planejamento Estratégico (o Projeto Político pedagógico), pode atingir melhores 

índices de aprendizagem de seus alunos. (DALCORSO, 2012, p. 10). 

 

A aprovação da gestão democrática, na Constituição Federal de 1988, 

estabelecendo princípios para a educação brasileira, dentre eles: obrigatoriedade, gratuidade, 

liberdade, igualdade e gestão democrática, sendo esses regulamentados por meio de leis 
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complementares, buscam a melhora da qualidade do ensino, utilizando ferramentas da 

administração, respeitando a individualidade de cada instituição. Algumas características nos 

são apresentadas por LÜCK (1998) como sendo características de organizações administradas 

democraticamente e que definem o perfil de escolas que apresentam a participação de todos os 

envolvidos: 

Em organizações democraticamente administradas inclusive escolas – os funcionários 

são envolvidos no estabelecimento de objetivos, na solução de problemas, na tomada 

de decisões, no estabelecimento e manutenção de padrões de desempenho e na 
garantia de que sua organização está atendendo adequadamente às necessidades do 

cliente. Ao se referir as escolas e sistemas de ensino, o conceito de gestão participativa 

envolve, além de professores e outros funcionários, os pais, os alunos e qualquer 

outro, representante da comunidade que esteja interessado na escola e na melhoria do 

processo pedagógico (LÜCK, 1998, p. 15). 

 

Com a democratização da escola, podemos perceber que ferramentas 

administrativas foram incluídas como alternativa para que elas pudessem alcançar suas metas e 

manter o controle na gestão, criando um novo conceito de gestão escolar e utilizando das 

funções administrativas como planejar, dirigir e controlar.  

 

A maioria dos autores que estudam as tarefas de administrar, gerir, organizar, dirigir, 

tomar decisões as reúne todas no conceito de administração, configurando-se assim 

uma ciência da administração ou a uma teoria da administração. Tais tarefas remetidas 

à escola configuram a administração escolar (ou educacional, conforme o âmbito da 

análise), sendo a ação de organizar uma parte dela (LIBÂNEO, 2008, p. 98). 

 

O planejamento estratégico foi uma sugestão para que as escolas pudessem gerir a 

instituição com qualidade, tendo como exemplo os índices de qualidade alcançados pela 

indústria e pelo comércio que já utilizavam a ferramenta administrativa. “As mudanças do 

mercado, novas exigências e a preocupação dos pais são elementos que nos ajudam a entender 

o quanto os prestadores de serviços educacionais precisam de um plano de ação para atender à 

demanda dos alunos e de suas famílias” (BRANDÃO E LAS CASAS, 2014, p.105). 

Essa demanda por ensino de qualidade busca uma forma de maximizar os 

resultados, baseados na gestão democrática para o ensino e aprendizagem eficientes nas escolas, 

sendo o ensino o foco da gestão da escola, como nos é apresentado por Libâneo, Oliveira, 

Toschi (2012): 

 

Por fim, é preciso ficar claro que a melhora das práticas de gestão, a participação dos 

professores e os processos democráticos somente tem sentido se estiveram 

diretamente associados à melhoria das metodologias do ensino e aprendizagem. Deve-
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se apostar nisso, pois é esse o fato de maior relevância e eficácia na produção de maior 

qualidade de ensino. A inter-relação entre organização e gestão da escola e sala de 

aula conduz ao estabelecimento de estreita conexão com a Didática, disciplina que 

opera a mediação entre teoria pedagógica e prática de ensino. Sua razão de ser é o 

processo de conhecimento vivenciado pelos alunos, realizado sob condições didáticas 

e organizacionais específicas, motivo pelo qual estuda as particularidades desse 

processo, mormente as conexões entre ensino e aprendizagem as condições concretas 

em que se manifestam. O processo de ensino, portanto, pode-se realizar apenas sob 

determinadas condições organizacionais que atuam na escola e na sala de aula, o que 

é precisamente o foco da organização e da gestão da escola (LIBÂNEO, OLIVEIRA, 

TOSCHI, 2012, p. 424). 

 

Sendo o foco das instituições de ensino a melhoria do ensino e da aprendizagem, 

qualquer mudança ou implementação de novas ferramentas devem estar voltadas para alcançar 

esse objetivo, buscando o ensino de qualidade.  

O conhecimento se torna um diferencial para as pessoas. E empresas de sucesso 

valorizam o processo de aprendizagem, ganhando destaque como sustentador e viabilizador de 

mudanças, assim como nos apresenta Sertek: 

 

O séc. XXI caracteriza-se pela transição de valores. Nesse cenário, o conhecido 

chavão “são as pessoas que fazem a diferença” reforça a ideia de que todas as 

empresas conseguem resultados por meio de pessoas, no que se refere às 

organizações, mesmo as empresas de pequeno e médio portes, sendo esta uma 

realidade que exige mais atenção por parte dos administradores. Esse parâmetro, por 

sua vez, remete à valorização dos processos de aprendizagem, pois eles se tornam, 
dessa forma, o sustentáculo viabilizador das mudanças (SERTEK, 2011, p. 50). 

 

Assim como as melhores empresas apresentam uma administração de qualidade, 

também podemos verificar isso nos ambientes das escolas que possuem uma gestão voltada 

para a qualidade no ensino, conquistando os melhores resultados. Em educação, uma escola 

bem-sucedida, segundo Kotler e Fox (1994), é aquela que oferece ensino de qualidade. O 

desafio das escolas é realmente maior, pois, além de administrar, precisam ter ensino de 

qualidade e uma gestão que atenda aos anseios da comunidade. 

O funcionamento organizacional começou a servir de exemplo para as instituições 

de ensino, com o objetivo de mudar e de inovar, com o foco na gestão de resultados, 

mobilizando sua equipe para a participação e valorização do capital humano na formação de 

qualidade do aluno. Conforme Poser (2005, p.7), “a diferença é feita por gente”, e o diferencial 

para as instituições de ensino pode começar por ter pessoas comprometidas com a missão da 

escola, que tenham como objetivo formar o cidadão para atuar no mundo e não impor ao aluno 

um ensino pronto e acabado, sem ligação com a sua realidade de vida. São infinitas as 
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potencialidades do homem como agente transformador e, muitas delas, podem ser motivadas 

pelo tratamento que teve ao frequentar a escola.  

A missão da escola deve corresponder ao objetivo da sua existência, ou seja, a sua 

razão de existir constitui a sua missão. Isso deve ficar bem claro para que não se faça ou cometa 

equívocos, pois se a missão da escola é o ensino de qualidade, em nada se relaciona ao lucro e 

à produtividade, e sim ao ensino e à formação. Ela deve estar no projeto pedagógico curricular 

que foi assim definido: “O projeto pedagógico-curricular é o documento que reflete as 

intenções, os objetivos, as aspirações e os ideais da equipe escolar, tendo em vista um processo 

de escolarização que atenda a todos os alunos”. (LIBÂNEO, OLIVEIRA E TOSCHI, 2012, 

p.484). 

Podemos perceber, assim, o quanto é difícil definir qualidade para a educação. 

Segundo Libâneo (2006, p.78), seria então o “paradigma da qualidade em que o conhecimento 

implicaria mais o saber fazer do que o saber, ou seja, pensar eficientemente seria uma questão 

de saber como se faz algo”. Deve-se caminhar juntas metodologia e prática, saber e fazer, 

qualidade e formação. 

Pensando a gestão escolar eficiente, objetivando a qualidade,  defendemos o uso do 

planejamento estratégico na gestão escolar como forma de maximizar os resultados e poder 

contribuir com  o ensino e aprendizagem mais efetivos, pois, baseado nas empresas, viu-se uma 

possibilidade de as escolas alcançarem seus objetivos, através das ferramentas da administração 

de empresas, visto ser o “Planejamento estratégico: atividade administrativa que permite à 

organização estabelecer a melhor direção a ser seguida, através de uma maior interação com o 

ambiente” (PEREIRA, 2011, p. 41). 

Reconhecer as potencialidades dessa ferramenta da administração é uma tarefa para 

o presente estudo, que visa potencializar seu uso na gestão escolar, tendo em vista a grande 

representação que a escola tem atualmente, em que as mudanças não param de acontecer e as 

pessoas precisam se informar. Nesse trabalho, apresenta-se a ferramenta, suas funcionalidades 

e usos, para que possa servir de auxílio para gestores escolares que buscam não só um 

diferencial, mas também um destaque no sistema de ensino em que vivemos, pois, gestão de 

qualidade reflete em ensino de qualidade. 

O uso de planejamento e estratégia tem como objetivo avaliar como a direção da 

escola implementa suas ações, por meio de uma “estratégia pautada nas expectativas da 

comunidade escolar, estratégia operacional para dar suporte às mudanças estruturais e na 

análise das atividades propostas para a melhoria institucional”. (LEBANI, 2012, p. 60). Sendo 

essas ações o direcionamento e suporte para o bom desempenho da organização. Essas 
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estratégias devem corroborar a missão e os planejamentos da escola, dando sustentabilidade aos 

objetivos traçados.  

De acordo com Parente Filho (2003), o uso do planejamento estratégico no setor 

educacional dá-se, inicialmente, no final dos anos 70, nas universidades americanas, como 

tentativa de introduzir mudanças organizacionais e gerenciais capazes de provocar melhorias, 

destacando que: 

 

[uma] análise das tendências e experiências internacionais de gestão das instituições 

de educação superior indica que as reduções de recursos destinados ao setor público 

e suas repercussões imediatas no setor educacional, assim como as exigências 

governamentais por uma melhor eficiência no uso dos recursos públicos, têm 

motivado os dirigentes de universidade a introduzirem mudanças nas suas estruturas 

e nos seus sistemas gerenciais, destacando-se, dentre elas, o uso do planejamento 

estratégico e da avaliação institucional como instrumentos gerenciais (PARENTE 
FILHO, 2003, p. 37). 

 

A orientação do uso do planejamento estratégico baseia-se nos fundamentos da 

literatura sobre gestão administrativa, que, por sua vez, se baseia em práticas de se fazer mais 

com menos. Com a falta de investimentos na área da educação, ou diante das exigências pela 

eficiência no uso dos recursos públicos, talvez essa seja uma sugestão viável de implantação e 

mobilização entre os gestores escolares. Embora essa percepção exista, devemos exigir do 

Estado que dê condições dignas para a excelência das escolas, dando estruturas e recursos 

necessários para a educação de qualidade. Devemos lutar por condições dignas de trabalho e o 

não sucateamento das instituições de ensino. 

Adaptar o uso de ferramentas da administração na gestão escolar, estabelecendo 

uma relação sistêmica entre processos de avaliação institucional e de planejamento, é uma tarefa 

difícil. Gestores que não receberam orientações administrativas na sua formação, mas que são 

eleitos a gerir uma escola e a usar tais ferramentas sem conhecê-las, causa certo estranhamento 

o uso de certos termos, assim como, direcionar os planejamentos da escola à sua missão, à visão 

e aos seus valores. O modelo de gestão escolhido por este professor vai influenciar diretamente 

no modelo de planejamento construído para a escola, pois ao gestor “cabe a construção do 

ambiente educacional e promover a formação dos alunos”. (PERFEITO, 2007, p. 52). 

Vale ressaltar que eleger a direção da escola foi uma conquista dos educadores para 

a democratização escolar, garantida pela LDB, acabando com indicações por políticos ou por 

secretários de educação, passando à eleição o representante da escola, o conselho escolar, 

formado por representantes de todos os segmentos da comunidade escolar. O conselho escolar 

conta com a participação de alunos, de pais, de professores, de pessoas da comunidade escolar, 
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sendo um grupo de grande importância para uma escola autônoma e “ele deve deliberar sobre 

a organização do trabalho da escola, sobre todo o funcionamento e, inclusive, sobre a escolha 

da direção”. GADOTTI (1997, p.51). 

Para Oliveira (2000), os maiores apoiadores da eleição direta foram os professores, 

seguidos pelos alunos e depois pelos funcionários, pois, assim, seria realizada a votação de 

forma democrática para escolher alguém para atuar como representante da comunidade escolar. 

E afirma as melhoras percebidas pelos segmentos escolares: 

 

Em relação à postura do diretor no encaminhamento do processo democrático, a 

maioria dos segmentos escolares considerou que seus dirigentes agiram com 
cordialidade, diálogo, preocupação com a melhoria no ensino e procuravam melhorar 

cada vez mais as relações entre pais, alunos, professores, funcionários e comunidade. 

Isto significa que os componentes escolares demonstraram satisfação em relação à 

condução, pelos diretores escolares do processo participativo na gestão da escola 

(OLIVEIRA, 2000, p. 154). 

 

Ter um representante na gestão da escola que possua a confiança da comunidade 

escolar é um bom começo para implantação do planejamento estratégico na escola. Pois, um 

dos procedimentos básicos para orientar as ações do planejamento estratégico é que ele deve 

ser conduzido pela gestão da instituição, a qual deve comunicar as mudanças necessárias aos 

interessados, assim como motivá-los a participarem efetivamente do processo. É necessário, 

assim, muito envolvimento da gestão para que se consiga mobilizar toda equipe a fim de se   

alcançar os objetivos definidos, mantendo as características e particularidades da instituição, 

pois o modelo deve respeitar os valores da organização, o que torna um desafio para o gestor 

escolar que assume um papel de desenvolvimento institucional, social e humano, do qual se 

exige uma gestão alicerçada na autonomia (PERFEITO, 2007). 

Tomando por base essas orientações, apresentamos a visão geral da formulação de 

um roteiro, como forma de condução do modelo ou ferramenta que pode ser usado como 

orientação para uma gestão escolar baseada no planejamento estratégico. Porém, cada 

instituição deve buscar um modelo de planejamento que melhor atenda às suas necessidades, 

adaptando-se à sua realidade, respeitando os valores e a cultura da escola. 

O uso dessa ferramenta da administração serve de fundamento para se definir aonde 

se quer chegar, isto é, os rumos que se pretende dar à instituição sob a ótica de algumas 

perguntas orientadas por Lacombe (2008 p. 163): “qual é o nosso negócio e como deveria sê-

lo?”. Respondidas essas perguntas, cria-se um planejamento para se atingir o que é desejado, 

as metas e objetivos. 
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Aprovado o cenário, monta-se o planejamento estratégico, que deve visar, acima de 

tudo, ao que deve feito para se atingir o cenário desejado. Deve-se definir as ações 

certas para se chegar aonde se deseja, inclusive, se necessário, as ações sobre o 

ambiente externo com a finalidade de modificá-lo. A ênfase é fazer a coisa certa. O 

planejamento estratégico deve ser de natureza indicativa, sem entrar nos detalhes que 

caracterizam os planejamentos operacionais. O cenário precisa ser periodicamente 

revisto para adaptar a empresa às novas condições do ambiente. Nenhum 

planejamento é estático (LACOMBE, 2008, p. 164). 

 

Trabalhar com planejamento estratégico habilita-nos a trabalhar com mudanças, 

pois aprendemos a lidar com as adversidades do ambiente, sabendo que podemos mudar a 

estratégia usada para nos adaptar a novas situações. A palavra estratégia tem registros de uso 

há muitos anos, em atividades de guerra. Os primeiros registros são datados de 400 a 500 a.C., 

por um general chinês, que obteve grandes vitórias comandando seu exército em grandes 

batalhas. No livro “A arte da guerra”, ela é utilizada por Sun Tzu para explicar “a estratégia e 

a eficácia como conceitos fundamentais na efetivação de qualquer um dos caminhos. Estratégia 

e eficácia são, pois, dois conceitos que poderiam ilustrar uma busca nas obras dos estrategistas” 

(Tzu, 2011, p. 20). Nenhum planejamento é estático, adaptar às situações e ou aos 

acontecimentos que possam a vir alterar o plano estabelecido é uma condição de adaptação à 

realidade vivida em sala de aula. Quantos planos exigem do profissional a adaptação e até 

mesmo a mudança necessária no momento de atuação como forma de não se perder o objetivo 

proposto. 

A fim de se organizar estrategicamente, a escola deve começar sua análise pelos 

pontos fortes e pontos fracos, buscando eliminar os pontos fracos e fazer com que os fortes se 

estabeleçam, transformando-os em diferenciais. Um diferencial é aquilo que nos coloca em 

situação de vantagem perante as instituições que desenvolvem o mesmo trabalho, é algo 

singular, o que a torna especial. Ponto forte é uma vantagem operacional no ambiente, já o 

ponto fraco é uma situação inadequada, uma desvantagem perante o seu concorrente que precisa 

ser mudada rapidamente, o que vai exigir maior atenção, pensamento estratégico para ser 

eliminado. 

O próximo passo é a análise do ambiente, em que são pontuadas as ameaças e as 

oportunidades, as forças e as fraquezas com que a escola pode trabalhar as informações da 

comunidade em que está inserida. Algumas perguntas podem direcionar esse estudo, como: 

Qual é o papel da escola na comunidade? Quais as necessidades da escola? Quais os desafios 

da escola? Como é a participação da comunidade no projeto da escola? 

Ainda na fase de elaboração, é necessário que se estabeleça a missão da escola, ou 

seja, a sua razão de ser, para que ela foi criada, servindo, assim, de orientação no processo de 
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tomada de decisão e na definição dos objetivos e diagnósticos estratégicos. Juntamente à criação 

da missão, pode-se definir sua visão - como se quer estar daqui algum tempo, fazendo uma 

previsão e estabelecendo as metas a serem alcançadas. 

O planejamento estratégico é uma técnica administrativa que, baseado na análise 

do ambiente de uma organização, cria a consciência das suas oportunidades e suas ameaças, 

dos seus pontos fortes e fracos, para o cumprimento da sua missão e, por meio desta consciência, 

estabelece o propósito de direção que a organização deverá seguir para aproveitar as 

oportunidades e evitar riscos (FISCHMANN E ALMEIDA, 1991). 

Definido aonde se quer chegar, coloca-se em prática o planejamento, sem se 

esquecer das orientações iniciais do ciclo Planejar, Desenvolver, Controlar e Agir - PDCA, em 

todas as fases anteriores de avaliação e controle, agindo quando necessário para adaptação ao 

planejamento definido (RIBEIRO, 2011). 

Pensar estrategicamente é essencial para uma boa administração, pois tende a evitar 

uma administração que corre atrás de prejuízos, passando a assumir uma gestão que usa de 

planejamentos estruturados. 

Para Lück (2000), é comum gestores e profissionais em geral lamentarem-se de 

trabalhar como quem está “apagando incêndios”, tendo que responder rapidamente a situações 

para as quais “não tem tempo de pensar, quanto menos de planejar” (LÜCK, 2000, p. 8). A 

autora defende o uso do planejamento estratégico na gestão escolar com ações que guiem a 

organização escolar, produzindo decisões fundamentais e fortalecendo a visão da instituição, 

sendo os seus aspectos fundamentais descritos assim: 

 

É importante evidenciar os aspectos fundamentais expressos neste conteúdo: a) a 

disciplina e a consistência, que se contrapõem ao trabalho reativo, aleatório e baseado 

em impressões vagas e dispersas da realidade; b) a tomada de decisões, que depende 
de um julgamento avaliativo de dados e informações objetivos, completos e corretos 

sobre a realidade interna e externa da escola; c) a orientação para resultados, como 

forte visão de futuro, que pressupõe o enfoque na transformação da organização 

escolar, para que não apenas acompanhe a dinâmica social, mas se antecipe a ela, 

como condição para que se ofereça aos alunos um processo educacional significativo 

(LÜCK, 2000, p. 9-10). 

 

Podem-se verificar muitas ferramentas disponíveis e muitos modelos de 

planejamento. Porém, dizer se esse ou aquele é o melhor vai depender do que se espera de cada 

um. No trabalho de gestão escolar, baseando-se na formação curricular, pode-se verificar que, 

muitas vezes, os gestores aprendem em serviço, consubstanciados em sua experiência. Muitos 

deles, durante a sua formação, não tiveram orientações gerenciais e são escolhidos pela 
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comunidade escolar para desenvolverem atividades administrativas. Vê-se a necessidade de 

uma formação continuada de gestores, articulando política de formação com política de gestão, 

teoria e prática. 

Lück (2000) ainda defende o uso do planejamento estratégico como forma de se 

agregar valor e não gerir no improviso, apagando incêndios: 

 

Vamos deixar de apagar incêndios ou planejar para agregar? Só poderemos fazê-lo, 

mediante uma metodologia adequada, e a do planejamento estratégico oferece-nos 

essa condição. Aplicá-la é nossa responsabilidade, a fim de que possamos oferecer 

para nossa comunidade um ambiente e um processo escolar de qualidade, capaz de 
promover aprendizagens efetivas, tal como é necessário que seja feito. Cabe ressaltar 

que a vitalidade da escola está diretamente relacionada à sua capacidade de antecipar 

tendências e oportunidades de desenvolvimento, que qualificam sua atuação 

(LÜCK, 2000, p. 13). 

 

O uso dessa ferramenta é defendido pela funcionalidade já verificada nas 

organizações, um modelo que visa à eficiência, à eficácia e à qualidade na prestação de serviços.  

Godoy e Machado (2011) revelam em seus estudos que o planejamento, quando 

bem utilizado, pode trazer enormes contribuições e benefícios, tanto nos processos do dia a dia 

quanto até mesmo nos processos pedagógicos, voltados ao ensino e à aprendizagem. Mas alerta 

que, para seu bom funcionamento, assim como toda função de gestão, que pressupõe dinâmica 

de planejamento, execução, monitoramento, avaliação, ajustes e reajustes, requer efetividade 

na prática, no alcance dos objetivos da instituição, pois, é preciso dedicação e controle para se 

manter e aplicar as estratégias definidas no planejamento da escola. 

 

1.2 - Método para o planejamento estratégico baseado no modelo de Parente Filho 

 

A Figura 1 traz o método para planejamento estratégico nas escolas: 
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Figura 1- Método para planejamento estratégico nas escolas 

 

Fonte:  Parente Filho (2003). 

O autor defende a implantação do planejamento estratégico na educação em três 

fases, sendo a primeira constituída pela análise e diagnóstico; a segunda por políticas e 

estratégias e a terceira pela programação, acompanhamento e controle. Essas fases são descritas 

a seguir: 

1ª Fase: Análise da missão e diagnóstico. 

“Análise da missão governamental para educação compreende também o estudo 

das políticas em prática” (PARENTE FILHO, 2003, p. 51). Nessa fase, o autor sugere que sejam 

examinados os principais problemas do sistema educacional, os resultados que apresenta a 

aprendizagem dos alunos na escola, a satisfação da sociedade com os resultados apresentados, 

incluindo, também, a participação do poder público nas políticas estabelecidas. Outros pontos 

levantados pelo autor são - comparar a situação nacional, analisando as tendências educacionais 

internacionais, além dos pontos fortes e fracos, como a análise das oportunidades e as restrições 

institucionais, políticas e econômicas que podem ser exploradas pelo setor. 

Essa análise deve ser usada para se chegar a um consenso sobre a missão, pois, 

conforme Parente Filho (2003, p. 51), a missão significa “estabelecer o destino, a identidade e 

os critérios e balizamentos que orientarão os comportamentos e atitudes de uma organização”, 

utilizando-se de recursos para melhor aproveitamento das estratégias, tentando resolver os 

problemas da educação, suas restrições e insuficiências e agenciando as principais pessoas  
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mobilizadas nessas ações, as funções necessárias e a identificação das tendências e das 

perspectivas para o desenvolvimento científico e tecnológico nacional e internacional. 

2ª Fase: Formulação de políticas e escolha de estratégias. 

O processo de escolha das estratégias, conforme Parente Filho (2003), é sempre 

acompanhado de uma análise de suas potencialidades, dos seus riscos, de sua pertinência e de 

sua consistência. Ao analisarmos o ambiente interno e externo, saberemos quais alternativas 

podemos adotar, sem que elas firam as políticas existentes, ou desagradem as expectativas da 

sociedade e dos envolvidos no processo. 

Nessa fase, o autor orienta para uma análise de como as equipes envolvidas e a 

própria formação das equipes foram planejadas para que as mudanças ocorram de verdade, pois, 

conforme Parente Filho (2003, p. 55), “o planejamento estratégico se instrumentaliza em planos 

operacionais de curto prazo e pressupõe, por parte dos atores envolvidos, o monitoramento das 

ações e avaliações permanentes de resultados, para efeito de ajustes, revisões dos objetivos e 

adequações às mudanças dos ambientes interno e externo”.  

As etapas dessa fase são descritas por Parente Filho (2003, p.52 a 55) como:  

1ª etapa: formulação de políticas e de estratégias para os níveis e modalidades de 

ensino; 

2ª etapa: estabelecimento de metas de longo prazo; e  

3ª etapa: definição de papéis e atribuições entre os diferentes níveis de governo e 

demais atores sociais.  

 

Muitas vezes a gestão escolar e seus colaboradores precisam lidar com ações das 

políticas públicas que impedem qualquer inovação. Essa imposição gera normalmente 

resistência a mudanças, pois eles não são consultados, não participam dessas decisões. Por outro 

lado, caso as estratégias não possam ser utilizadas, é melhor que nem iniciem os estudos de 

implantação para não gerar desmotivação no grupo.  

3ª Fase: Programação, acompanhamento e avaliação. 

A fase da programação, ao contrário das duas primeiras, caracteriza-se por dois 

aspectos: intensa utilização de técnicas e de desenvolvimento. Compreende três etapas: 

 

I) elaboração de um plano estratégico de longo prazo para o setor; 

II) elaboração de um plano operacional, regularmente anula e balizado pelas 
disponibilidades orçamentárias provenientes das fontes regulares (tributos) e de outras 

fontes criadas com o fim de dar uma sustentação financeira aos processos; e  

III) acompanhamento e avaliação da execução do plano (PARENTE FILHO, 2003, p. 

56) 
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O autor defende que o processo de planejamento deve ser elaborado pela direção 

da escola e que seja feita uma mobilização para que se obtenha a participação de todos os 

envolvidos e interessados. A instituição de ensino pode ter uma pessoa responsável pelo 

planejamento, o qual, dentre as suas atribuições, deve desempenhar as seguintes funções: 

“assessorar dirigentes, buscar parceiros, articular os diferentes atores durante os processos de 

criação e escolha de estratégias, descobrir novas alternativas, ampliar os meios para atender às 

necessidades do setor” (PARENTE FILHO, 2003, p. 45). Assim, o planejador estratégico 

desenvolve habilidades de reconhecer as necessidades da escola, às quais, com estratégias 

eficientes, procura atender.  

Parente Filho ainda nos apresenta os dez mandamentos do planejador estratégico, 

quais sejam: 

 

1 - Disseminar o pensamento estratégico, 2- Ser agente catalisador do processo 
de planejamento, 3-Identificar variáveis críticas, 4- descobrir alternativas 

promissoras, 5- Analisar as implicações ao longo das ações presentes, 6-Ampliar 

meios, 7- Buscar parceiros, 8-Articular atores, 9- Agir de forma dinâmica, 10-

Assessorar dirigentes (PARENTE FILHO, 2003, p. 46). 

 

O gestor escolar pode aplicar os dez mandamentos sugeridos pelo autor, 

promovendo, assim, entre seus colaboradores, o pensamento estratégico e disseminando a 

possibilidade de pensar as estratégias necessárias para o alcance da missão da escola. Essa 

promoção visa a transformá-los em agentes do processo, de modo que todos possam atuar na 

realização deste planejamento. Além de motivá-los a participarem, a levantarem as variáveis 

críticas, ou seja, verificar o que precisa mudar na escola para que o planejamento e as melhorias 

aconteçam. Além dessas vantagens, ainda existe a possibilidade de trabalhar na avaliação dos 

projetos e das ações já existentes na escola, verificando se existem formas de melhorar os meios 

e de buscar novos parceiros, na comunidade escolar ou fora dela, que possam contribuir com o 

trabalho da instituição de ensino.  

Pensar estrategicamente é pensar nas possibilidades, é refletir e agir em busca dos 

objetivos definidos pela escola, tendo por base a construção de uma abordagem sistêmica e por 

referência a construção da missão da escola, a qual possa ser percebida pelos interessados.  
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1.3 - Etapas de elaboração do Planejamento Estratégico Escolar baseadas no modelo de 

Lück (2000) e no Manual do PDE. 

 

O planejamento estratégico, por ser uma atividade sistêmica, que envolve toda a 

organização, de forma complexa e dinâmica, envolve alguns processos de tomada de decisão 

em todas as etapas que o compõem. De acordo com Lück (2000), as etapas de elaboração do 

planejamento podem ser assim descritas: análise do ambiente interno e externo, diagnósticos, 

definição da missão, da visão de futuro e valores, objetivos estratégicos, plano operacional, 

questões estratégicas, metas, plano de ação e controle. 

A partir de 1998, no Programa Fundo de Fortalecimento da Escola – 

FUNDOESCOLA - o Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE) visava à definição da visão 

estratégica e dos planos de orientação estratégicos da escola. O objetivo do acordo de 

empréstimo, firmado em 1998, entre o governo brasileiro e o Banco Mundial, que manipulava 

sua implantação, era melhorar a gestão escolar, a qualidade do ensino e a permanência das 

crianças na escola. Naquele momento, o PDE constituía a ação principal do programa, pois 

previa que as unidades escolares realizassem um planejamento estratégico que subsidiaria 

outras ações. Duas décadas depois, o PDE é assim definido:  

 

O Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE-Escola) é uma ferramenta gerencial que 

auxilia a escola a realizar melhor o seu trabalho: focalizar sua energia, assegurar que 

sua equipe trabalhe para atingir os mesmos objetivos e avaliar e adequar sua direção 

em resposta a um ambiente em constante mudança (BRASIL, 2016). 

 

O Manual do PDE (2006) divide as suas etapas de implantação em cinco partes: 

preparação, análise situacional, definição da visão estratégica e do plano de suporte estratégico, 

execução e controle.  

Embora algumas definições sejam diferentes, o roteiro é bem parecido. Vamos 

comparar essas etapas para melhor compreender a metodologia.  

 Análise do ambiente interno e externo 

Na primeira etapa faz-se a análise interativa do ambiente interno e externo da escola, 

identificando suas possibilidades e cenários, mediante o emprego de bases conceituais 

que estabeleçam um referencial adequado para a compreensão da realidade, utilizando 

para a coleta de dados pesquisa quantitativa, que dimensiona a frequência e 

intensidade das questões analisadas e a pesquisa qualitativa, que examina os seus 

múltiplos significados (LÜCK, 2000, p. 11). 
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Primeiramente, é necessário informar à equipe de trabalho, o uso dessa nova 

ferramenta, através de encontros, reuniões, seminários, explicando o uso, suas funcionalidades, 

para que a equipe que participará da sua elaboração e de sua implementação entenda e esteja 

envolvida com o processo. Trazer à tona esse envolvimento requer do gestor a capacidade de 

expor à sua equipe de trabalho as vantagens da implantação desse novo modelo e a real 

participação de cada um no processo decisório. Partindo desse princípio, seria prudente incluir 

uma etapa anterior à primeira das etapas de elaboração do planejamento estratégico, podendo 

ser denominada: Informações sobre o uso do planejamento estratégico ou conhecendo o 

planejamento estratégico e, só após essa etapa, passaria à análise do ambiente interno e externo. 

A análise do ambiente consiste na análise interna dos pontos fracos e fortes da 

instituição e, externa, refere-se a oportunidades, ameaças, forças e fraquezas existentes, que 

influenciam a realização da missão da escola. 

Já o PDE define essa primeira etapa como: “1. Preparação: etapa em que a escola 

se organiza para a elaboração do PDE, define os passos a serem seguidos, identifica as 

responsabilidades, promove o estudo do manual e divulga o processo a toda a comunidade 

escolar ” (BRASIL, 2016). 

 Diagnósticos  

Essa etapa compreende a verificação dos aspectos levantados na análise do 

ambiente interno e externo e a contextualização da real situação da escola, fazendo avaliação 

dos dados da pesquisa e um diagnóstico do que merece atenção e precisa ser melhorado. Tem-

se, assim, a valorização dos pontos fortes como diferencial, o reconhecimento  das dificuldades 

e as possibilidades de enfrentar as mudanças. Essa análise deve conter, em detalhes, a real 

situação da escola para que as melhores decisões sejam tomadas. 

PDE: 2. Autoavaliação (análise situacional ou diagnóstico): etapa em que é 

efetuado o levantamento sistemático de dados e de informações sobre a qualidade da escola em 

seus diferentes aspectos. Nesta etapa, a escola reflete sobre o significado desses dados e 

informações para obter uma melhor compreensão do que está sendo feito e do que deve ser feito 

para melhorar o seu desempenho. A autoavaliação é condição indispensável para que a escola 

possa elaborar a sua visão estratégica e o seu plano de suporte estratégico. 

 Definição da missão, da visão de futuro e valores 

A definição da missão da escola é a razão de ser da escola, por que ela foi criada. 

Serve de orientação para definição dos objetivos, das metas e das decisões estratégicas 
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necessárias para se chegar às metas definidas. Já a visão é uma projeção, definindo como 

visualizo a participação da instituição daqui a algum tempo. Valores são os fundamentos que 

norteiam o trabalho da instituição. 

PDE 3. Definição da visão estratégica e do plano de suporte estratégico: etapa de 

elaboração da visão estratégica (valores, visão de futuro, missão e objetivos estratégicos da 

escola) e do plano de suporte estratégico (estratégias, metas e planos de ação), para a 

implementação dos objetivos estratégicos. 

A autora defende as etapas separadamente, já o PDE, agrupa em uma mesma etapa 

os critérios valores, visão de futuro, missão e objetivos estratégicos, estratégias, metas e planos 

de ação, ficando separados a execução, o monitoramento e a avaliação.  

Nessa etapa, Lück (2000) alerta para que as respostas às seguintes perguntas sejam 

dadas: Que papel a escola representa na comunidade? Quais são os desafios que o mundo 

moderno apresenta para a educação? Que necessidades sociais a escola deve atender? O que se 

deve antecipar para atender essas necessidades? Que identidade deve construir? Essas perguntas 

têm como objetivo criar visão, missão e valores que representem verdadeiramente a escola. 

 Objetivos estratégicos  

São os resultados que a organização quer alcançar em um determinado espaço de 

tempo. São os objetivos criados baseados na visão de futuro da escola e que serão utilizados 

para concretização da missão. 

 Plano operacional  

É o detalhamento dos processos necessários para se alcançar os objetivos traçados. 

“Entre esses elementos básicos e o plano operacional, são registrados os objetivos estratégicos, 

que constituem uma listagem dos resultados esperados. Estes devem ter um caráter 

transformador e não agregador. Por exemplo, tornar a estrutura escolar ágil e flexível” (LÜCK, 

2000, p. 12). 

 Questões estratégicas 

Definir as estratégias é definir ações necessárias para se chegar aos objetivos 

traçados.  

 Metas 

Podem ser definidas como etapas alcançadas para que os objetivos se realizem. Essa 

etapa pode ser representada por planos de ações necessários para seu alcance, com a definição 

da pessoa responsável e prazos a cumprir. 
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 Plano de ação  

Plano de ação é a definição do cronograma, com as atividades programadas, 

definição de pessoas responsáveis, o que será feito, quanto custará essas ações, prazo para 

realização das tarefas e entrega dos resultados. 

PDE: 4. Execução: etapa em que os planos de ação estabelecidos pela escola são 

implementados. 

 Controle 

Este é momento de analisar se os objetivos traçados estão sendo alcançados. 

PDE: 5. Monitoramento e avaliação: etapa de verificação da execução dos planos 

de ação, dos resultados alcançados e de adoção de medidas corretivas, quando necessário. 

Seguindo as etapas do PDE, a escola pode se estruturar da melhor maneira possível 

para se adequar às novas exigências da sociedade, pois a escola precisa acompanhar as 

novidades e as novas metodologias. Para Oliveira (2006, p. 55), o PDE é um modelo gerencial 

que se baseia no planejamento estratégico, coordenado pela gestão da escola e desenvolvido de 

maneira participativa pela comunidade escolar. “Seu objetivo é aprimorar a gestão da escola 

para que possa melhorar a qualidade do ensino que oferece e garantir maior eficiência e eficácia 

aos processos que desenvolve”. 

Faço aqui minha crítica ao modo de implantação do PDE, tendo em vista uma 

utilização errônea, burocratizada, imposta, altamente controladora do planejamento, pois as 

escolas que se propuserem a participar não foram instruídas para a sua utilização e ficaram 

condicionadas ao preenchimento de muitos formulários, ou a fazerem pedidos de materiais que 

não dispunham de estruturas adequadas para utilização nas escolas. Como nos é apresentado 

pelo estudo de Scaff, deu-se a uma escola da rede pública de ensino do Município de Dourados-

MS uma falsa autonomia na elaboração dos planos: 

 

Verifica-se que o Programa propõe uma falsa autonomia às 

organizações, na medida em que estas são convocadas a pensar sua missão 

institucional, em conjunto com a comunidade, e a elaborar Planos para atingir os 

objetivos propostos. Todavia, para que esses Planos sejam aprovados e recebam 

financiamento, devem estar intimamente relacionados com os objetivos do Programa 

Fundescola. Estes, por sua vez, são elaborados pela Gerência do Programa, de acordo 

com as orientações técnicas dos Assessores e com os Documentos do Banco Mundial 

(SCAFF, 2007, p. 13). 
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Os planos elaborados não atendiam à realidade das professoras, e sim a um modelo 

engessado, imposto e motivado pela possibilidade de conseguir verbas para a compra de 

equipamentos e para a estruturação da escola. 

Outra pesquisa revela um modelo engessado, que impede a criação e a autonomia, 

conforme nos apresenta Fonseca (2003, p. 310): 

 

O PDE não permite construção. O problema é que, em muitas escolas, existe uma 

necessidade real por novos espaços. De que adianta comprar equipamentos para uma 

Sala de Informática se não dispomos do espaço físico para ela? De que adianta 

comprar uma variedade enorme de acervo se não existe local para colocá-los e deixá-

los à disposição dos alunos?  

 

Essa falsa autonomia fragiliza a aprovação do modelo proposto e revela o domínio 

e o controle da educação pelo governo brasileiro e pelo Banco Mundial. A metodologia garante 

a participação e o envolvimento dos interessados no processo, mas, devido ao modo como foi 

implantado, não garante o trabalho conjunto da escola e secretaria, não estabelece um processo 

crítico reflexivo, nem novas formas de compreender a ação educativa. 

Encerra-se aqui o embasamento teórico. No capítulo seguinte, vamos conhecer os 

dados analisados na pesquisa. 
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Capítulo 2 
 

ANALISANDO A ESCOLA E O PLANEJAMENTO 

 

A educação é em si um bem estratégico, pois é condição para o alcance 

de objetivos sociais e econômicos, individuais e coletivos, assim como 

é, por excelência, um instrumento de inclusão social e de combate à 

pobreza. 
Parente Filho (2003, p. 13). 

 

Neste capítulo, está registrada a análise dos dados coletados, na tentativa de 

responder às perguntas da pesquisa, ficando assim estruturada: na primeira parte, foram 

presentados a escola que participa da pesquisa e o perfil das professoras participantes. Na 

sequência, foram expostas as perguntas que direcionaram esta pesquisa, que ficaram assim 

organizadas: para a primeira pergunta, foram levantadas as possibilidades de como as 

participantes da pesquisa se relacionam com a missão da escola, de que forma a incluem na sua 

prática docente e como seu conhecimento estaria relacionado aos planejamentos realizados. 

Quanto à segunda parte, foi discutido como é feito o planejamento estratégico por elas. A última 

parte, visa a verificar as impressões das participantes baseadas nas experiências com o uso do 

planejamento estratégico e, se de alguma forma, este influenciou na sua prática docente.  

 

2.1 - Conhecendo melhor a escola e as participantes da pesquisa 

 

A instituição pesquisada é uma escola filantrópica, conveniada com o Estado. Presta 

serviços à comunidade, atendendo aos alunos com necessidades especiais, seja visual, auditiva, 

genética, mental, física, entre outras e que são historicamente excluídos da escola e da 

sociedade, apesar da metodologia inclusiva. Para Costa (2012), o ensino inclusivo busca uma 

nova forma de trabalhar a educação, baseada no resgate da dignidade humana, sejam os sujeitos 

deficientes ou não, atendendo a todos sem distinção. Aqui, para respeitar a sua identidade, a 

instituição de ensino receberá o nome fictício de Escola Maria Rita. Ela começou suas 

atividades há 32 anos em uma cidade do interior de Goiás. 

As pessoas que trabalham na escola vivem um momento de insegurança, tendo em 

vista a constante ameaça de retirada dos seus alunos para o ingresso na rede comum de ensino.  

A prática da escola inclusiva é baseada no respeito à diversidade e na aceitação das diferenças 
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para a construção de uma sociedade mais democrática, em que o direito a que todos fazem jus 

pela educação é respeitado. Para Mendes (2002), a educação baseada na inclusão é a proposta 

de aplicação prática de um movimento mundial, denominado de inclusão social, o qual é 

proposto como um novo paradigma e implica a construção de um processo bilateral, no qual as 

pessoas excluídas e a sociedade buscam em parceria, efetivar a equiparação de oportunidades 

para todos. 

Assim, os excluídos conseguem ter os mesmos direitos e são respeitados pela sua 

diferença, são essas as características da escola pesquisada, que apresenta várias histórias de 

superação, de respeito e de conquistas, com planejamentos voltados a atender e a respeitar as 

dificuldades de cada aluno.  A inclusão se faz necessária para a transformação de uma sociedade 

desigual numa mais justa, em que as diferenças são respeitadas e os alunos são preparados a se 

tornarem cidadãos livres de preconceitos. 

Ao procurar a gestora da escola para possível pesquisa na instituição, a pessoa no 

papel da direção sempre me atendeu com muita atenção e se colocou à disposição para participar 

do estudo, mostrando ser uma profissional visionária, com um perfil semelhante àquele 

detalhado por Mezomo (1997, p. 41), perfil este próprio de “pessoas capazes de ouvir e trabalhar 

em equipe, comprometidos com a qualidade e com a necessidade dos clientes, pacientes para 

esperar o sucesso a médio e longo prazo e dispostos a fortalecer as pessoas e conduzir o processo 

de melhoria”. Cheguei a essa conclusão pela exposição do trabalho realizado na escola desde o 

início da sua gestão, por explicar que sempre que possível procura envolver sua equipe nas 

decisões da instituição de ensino, pela busca por novos projetos de envolvimento da 

comunidade local com a escola e pela busca de novos conhecimentos na área administrativa, 

visando à qualidade da sua gestão. 

A busca por qualidade tornou-se, neste século, um diferencial para gestões de 

sucesso e cabe ao gestor ter essa percepção e atuar como defensor no seu ambiente de trabalho, 

visto que, com atitudes assim, o trabalho é voltado ao desenvolvimento da qualidade no 

ambiente da organização. Assim, o gestor poderá motivar sua equipe a participar e também a 

se envolver em novos projetos visando alcançar os objetivos da instituição. 

Desde a primeira visita, fui convidada a conhecer os espaços físicos da escola, as 

salas, o pátio, o que mostrou ser um espaço bem estruturado e com as adaptações necessárias à 

acessibilidade dos alunos e ao desenvolvimento das atividades extracurriculares. 

A escola desenvolve um projeto de equoterapia realizado pelas professoras da 

instituição, com a ajuda do Sindicato Rural da cidade, e visa à reabilitação e socialização da 

criança, utilizando a terapia numa abordagem interdisciplinar, ligando o esporte ao ensino, com 
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a ajuda de cavalos, que vem trazendo avanços para o desenvolvimento dos alunos e muita 

aceitação pelos pais que veem resultados significativos. Os resultados são comoventes, pois 

pude assistir a alguns registros em vídeos do arquivo da escola e as melhoras no 

desenvolvimento das crianças foi evidente. 

Outro ponto positivo percebido foi a escola promover abertura à comunidade, de 

um modo geral, ao realizar um trabalho diferenciado na educação, buscando a interação entre 

as famílias e a instituição de ensino. Muitos eventos foram promovidos no período da pesquisa, 

em que pude comprovar que a comunidade é convidada a participar do trabalho na escola Maria 

Rita. O Projeto “Família na Escola”, destinado a promover uma aproximação entre família e 

escola, não se trata das comuns reuniões de fechamento de bimestres, mas de momentos de 

encontros a cada dois meses, com palestras informativas, roda de conversa e minicursos. A 

gestora sempre procura por atividades atrativas, junto à família dos alunos, como, por exemplo, 

a realização de sorteios de brindes e lanches a fim de promover a participação da comunidade. 

O espaço físico da escola é bem amplo, uma infraestrutura com acessos facilitados, 

pensado para atender ao princípio de mobilidade e facilitar o acesso às salas; há corrimões em 

espaços com maiores dificuldades de circulação por causa da inclinação de algumas rampas. 

O ambiente dos pátios interno e externo é cercado por árvores, flores, onde os 

alunos podem ter contato com a natureza e, logo na entrada, pude perceber uma hortinha com 

algumas plantas, como cebolinha, couve e salsa, que podem ser usadas na merenda escolar.  

A escola oferece aulas de natação, em piscina aquecida, em um ambiente bem 

planejado e limpo. Também são ofertados, aos alunos, cursos de artesanato e de bijuterias, cujos 

produtos confeccionados são vendidos para comunidade como forma de financiar as atividades 

desenvolvidas na escola. A arte também é desenvolvida pelo projeto “Semana de Cultura e 

Lazer”, que tem como objetivo trabalhar a dança e o teatro com os alunos, visando desenvolver 

suas habilidades artísticas e as múltiplas inteligências. Esse trabalho é desenvolvido de janeiro 

a setembro, com culminância de uma semana em que são desenvolvidas várias atividades de 

cultura e de lazer para os alunos e uma noite de espetáculo, quando são mostradas à comunidade 

as apresentações dos alunos. A escola conta também com uma cozinha estruturada para que o 

aluno tenha suas primeiras experiências com a higienização e a preparação dos alimentos. 

A quadra esportiva é coberta, o que facilita as atividades nos horários de aula, com 

sol intenso. Além disso, ao lado, funciona uma academia com aparelhos para musculação ao ar 

livre. Foi inaugurada, no primeiro semestre de 2016, na escola, uma brinquedoteca, um espaço 

lúdico, em que os alunos são estimulados, por meio de histórias, de fantasias de personagens 
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infantis, de materiais didáticos e de brinquedos, a uma maior compreensão do teórico 

apresentado em sala de aula. 

A escola ainda desenvolve um projeto de inclusão digital, com uma sala com 

computadores para que o aluno tenha acesso à internet e os primeiros contatos com a 

informática. 

A mobilidade dos alunos até a escola é assegurada com o transporte escolar gratuito, 

adaptado aos alunos que são cadeirantes, e que procura manter uma rota próxima à casa dos 

estudantes. 

Chamou-me muita a atenção toda essa estrutura, pois, no interesse de buscar escolas 

para participarem da pesquisa, acabei conhecendo outras da cidade e, na maioria das escolas 

particulares visitadas, não se tem uma estrutura como a da escola pesquisada. As expectativas 

para as escolas públicas, normalmente, não são muito boas, mas confesso que me surpreendi 

com o espaço físico e o atendimento prestado pela Escola Maria Rita. 

 

Levantamento Inicial 

Após o aceite da escola, por meio da liberação da Gestora, para participar da 

pesquisa, tive acesso ao Regimento Interno da escola e ao Projeto Político Pedagógico, em que 

pude conhecer sua Missão, sua Visão e seus Valores, criados pelo Conselho da instituição de 

ensino. O termo de anuência da direção encontra-se no Apêndice 1. A missão para a instituição 

de ensino, muitas vezes, está ligada ou direcionada à obtenção de um futuro melhor, sendo essa 

responsabilidade destinada à escola como forma de garantir sua própria legitimidade e seu 

futuro. Características descritas por Mezomo (1997) destacam que a escola para ser fiel à sua 

missão, deve educar-se a si própria a fim de servir corretamente aos homens e mulheres na 

construção do futuro, e de ajustar sua estrutura e seus processos às novas exigências da 

sociedade. A missão da Escola Maria Rita está descrita como: 

[ 1 ] PPP, p.5 MISSÃO: nosso Centro de Ensino tem por missão oferecer aos educandos 

com necessidades educativas especiais, programas educacionais 

adequados, de acordo com seus interesses, necessidades e possibilidades, 

abrangendo todos os aspectos que promovam o desenvolvimento global 
dos mesmos, visando sua realização pessoal, inclusão e participação no 

meio social. 

 

Nota-se que a missão da escola em nada está relacionada à produção e ao lucro, mas 

à sua função de atender aos alunos nas suas necessidades educativas, em prol do 
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desenvolvimento como cidadão, o que fortifica a necessidade de elaborar planejamentos de 

modo a alcançar e a atender a sua missão que visa à realização pessoal, à inclusão e à 

participação do aluno no meio social. Para Godoy e Machado (2011), a missão não deve ser 

genérica, mas sim objetiva e específica, focada exclusivamente em atividades da instituição 

que, neste caso, em especial é a “educação”.  Se o propósito da escola é a educação, as suas 

operações devem centralizar-se nisso, levando o conhecimento a todos.  

Já a visão é caracterizada pela previsão do que se espera alcançar pelo trabalho 

desenvolvido, ou seja, aonde se quer chegar. A visão de futuro sinaliza como a escola quer estar 

em alguns anos: 

[ 2 ] PPP, p.5 VISÃO DE FUTURO: pretendemos nos tornar unidade de referência na 

área da Educação Especial, pela qualidade da orientação educacional 

ministrada e dos atendimentos prestados aos nossos alunos, escolas 

regulares e comunidade.  

 

Para Lebani (2012), a visão deve representar um desafio realizável para a escola, 

ou seja, um desafio factível, que possa ser concretizado, por isso a necessidade de se limitar o 

tempo necessário para sua realização ou mesmo o espaço geográfico atingido, dando confiança 

e motivação para a equipe de trabalho em realizar ações necessárias para sua concretização.  

Os valores, por sua vez, são caracterizados por palavras que definem a instituição e 

a forma de trabalho. São os valores que orientam a forma de trabalho da equipe e dão o 

direcionamento para as escolhas da escola: 

[ 3] PPP, p.5 VALORES: são eles parceria, trabalho em equipe, respeito, igualdade 

e inclusão social. 

 

A direção também me enviou uma lista em que ela destacou, segundo a sua 

concepção de gestora escolar e de sua equipe, os pontos fortes e fracos da Escola Maria Rita. 

Esses pontos estão descritos a seguir, sendo elencados, primeiramente, os pontos fortes: 

[ 4] Gestora Lolita Trabalho em equipe; Gestão participativa e democrática; Boas 
instalações com vários ambientes educacionais (sala de vídeo, 

brinquedoteca, quadra coberta, piscina coberta e aquecida, sala de 

informática, sala de fisioterapia, biblioteca, pátio coberto, cozinha 

pedagógica, academia ao ar livre coberta e salas de aula); Riqueza e 

variedade de material pedagógico; Maioria dos profissionais com 

alguma formação específica em educação especial; Envolvimento da 

comunidade nos projetos desenvolvidos. 

Entrevista 

Já os pontos fracos da escola foram apresentados como sendo os descritos a seguir:  
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[ 5] Gestora Lolita Falta de uma equipe multidisciplinar (psicólogo, fonoaudiólogo, 

terapeuta ocupacional; assistente social); Baixo comprometimento de 

alguns pais para com a escola; Não continuidade em casa do trabalho 

realizado na escola; Ausência de cursos de formação continuada por 

parte da Secretaria Estadual de Educação.  

Entrevista 

Na sequência, foi agendado com a gestora da escola um encontro com as 

professoras, que demonstraram interesse em participar do estudo de caso, para explicar a 

pesquisa e as ferramentas que poderiam ser utilizadas para viabilizar a melhoria dos 

planejamentos realizados. As professoras participantes assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido, conforme aprovado pelo comitê de Ética, por ocasião da aprovação do 

projeto. O Termo de Consentimento Livre Esclarecido encontra-se disponível no Apêndice B e 

a aprovação do Comitê de Ética no Anexo A. 

Apresentamos, nesta etapa, o perfil das professoras que participaram da pesquisa - 

informações sobre idade, formação escolar, tempo de serviço na educação, atuação ou não em 

outras instituições de ensino diferentes da que atuavam durante a pesquisa, se assumiram ou 

não a função de direção de uma escola e se participaram de cursos presenciais ou à distância na 

sua formação. Isso para visualizar não só o cenário, como também o perfil das pessoas 

envolvidas na pesquisa. 

Foram distribuídos 28 formulários explicando a pesquisa à equipe de professores 

da escola que deu anuência à realização da pesquisa. Destes, somente 23 foram devolvidos 

preenchidos; destes, cinco professoras assinalaram a sua participação com livre consentimento, 

coincidindo com a avaliação positiva da gestão da escola sobre o profissionalismo dos sujeitos 

envolvidas e o seu comprometimento com o trabalho desenvolvido pela gestão da organização. 

As professoras que não quiseram participar da pesquisa justificaram a falta de 

tempo ou de interesse em fazer parte da pesquisa. A falta de tempo é uma justificativa muito 

comum usada para o não envolvimento no processo de planejamento. Segundo a direção da 

escola, por diversas vezes, a escola é procurada a participar de trabalhos de pesquisa e a adesão 

é sempre baixa. A gestora ainda buscou justificar o fato alegando que as professoras da sua 

equipe já trabalham bastante, não se sentem valorizadas e não têm vontade de participar de 

outras atividades a não ser aquelas de sua obrigação junto à escola. 

Esse assunto me preocupou, mas observando alguns estudos na área da educação, 

concluí que é comum a baixa participação de docentes nesta área e as constantes barreiras nas 
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escolas para participar de pesquisas, podendo ser esse outro ponto a ser pesquisado em estudos 

futuros. 

A gestora demonstrou satisfação em ter a participação das professoras que se 

dispuseram a participar da pesquisa. Percebi pela sua fala que estava feliz em também participar 

e, principalmente, em poder contar com a participação das professoras que deram aval ao Termo 

de Consentimento Livre Esclarecido para a participação nesse estudo de caso. Demonstrou 

ainda que defende uma gestão democrática, incentivando a participação das suas colaboradoras 

nas decisões da escola. A atitude da gestora filia-se à linha de pensamento de Lück (1998), que 

diz que em escolas praticantes de uma gestão democrática, os funcionários são envolvidos na 

participação dos processos, assim como no seu processo de tomada de decisão. E em se tratando 

de gestão participativa para educação e sistema de ensino, a participação deve ser de todos os 

envolvidos: professores, funcionários da escola, pais, alunos, enfim, todos da comunidade que 

se sintam inclusos no processo pedagógico. 

A seguir, apresentamos os gráficos dos resultados dos questionários entregues para 

o levantamento das primeiras informações das professoras que participaram da pesquisa. Esses 

formulários estão documentados no Apêndice D. 

Verificou-se, pelos questionários, que a maioria do grupo apresenta idade superior 

a quarenta anos e, são todas do sexo feminino. Percebe-se que as participantes, na sua maioria, 

são professoras bem experientes, já estão há mais tempo no mundo do trabalho. Não estão se 

aventurando na docência e, em suas respostas ao questionário, percebe-se que atuam com 

dedicação. 

Apesar de um número pequeno de participantes, elas representam a realidades como 

professoras de escola pública. Os dados oferecidos não podem caracterizar a todas, mas são 

relevantes, pois elas representam uma categoria, um grupo de pessoas que atuam na escola 

pública, que participaram de um momento de aprendizagem de uma nova metodologia e 

apresentaram suas experiências, conforme os dados expostos a seguir. 

Todas as participantes trabalhavam somente na instituição pesquisada, o que não é 

muito comum nos dias atuais, pois o que percebemos no mercado são profissionais que se 

esforçam trabalhando em dois ou, às vezes, em três turnos, em instituições diferentes, para 

conseguirem um salário melhor. Algumas delas trabalhavam nos dois turnos, matutino e 

vespertino e, outras, apenas pela manhã. 

O primeiro gráfico ilustra o tempo total de serviço que as professoras pesquisadas 

atuam na educação, sendo que quarenta por cento das participantes possuem mais de 25 anos 

de trabalho no ensino, o que em outros tempos já daria direito à aposentadoria, mas, devido às 
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últimas mudanças na previdência, atualmente, não é mais possível sem o critério de idade. 

Verifica-se, também, que outras quarenta por cento possuem entre dezesseis e vinte anos, e 

somente vinte por cento das professoras possuem menos de dez anos de trabalho na educação. 

Embora com número pequeno de participantes, decidi utilizar gráficos em alguns 

trechos da análise para facilitar a visualização dos dados obtidos. 

 

Gráfico 1: Tempo de trabalho na educação

 

Fonte: Elaborado pela autora (2016). 

 

O próximo, Gráfico 2, representa o tempo de serviço na instituição onde ocorreu a 

pesquisa, sendo que quarenta por cento da equipe trabalham há mais de dezesseis anos; vinte 

por cento há mais de 6 anos e quarenta por cento há menos de cinco anos.  

É uma equipe experiente, que já conhece a Instituição de Ensino (IE), suas formas 

de trabalho e o público que a atende. 
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Gráfico 2: Tempo de exercício na instituição de ensino 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2016). 

 

Entre as participantes da pesquisa, os vinte por cento que representam o 

envolvimento na gestão da escola está incluída a gestora, que participa do estudo, e conhece o 

trabalho realizado como avaliadora dos conceitos e das metodologias utilizadas e os resultados 

alcançados. Esse também foi um critério de vantagem levantado pelas participantes para o 

sucesso da sua gestão, pois, como já atuou durante vários anos como professora, ela consegue 

direcionar os trabalhos com conhecimento e com propriedade, mas isso será melhor detalhado 

adiante. 

Conforme, questionário, nenhuma das outras participantes respondeu ter exercido 

a função de gestora em algum momento da sua vida docente (Gráfico 3): 

 

Gráfico 3: Trabalha ou já trabalhou na gestão escolar 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2016). 
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Para se entender o envolvimento das participantes com a Educação, procuramos 

saber também sobre a sua formação, no intuito de verificar como se prepararam para atuar como 

docentes, conforme Gráfico 4: 

 

Gráfico 4: Formação 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2016). 

 

A maioria se especializou para o atendimento docente na área, aqui representado 

por sessenta por cento, incluindo a participante Lolita que, atualmente, cursa Mestrado em 

Educação, e quarenta por cento que possuem a Especialização (latu sensu). Um índice 

importante para a Escola Maria Rita é que 100% das colaboradoras possuem ensino superior 

completo, o que também foi destacado pela gestão da escola como um dos pontos fortes da 

instituição, ou seja, a qualificação das professoras na formação docente da escola pesquisada. 

O corpo docente da escola, representado na pesquisa, demonstrou ser qualificado, 

com formação específica para o atendimento da escola, o que me levou a deduzir o interesse 

desses sujeitos pela capacitação profissional. 

A formação das professoras é sempre motivada pela gestão da escola, pois, como 

querem ser referência, as colaboradoras são sempre estimuladas a buscar novos conhecimentos, 

sobre como fazer um trabalho diferenciado.  

Outro ponto levantado foi saber onde elas estudaram, se a formação aconteceu em 

instituições públicas ou privadas. Os dados coletados apresentaram que oitenta por cento 

formaram-se em instituições públicas de ensino (Gráfico 5).  

  



72 

Gráfico 5: Tipo de instituição de ensino na obtenção de título 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2016). 

 

O próximo gráfico apresenta em que modalidade, se presencial ou à distância, essa 

formação aconteceu. As professoras entrevistadas, oitenta por cento delas, responderam que se 

formaram em cursos presenciais e somente vinte por cento cursou Ensino à Distância (EaD). 

 

Gráfico 6: Modalidade do curso de formação 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2016). 

 

Dentre as participantes da pesquisa, sessenta por cento atuaram, até o momento, 

apenas em escolas públicas e quarenta por cento tiveram experiências tanto em escolas 

públicas como em privadas.  
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Gráfico 7: Atuação por tipo de instituição de ensino 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2016). 

 

Até o momento, sessenta por cento das participantes atuaram somente no ensino 

fundamental enquanto quarenta por cento delas, além do ensino fundamental, também 

atuaram no ensino médio 

 

Gráfico 8: Atuação por tipo de ensino  

 

Fonte: Elaborado pela autora (2016). 

 

A partir desses dados, o leitor ou a leitora tem uma compreensão ampla sobre o 

campo de pesquisa. 

Estar com as professoras, no dia a dia da escola, perceber a dedicação com que 

realizam as atividades, as conquistas dos alunos que as enchem de orgulho, trazem percepções 

que nem sempre encontramos nos livros. Essa possibilidade de estar na escola e sentir as 

dificuldades que essas profissionais relatam é ter a frente à realidade dos corredores e das salas 
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de aula. Como pesquisadora, senti amplamente os benefícios dessa escolha de ir a campo e não 

tomar por base somente pesquisas já realizadas. 

No primeiro momento, ainda durante a escrita do projeto, e depois no 

desenvolvimento da pesquisa, eu pensava que ela só teria efeito se pudesse avaliá-la por meio 

de notas ou resultados, imaginando que a pesquisa só traria resultados para educação se, de 

alguma forma, pudesse ajudar a melhorar os índices da escola, mas compreendi e sinto a escola 

ser muito mais. Ela não se caracteriza somente por notas ou por resultados; uma escola se faz 

de pessoas e de realizações, às vezes, uma conquista pequena pode representar muito para o 

professor que passou o ano inteiro planejando que um dia o aluno poderia responder a um 

estímulo, sendo que o aprendizado está na possibilidade de o aluno viver melhor em sociedade, 

e ainda há muito a se descobrir na educação. 

Vivemos um momento de muitas mudanças e a escola, mais do que nunca, é 

desafiada a mudar e a acompanhar as transformações que vão surgindo. Acredito que são as 

pessoas que podem fazer todo o diferencial para qualquer organização; isso se confirma pela 

dedicação, no envolvimento, nas dificuldades apresentadas, como também na felicidade das 

conquistas, nos resultados alcançados e na experiência de vida, que pude acompanhar com as 

participantes da pesquisa.  

Os desafios estão aí, mas me surpreendi com a alegria com que essas profissionais 

desenvolvem seu trabalho, a motivação que demonstraram em fazer parte da equipe e quanto 

um ambiente pode ser acolhedor quando ele transforma a vida profissional em uma realização 

pessoal e não num sacrifício diário. Assim como afirma Libâneo (2006), devemos lutar por uma 

escola que vise ao desenvolvimento cultural e científico, preparando os mais novos para a vida, 

o trabalho e a cidadania e que seja baseada em uma educação, intelectual e profissional. 

Oliveira (2006) utilizou em sua pesquisa somente os dirigentes de escolas baianas, 

estaduais e públicas, e considerou os seus estudos limitados, revelando em suas conclusões que 

o planejamento estratégico ajudou a escola melhorar o desenvolvimento da gestão participativa, 

embora ela não tenha implantado com êxito o planejamento estratégico como ferramenta de 

gestão. 

Após conhecer a escola e as participantes, vamos mergulhar nas respostas das 

perguntas da pesquisa e tentar buscar as suas percepções mediante à ferramenta do 

planejamento estratégico e suas possibilidades de aplicação.  
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2.2 - Como as participantes da pesquisa se relacionam com a missão da escola 

 

Aqui são apresentadas as percepções de como as professoras participantes da 

pesquisa conseguem relacionar o planejamento estabelecido com a missão definida para a 

escola, respondendo à primeira pergunta de pesquisa. Foi possível dividir o conhecimento e 

resposta à missão da escola em duas categorias: a) familiaridade teórica com a missão; b) não-

utilização da missão no seu planejamento. 

Conhecer a missão da escola é fundamental para o desenvolvimento de um 

planejamento estratégico, pois ele será o ponto de partida para planejamentos com as metas 

necessárias para a sua realização.  

Inicialmente, o que me chamou muito a atenção foi que, embora não se utilizassem 

da missão como fundamento para desenvolvimento dos planejamentos, a missão estava clara 

para maioria delas; não era novidade o assunto, inclusive, uma das participantes possuía um 

caderno para anotações em que, nas páginas iniciais, estavam colados a missão, a visão e os 

valores da Escola Maria Rita. Durante os nossos encontros ela sempre abria, como se estivesse 

confirmando o que estava na apresentação da missão da escola. Para Oliveira (2015), a missão 

é a razão e a determinação do motivo central da existência da instituição e quando a missão é 

clara, divulgada entre os colaboradores, as pessoas são mais motivadas a fazer com que ela 

aconteça, e percebi nas participantes da pesquisa uma vontade muito grande de conseguir 

alcançar essa missão através das realizações com seus alunos. 

Durante os primeiros encontros, usei algumas perguntas para conhecer como os 

planos de aula eram feitos e, se de alguma forma, eles estavam ligados à missão da instituição 

de ensino. Percebi que, embora conhecessem a missão da escola Maria Rita, muitas das 

participantes não a utilizavam como fundamento para a realização dos planejamentos, mas 

tinham consciência da importância de buscarem conteúdos que, de alguma forma, pudessem 

contribuir para que a socialização e a interação dos alunos em sociedade acontecessem, como 

podemos ver no exemplo a seguir, da professora Maria: 

[ 6 ] Maria 

 

Buscamos firmar conteúdos adequados aos interesses dos alunos, 

condizentes a desenvolver sua autonomia, socialização e interação na 

sociedade. 

Questionário  

Nota-se que, ao analisarem a missão da escola, numa perspectiva de usá-la como 

orientação para o planejamento, elas tomaram consciência do desafio que tinham pela frente, 

que poderiam ajudar no desenvolvimento da escola. A professora Maria Fernanda afirma, em 
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sua fala, que considera certa ousadia o fato de terem uma missão tão ampla, e reconhece que, 

mesmo sem um direcionamento nos planejamentos realizados, algo já está sendo feito nesse 

sentido. 

[ 7 ] Maria 

Fernanda 

Sim. Auxiliam muito. Como diz a direção, nós somos muito ousados na 
nossa missão, porque ela é muito abrangente. Eu achava que a gente já 

fazia muito, mas depois daquela conversa que a gente teve eu comecei a 

ver que o negócio é muito grande mesmo, né? Mas eu acredito que dentro 

que é possível para a escola e dentro do que a gente trabalha, e com relação 

a outros lugares que nós temos contato, nós estamos conseguindo, estamos 

caminhando. Ainda não chegamos na grandiosidade que é a nossa missão, 

pois ela é muito grande, muito ampla, mas acredito que através dessas 

estratégias nós vamos conseguir. 

Entrevista  

No decorrer dos encontros e das entrevistas, percebi nas falas das professoras 

participantes, duas categorias bem distintas: aquelas que reconhecem a missão da escola, sabem 

da sua importância, e outra que sabe que existe, mas apresenta um conhecimento superficial ou 

que não aplica no seu planejamento. Temos dois exemplos a seguir; a primeira reconhece que, 

realizando a missão, estaria realizando o que os alunos merecem e, a outra, na sequência, 

reconhece que poderia ter objetivos do planejamento voltados a realizar a missão da escola: 

[ 8 ] Bianca 

 

Procuro trabalhar de acordo com as ideias propostas na missão da escola 

e porque contemplam aquilo que os nossos educandos realmente merecem 

e precisam. 

Questionário  

 

[ 9 ] Maria  O meu planejamento está interligado a essa missão da organização, 

porém, sei que ainda não segue de forma total, que possa abranger todo 

objetivo do planejamento, mas espero caminhar para tal objetivo.  

Questionário  

A missão da escola é, de acordo com Parente Filho (2003), a referência inicial para 

se desenvolver o planejamento estratégico como uma abordagem sistêmica, que envolva a todos 

dos mais diferentes setores da escola. Por isso, a importância de se perceber como a missão é 

vista pelas participantes e como a utilizam na realização dos planos de aula. 

Outra característica sobre a percepção participativa que marcou as palavras das 

professoras foi a liberdade de sugerir o que acham necessário para mudanças na escola, uma 

qualidade marcante de uma gestão democrática e participativa, caracterizada, conforme 

Oliveira (2000), pela participação e engajamento de todos, na busca pelos objetivos traçados. 
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Percebi que a atual gestão da escola apoia suas colaboradoras a participarem das decisões e são 

motivadas a estudarem e a se envolverem com o trabalho realizado, assim como nos orienta 

Libâneo (2008), sobre a gestão que decide coletivamente o rumo dos trabalhos. 

[10] Maria 

Fernanda 

Acredito que se todo mundo pensasse igual, eu acho que teria sido mais, 

porque a Direção é muito aberta, ela aceita a gente mudar, ela é muito 

flexível e isso faz a gente a chegar nessa missão, e aqui a gente tem uma 

coisa muito forte, a base para conseguirmos alcançar a missão aqui da 

escola, que é o espírito de equipe, o trabalho em grupo, ele que sustenta 

para que nossa missão funcione. 

Entrevista  

Mesmo discordando do fato de todos pensarem igual e terem as mesmas opiniões 

sobre o assunto, como afirmou a professora, a equipe trabalhava unida para realizar a missão 

da escola.  Sabe-se que ter visões diferentes sobre o mesmo assunto acaba ajudando em ter 

respostas diferentes e criativas para o mesmo problema. Gadotti afirma (1997, p.47): “Só a 

igualdade na diferença e a parceria são capazes de criar o novo”. Por outro lado, é importante 

ter uma equipe unida, pois o trabalho em grupo, com uma equipe que busca o objetivo comum, 

pode ganhar força e os resultados podem surpreender. 

Essas qualidades apresentadas sobre o envolvimento da equipe e a sua participação 

nas decisões da escola acabam influenciando, indiretamente, na realização da missão da escola. 

O bem-estar e autonomia do aluno, dentro e fora da escola, tornam-se objetivos que acabam 

motivando ou impulsionando a realização da missão. Como o excerto a seguir ilustra: 

[11] Maria 

Fernanda 

É todo mundo muito unido, e nosso objetivo qual é? Nós precisamos dar 

autonomia e melhor qualidade de vida para nossos alunos, essa é a nossa 

meta. 

Entrevista  

Também estabeleci uma avaliação sobre as participantes que reconhecem os pontos 

fracos da escola e têm consciência que devem trabalhar para minimizá-los, no sentido de 

construir uma missão mais forte, pois a Escola Maria Rita tem como visão ser referência, e ser 

referência é ser a melhor no que fazem. Para isso, alguns pontos fracos devem ser anulados para 

que possa ter um diferencial perante as escolas que desenvolvem o mesmo trabalho. Elas sentem 

falta de um apoio psicológico que deixou de fazer parte da escola, como no exemplo a seguir: 

[12] Jaqueline Precisa mudar [...], deveria melhorar esses atendimentos, como por 

exemplo, aqui deveria ter um atendimento psicológico, como já teve um 

tempo atrás, não só para os alunos, mas também para seus familiares.  

Questionário  
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Dentre os pontos fracos, estão aqueles que a colocam em desvantagem perante as 

outras escolas, isso pude avaliar melhor nas entrevistas. Todas as participantes sentem falta de 

uma equipe multidisciplinar para assessorar o trabalho realizado em sala de aula e nas visitas 

nas casas dos alunos para, assim, dar continuidade ao trabalho iniciado na escola, como 

podemos verificar na fala da professora a seguir: 

[13] Maria 

Fernanda 

O ponto fraco em meu planejamento é a falta de uma equipe 

multidisciplinar que possa alicerçar melhor algumas particularidades que 

influenciam no desenvolvimento como um todo do aluno. Outro ponto é 

o baixo comprometimento dos pais, bem como a não continuidade do 

trabalho em casa iniciado na escola. Todavia, os pontos fortes me 

fortalecem profissionalmente, pois trabalhar com uma equipe que possui 

um rico e variado material pedagógico, que possui uma ampla estrutura 
física e nos dá suporte, refletindo em um trabalho com maior 

comprometimento. É prazeroso. 

Questionário 

O planejamento estratégico se constitui também da capacidade de se analisar as 

oportunidades, descobrindo os pontos fracos e pontos fortes, Gandin (2001). Reconhecer os 

pontos fracos significa descobrir o que precisa ser melhorado para melhor estabelecimento das 

estratégias necessárias em função da realização da missão. 

Também pude verificar nas falas de Maria Fernanda e demais professoras que elas 

reconhecem os pontos fortes da escola e o quanto é prazeroso fazer parte dessa equipe que apoia 

o trabalho realizado. 

Reconhecer os pontos fracos e procurar minimizar os seus efeitos na realização da 

visão da escola tornam os planejamentos mais objetivos e claros. A representante da direção da 

Escola Maria Rita apresentou um conhecimento mais voltado para as transformações que 

poderiam ter na sua gestão, como podemos verificar na fala a seguir:  

[14] Gestora Lolita Creio que conheço os pontos fracos e fortes de nossa instituição, esses 

pontos interferem no meu planejamento, por que sei onde são as áreas 

que merecem mais atenção e trabalho e aquelas que precisam apenas ser 

mantidas e potencializadas. 

Questionário 

Na sequência, a fala da professora Jaqueline mostra que ela reconhece que, ao se 

eliminar os pontos fracos, aumentaria, ainda mais, a possibilidade de realização da visão da 

escola: 
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[15] Jaqueline Ah sim, para concretizar sim...Anular os pontos fracos e aí sim... esses 

pontos fracos se tornariam os pontos fortes, e conseguiríamos melhorar, 

para atender essa visão. A transformação dos pontos fracos em pontos 

fortes seriam a viabilização da visão da escola. 

Entrevista  

Já a professora Maria esclarece que ter muitos pontos fracos, além de demonstrar 

um currículo fraco, pode também defasar o ensino e a aprendizagem dos alunos: 

[16] Maria  Sim, interferem e muito. Se analisarmos os pontos fortes da Instituição, 

nota-se que contribuem para atender com melhor previsão os interesses e 

necessidades dos alunos. Se a instituição apresenta vários pontos fracos 

fica ainda a desejar dentro do currículo a oferecer aos alunos, dessa forma 

pode também defasar o ensino e aprendizagem, interferindo no 

planejamento por falta de ou, o quê está faltando. 

Questionário 

Diminuir os pontos fracos da escola é uma necessidade para se obter sucesso e para 

se alcançar o diferencial, definido pelo Conselho da escola como sua visão, que é ser referência. 

Mas, não basta diminuir os pontos fracos e não fortalecer os pontos fortes, como nos explica a 

professora Jaqueline: 

[17] Jaqueline Conhecer esses pontos pode fazer com que os planejamentos e projetos 

a serem desenvolvidos na escola, possam ser direcionados a fortalecer 

os pontos fracos, não esquecendo de reforçar os pontos positivos. 

Questionário 

Conforme Parente Filho (2003), com base no processo participativo de 

conhecimento e de pesquisa sobre os pontos fracos e os pontos fortes internos à organização e 

sobre o estudo das ameaças e das oportunidades do ambiente externo, é possível estabelecer as 

estratégias necessárias para alcançar os objetivos e as metas e fazer cumprir a missão da 

organização. 

A seguir, vamos explorar as falas e as percepções das professoras que não utilizam 

a missão no seu planejamento, pois tendo em vista que muitas nunca haviam relacionado os 

planejamentos à missão, embora os objetivos traçados, caso fossem alcançados, 

automaticamente contribuiriam para isso, elas não a conheciam como metodologia.  

Nas primeiras conversas, todas se mostraram bastante interessadas e ainda 

descreviam que, embora o planejamento tenha em vista a missão, não percebiam a missão 

assim: 
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[18] Jaqueline Acho que fazemos, mas não com esse nome, não estabelecendo com a 

missão já definida para a escola.  

Entrevista 

Quando apresentada a missão, de forma a ser utilizada como base para formulação 

dos planejamentos futuros, uma participante ainda comentou: 

[19] Maria  Nossa, não sabia que tínhamos uma missão tão ampla, nunca parei para 

pensar nisso.  

Entrevista 

A não utilização da missão como orientação para os planejamentos, ou a não 

similaridade com o assunto, também gerou dúvidas quanto à responsabilidade de realizar a 

missão e a visão da escola, pois podemos verificar isso na fala seguinte, da professora Jaqueline, 

justificando a não utilização nos seus planejamentos: 

[20] Jaqueline Acho que depende de um grupo de pessoas, que de outro, não que a 

missão esteja só voltada para nós professores, mas acho que está mais 

voltado para nosso trabalho, já a visão, que é se tornar referência, está 

mais alinhada com a situação estrutural, a visão que tenho é essa. Por 
exemplo, se quero me tornar referência eu preciso ter uma estrutura, mas 

como vou ser referência se na cidade vizinha, tenho uma escola que tem 

fonoaudiólogo, que tem psicólogo e aqui não tem, partiu para estrutura. 

Isso vai além do que o professor pode fazer, é uma questão de gestão de 

escola, se tem verba para isso, eu acho que a missão é mais voltada para 

os professores desenvolver com os alunos é o que eu percebo. 

Entrevista  

Ela não chama para si a responsabilidade pelos problemas da gestão da escola, pois 

considera que o professor já carrega uma carga muito grande, recebendo e atuando com 

questões que estão fora das suas atribuições, mas, como equipe, na busca pela solução desses 

problemas, o ideal é que todos se envolvam, que todos participem. 

Essa separação de quem formula, quem implementa ou põe a ideia em prática é uma 

crítica que se faz a uma gestão democrática, pois consideramos essencial que todos participem. 

Para que o planejamento idealizado dê certo, segundo os estudos de Meyer (2004), unir ações 

de formulação e de implementação é fundamental para alcançar o sucesso em busca da 

realização da missão. 

A dúvida gerada talvez se dê pela falta de conhecimento na área, no sentido de ter 

essa visão ampliada para o planejamento voltado a atender a missão da escola, pois sabemos 

que muitos cursos de licenciatura não oferecem nenhum tipo de iniciação administrativa ou 

noções de administração. E o professor, mais uma vez, é desafiado a realizar tarefas para as 
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quais não teve instruções, pois, muitos precisam desenvolver atividades administrativas aliadas 

às de docência para atender às demandas da instituição. 

A professora Bianca relatou que não tentou, mas que só de observar acreditava na 

utilização da ferramenta:  

[21] Bianca Alguma coisa sim, não foi tudo não. Eu fiquei observando 

para ver se ia dar certo. 

Entrevista 

A observação da professora não me pareceu ser de análise de algo que tenha 

colocado em prática, mas um imaginar-se usando, pois ela não demonstrou algo que pudesse 

confirmar na prática essa experiência. 

Nosso próximo passo foi verificar os resultados da segunda pergunta: O 

planejamento estratégico é utilizado pelas participantes? De que maneira? 

 

2.3 As participantes e o planejamento estratégico 

 

Nesse tópico são apresentadas as respostas das participantes à segunda pergunta da 

pesquisa, que intenta verificar o perfil das participantes quanto ao planejamento estratégico, 

antes da intervenção. Foi possível criar as seguintes categorias, com base no que as participantes 

afirmaram sobre as ameaças ao planejamento ideal, e que são descritas a seguir: a) planejamento 

pré-determinado pela Secretaria de Educação; b) a falta de feedback dos planejamentos 

verificados pela Secretaria Estadual de Educação; c) planejamento sem a avaliação contínua 

pelas docentes; d) como o planejamento é prejudicado pela ausência da harmonia pedagógica 

entre a família e a escola.  

Como as professoras participam do programa de recompensa na entrega de 

planejamentos quinzenais, imposto pela Secretaria de Educação, muitas vezes, esses planos não 

representam a realidade, mas apenas o cumprimento de uma exigência superior para que o 

professor não deixe de receber esse bônus. Diante do modelo padrão estabelecido para todas as 

escolas e, como o ensino na Escola é diferenciado, com uma educação voltada para inclusão, 

as professoras defendem um planejamento que possa atender às suas demandas e não um 

modelo engessado, imposto pela Secretaria de Educação. 

As professoras apontaram que a primeira dificuldade delas era cumprir o 

planejamento dentro de um espaço de quinze dias, pois, segundo elas, caso algo interferisse ou 

alguma mudança de planos acontecesse, dificilmente conseguiriam repor as ações planejadas 
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para aquela quinzena, pelo pouco tempo disponível para as atividades propostas no 

planejamento inicial. Justificaram isso de primeiro momento, mas posteriormente vamos 

perceber que elas vão avaliar e tirar outras conclusões, como, por exemplo, que este não é um 

problema isolado. 

Outro ponto a ser melhorado foi apontado por uma das participantes que trabalha a 

disciplina de Educação Física, ela não concorda nem com o planejamento quinzenal ou o 

semanal, sugerido pelas demais colegas. Ela propõe um planejamento individualizado para cada 

aluno, de modo a criar metas para serem realizadas com cada um deles, e isso seria usado como 

banco de dados na evolução de cada aluno, podendo servir para futuras consultas. Isso remete 

àquilo que defende Libâneo (2006, p. 42) quando afirma a necessidade de se respeitar as 

diferenças no contexto da sala de aula e da escola e atender às diversidades culturais existentes, 

pois para ele, “A diversidade cultural diz respeito, basicamente, à realidade concreta da 

diferença entre as pessoas”. Isso está intimamente ligado à preocupação de que o docente 

precisa estabelecer uma ligação entre aquilo que é feito na sala de aula e o modo de vida desse 

aluno, suas capacidades e motivações. 

A professora ao propor fazer os registros individuais de cada aluno sobre a sua 

evolução e aprendizagem, mas seria um planejamento individual, pois o planejamento deve ser 

o mesmo para todos, o que ela poderia desenvolver são diferentes formas de apresentar o mesmo 

assunto a fim de incentivar o processo de aprendizagem. Para Mantoan (2003), o ensino 

individualizado/diferenciado para os alunos que apresentam déficits intelectuais e problemas 

de aprendizagem é uma solução que não corresponde aos princípios inclusivos”, por 

caracterizar a continuação de um modelo de discriminação e segregação para esses alunos 

dentro e fora da sala de aula. 

O docente deve procurar conhecer os alunos e a metodologia mais adequada para 

apresentar o conteúdo da sua disciplina, respeitando o contexto social deles. Assim, ele poderá 

escolher as melhores estratégias de ensino, aumentando a possibilidade de obter sucesso nas 

aulas. 

Saber o que incentiva o aluno a aprender, motivando-o em colaboração juntamente 

com os colegas de classe, pode desenvolver as habilidades de cada um, não deixando que as 

dificuldades e as limitações do grupo dificultam o processo de aprendizagem, mas que sejam 

reconhecidas. Mantoan (2003, p.70) faz um alerta sobre isso, que “ensinar atendendo às 

diferenças dos alunos, sem diferenciar o ensino para cada um, depende, entre outras condições, 

de se abandonar um ensino transmissivo e de se adotar uma pedagogia ativa, interativa, 
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integradora, que se propõe a toda e qualquer visão unidirecional”, contrariando a transferência 

unitária, individualizada e hierárquica do saber. 

Conforme Giroux (1997, p.161), a suposição errônea de que todos os alunos 

aprendem a partir dos mesmos materiais, técnicas ou tipos de avaliação, considerando que “a 

noção de que estudantes têm histórias diferentes e incorporam experiências, práticas 

linguísticas, culturas e talentos diferentes é estrategicamente ignorada dentro da lógica e 

contabilidade da teoria pedagógica administrativa”. Faz-se necessário desenvolver na classe 

docente profissionais como intelectuais transformadores, capazes de auxiliar no 

desenvolvimento de alunos críticos, com propósitos sociais e que dê a eles voz ativa em suas 

experiências de aprendizagem, destacando experiências pedagógicas ligadas à sala de aula. O 

autor ainda destaca que o ponto de partida destes intelectuais não é o estudante isolado, e sim 

indivíduos e grupos em seus diversos ambientes culturais, raciais, históricos, de classe e de 

gênero, com esperanças e sonhos, respeitando a particularidade e a individualidade de ser e de 

querer de cada sujeito. 

Saber reconhecer as limitações e explorar a capacidade de cada aluno não é tratar 

com aceitação o desempenho de cada um, e sim ter a consciência que a escola existe para formar 

a todos sem distinção e não somente um grupo. Estes alunos precisam saber lidar com desafios 

da vida em sociedade, desenvolver trabalho em grupo compartilhando as reponsabilidades, a 

diversidade, as tarefas. 

A professora Jaqueline critica o fato de os planos não atenderem à sua disciplina, 

devido aos poucos encontros com os alunos: 

[22] Jaqueline Tentar realizar o que planejou dentro dos 15 dias, não concordo com o 

planejamento estabelecido de 15 dias, pela Secretaria de Educação, nem 

com a sugestão dada pelas minhas colegas de ser semanal, pois devido 

trabalhar educação física o meu contato com os alunos é muito pouco, e 

se tem feriado ou alguma programação na escola, já não tenho aula, já 

não consigo realizar o que planejei, mas para as colegas que ficam com 

os mesmos alunos das 7 até as 11 horas da manhã é possível lidar melhor 

com a ausência às aulas. Então, deveriam respeitar a individualidade de 

cada disciplina, de modo que atenda melhor essa necessidade. Não dá 

para abrir o leque. Tinha que ser individualmente, até esse planejamento 
aí.  

Entrevista  

O modelo pretendido pela professora visa a atender às suas necessidades como 

professora de uma disciplina que é diferenciada, cujos encontros acontecem em alguns dias da 

semana.  Mas a forma de planejamento estabelecido pela Secretaria Estadual da Educação não 

faz essa diferenciação, pois é um modelo padrão para todos. Nem ela, nem a gestão tem 
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liberdade de adotar um modelo que possa atender com mais eficiência à sua disciplina; é um 

formato engessado, imposto, e não faz diferença entre os diferentes tipos de instituições. Essa 

individualização poderia ser uma forma de evidenciar o respeito à diversidade de alunos e dar 

igualdade de condições e oportunidade de escolarização a todos, pois, assim, poderia realizar 

metas para cada aluno, respeitando as suas limitações. Podemos verificar isso na fala seguinte, 

da professora Jaqueline: 

[23] Jaqueline Eu não tenho liberdade de ir lá e falar que esse modelo não atende a 

minha disciplina. O Estado generalizou o modelo de planejamento para 

rede regular e ensino especial e pôs aqui e disse: todo mundo faz isso. 

Mas o público é diferente, as necessidades são diferentes, você não disse 

que cada empresa tem uma necessidade, ((se referindo a minha fala no 

treinamento - intervenção)), que tem que adequar o planejamento, mas 

ele ((aqui se referindo as imposições do Estado)) falou: é assim e impôs 

para todo mundo.  

Entrevista  

Essa crítica também foi levantada pelas outras professoras participantes da 

pesquisa, pois o formato exigido é o mesmo para as escolas da Rede Regular (comum) de ensino 

e que, muitas vezes, não é o modelo que representa a realidade da escola; mas, como querem 

receber o bônus, elas o fazem, sendo este um tema bastante discutido e de destaque para os 

defensores do planejamento participativo. Pois, “não existe participação real em nossas 

sociedades, isto é, de que há pessoas e grupos dentro delas que não podem dispor de recursos 

necessários ao seu mínimo bem-estar” GANDIN (2001, p. 82). 

A fala da professora remete-nos ao que Parente Filho (2003, p. 52) nos orienta sobre 

a implantação do planejamento estratégico na escola. Para ele, administrar a educação é criar 

estratégias com as políticas existentes. Assim, se a Secretaria de Educação, pelo programa 

Reconhecer, criado pelo Governo de Goiás, premia os professores pela assiduidade e pela 

entrega dos planos de aula a cada quinze dias, uma sugestão é tentar implantar as ideias no 

planejamento existente ou a criação de um para controle das atividades individualizadas para 

cada aluno. Desse modo, trabalharíamos a realidade com criticidade, mostrando a possibilidade 

de mudar dentro do que parece impossível. É com exemplos, experiências bem-sucedidas que 

a educação poderá ser transformada. 

 

[24] Jaqueline Por exemplo, eu tenho que trabalhar respiração com eles o ano inteiro, 

mas e aí, o meu planejamento fica uma coisa muito fictícia, esse é para 

ser aprovado, e esse é a sua realidade? Vou fazer um para ser aprovado 

pelo Estado ou que reflete a minha realidade, toda vez eu fico pensando, 
[...] vou fazer uma coisa para ser aprovado e na prática eu estou fazendo 
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uma coisa que é de acordo com a minha realidade. Mas eu acho que não 

deveria ser assim, eu não teria que ter que fazer dois serviços.  

Entrevista  

Uma sugestão dada pela professora no momento da entrevista foi de fazer ao 

planejamento existente uma adequação ao modelo do planejamento estratégico, de modo que 

se pudesse cumprir com seu compromisso de entrega do planejamento na quinzena, mas com o 

olhar diferente de registro de atividades e fundamentos voltados a atender a missão da escola. 

Há na Educação uma crítica sobre essas recompensas e premiações, que atende a 

mais uma forma de controle e de manipulação. Para Mezomo (1997), esses benefícios são 

instrumentos de corrupção, porque ensinam as pessoas a produzirem mais para obterem 

vantagens adicionais, e defende que as pessoas devem agir por convicções próprias e não por 

interesse apenas. Assim, o professor não deve perder essa oportunidade de melhorar o seu 

salário, uma vez que ainda não é tão valorizado, O ideal seria a incorporação desse bônus ao 

salário do professor, pois assim não correria o risco de perder a qualquer momento. 

Ao avaliar os planos entregues, percebi que o modelo exigido pela Secretaria de 

Educação, em atendimento ao Programa Reconhecer, deixa os planos muito parecidos, até 

mesmo de uma quinzena para outra, meio mecânico, somente para atender ao sistema. Eles 

apresentam ferramentas e objetivos voltados exclusivamente para a realização da missão da 

escola e não apresentam metas individualizadas. Mas são planejamentos claros, com uma 

estrutura fácil de entender, em que são detalhadas as atividades previstas para aquela quinzena, 

com a definição diária das atividades. Tive acesso aos planejamentos das professoras 

participantes da pesquisa, antes da intervenção e após os encontros, e não percebi nenhuma 

alteração ou mudança nos planejamentos entregues à Secretaria, desde o início do trabalho com 

as participantes. 

Como nos orienta Ackoff (1979), fazer planejamento é juntar ciência e arte, pois 

somente com essa junção poderemos realizar um plano que nos atenda eficientemente. 

Vale ressaltar que, durante as conversas e a apresentação da escola pela gestora, fui 

informada que o planejamento anual é baseado nos projetos que a Escola Maria Rita deve 

realizar no decorrer do ano, não possuindo metas e objetivos definidos separadamente. 

Tentando averiguar como poderia melhorar o desenvolvimento dos planos 

realizados, busquei compreender como o planejamento era realizado e quais as dificuldades 

encontradas por elas. Logo no início da pesquisa, já se percebia entre as participantes uma certa 

inquietação sobre o modelo exigido, o que só veio a ser confirmado nos próximos encontros, 
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pois nas respostas dos questionários a grande maioria apresentou como sugestão um 

planejamento semanal. Podemos confirmar isso na fala da professora Maria Fernanda: 

[25] Maria Fernanda 

 

Eu também defendo um planejamento semanal, pois ele é mais pé no chão 

para você poder fazer as coisas, ele ia transmitir mais o que é feito de 

verdade. Vamos pensar [...] tenho uma meta definida para trabalhar com 

um aluno, venho trabalhando com ele para que consiga experimentar os 

sabores, mas se eu tenho só uma semana, e eu já fiz isso, isso e isso, na 

semana seguinte eu já mudo, e da mesma forma, caso ele consiga realizar 

o que planejei, na próxima semana eu posso avançar, eu vou mais com ele. 

Na outra semana, se ele já conseguiu alcançar isso eu posso mais. Vamos 

dar um passo maior, mas você fica muito limitada nesses 15 dias. Ou você 

vai além do que está no planejamento e não tem registro disso ou você 

nem mesmo faz o que está descrito nele.  

Entrevista - (Grifo meu) 

O planejamento semanal atenderia de forma mais eficiente o modelo de trabalho da 

escola, daria oportunidade de retomar o que não estivesse dentro no planejamento com mais 

facilidade. Mas as professoras, ou mesmo a gestão, devem atender ao formato proposto e não 

podem deixar de fazê-lo. Oliveira (2006) destaca que existe uma reclamação coerente das 

escolas quanto à falta de planejamento da própria Secretaria, que cobram, mas não se organizam 

ou se planejam como deviam. 

Nenhuma professora reclamou ou não reconheceu a importância do planejamento 

para suas aulas, mas todas se posicionaram a favor de um modelo que pudesse agregar valor 

e/ou atender a realidade da escola. Elas queriam autonomia para desenvolver um formato de 

planejamento em que fosse feito em equipes, de forma democrática, quando todos pudessem 

opinar e dar sugestões. Desse modo, vários planejamentos poderiam ser feitos, sendo escolhido 

aquele que melhor representasse o trabalho desenvolvido pelas professoras na instituição. 

A realização de planejamento semanal também foi defendida pela representante da 

direção; segue sua justificativa: 

[26] Gestora Lolita Ah! daí você vai avaliar seu planejamento no fim do dia e vai avaliar, 

isso eu dei conta, isso não e isso também não, então, se fiz hoje e vou 

refazer o de amanhã fica mais fácil, se for preciso retomar isso que não 

fiz hoje, fica mais fácil semanalmente. Com quinze dias acaba que você 

não vai fazer isso, aquilo que deu errado, lá na primeira terça-feira, na 
hora que terminar a quinzena você não vai fazer. O ideal seria que o mais 

extenso que ele fosse seria semanalmente. 

Entrevista  

O comprometimento de avaliação diária, mesmo no período da quinzena proposto 

pela Secretaria da Educação, resolveria os primeiros problemas de não conclusão do que foi 

proposto para esse período. Porém, o mais importante de tudo isso era a escola ter liberdade de 



87 

adotar a forma de planejamento que melhor lhe atendesse, seja ele quinzenal ou semanal, mas 

com a possibilidade de agregar valor às atividades das professoras. Sendo semanal, a pessoa 

responsável por fazer a verificação dos planejamentos poderia ir à escola nas mesmas datas e 

verificaria dois planos em vez de um para cada professora, não alterando o número de visitas e 

nem o controle sobre os planejamentos entregues. 

Outra crítica feita pelas participantes da pesquisa foi que, ao serem entregues os 

planos realizados, e feita a avaliação pela pessoa responsável, nenhum retorno é dado pela 

Secretaria de Educação, afirmando ser meramente uma exigência para fins de controle. 

A avaliação teria melhores resultados se fosse utilizada como nos orientam 

Martinez e Lahore (1977), como um novo diagnóstico que, após a realização do que foi 

planejado, seria uma referência para o novo plano, contribuindo, assim, para a continuidade da 

ação ou para a sua revisão no novo período.  No caso das professoras participantes da pesquisa, 

as avaliações seguem um roteiro para atender a uma imposição sem retorno ou sem resposta. 

[27] Maria  Não temos resposta dos planejamentos entregues. Eles vêm, conferem se 

entregou e só. 

Entrevista  

Essa crítica se estende ao relatório de avaliação que é repetitivo, mas precisa ser 

entregue todo final de bimestre para atender às exigências da Secretaria. Pude perceber na fala 

da professora Maria Fernanda o quanto isso a deixa angustiada e, ao mesmo tempo, com 

sentimento de um trabalho sem finalidade. 

[28] Maria Fernanda  Outra coisa que me angustia é o relatório de avaliação que precisamos 

fazer todo bimestre, mas Silviany, não tem como, pois, meu aluno ele 

demora, às vezes, um ano para aprender a mastigar, deglutir e não 

engasgar e não vai adiantar eu fazer todo o bimestre o relatório dele, pois 

todo mês eu vou falar a mesma coisa, porque ele não mudou, ele tem as 
limitações dele e você fica os quatro bimestre escrevendo a mesma coisa 

para ele na sua avaliação. Totalmente incoerente com a nossa realidade. 

Que inclusão é essa que, na verdade, não sei.  

Entrevista  

Percebo que para as participantes da pesquisa o feedback, o retorno do planejamento 

realizado seria muito importante para elas, não como forma de opressão, como muitos 

profissionais definem, mas pelo acompanhamento necessário a atividades voltadas a atender 

um objetivo. Essa verificação do que foi planejado com o que foi realizado é uma prática que 

estabelece diagnósticos mais precisos daquilo que precisa ser melhorado. 

Apesar de não darem nenhum retorno ao planejamento realizado quinzenalmente, 

o planejamento também não pode se apresentar repetitivo, pois, caso o relatório entregue 
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apresente durante vários dias a mesma atividade, ou que não mude o tipo de atividades diárias, 

as professoras são chamadas a justificar o porquê, segundo o que disse a professora Jaqueline. 

Existe uma orientação para que as atividades sejam diversificadas, mas se não houver 

continuidade desse trabalho, certamente não terão bons resultados com os alunos. E fica um 

questionamento feito pela professora, como nos é apresentado em sua fala - atendo a minha 

realidade ou às exigências estabelecidas? 

[29] Jaqueline Eu faço e fico me questionando, eu faço porque tem que fazer, não é o 

que eu concordo, e não me atende. E aí você tem que fazer dois trabalhos: 

um para dar os índices para eles, para receber as recompensas e outro 
para me atender na minha realidade e se torna pesado, como eles vão 

entender, eu não tenho liberdade para fazer isso, tipo colocar que vou 

trabalhar no mês inteiro só respiração, aí você vai colocar no mês inteiro: 

respiração, respiração, respiração e se colocar isso, agorinha eles te 

chamam, e questionam, ué professora? Mas você vai trabalhar só isso? 

Entrevista  

Para alcançar os melhores resultados com os seus alunos, muitas vezes, é necessário 

repetir por vários dias a aula determinado conteúdo, mas a professora não pode fazê-lo, porque 

se sente muito incomodada pela possibilidade de ser chamada a justificar isso em seu 

planejamento. 

A avaliação do planejamento realizado por elas é feita somente no ambiente da 

escola pelos coordenadores pedagógicos, nas reuniões pedagógicas, quando os docentes 

apontam suas dificuldades e suas realizações alcançadas. Esses são questões apontadas pelas 

professoras como fundamentais para elas. 

[30] Maria Fernanda  O coordenador está sempre orientando nos planejamentos, dando suporte 

necessário (tanto anual quanto quinzenal), eu acho eficiente, pois quando 

notamos que uma metodologia falhou, buscamos trabalhar com outras 

que obviamente buscam os mesmos objetivos.  

Questionário 

A fala nos remete a Lacombe (2008) quando afirma que nenhum planejamento é 

estático; as mudanças e as alterações necessárias devem acontecer para priorizar um plano que 

atenda à realidade e não somente a questões burocráticas. 

A gestora confirmou que esse trabalho tem atendido ao proposto para a Escola 

Maria Rita. 

[31] Gestora Lolita 

 

O acompanhamento é feito pela equipe escolar, através de 

prestações das ações exercidas. Tem atendido ao proposto. 

Questionário 
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Esse acompanhamento feito pela equipe pedagógica ajuda as professoras a 

dividirem experiências positivas e a reverem o que precisa ser mudado. A sugestão para a 

Gestora foi que fossem feitos também registros de experiências positivas para serem 

compartilhadas com toda a equipe. 

No início dos encontros com as professoras, a grande maioria relatou que a 

avaliação do planejamento acontecia sempre no final da quinzena, um trabalho realizado com 

os coordenadores pedagógicos, como definido pela professora Bianca que, ao ser questionada 

sobre a frequência com que avaliava seu próprio planejamento, respondeu: 

[32] Bianca Todo final de quinzena 

Questionário 

Nas reuniões mensais, com a gestora e os coordenadores pedagógicos, explicavam-

se os pontos que precisavam ser melhorados ou as novas estratégias a serem definidas para 

tentar resolver essas demandas, como nos esclarece a gestora Lolita: 

[33] Gestora Lolita Temos uma reunião mensal, quando buscamos avaliar como estão 

acontecendo as ações planejadas. 

Questionário 

A avaliação, muitas vezes, acontecia após o término da quinzena, quando pouco 

adiantaria as mudanças se elas só poderiam trazer novos resultados na quinzena seguinte, 

acarretando um atraso na resolução dos problemas apresentados. 

A indicação para utilização de uma análise diária, com a ferramenta PDCA, 

apresentada por Chiavenato (2012), pode contribuir para as alterações necessárias, dentro do 

prazo estabelecido, sem precisar protelar as mudanças necessárias no próximo plano. 

[34] Jaqueline Existe um acompanhamento da coordenação com os planejamentos quinzenais, 

a minha revisão de estudo foi feita com êxito, o que necessita ser alterado é feita 

quinzenalmente, porém faço as intervenções necessárias quando necessárias já 

nos próximos encontros, agora o estudo dos casos é feito quinzenalmente, até 

porque tenho 4 encontros com os alunos por quinzena. 

Questionário 

Sugeri às professoras que elas procurassem fazer avaliações diárias e que tentassem 

realizar as atividades planejadas dentro da quinzena, evitando o lançamento do que não foi 

realizado na quinzena seguinte e que os registros das dificuldades e dos resultados fossem feitos 

para consultas futuras. 
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A Escola Maria Rita enfrenta muitos desafios como uma instituição de educação 

especial, eminentemente inclusiva. Uma das barreiras levantadas, como ponto fraco – a grande 

dificuldade de cumprir os planejamentos propostos – está ligada à não participação dos pais em 

dar continuidade aos exercícios propostos para os alunos na escola. Muitos demonstravam 

aprender na escola, mas não conseguiam dar continuidade no aprendizado em casa, o que exigia 

um retorno ao que tinha sido ensinado, não conseguindo cumprir todo o planejamento. 

A não continuidade, em casa, do que é realizado na escola, acarreta, para as 

professoras, quebra ou descontinuidade do trabalho, causando atraso nos planejamentos, como 

vamos observar na fala seguinte: 

[35] Maria Fernanda Eu pessoalmente considero que o ponto fraco nem seja a falta da 

participação dos pais na escola e sim a não continuidade do que é 

realizado aqui nas suas casas, eu não me importaria se os pais não 

pudessem vir aqui, mas que, pelo menos, escutasse o que a gente tem para 

falar, o que a gente está querendo é ver a criança se desenvolver, a criança 

melhorar a qualidade de vida dela.  

Entrevista  

Outro exemplo, relatado pela professora Jaqueline, foi o fato de um aluno que 

desenvolveu a capacidade de comer sozinho, mas a mãe dizia que em casa ele não conseguia. 

As professoras, no entanto, tentavam promover a continuidade do que era realizado na escola, 

mas a mãe continuava dando comida na boca do aluno, como a seguir: 

[36] Jaqueline Tem um aluno nosso aqui, que desenvolveu habilidade de comer 

sozinho, mas a mãe desse aluno, continua dando comida na boca em 

casa, não dá continuidade ao que realizamos aqui na escola.  

Entrevista  

Registra-se aqui um caso em que a escola trabalha a aprendizagem do aluno com 

sucesso, tentando desenvolver suas habilidades e suas possibilidades, mas em casa esse 

processo não tem continuidade. Se os esforços e os resultados não são conhecidos, eles não são 

valorizados. Segundo Lück (2011), o professor deve desenvolver atividades que possam ser 

divididas com a comunidade escolar a sua vivência de sala de aula, assim como os métodos e 

os resultados que garantem a qualidade do seu planejamento. 

Apesar de a maioria das participantes relatar que a falta de continuidade do trabalho 

realizado na escola, em casa, afeta o andamento do planejamento, devido a constantes retornos 

ao que já havia sido ensinado em sala de aula, pude verificar que algumas ações estão sendo 

desenvolvidas pela escola, no sentido de minimizar essa distância ou a falta de participação dos 

pais. Visitas estão sendo agendadas nas casas dos alunos que apresentam maiores dificuldades, 
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a fim de se conhecer a realidade que esse aluno vive fora do ambiente escolar. E, além disso, a 

escola tenta ajudar os pais a impor limites no sentido de saber lidar com o(a) filho (a), assim 

como as professoras o fazem. 

Para Schneckenberg e Paula (2008), competem às equipes gestoras pensar e 

implementar estratégias para motivar as pessoas a participarem da vida da escola. Isso reforça 

a necessidade do trabalho da equipe de professores e de gestores na mobilização do trabalho a 

ser realizado juntamente aos pais na escola. Contudo, essa responsabilidade não pode ser apenas 

da equipe gestora, mas de todos, como uma forma de eliminar o ponto fraco que tanto tem 

prejudicado a escola nos planejamentos realizados. 

[37] Maria Só que esse ano a gente está fazendo um trabalho diferenciado a gente 

está procurando os pais, conversando com eles, para que os pais nos ajude 

nessas questões de limite. Nós estamos visitando as casas dos alunos, 

fazendo visitas, para tentar ajudar os pais a impor limites e a trabalharem 

as regras sociais. 

Entrevista  

As professoras e a gestora reconhecem a importância de eliminar esse ponto fraco, 

pois a falta de continuidade em casa do trabalho realizado em sala poderia ajudar na realização 

de planejamentos mais eficientes, no sentido de se prever essa falha e procurar saná-la, pois, 

apesar da estrutura da escola, de poder contar com uma direção participativa, com o trabalho 

em equipe, os resultados alcançados acabam por esbarrar na família, como descrito pela 

professora: 

[38] Maria Fernanda Nós temos um aparato pedagógico maravilhoso na escola, uma estrutura 

física maravilhosa, não é qualquer escola que tem isso aqui não, a gente 

tem o apoio da gestão, e da coordenação, a gente trabalha em equipe, nós 
estamos bem, estamos vendo os resultados dos nossos alunos, mas 

esbarramos na família. 

Entrevista - (Grifo meu) 

O esbarrar na família pode ser visto como um problema a ser resolvido, não como 

algo impeditivo, pois não são todos os pais, e assim à escola cabe buscar soluções para isso. 

Algumas professoras reconhecem que a participação dos pais nos trabalhos 

desenvolvidos na escola deve ser motivada pela instituição, tendo em vista que isso ajudaria 

muito a conseguirem avançar com os planos de aula, buscando melhores resultados para aos 

seus alunos. 

[39] Jaqueline [...] por exemplo, a participação dos pais não está relacionado a verba, 

está relacionado à movimentação da escola, da equipe poder ganhar 

esses pais, tem algumas ações já sendo realizadas na escola para 
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melhorar isso aí, como as visitas que estão sendo realizadas nas casas dos 

alunos, pode ir lá e ver a realidade do aluno, foi uma decisão tomada para 

ver se melhora essa adesão dos pais aí, nós destacamos como falta de 

continuidade dos trabalhos em casa e participação dos pais. 

Entrevista- (Grifo meu) 

Alguns alunos, para que consigam frequentar as aulas com tranquilidade, precisam 

estar medicados. Essa medicação, muitas vezes, é feita em casa, mas alguns ainda necessitam 

da ajuda da escola para atender aos horários da medicação. Devido à falta de medicação 

conferida no horário certo pelos pais em casa, a professora Bianca relatou que, muitas vezes, 

ocasionava o atraso nas suas atividades, sendo necessário ela mesma fazer a medicação e 

aguardar o efeito do remédio para que pudesse colocar em prática o que tinha planejado, 

ocasionando, por diversas vezes, o atraso do planejamento ou o não cumprimento do que havia 

sido planejado. Isso ocorre até mesmo em períodos de troca de remédio, em que o aluno não 

conseguia participar das aulas e o tempo todo que estava na escola permanecia dormindo, como 

no exemplo a seguir: 

[40] Bianca De repente, numa quinzena, esse planejamento flui que é uma beleza, na 

outra não sai nada do que você planejou, e, às vezes, não tem nada a ver 

com seu trabalho, mas porque o aluno não tomou a medicação dele. 

Temos um aluno que está vivendo um período de troca de medicamento 

e com isso ele fica sonolento, tem que dormir mais e não consegui vir à 

aula pela manhã.  

Entrevista  

Reconhecer o ponto fraco fez com que as professoras mesmas, durante as 

entrevistas, se posicionassem tentando achar uma solução para o problema. Seguem algumas 

sugestões das participantes: 

[41] Jaqueline Às vezes, se os pais pudessem participar mais das atividades desse aluno, 

acompanhar o que realizam na brinquedoteca, o que ele faz lá, vai para as 

aulas de piscina, que ele faz lá, para os pais conhecerem a capacidade que 
os filhos têm, e conhecer as ações que ele consegue realizar na escola, 

para se conhecer as habilidades dos filhos na escola, porque as vezes em 

casa eles não estão demonstrando o que conseguem fazer aqui. Eu idealizo 

isso, mas eu sei das dificuldades, tem outros problemas, pois sei que 

quando pai e mãe estão juntos é diferente. Então se isso não dá certo eu 

pensei então em filmar, filmar como é o dia deste aluno, filmar hoje em 

dia é fácil, vamos filmar o que eles conseguem fazer e passar para os pais. 

Entrevista  

Essa preocupação de pensar em soluções e a liberdade em opinar na tentativa de 

solucionar os problemas do aluno na escola demonstram que a comunicação entre os 

professores e a direção da escola é efetiva. Não senti nenhum receio por parte delas de 
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apresentarem essas ideias, que podem ajudar a minimizar esse ponto fraco da escola. Lück 

(2013) nos orienta que não se deve pensar os setores da escola individualmente, assim como, 

sua relação com a comunidade, e nada melhor que ter uma comunicação efetiva que promova 

a participação. O trabalho coletivamente também é defendido por Gadotti (2009) como fonte 

de inspiração para ações e práticas pedagógicas que desenvolvem os interesses da classe 

trabalhadora. 

[42] Bianca Eu penso assim: de formar um grupo, que vai falar com aquele pai, um 

grupo de sentar todo mundo junto, que saiba falar de forma que esses pais 

entendam, não é aquele que fica só lá na frente falando, como se fosse 

uma palestra, que ele não vai fazer. Aqui nós temos a questão da família, 

mas não é como lá na rede, que você vai chamar um pai, e ele vai até você 

conseguir. Aqui o pai precisa tanto quanto o aluno, ou mais. Esse apoio, 

essa assistência. De repente aqui é o aluno que leva as orientações para 

casa. 

Entrevista  

Outro ponto a se destacar é não trazer somente para esta escola a responsabilidade 

pela não participação da família na escola, pois a falta de participação das famílias não é um 

caso isolado na escola Maria Rita, podemos perceber isso como um fato preocupante em muitas 

instituições de ensino. Nesse sentido, essa questão deve ser tratada, como na fala da professora 

Maria, com a parceria entre a escola e a família do aluno. 

[43] Maria Eu acho fundamental para melhoria do trabalho realizado na escola a 
parceria com os pais, trazer esses pais e é todo mês, orientar, fazer 

reuniões, conversas, incentivar, dar orientações.  

Entrevista  

Essas sugestões dadas pelas professoras, na entrevista, foram incentivadas a serem 

levadas à direção para que pudessem, nas próximas reuniões, discutirem o assunto e pensarem 

na melhor possibilidade de solução. 

Considero de grande importância para ações de uma gestão democrática que os 

planos de aula, os planejamentos dos professores possam ser discutidos entre a equipe para que 

os colegas possam contribuir com os planos e, com isso, consigam também, através dos 

Conselhos da escola, motivar a participação dos pais e dos alunos. Existe uma cobrança social 

para que os educadores desenvolvam cada vez mais um trabalho que atenda à escola, aos pais 

e aos alunos, mas essa responsabilidade não é somente do professor. 

Embora não tenha sido esse o foco do presente trabalho, uma sugestão seria a 

implantação do planejamento participativo como forma de melhorar o desempenho da escola, 

através da mobilização de todos envolvidos, tais como pais, professores, comunidade externa e 
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funcionários da escola. Assim como nos orienta Oliveira (2000), para que a escola consiga 

atingir os seus objetivos é necessária uma sinergia entre todos atores sociais. 

O planejamento participativo é utilizado pelas escolas que valorizam e motivam o 

envolvimento de todos no seu processo decisório ao otimizar esforços e recursos, valorizar e 

atender às demandas dos alunos e comunidades circunscritas em seu raio de ação, priorizando 

a interação dos pais nas atividades do dia a dia da escola. As ações educativas são destinadas a 

atender as necessidades dos alunos a fim de se buscar a qualidade no ensino, FREITAS (2000). 

Desenvolvido para instituições sem fins lucrativos, segundo Gandin (2001), o 

planejamento participativo é uma ferramenta que visa contribuir na execução de um projeto 

político, sendo muito utilizado em instituições de ensino. Como é uma ferramenta baseada no 

diálogo e na gestão democrática, essa poderia ser uma sugestão para a escola em estudo, no 

sentido de promover uma expressiva participação dos pais, tanto no planejamento, quanto na 

continuidade dos trabalhos realizados na sala de aula em casa. 

Grande parte dos problemas enfrentados pela escola foi apresentada pela gestora e 

pelos professores como sendo ocasionados pela falta de profissionais para ajudarem o trabalho 

multidisciplinar da escola, pois, a participação de professores e especialistas, como assistente 

social, psicólogo e fonoaudiólogos, ajudariam as professoras dentro da sala de aula e também 

no contato com as famílias, nas visitas em suas casas. Atualmente, as visitas são realizadas pelas 

professoras, que precisam adaptar junto à coordenadora e à gestora o seu horário para 

realizarem esse trabalho: 

[44] Gestora Lolita No caso das visitas às famílias, a gente pega, vai lá, conversa, tenta 

orientar, e é difícil, porque na escola a gente também tem muita demanda, 

seria o trabalho casado da assistente social, o psicólogo e professora na 
sala de aula. Isso é fundamental e a gente não tem, enfim, a gente trabalha 

na questão de tentar alcançar isso, mas tem toda uma questão política 

atrás disso. A equipe multidisciplinar no passado existia toda aqui dentro, 

mas com o advento da inclusão ela foi retirada, porque o que legalmente 

o processo de inclusão entende que esses profissionais são da área da 

saúde, e não é a educação que vai fornecer. 

Entrevista  

A falta de uma equipe multidisciplinar, com profissionais que atenderiam aos 

alunos, dando o suporte necessário à professora que está em sala de aula, colocaria a escola em 

um lugar diferenciado no atendimento desse aluno. 

Pensando em um atendimento de qualidade, perguntei como viam a escola, que 

precisa oferecer serviços de qualidade à comunidade, e por isso, procura utilizar de 
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instrumentos criados e destinados a outros setores da economia, apesar de não ser o seu 

propósito a geração de lucros.  A professora Jaqueline respondeu:  

[45] Jaqueline Depende. Reconheço que temos clientes, temos que ter um bom 

atendimento... Embora reconheça a realidade da visão dos colegas, vou 

falar a grosso modo, vão achar que vai aumentar meu trabalho, eu não 
recebo para isso. Aquela ideia de fazer um planejamento específico para 

cada aluno, pois pelo que conheço da nossa realidade, para se alcançar os 

objetivos ele teria que ser individualizado e não por sala, se tiver que 

fazer um planejamento, teríamos que fazer um planejamento que atenda 

individualmente cada aluno de acordo com suas necessidades, pois cada 

um apresenta uma característica própria de aprendizagem. 

Entrevista  

Trabalhar com qualidade, com ferramentas que deem resultado, independente se 

foram criadas para educação ou não, ou se são de outras áreas, ajudam na melhoria dos 

processos, desde que tais ferramentas sejam utilizadas e adaptadas à realidade da escola. Ela é 

o espaço de experiências e deve estar aberta a novas oportunidades. O uso de ferramentas da 

administração, pode ajudar a buscar os resultados por meio de metas e de objetivos bem 

definidos, buscando realizar a missão da escola. Vale ressaltar que os objetivos e metas são 

capazes de serem potencializados, caso sejam direcionados a alcançarem a missão e a visão 

estabelecida para a escola. 

As últimas entrevistas aconteceram próximas ao fim do semestre de 2016, e ao 

perguntar às professoras se elas se realizavam profissionalmente trabalhando na escola, percebi 

uma apreensão que normalmente ainda não tinha observado, pois, foi fazendo essa pergunta e 

insistindo nessa questão, que a professora me explicou que até então todas estavam com medo 

de não poderem continuar a trabalhar na escola, devido à falta de verba para o próximo ano. 

[46] Maria Fernanda Ficamos agoniados, pois até semana passada não tínhamos certeza sobre 

o convênio da escola, e era para ter sido renovado em julho e até então 

não tinha sido, não só eu, como todas as colegas ficamos desesperadas, 

mas eu não pensava só em mim, porque eu amo trabalhar aqui, eu venho 

para cá, sabe quando você vem, eu não sei qual a angústia era maior se 

era a minha de deixar de trabalhar aqui ou dos meninos perderem isso 

que eles têm aqui. É tudo, e muito sofrido, estamos alcançando nossa 

meta aqui de estar melhorando e de repente parou. 

Entrevista  

Essa angústia da professora nos remete à crítica feita por Laval (2004), sobre os 

novos valores da escola, deste século, centrados no valor econômico, quando o sistema escolar 

é forçado a passar do reino dos valores culturais à lógica do valor econômico, atacando os 

valores de ensinar, que dão sentido ao aprendizado, deixando sobressair os interesses 

financeiros do Estado. Percebi muito sentimento na fala da professora, pois se entristecera com 
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a ameaça de talvez não poder dar continuidade ao trabalho realizado, e, mais ainda, de não ter 

a certeza de poder continuar a ter esse trabalho no próximo ano, como vemos a seguir: 

[47] Maria 

Fernanda 

Eu penso assim, para onde que eu vou? Eu venho para cá porque eu gosto 

do trabalho que eu faço. Eu tenho 5 anos que estou aqui e não tive um 

dia que eu falasse hoje eu não quero ir para a escola, hoje eu não quero 

trabalhar. [...]. Tomara que em 2018 eu esteja aqui, já estou pensando 

assim, eu já tenho tanto medo. Para 2017 já está garantido, mas 2018, 

não sei, sinceramente não sei. 

Entrevista  

As professoras demonstraram preocupação não só com seu trabalho, mas como os 

alunos da escola seriam atendidos fora da forma de inclusão trabalhada pela escola especial, e 

tinham receio de não poderem continuar oferecendo os serviços da instituição e terem que 

encaminhar os alunos para o ensino comum. 

[48] Bianca O que a gente quer é o aprendizado dos meninos que eles sejam assim, 

que possam ser como os outros meninos, a nossa missão aqui é essa aqui 

na escola, é trabalhar com esses alunos de modo que, fora dessa escola, 

dentro dessa escola ou qualquer outro lugar, sejam tratados como 

cidadãos como pessoas. 

Entrevista  

Mas, conhecendo a escola e o serviço prestado pelas participantes, é possível 

entender que em nenhuma outra escola da cidade existe o aparato necessário para dar 

continuidade ao que é realizado na Escola Maria Rita, tanto em infraestrutura, material 

pedagógico, como no tipo de serviço prestado. 

 

2.4. As impressões das participantes por meio da sua experiência com o planejamento 

estratégico. 

 

Aqui são apresentadas as impressões que as participantes da pesquisa tiveram ao 

utilizar as ferramentas do planejamento estratégico, tentando incluir, na realização, na aplicação 

e na avaliação, a missão da escola.  

A maior contribuição deste trabalho está em viabilizar a experiência de se participar 

de um projeto de pesquisa com o planejamento estratégico voltado para uso de ferramentas que 

possam maximizar os resultados dos planejamentos realizados. Existem muitos estudos 

tratando do uso do planejamento estratégico para a gestão escolar, mas o abordado nessa 

pesquisa está voltado à participação das professoras participantes com o intuito de mostrar 
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como a cooperação de todos é importante para que o modelo dê certo. Além de mostrar que não 

é um modelo que só se aplica de cima para baixo, vê-se que este modelo pode ser 

experimentado, testado e levado à gestão por quem pratica e elabora os planos da escola. 

A partir de agora, apresentamos as experiências vivenciadas pelas professoras que, 

de alguma forma, tentaram ou não incluir as ferramentas do planejamento estratégico na sua 

prática docente e as impressões positivas acerca dos resultados. 

Quando iniciamos a avaliação da ferramenta, algumas professoras ainda tinham 

dificuldade de conciliar a metodologia ao planejamento já realizado; então, nova conversa foi 

agendada na escola e um material foi enviado ao e-mail das participantes como forma de tentar 

esclarecer suas dúvidas. O material consta do Anexo B. No momento de conversar com as 

participantes, elas foram pontuando o que ainda tinham de dúvidas e como poderíamos ajudar 

na pesquisa.  

Percebi que a maioria das participantes tentou adaptar as metodologias aos seus 

planejamentos, embora reconheço também que essa tentativa isolada, de somente as que 

participaram da pesquisa, não atingiria o efeito que o planejamento estratégico pode gerar a 

uma organização. Como dizia Chiavenato (2003), é preciso o envolvimento de todos, da alta 

gerência ao chão de fábrica, em busca dos objetivos da escola, pois somente com o 

envolvimento das pessoas envolvidas será possível alcançar com eficiência os objetivos. 

O efeito e as possíveis mudanças podem começar por aqui, pelas percepções das 

que tentaram, das que conseguiram de alguma forma melhorar o seu planejamento, ou mesmo 

conseguiram avalia-lo, o que pode gerar transformações nos resultados alcançados ou 

almejados para o próximo semestre. 

Uma das participantes afirmou não acreditar que fosse dar certo, não acreditou que 

pudesse usar a metodologia, mas foi observando e testando. Embora assuma não conseguir 

utilizar, fez considerações importantes: 

[49] Bianca A forma de planejar, de refazer, de avaliar, eu fui observando, na 

verdade, eu fiz assim, uma observação para ver se poderia utilizar, 

analisando. É viável. Quando você olha pela primeira vez, você pensa 

assim, isso não dá para usar aqui não, isso não funciona, não vai, mas 

depois você vai vendo assim, vai focando, vai analisando, nem que você 

não faça, mas você percebe que tem como. Eu acho que se tivesse feito 

mais, eu acho que poderia ter um resultado melhor, mas eu fiz assim, 

mais para observar, para experimentar, mas se tivesse feito, acho que 

sim. 

Entrevista  

Uma mudança que percebi foi a avaliação do planejamento realizado, pois, quando 

iniciamos os trabalhos, foi perguntado como era feita a avaliação dos planejamentos realizados, 
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e a maioria das participantes relatou fazer essa avaliação somente no final da quinzena, ou na 

reunião mensal, quando já não era mais possível fazer alguma intervenção para tentar realizar 

ou recuperar o planejamento, e muitas reclamavam não conseguir realizá-lo na sua totalidade. 

Junto à intervenção, foi sugerido às participantes da pesquisa a usarem o ciclo 

PDCA; ele estimula a avaliação constante do planejado durante a sua execução de modo que as 

possíveis alterações possam ser feitas para que o planejado fosse alcançado, conforme descrito 

por Ribeiro (2011). Ela foi apresentada como uma ferramenta de controle, podendo acompanhar 

o planejado, durante toda execução, visando verificar se tudo saiu como planejado, 

possibilitando as mudanças caso necessário, mas essa avaliação passaria a ser diária, e não mais 

somente no final da quinzena. 

Na entrevista realizada, as participantes foram perguntadas se tinham conseguido 

utilizar de alguma forma o instrumento, e as respostas foram: 

[50] Maria Fernanda Olha, eu não sei se tentei da forma que você passou, que você ensinou, 

mas depois que eu conversei com você, na hora que eu ia sentar para 

fazer meu planejamento, eu pensava muito no que foi falado, eu não sei 
se consegui chegar, mas me despertou, uma outra visão, de uma coisa 

mais organizada, mais direcionada ao que eu quero chegar, o que eu 

quero para aquele aluno, como eu estou trabalhando. Deu certo ou tenho 

que retornar? Se na semana que eu planejo, se não estiver dando certo, 

eu paro, isso não está funcionando, vou voltar e fazer de novo, ou então 

eu faço uma anotação para que no próximo planejamento eu faça melhor, 

e se não deu certo, não tem jeito de fazer, e então, eu acho que isso tem 

me ajudado muito.  

Entrevista  

Essa mudança de comportamento pode vir a contribuir para que as alterações 

necessárias possam ser feitas dentro do período de conclusão do planejamento, não sendo 

preciso ficar repetindo o que não se concluiu nos próximos planos de aula. Avaliar a si mesmo 

e o trabalho realizado é uma forma de fortalecer seu planejamento, tornando-o cada vez mais 

eficiente com a proposta defendida pela escola. Essa mudança de comportamento foi percebida 

pela fala da participante Maria Fernanda: 

[51] Maria 

Fernanda 

Eu comecei a anotar, não deu certo hoje? Eu anotava, aí eu conseguia me 

avaliar, que quando eu sentava para elaborar, eu não conseguia, agora eu 

consigo, porque eu anoto. Quando vou pegar de um plano para o outro, 

eu paro e comparo, e agora eu estou conseguindo me avaliar. Isso me 

ajudou muito! Eu acho que a gente acaba vendo a evolução e parece que 

fica mais internalizado, porque você não tem que fazer, está lá, está 
organizado, isso eu não posso fazer, não adianta eu fazer de novo que 

não vai dar certo, então, vou deixar de lado, vou prosseguir e tentar outro 

caminho. 
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Entrevista  

A avaliação, assim, passou a fazer parte da rotina da professora e neste contexto, 

acabaria ajudando a desenvolver planos mais eficientes. 

A professora Maria ficou muito interessada em desenvolver projetos utilizando a 

ferramenta 5W2H; ela considerou que já faz algo parecido, mas não reconhece com o nome da 

ferramenta, e seguir as perguntas na sequência poderia  ajudá-la a evitar alguns erros, uma vez 

que seguiria  os passos da metodologia, que são representados  pelas seguintes perguntas: what 

(o quê), who (quem), when (quando), where (onde), why (por que) e das palavras iniciadas pela 

letra H, how (como), howmuch (quanto custa)? 

[52] Maria  Como se você fosse trabalhar o conteúdo e depois fizesse o projeto 

daquele conteúdo. Então é muito melhor você realizar o projeto e depois 

ir já com tudo estabelecido, quem vai fazer o quê, os objetivos, sua 

justificativa, então, era diferente. 

Entrevista  

Nessa etapa não era importante se tinham resultados positivos ou negativos para 

descrever, eu queria sentir se de alguma forma tentaram, buscaram inovar, se algo novo havia, 

de algum modo, chamado a sua ação para tentarem utilizar na sua prática docente. 

Após a apresentação para as professoras de como poderiam adaptar o planejamento 

às ferramentas voltadas para o planejamento estratégico, de modo que pudessem maximizar os 

resultados do plano elaborado por elas, senti a necessidade de saber quais eram as suas 

impressões e se algum resultado positivo tinha sido alcançado, na intenção de ajudar a 

concretizar a missão da escola. 

As professoras participantes da pesquisa sempre se mostraram muito abertas a 

aprender, a perguntar, a tirar dúvidas até mesmo por e-mail. 

Durante a entrevista, a professora Maria apresentou um roteiro de tudo que 

aprendeu, e anotou em tópicos as ferramentas que mais lhe chamaram a atenção, fazendo 

comentários como: 

[53] Maria Nossa, estamos é no futuro, que ferramenta é essa? Pois às vezes ficamos 

aqui no mundinho da escola e tanta coisa nova lá fora. A direção mesmo 

sempre nos alerta sobre a necessidade de sempre buscar novos 

conhecimentos, temos que buscar mais, é pouco ainda, as coisas estão 
acontecendo lá fora. 

Entrevista  

Verifica-se que a participante reagiu com muito entusiasmo e falava sobre a 

capacidade de agregar valor ao planejamento, aprendendo uma metodologia nova, voltada para 
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uma gestão de qualidade. Mas faz crítica no sentido de que, para implantação na escola, essa 

teria que ser aprovada pelo Conselho da escola e enfrentar as normas do sistema. 

[54] Maria Gostei muito, porque é um conhecimento a mais para gente, esse 

aprender para nós que atuamos na educação. Caso a escola quisesse 

implantar aqui na escola nós teríamos que estudar tudo novamente, 

implantando aos poucos, devagar com muita naturalidade, para a gente 

não levar muito choque, mas eu gostei, a gente precisa refletir coisas 

novas inovadoras, gostei muito, sobre as mudanças necessárias, se 

atualizar, mas não depende da gente, depende da gestão e de lá de cima… 

esse sistema nosso aí! 

Entrevista  

O medo de se avaliar, medo de planejar coisas diferentes, a insegurança de se 

utilizar algo novo, com novas nomenclaturas, é natural; nós, naturalmente, temos resistência a 

coisas novas, mas perceber a realização da professora ao conseguir executar algo que a deixou 

realizada na profissão é como alcançar uma meta audaciosa. 

[55] Maria Fernanda Os meninos, por exemplo, tinham muita dificuldade de socialização, 

depois daquele dia que a gente conversou, no próximo planejamento eu 

já programei um passeio, para a gente ir para o lago, foi a melhor coisa 

que eu fiz, deu certo e foi muito bom. Aí foi uma das coisas que eu 

descobri depois da nossa conversa, eu anotei e vi que funciona, eu tinha 

medo de planejar um passeio, e a minha colega também tinha muita 

resistência, eu fiquei empolgada e falei vamos e acabou que deu certo. 

Eu sou muito assim de buscar, de tentar, e a gente vai levando, vai 

aprendendo. 

Entrevista  

Vê-se a mudança de atitude na avaliação do planejamento, pois as professoras 

apresentaram uma preocupação de começarem a avaliar o planejamento diariamente, não 

deixando para o fim da quinzena, como era feito. 

[56] Maria Fernanda Antes de a gente conversar, eu me sentia frustrada, estou me abrindo com 

você, totalmente culpada, totalmente frustrada, agora está mais fácil, eu 

estou começando a entender que eu não tenho que me frustrar eu só 

preciso buscar outro caminho, não adianta eu ficar sofrendo, eu tenho é 

que buscar outro caminho. 

Entrevista  

Vale ressaltar outra postura positiva entre as entrevistadas, elas apresentaram não 

só os pontos fracos da escola, mas o reconhecimento que criar metas para eliminá-los seria 

estrategicamente a possibilidade de realizar a missão da escola, que, diretamente, conquistaria 

a sua visão. 
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[57] Bianca Até essa questão de estudar esses pontos fracos que a escola tem é quase 

que um planejamento, sabe? 

Entrevista  

Mais um questionamento às participantes, se elas apoiariam a implantação da 

metodologia do planejamento estratégico na escola. É o que vamos conferir a seguir: 

Após a apresentação da ferramenta, as professoras tiveram um tempo para 

desenvolver os próximos planejamentos e avaliação. Durante a entrevista, eu sempre 

perguntava o que acharam, quais as impressões que elas tiveram da ferramenta apresentada, e 

se apoiam a sua implantação na escola, seguem aqui as respostas:  

[58] Bianca Indicaria. Eu acho assim que a proposta é boa e que é viável também.  

Entrevista  

Seria viável para elas uma metodologia que pudesse atender aos interesses da 

escola. E seria importante que depois de apresentada para toda escola, pudesse desenvolver 

estudos sobre ela e, assim, a escola pudesse enfim adotá-la. A orientação era que fossem feitos 

seminários, estudos de caso com outras instituições de ensino que já utilizam a ferramenta. 

Adaptar as ideias estudadas ao planejamento existente também era uma 

necessidade, caso a decisão de implantar a metodologia fosse levada a toda escola. Nesse 

sentido, a representante da direção da escola reconhecia que para a sua gestão seria uma 

ferramenta que a ajudaria. 

[59] Gestora Lolita Sim, diante do que você explicou e a gente entendeu, eu acho que seria 

muito viável, muito produtivo, às vezes, que eu acho é complicado é a 

vinculação que nossos planejamentos têm com a questão da Secretaria 

da \educação, mas principalmente para gestão ele é excelente e a gente 

não tem esse vínculo do planejamento diário, mas para o planejamento 

da gestão é ótimo, acho que dá para adaptá-lo no planejamento dos 
professores.  

Entrevista  

 

A professora Maria Fernanda reconheceu a importância de se planejar e ter metas 

que a direcionem, gerando disciplina entre as docentes para, assim, alcançar os objetivos 

traçados. 
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[60] Maria 

Fernanda 

Indicaria sim. Eu acho que tudo que for questão de planejar em qualquer 

lugar é muito bem-vindo, porque você organiza seu trabalho, você se 

disciplina mais. Quando você tem uma meta para alcançar, nós 

procuramos fazer bem feito, quando você tem um caminho para trilhar 

você faz bem feito, eu indicaria sim. 

Entrevista  

Já a professora Maria percebeu que esse projeto, caso fosse idealizado pela escola, 

poderia demorar e seus frutos não seriam colhidos ainda com ela em serviço, pois já estava 

prestes a se aposentar, mas vê, esperançosa, ser algo que possa ajudar a escola a se desenvolver, 

e observou, caso não atenda às exigências do sistema, representado por “obedecer ao sistema”, 

na fala da professora, no sentido de que não seja contra os interesses dos órgãos superiores. 

[61] Maria Muito interessante essa definição pelo planejamento estratégico e até 

gostaria que fosse implantado para ver o que aconteceria com a escola. 

Não vou estar aqui, pois vou aposentar, mas gostaria de ver a escola daqui 
a 10 anos, para gente ver a diferença, pois é lógico que ia ter diferença, 

mas cobrada seria. 
[...] 
Aí vem a história, né, a gente obedece ao sistema.  

Entrevista  

E a professora Jaqueline chama nossa atenção para a realidade vivida pela escola, 

para que fosse criado um formato que atenda às necessidades da escola, de seus pais e alunos, 

pois, para as professoras dessa instituição, ter objetivos e metas para atender aos alunos é o 

mais importante. 

[62] Jaqueline Indicaria, indicaria sim, mas assim, com algumas ressalvas, dentro da 

nossa realidade, que a gente poderia adaptar desse planejamento 

estratégico, apesar de que eu acho que a gente já usa, mas não daquela 

forma que está descrito no texto, da forma assim, com definições de 
metas, metas estabelecidas, apesar de que eu acho que já usa aqui. Mas 

indicaria, não acho que teria problema não. 

Entrevista  

Todas as participantes disseram apoiar o uso, o estudo e a implantação da 

metodologia administrativa na escola, mas, como foi um número pequeno de professores que 

aceitou participar da pesquisa, não podemos afirmar categoricamente que seu uso tenha sido 

aprovado. Outra realidade, considerada como ponto fraco, é a dificuldade enfrentada em 

conseguir professores para participar de pesquisas em educação.  

E as professoras participantes encontraram alguma dificuldade? Quais foram? É o 

que tentei registrar a seguir. 
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Foram elencadas as dificuldades que as professoras revelaram ter ao tentarem 

desenvolver os planejamentos utilizando as metodologias apresentadas. Não foram muitas, mas 

achei necessário esse levantamento para fins de pesquisas posteriores. 

Uma das participantes, a professora Bianca, declarou não conseguir dar 

continuidade devido ao fato de dividir o planejamento da sala com outra colega, que não estava 

participando da pesquisa e não entendia o processo e, por isso, a continuidade do trabalho não 

foi realizada. 

[63] Bianca Alguma coisa sim, não foi tudo não. Como nós trabalhamos em conjunto 

uma quinzena eu faço o planejamento, na outra quinzena já é minha 

colega de sala, foi difícil dar continuidade, porque ela não participa da 

pesquisa. 

Entrevista  

A falta de continuidade do trabalho pela colega de sala de aula poderia ter sido 

suprida pela busca do envolvimento da professora com a metodologia, levando até a sua 

colaboradora as informações da metodologia aprendida, mas, infelizmente, esse envolvimento 

não aconteceu. 

Outra participante apresentou como dificuldade a avaliação dos alunos, uma vez 

que trabalha com todos os alunos da escola, em virtude do caráter da sua disciplina, o que seria 

muito trabalhoso para ela. 

[64] Jaqueline Se fosse fazer, eu teria que fazer de todos os alunos, pois na área de 

Educação Física eu atendo a todos aos alunos da instituição. 

Entrevista  

A professora Jaqueline ainda concluiu que poderia desenvolver um plano que 

atendesse determinada turma, com alunos que apresentam a mesma capacidade, mas, por 

trabalhar com turmas muito diferentes, com alunos que apresentam “dificuldades bem grandes”, 

torna-se difícil a implantação do modelo de planejamento: 

[65] Jaqueline Embora vou ter alunos em determinadas salas que apresentam a mesma 
capacidade e sim, poderia fazer um plano igual, mas não seria o ideal. 

Temos como exemplo salas bem difíceis, com dificuldades bem grandes. 

Com alunos que apresentam ser bem limitados, por esse lado ia ser difícil 

sua implantação. 

Entrevista  

De acordo com as leis de diretrizes, algumas ferramentas do planejamento 

estratégico já são percebidas pelas professoras, aqui no caso, as definições de missão, visão e 
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valores presentes no PPP da escola, e isso pode ser identificado na fala da Jaqueline: “acho que 

a gente já faz”, e ainda alerta sobre a resistência dos colegas em implantar coisas novas: 

[66] Jaqueline A parte mais difícil, na minha opinião seria implantar por causa dos 

professores mesmos, assim, a visão que eu tenho, porque eu acho que a 

gente já faz, não teríamos problemas, mas a resistência de alguns 

colegas, para se implantar ela, aqui se referindo à diretora da escola, 

necessitaria da ajuda de todos e ela teria dificuldade nisso. 

Entrevista  

Essa dificuldade ou impedimento de implantar novas ferramentas na escola foi 

descrito pela direção como sendo uma avaliação primária por parte dos professores, que sempre 

veem como mais serviço, como tarefas que não condizem com o cargo exercido. 

[67] Gestora Lolita Professorado tem uma resistência, entre eles já é comum antes mesmo de 

conhecer a proposta, eles já encaram como: vem mais serviço para mim. 

Natural porque, existe hoje em dia uma sobrecarga para o professor e 

uma desvalorização, então, quando você tem uma sobrecarga do seu 

trabalho, mas você percebe que seu trabalho é valorizado, você trabalha 

diferente, né? O professor, eu vejo hoje, isso não é só aqui na escola, mas 

eu vejo isso a nível de Brasil, o professor está sobrecarregado, 

desvalorizado, desmotivado e quando você vai colocar outras propostas 

você vê é isso, ele vai falar:  mais serviço para mim. 

Entrevista  

A fala da Gestora Lolita remete-nos à realidade de muitos professores, que se 

sentem desmotivados diante dos desafios de trabalhar na educação. É necessário que exista um 

forte investimento na educação escolar e na formação dos professores para que esse cenário se 

modifique, para que o perfil do professor seja de um profissional valorizado e respeitado pela 

sociedade. 

Nesse momento da entrevista até nos recordamos da fala da professora Maria que, 

mesmo antes de conhecer o proposto pelo projeto, perguntou: 

[68] Maria Vou ter que escrever muito? Se for preciso, não posso participar da 

pesquisa, não tenho tempo.  

Notas de campo 

Passada essa resistência inicial da professora, ela apresentou bastante interesse na 

ferramenta e, para surpresa, ela sempre tinha anotações sobre a metodologia, perguntas 

contextualizadas e mostrou-se interesse pelos próximos planejamentos. 

Outra já sinalizava que esse preconceito seria abordado pelas colegas, não por parte 

dela, de que seria mais indicado sua utilização nas empresas: 
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[69] Jaqueline As pessoas encaram que isso que a gente está vendo seria o mais                     

indicado para empresas e daí a resistência. Resistência que ela poderia ter 

porque eles não percebem aqui como empresa. Algumas pessoas. 

 Entrevista 

A escola, apesar de não atuar na obtenção de lucro, deve atuar com qualidade e 

utilizar todas as ferramentas possíveis para seu bom desempenho. Deve, sim, atuar respeitando 

o aluno e buscar um diferencial para ele no mundo do trabalho, destacando-se entre as demais, 

fazendo o diferencial na educação, além de procurar motivar os colegas a se desenvolverem 

como profissionais. 

Duas reflexões surgiram ao analisar as dificuldades apresentadas pelas professoras, 

uma que diz respeito às razões para a resistência e a outra refere-se à resistência aos princípios 

de empreendedorismo. Tais dificuldades estão aqui mais detalhadas: 

 as razões para a resistência ao planejamento estratégico. Ex: A não inclusão do 

planejamento estratégico ou noções administrativas na sua formação; 

 resistência aos princípios de empreendedorismo em alguns cursos de 

licenciatura. 

Os profissionais da educação clamam por mudanças e, como dizia Libâneo (2006), 

os cursos de formação não acompanharam as mudanças. A educação baseada só no quadro e 

giz ficou ultrapassada, pois as influências de novas ferramentas e de novas tecnologias estão aí 

e o que precisamos é ter a capacidade de desenvolver estudantes críticos, que compreendam o 

processo de globalização e uso de novas tecnologias. Como fazer se o professor não conhece, 

não se atualiza, está contra as inovações, não sabe usar novas tecnologias, não sabe ligar o 

datashow que chegou para a escola, entre muitas outras tecnologias que acompanhamos? Cabe 

à escola propor essa atualização aos docentes. Também é preciso se levar em conta que algumas 

escolas ainda não possuem infraestrutura necessária para atuarem com novas tecnologias. 

As ferramentas administrativas, muitas vezes, são colocadas para serem utilizadas 

nas escolas sem ter uma preparação dos profissionais que irão utilizá-las, e a resistência pode 

ser baseada na insegurança em utilizar algo novo. Muitos resultados não são alcançados pela 

falta de preparo dos profissionais, que acabam dizendo que não funcionam ou isso não dá certo, 

mas não se usou do conhecimento ou da verdadeira prática administrativa. 

Tentando ajudar no uso de novas formas de avaliar os planejamentos realizados, 

sugeri que não deixassem para o fim da quinzena, e sim que a avaliação acontecesse ainda em 

curso, pois, caso algo pudesse ser feito para ajudar, que fosse realizado. O ideal seria que fosse 
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diário ou mesmo por disciplina, caso a professora trabalhasse a mesma disciplina em turmas 

diferentes no mesmo dia, como era a situação da Jaqueline, que é responsável por ministrar a 

disciplina de Educação Física para todas as turmas da escola. 

Podemos perceber que, tentando aplicar a ferramenta, a professora conseguiu 

realizar a avaliação do seu planejamento ainda em curso e tentou buscar novos caminhos ou 

novas estratégias ainda no período da quinzena. Isso fica evidente quando relata um caso com 

o seu aluno: 

[70] Maria 

Fernanda 

Por exemplo, eu tenho um aluno que estou tentando ensinar os diferentes 
sabores, eu já percebi que ele não gosta de maçã, eu não vou forçá-lo a 

comer maçã, como ele não fala, eu posso introduzir devagarzinho na sua 

alimentação, mas não posso forçar, mas descobri que ele gosta de banana, 

então, não deu certo a maçã, mas deu certo a banana, é um ponto positivo, 

porque ele não comia nem maçã, nem banana, daí eu anotei que não daria 

mais a maçã crua, mas ia tentar mudar o jeito dele a ingeri-la, seja por 

meio de uma vitamina, um jeito novo de oferecer, mas daquele jeito crua 

ele não gosta. Eu tentei, estou indo e voltando 

Entrevista  

Outras também criaram um “pré-conceito” de ser uma ferramenta voltada somente 

para empresas, e não viam como ser usada na escola, ou que só daria certo em escolas 

particulares por objetivarem o lucro e a rentabilidade. Mas, conforme foram tentando aplicar, 

reconheceram que poderiam adaptar ao planejamento realizado. Lembrando-me de uma 

observação feita por Vasconcelos (2002), ao se elaborar um plano de aula, o professor também 

desenvolve um processo de construção do conhecimento, semelhante ao desenvolvimento da 

aprendizagem do aluno, se foi bem feito, interioriza-se e começa a fazer parte da pessoa. 

Analisar dados ajuda o professor a conhecer os desafios da escola, melhorar seu 

desempenho, entender a instituição que trabalha, perceber o que funciona bem e o que pode 

funcionar melhor ainda. 

[71] Maria De início, a gente leva meio que um choque porque você pensa assim, 

acho que isso é mais para empresa, para uma escola particular, eu via 

como isso fosse mais direcionado para ela, né? Aqui no nosso caso é 

diferente, se bem que a gente já usa a estratégia, quando a gente percebe 

que precisa mudar a estratégia com aquele aluno. [...] Igual colocamos 

para você no primeiro encontro, quando reconhecemos que uma 

metodologia com os alunos não está causando nenhum resultado, já 

mudamos a metodologia. 

Entrevista  

Esse “pré-conceito” mencionado é muito comum, podendo ser percebido também 

por parte de alguns docentes na utilização de novas tecnologias e nas formas de comunicação. 
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Por isso, volto a insistir que as escolas precisam se adaptar às mudanças e atualizarem as suas 

práticas. 

A necessidade de outras ferramentas e práticas é notoriamente mais identificada nas 

falas da representante da direção, pois demonstrou a preocupação com questões que visam a 

resultados futuros e com novas práticas que poderiam ajudar a identificar no que a gestão 

precisa melhorar. 

[72]  Gestora Lolita Com essa prática a gente vai saber apontar porque ela deu errado, e saber ir 

no ponto onde a gente precisa melhorar. 

Entrevista  

Ter a capacidade de analisar o que está inadequado e adotar outras práticas antes 

mesmo do fim do prazo para desenvolver as atividades é uma característica de quem faz e 

confere, de quem cria e confere, dando legitimidade e eficiência ao processo. 

Existiam os fatores que impediam algumas professoras de tentar, segundo as 

impressões apontadas pelas participantes da pesquisa. No primeiro momento, esses fatores são:  

a ausência do hábito de registrar o desenvolvimento dos alunos, seguido pela falta de avaliação, 

medo de se auto avaliar e a avaliação feita pela direção da escola são apresentados a seguir. 

Anotar e registrar as dificuldades enfrentadas, assim como os resultados 

alcançados, são as melhores fontes para que o profissional saiba desenvolver planejamentos 

mais eficientes e eficazes, esse é o papel do controle seguindo as orientações do planejamento 

estratégico. Analisar as experiências anteriores faz parte do histórico do trabalho realizado. São 

informações importantíssimas para novos planos e projetos futuros da escola. 

A professora Jaqueline apresenta dificuldade de realizar essa tarefa de registro e 

avaliação durante as suas aulas, mas, ao mesmo tempo, reconhece que poderia colher mais 

frutos usando esses registros, e relatou uma experiência recente com um aluno: 

[73] Jaqueline Hoje, nos primeiros horários, eu não estabeleci isso e não registrei que 

tinha como objetivo analisar o meu aluno, se ele conseguia realizar o 

movimento de braçadas, de realizar o nado livre, de forma mais correta 

possível e assimilar com a técnica, mas o meu trabalho com esse aluno 

há dois meses tem sido essa conquista: conseguir realizar o movimento 

de braçadas e hoje, ele conseguiu. Consegui que ele fizesse, mas acho 

que falta esse registro, parar e fazer esse registro.  

Entrevista  

Ela está aprendendo, na prática, que fazer registros dos trabalhos e evoluções 

percebidas dos alunos são atividades que poderiam servir de suporte para as futuras decisões e 

de subsídio para uma base de informações ou banco de dados, caso outra professora assuma sua 

disciplina, além de constituírem o histórico do aluno na escola. 
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[74] Jaqueline Quando você pensa estrategicamente é pensar uma meta, como se eu 

pensasse em uma meta para meu aluno, em dois meses ele tem que 

desenvolver a braçada do nado livre ou nesse período se ele consegue 

mergulhar e partir daí, fazer os registros dessas conquistas.  

Entrevista  

Por mais que ela não tenha tentado usar em seu planejamento as ferramentas 

apresentadas, fica evidente que a professora reconhece que poderia ter registros mais detalhados 

dos avanços dos alunos na sua disciplina, estabelecendo, assim, as metas para desenvolver o 

seu trabalho, e isso, com certeza, ajudaria nas próximas avaliações ou intervenções. 

Esses registros ajudariam as professoras também no momento de apresentar as 

avaliações dos alunos nas avaliações do Conselho, como apresentado pela professora Maria 

Fernanda. 

[75] Maria Fernanda Isso é tão importante para nós, o registro do que foi realizado com o aluno 

durante ano, pois no Conselho, a gente não sabe quem vai ficar com o 

aluno, fazemos no geral e pelo planejamento estratégico seria uma 
apresentação estruturada, seria como se fosse a identidade desse aluno.  

Entrevista  

Organizar o desenvolvimento de cada aluno individualmente, indicando as suas 

realizações e conquistas, foi uma sugestão que daria condições para que as professoras fizessem 

relatórios mais eficientes para apresentação no conselho, e essas informações seriam um banco 

de dados com informações valiosíssimas para a gestão, futuras consultas pelas docentes e, 

ainda, poderiam virar dados em pesquisas científicas ou até se transformarem em documentação 

necessária para exigir a permanência da escola na cidade, tendo em vista as frequentes ameaças 

de corte de financiamento no trabalho escolar. 

Uma das características apresentadas nos planejamentos avaliados foi a falta de 

registros sobre o que aconteceu, o que deu certo ou não. Como nos orienta Vasconcelos (2002), 

devemos estar atentos ao avaliarmos uma ação, pois, por meio dessa avaliação, percebemos as 

necessidades como problemas ou contradições, que, ao serem analisadas podem se tornar o 

motor necessário para as transformações, para uma ação humana consciente. 

Essas anotações poderiam ser usadas nos próximos planejamentos para servirem de 

auxílio no processo de tomada de decisões sobre ações que poderiam ser mantidas ou alteradas. 

[76] Jaqueline Eu não paro para fazer uma avaliação escrita sobre meu planejamento, 

porém faço um apanhado do que deu certo e do que não deu certo, para 

que eu possa fazer uma intervenção já na próxima aula e não na próxima 

quinzena. [...] 
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((Sugere ainda que tenha)) Avaliação mais aprofundada, parando para 

um estudo e pesquisa para melhor desenvolver as propostas do 

planejamento que é feita quinzenalmente (parada de estudo). 

Questionário 

Durante um bimestre, as participantes foram convidadas a experimentar as 

ferramentas da qualidade, de forma a buscarem melhores resultados para o planejamento 

utilizado. Umas tentaram. Outras não. Mas, embora não tentassem, reconhecem que poderiam 

ter resultados melhores com o uso das ferramentas, como no caso da professora Jaqueline, que 

não usou, porém reconhece que poderia ter melhores resultados caso tivesse feito a utilização 

das ferramentas, e isso pode ser verificado na sua entrevista, em que fala como foi a experiência 

de usar a metodologia: 

[77] Jaqueline Só analiso diariamente o que deu certo ou não, mas não faço esse registro. 
É difícil de fazer? Não, não é, mas demanda tempo e quando termino a 

aula já estou finalizando meu horário. Precisava estabelecer as metas, 

igual você falou. 

Entrevista  

Esse tempo para registro e avaliação é um tempo para que o professor analise a sua 

prática, confrontando com que planejou e, a partir disso, tire o aprendizado necessário para que 

os erros sejam evitados ao êxito. 

Conforme nos orienta Godoy e Machado (2011), é preciso dedicação e controle 

para se manter e aplicar as estratégias definidas no planejamento da escola. 

Algumas participantes mostraram-se muito inseguras quando não conseguiam 

alcançar o que tinham planejado para a quinzena, cobrando-se muito, como se fossem as únicas 

culpadas por não alcançarem seus objetivos, sendo que, o atraso dos planos da quinzena eram 

fatores externos, o que justificava não ser a única culpada, como podemos ver na fala a seguir: 

[78] Maria 

Fernanda 

Na última conversa que a gente teve, eu fiquei assim, porque eu tinha 
muito medo de me avaliar, se deu certo ou se não deu certo o meu 

planejamento. 

Entrevista  

O medo era gerado pela insegurança de lidar com conceitos novos, com 

metodologias que não tinham sido trabalhadas por elas. Na hora da entrevista, a professora 

Maria dizia que não queria participar, que tinha medo de não saber responder às perguntas, mas 

a tranquilizei, informando que só queria compreender o seu quotidiano como docente e as 

dificuldades em fazer o planejamento utilizando a metodologia apresentada. 
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A professora Maria mostrou-se muito interessada pela metodologia, fez várias 

anotações, perguntou sobre algumas ferramentas apresentadas e relatou o quanto o 

planejamento eficiente é importante para ela, pois se cobra quando não consegue cumprir o que 

planejou. Ela não falou em medo, mas senti uma insegurança, causada pela cobrança por um 

planejamento que demonstre o que precisa praticar em sala de aula. 

[79] Maria Não tem como acontecer uma aula sem planejamento. Eu nunca gostei 

de improviso. Eu me cobro muito quando não consigo cumprir o que 

planejei. 

Entrevista  

Pensar eficientemente é uma questão de “saber como se faz algo”, conforme 

Libâneo (2006, p. 66), e pensar em planejamento eficiente é saber fazer e saber tirar as 

oportunidades de colher frutos positivos de uma avaliação bem-feita sobre o que é preciso e 

possível de se realizar. 

Como forma de viabilizar uma comunicação com as participantes da pesquisa, me 

disponibilizei atender suas dúvidas também por e-mail. Assim, uma pergunta foi enviada, e 

respondida na sequência apresentada: 

[80] Jaqueline Então, já que o planejamento estratégico é uma forma de pensar a longo 

prazo, no nosso caso isso terá que ser feito de 15 em 15 dias já que o 

nosso planejamento é quinzenal ou seria necessário um planejamento 

bimestral ou semestral, ainda mais analisando o meu caso específico que 

no período de quinze dias tenho apenas 4 encontros com os alunos? 

E foi respondida assim: 

[81] Pesquisadora Quando se fala em longo prazo pode ser também no sentido de se ter um 

objetivo que não se realize em poucos dias, mas sim que mesmo tendo 

prazos curtos para entrega dos planos na escola o seu objetivo maior com 

os alunos pode ser desenvolvido em anos. Assim...você tem objetivos 

menores, (concluir o prazo que é estipulado pela instituição) para se 

alcançar com o passar dos anos um objetivo maior (concluir um projeto 

de desenvolvimento com alunos que demandam anos de implantação). 

Lembrando que curto, médio e longo prazo pode variar de uma 
organização para outra. Em organizações que as metas são anuais o longo 

prazo pode ser considerado esse período, e as etapas em meses, o médio 

e curto em dias. 

 

Durante todo o processo de apresentação do projeto, assinatura do Termo de Livre 

Consentimento, apresentações, reuniões com as professoras e realização dos questionários, fez 

parte do grupo de participantes da pesquisa uma representante da direção da escola. Esse 

convite surgiu com o intuito de verificar o ponto de vista sobre esse trabalho de quem está na 

direção escolar. E, assim, pudesse se esse tipo de planejamento poderia também atender às 

demandas da direção da Escola Maria Rita. 
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A gestora da escola atendeu prontamente ao convite de participar da pesquisa e me 

deu total apoio para o contato com as participantes; sempre me ofereceu salas organizadas e 

equipamentos necessários, como datashow e notebook para as apresentações. 

Ressalto ainda que os horários previamente agendados com a gestora e as 

participantes foram sempre cumpridos; houve ocasiões que só consegui conversar com uma 

representante, mas elas sempre se organizavam para que a agenda fosse cumprida. 

No Apêndice G encontra-se o roteiro de perguntas 4, em que estão descritas as 

perguntas nas quais me orientei para realizar uma entrevista semiestruturada com a participante 

e para verificar os dados percebidos por ela como gestora da escola. 

Sempre que tive oportunidade de conversar com a gestora Lolita sobre a 

metodologia, aproveitava para saber se ela, como a representante, apoiava o uso do 

planejamento estratégico para a escola. Suas considerações foram muito positivas, afirmando 

que ela, como gestora, se beneficiaria, pois ela entendia a ferramenta como um apoio para a sua 

gestão. 

[82] Gestora Lolita Sim, diante do que você explicou e nós entendemos, eu acho que seria 

muito viável, muito produtivo. Às vezes, o complicado seria a vinculação 
que nossos planejamentos têm com a questão da Secretaria da Educação, 

mas principalmente para gestão ele é excelente e nós não temos esse 

vínculo do planejamento diário, mas para o planejamento da gestão é 

ótimo, acho que dá para adaptá-lo no planejamento dos professores. Eu 

penso assim, que talvez se a gente se aprofundar mais no estudo, dá para 

inserir ele mesmo dentro da proposta que já temos do Estado, eu acho 

que se nós pararmos para estudar com mais aprofundamento, acho que 

dá para inserir ele mesmo dentro do que já temos.  

Entrevista 

A sugestão de estudar uma forma de inserir a metodologia no planejamento 

existente foi levantada por causa do modelo já estabelecido e para ser, obrigatoriamente, 

entregue para avaliação junto à Secretaria de Educação, atendendo, assim, aos critérios 

estabelecidos pelo programa Reconhecer, do Governo de Goiás. 

O formato de planejamento estipulado pela Secretaria Estadual de Educação foi 

destacado pelas participantes como o maior empecilho para desenvolvê-lo junto às 

metodologias do planejamento estratégico, pois já trabalham com um modelo preestabelecido. 

Quanto a isso, a direção se posicionou da seguinte forma: 

[83] Gestora Lolita  Então assim, porque eu vivi o trabalho de professora, eu tenho condições 

de dizer que planejamento estratégico é capaz de funcionar na escola, não 

é alguém que chegou aqui, e falou assim o planejamento estratégico vai 

funcionar aqui e desse jeito. Bom, como estava te dizendo, Silviany, é a 

questão desse respeito e de talvez da proposta poder dar certo vem do fato 

de eu conhecer a realidade, de ter sido professora. Quem é professora pode 
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argumentar comigo: ah, mas isso não funciona, eu posso argumentar com 

ela, mas não funciona por quê? Eu tenho argumento para conversar com 

ela, porque eu já vivi a realidade dela, então, não é de alguém que saiu de 

outra escola regular comum por exemplo e veio para cá, pois as realidades 

são muito distintas, né? E querer implantar alguma coisa diferente, aí as 

pessoas têm uma resistência ainda maior, e a própria pessoa que está na 

sua frente, ela não tem muito o que argumentar porque ela não conhece. 

Entrevista 

Também questionei a ela sobre a participação e interesse na ferramenta pelas 

participantes da pesquisa, se ela havia sentido o interesse e participação das professoras com a 

ferramenta apresentada e se, de alguma forma, percebeu alguma mudança no comportamento 

delas ao desenvolverem os planejamentos após a intervenção. 

[84] Gestora Lolita Eu acho que desse grupinho que você está entrevistando eu senti duas 

pessoas bem interessadas. É que eu acho que até tentou algo nesse sentido. 

Não efetivamente porque mais complicado porque teria que ser uma 

proposta de toda escola e elas estavam com dificuldade de entender como 

fariam junto da proposta do reconhecer, né? Mas eu senti duas se 

envolveram. 

Entrevista 

Quando falei sobre a resistência da equipe de querer participar da pesquisa, ela 

explicou que ir contra a participação em ações novas na escola é natural e presente em outras 

instituições também, não sendo um problema individualizado da escola, pois, devido à 

desvalorização do professor e as cobranças existentes, esse profissional encontra-se, hoje, 

desmotivado e sempre vê como um trabalho extra a realização da tarefa proposta. 

[85] Gestora Lolita Natural, porque assim, existe hoje em dia uma sobrecarga para o 

professor e uma desvalorização, então, quando você tem uma sobrecarga 

do seu trabalho, mas você percebe que seu trabalho é valorizado, você 

trabalha diferente, né? O professor, eu vejo hoje, isso não é só aqui na 

escola, mas eu vejo isso a nível de Brasil, o professor está 

sobrecarregado, desvalorizado, desmotivado e quando você vai né, 

colocar outras propostas você vê é isso, ele vai falar: mais serviço para 

mim? 

Entrevista 

Durante a pesquisa, procurei salientar à gestora que ela poderia ter resultados mais 

efetivos, alterando alguns critérios da visão da escola, pois percebi que as professoras não 

definem o tempo para que se tornem referência e nem se querem ser referência só para a cidade, 

estado, país ou para o mundo todo, porque a visão é definida, conforme nos explica Oliveira 

(2015), como sendo aonde se quer chegar, como e quando, 
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[86] Gestora Lolita Bem aquilo que a gente conversou, nós precisamos estabelecer uma meta, 

digamos assim, estabelecer um período, um prazo. Foi até na verdade 

uma sugestão sua, e como eu te disse a missão e a visão foram 

implantadas antes do período que comecei a trabalhar aqui, já existia, 

mas precisamos rever, como você mesmo falou, não ter uma definição 

do tempo fica solto né, realmente uma coisa que precisa ser estabelecida, 

porque senão eu vou passar, outras passaram, como direção e isso não 

será feito. Se deixar, dificilmente nós vamos atingir a visão criada para a 

escola.  

Entrevista  

Neste processo as participantes poderiam maximizar os resultados explicitando para 

todos os envolvidos questões como: se querem ser referência, por exemplo, no município que 

a escola atua. Se sim, qual outra escola que oferece o mesmo ensino? Ela oferta algum serviço 

que nós não oferecemos? Temos algum diferencial perante a essa escola? 

Outra sugestão dada à gestão da escola foi a prática de Benchmarking, que consiste 

em pesquisar as melhores escolas que prestam atendimento ao aluno com necessidades 

especiais e verificar quais as atividades desenvolvidas que ainda não estejam presentes no 

planejamento da escola, como forma de melhorar o atendimento e o ensino dos alunos. É um 

processo pelo qual se observa, aprende e melhora as funções realizadas, podendo ser praticada 

por qualquer área da organização. Aprende-se com os melhores como desenvolver um 

diferencial, podendo tomar o exemplo e torná-lo uma estratégia para se destacar entre os que 

desenvolvem o mesmo trabalho. Chiavenato (2012) esclarece ser essa a maneira de se aprender 

com os representantes das melhores práticas. 

Quando perguntada sobre as metas pessoais voltadas para atender a visão da escola, 

a gestora se expressou com muita empolgação, demonstrando muita dedicação à escola: 

[87] Gestora Lolita Nossa… com certeza! Muito, eu estou na escola há muitos anos e é uma 

escola que tem melhorado, está longe de atingirmos tudo que nós 

almejamos, mas é uma escola que tem melhorado, a escola tem crescido, 

temos aprendido, e enfim, eu trabalho aqui porque gosto, estou na gestão 
justamente para tentar colaborar, tentar fazer um pouquinho, se eu puder 

colaborar de alguma forma no crescimento da escola, para mim será 

maravilhoso. 

Entrevista  

A Gestora reconhece as necessidades levantadas pelas participantes da pesquisa de 

ter uma equipe multidisciplinar para atender às demandas dos alunos e da escola, e também 

sabe e vê isso como um diferencial para se tornar referência no ensino de inclusão, pois os 

profissionais que faltam poderiam suprir as necessidades que não podem ser atendidas pelas 

professoras em sala de aula: 
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[88] Gestora Lolita O público-alvo do ensino especial, ele precisa do atendimento 

multidisciplinar, é básico, é condição básica, então assim, nós só temos 

aqui, os pedagogos, o atendimento com a fisioterapia e a educação física, 

então nós só temos isso, nós precisaríamos, de um psicólogo, de uma fono 

e uma assistente social para completar a equipe. Seria o essencial para 

alcançarmos aquela visão, nós não atingiremos sem isso. 

Entrevista  

A justificativa para ter essa equipe de apoio na escola ocorre pelo fato de os alunos 

terem um ônibus escolar que faz o transporte de forma confortável para a escola, o que não 

acontece com os pais que precisam continuar acompanhando os seus filhos, por exemplo, em 

um posto de saúde ou Unidade de Pronto Atendimento (UPA), pois os ônibus que fazem o 

transporte da cidade não são equipados com as adaptações necessárias, por exemplo, para 

atender um aluno cadeirante. 

No próximo exemplo, a gestora fala da necessidade de conhecer a fundo a 

ferramenta, o que é valioso antes da implantação, pois o estudo vai gerar a certeza ou não da 

possibilidade do uso do planejamento estratégico. 

[89] Gestora Lolita Todas, eu acho. O que acho que nós precisamos, porque apesar de você 

ter explicado, disponibilizado o material, não deixa de ser algo novo, por 

mais que a gente já faça alguma coisa, a gente não conhecia com esse 

nome, então, o que eu acho que precisava mesmo, era um 

aprofundamento do assunto, tipo vamos pegar ele como proposta, e 

vamos estudar para a gente implantar e acho que seria excelente. 

Entrevista  

Outra crítica feita por ela está em ter de aceitar as imposições dos órgãos superiores, 

que, muitas vezes, criam novas ferramentas ou novas normas sem conhecimento da realidade 

escolar, chamado por ela de “decisões de gabinete”. A escola recebe essas decisões de quem 

vive longe do que acontece nela, ou são orientações gerais que não atendam a todos de forma 

justa e igualitária, ao serviço prestado e às condições estruturais existentes. 

[90] Gestora Lolita Eu conheço a realidade da escola, dos professores, eu conheço a realidade 

dos alunos, então assim, o que gente tenta fazer é o que está na nossa 

realidade, porque nós que trabalhamos com educação a gente sofre muito 

com decisões de gabinete, pois a pessoa nunca teve aqui na escola e solta 

uma coisa assim do nada, por exemplo assim, essa proposta de usar 

ferramentas do planejamento estratégico eu tenho condições de averiguar 

se dá ou se não dá. 

Entrevista – (Grifo meu) 

Quando revelei que as participantes da pesquisa avaliaram sua gestão 

positivamente, demonstrando pontos favoráveis para uma gestão participativa e democrática, 
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ela viu como fundamental a sua experiência em todos os cargos até chegar à direção. Conhecer 

todos os setores de uma organização, como eles funcionam e ter essa consciência das etapas, é 

de fundamental importância para uma boa gestão. 

[91] Gestora Lolita Então eu acho que assim, a gente conseguiu estabelecer essa parceria 
legal por conta disso, porque quando ela vem conversar comigo eu sei 

o problema que ela está vivendo, eu sei como ajudá-la como diretora, 

eu sei ajudá-la como coordenadora, eu sei ajudá-la, eu sei propor, por 

que eu conheço, eu já trabalhei no que ela está trabalhando, eu acho que 

é daí que flui legal.  

Entrevista  

A qualidade do ambiente de trabalho da escola é percebida na relação de confiança 

existente entre as professoras e a gestora, e isso gera um comprometimento das colaboradoras 

com a escola, assim como nos orientam Sertek, Guindani e Martins (2011). Acredito que uma 

gestão que promove a participação dos colaboradores é fundamental para que as pessoas se 

sintam confiantes e ganhem a liberdade de poder participar e dar a opinião com liberdade.  

Durante a pesquisa pude participar de alguns eventos na instituição pesquisada e 

percebi muito envolvimento de toda equipe escolar, que trata os alunos com respeito e com 

dignidade.   

Refletindo sobre a pesquisa, é possível dizer que a gestão escolar pode ser altamente 

influenciada pelo modelo de gestão trabalhado pelo diretor da escola. Uma sugestão para 

futuros estudos, é analisar comparativamente os modelos de planejamento existentes com o tipo 

de gestão realizada. 

Nesse capítulo, foram apresentadas as análises dos dados coletados na tentativa de 

responder às perguntas da pesquisa; e, na sequência, constam as considerações finais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Pensar estrategicamente é pensar no futuro, evitando os erros do passado; é adaptar-

se às mudanças, respeitando o ambiente em que se está inserido. Essas são algumas orientações 

que nos são apresentadas pelo planejamento estratégico. Planejar estrategicamente tornou-se 

essencial para toda e qualquer organização que visa a conquistar suas metas, e o presente estudo 

visa apontar as vantagens de uma gestão escolar voltada para atender à sua missão com a 

inclusão de ferramentas do planejamento estratégico. O uso de uma ferramenta administrativa 

na realização de planos mais eficientes que ajudariam a gestão escolar a buscar a sua missão, 

representa o objetivo pela qual foi criada. 

Trabalho na educação, mas em setores administrativos, porém já trabalhei como 

docente, mas não conhecia o ambiente do ensino fundamental e nem da educação especial e 

inclusiva. Foi com esse trabalho que pude vivenciar esse ambiente de modo incrível e singular. 

A riqueza do contato direto com a instituição educacional é incomparável com qualquer 

conhecimento obtido por meio de leituras, pois, o ar da escola, o ponto de vista das professoras, 

a visão da gestora, os ambientes frequentados, toda essa essência do trabalho em campo, o 

entrar em campo, a reflexão como pesquisadora sobre as dificuldades da escola, das professoras, 

o compartilhar de suas experiências e suas conquistas, tudo isso foi uma oportunidade ímpar. 

O ambiente administrativo é um ambiente dinâmico, e a busca por resultados é 

sempre colocada como prioridade. Fui para a pesquisa de campo com esse pensamento: trazer 

resultados para a educação e melhorar o índice ou a nota dos alunos. Entretanto, deparei-me 

com uma realidade diferente, visto que uma escola não é feita só de notas, de avaliações e de 

resultados. Uma escola especial, inclusiva, é feita de vida, sim, existe muita vida, muita 

dedicação e um trabalho em equipe para superar as dificuldades de se trabalhar a inclusão em 

um momento que muito se fala desta temática, mas, contraditoriamente, recursos são cortados, 

profissionais da área da saúde como psicólogos e fonoaudiólogos tão necessários deixam de 

fazer parte do quadro de funcionários da escola, além de outras barreiras e preconceitos da 

sociedade. 

Internalizar minhas dúvidas e poder expor essa vivência entre a intervenção e o 

resultado, foi e está sendo praticar ciência, na busca por respostas ou caminhos para uma 

educação de qualidade. Qualidade esta que defendo para minha filha, para meus netos no futuro, 

quando eles poderão encontrar na escola não só um espaço para aprender, mas também para se 

desenvolver como pessoa, com conceitos de valores e de ética bem definidos, sabendo 
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responder às mudanças com naturalidade e, acima de tudo, reconhecendo o poder de 

transformação do indivíduo que pensa criticamente. 

A educação escolar passa por momentos de mudanças e, contraditoriamente, há 

falta de investimentos, quando se sabe que a educação é que move as mudanças e é capaz de 

transformar a vida das pessoas. O uso de novas ferramentas e de novas metodologias é, com 

certeza, um caminho ou saída que possa vir ajudar na educação. 

Trazer ferramentas administrativas para a gestão escolar pode ser uma saída ao 

exemplo das organizações que, muitas vezes, operam com recursos limitados, mas com a prática 

adequada conseguem funcionar com eficiência e com eficácia. Defendo a potencialidade de se 

trabalhar com metodologias para melhorar o funcionamento e os resultados da instituição. 

Deve-se trabalhar a multidisciplinaridade, efetivamente, pois, apesar da dificuldade, diante de 

grande número de professores que ministram até 60 horas aulas semanais, se no trabalho 

interdisciplinar se aproveitar dos benefícios de uma gestão democrática, participativa baseadas 

nos modelos e ferramentas da qualidade, poderá se obter êxito. Administrar e planejar com 

qualidade devem ser uma realização de toda organização, pública ou privada. 

Planejar não é fácil, planejar é trabalhar com a incerteza, é trabalhar com o “pode 

não dar certo”. Porém, a prática de planejar nos concede a habilidade de trabalhar com erros e 

com acertos, com vitórias e com frustrações e, ainda assim, vale a pena, pois a capacidade de 

fazer dos erros uma nova oportunidade de melhorar, é essencial para qualquer escola e pessoa. 

Planejar, executar, controlar e agir, usados de forma cíclica, em um contínuo 

trabalho de observação do planejamento proposto, configura-se em uma ferramenta simples, 

mas de grande ganho na avaliação e na manutenção das metas propostas pela escola. Sugerimos 

o uso do planejamento estratégico na gestão escolar como forma de melhorar a gestão e alcançar 

os objetivos traçados; baseia-se na avaliação dos pontos fortes e fracos, na avaliação do 

ambiente por meio das ameaças e das oportunidades, na missão e da visão da instituição, no 

desenvolvimento do planejamento eficiente e no uso de ferramentas efetivas de avaliação e de 

controle. 

Mesmo que pouco usado pela gestora ou pelas professoras participantes da 

pesquisa, sei que ficou a curiosidade de refletir sobre as ações que poderiam melhorar a prática 

docente com o uso das ferramentas administrativas. Fazer planejamentos voltados para alcançar 

resultados que objetivam realizar a missão da escola e alavancar recursos para realizar a visão 

estabelecida, ou seja, como queremos estar daqui algum tempo, constituem a essência do 

planejamento estratégico. 



118 

Vimos a necessidade de agregar teoria e prática, indicando cursos de gestão 

gerencial na formação continuada dos gestores escolares, de modo que possamos juntar política 

de gestão e política de formação, evitando erros e situações de tensão pela falta de conhecimento 

dos gestores escolares e podendo, por outro lado, maximizar a qualidade do ensino e a formação 

de pessoas. E por que não utilizar essas ferramentas na gestão escolar como forma de melhorar 

os planejamentos realizados? 

Foi tentando responder a essa e as perguntas da pesquisa que direcionei os meus 

estudos na tentativa de contribuir com a literatura sobre o assunto, na busca por melhoria da 

prática de planejamento das participantes e no prover a elas a oportunidade de conhecimento 

de uma nova metodologia para a gestão da escola. 

Inicialmente, procurei saber de que maneira as participantes compreendem e 

respondem à missão da escola. Com o objetivo de conhecer como era realizado o trabalho delas 

com a ajuda da direção para conseguir realizar a missão da escola, foram realizadas as 

entrevistas. Embora todas as participantes conhecessem e soubessem da missão da escola, elas 

não a tinham como ponto de partida para fundamentar os planos realizados. Em reuniões, a 

direção sempre apresentava a missão da escola, mas não como suporte para o trabalho realizado 

por elas. Destaco ainda que muitas se espantaram quando analisaram a missão e a conceberam 

como audaciosa para a escola em estudo. 

A visão da escola deixava muito a desejar, pois não estabelecia um período de 

tempo, nem o espaço geográfico a ser alcançado, deixando sem limites e sem tempo definido 

para se alcançar a meta da escola. Essa sugestão foi dada à direção da escola, que poderia 

discutir com o Conselho e fazer os ajustes necessários para melhor utilização da visão como 

referência às metas da instituição de ensino. 

Os pontos fracos definidos para a escola já tinham sido estabelecidos pela gestão 

junto às professoras da escola Maria Rita, sendo eles: falta de uma equipe multidisciplinar; 

baixo comprometimento de alguns pais para com a escola; não continuidade em casa do 

trabalho realizado na escola; ausência de cursos de formação continuada por parte da Secretaria 

Estadual de Educação. As participantes concordaram com a definição dos pontos fracos e 

reconheceram a necessidade de minimizá-los ou de eliminá-los, como forma de se conquistar a 

missão da escola. 

Já os pontos fortes eram evidenciados pelo trabalho diferenciado realizado na 

escola, representado pela sua estrutura física, com ambientes adequados à acessibilidade, pela 

equipe de professores com formação no atendimento ao aluno especial, no ensino voltado para 

a inclusão social. Destacam-se ainda: trabalho em equipe; gestão participativa e democrática; 
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boas instalações com vários ambientes educacionais (sala de vídeo, brinquedoteca, quadra 

coberta, piscina coberta e aquecida, sala de informática, sala de fisioterapia, biblioteca, pátio 

coberto, cozinha pedagógica, academia ao ar livre coberta e salas de aula); riqueza e variedade 

de material pedagógico;  profissionais com alguma formação específica em educação especial; 

envolvimento da comunidade nos projetos desenvolvidos. 

A ameaça foi caracterizada pela insegurança dos professores de continuarem o 

trabalho realizado pela escola, pois a cada ano ficava a expectativa de se confirmar ou não a 

liberação dos investimentos necessários para o funcionamento dela, e também pelo 

planejamento quinzenal engessado não dando liberdade de se adequar à realidade da escola. 

As oportunidades se firmavam por ser uma escola que atende aos conceitos de 

inclusão dos alunos, realizando a inserção do aluno na Rede Comum de ensino, com 

acompanhamento pedagógico e psicológico. 

A experiência com uso da ferramenta pelas participantes foi muito tímida, mas as 

avaliações feitas por elas foram muito valiosas. O reconhecimento por parte delas de a pesquisa 

se adequar ao plano realizado, atendendo as exigências da Secretaria de Educação e a missão 

da escola, criou a possibilidade de desenvolver um plano que expressasse a realidade da sala de 

aula, com objetivos mais precisos, visto que as professoras entenderam que não precisavam 

planejar a mais nem a menos, mas o necessário para atender ao período determinado. 

A escola ficou na primeira fase do planejamento estratégico, fez o levantamento 

necessário, tendo definidos a sua missão e a visão, mas ficou apenas nisso. Nenhuma estratégia 

foi criada mediante essas informações. Começaram a pensar em maneiras de trazer os pais para 

a participação do dia a dia da escola dos filhos, mas ainda com ações não muito efetivas. 

Outro fator importante foi a avaliação que foi sugerida às participantes, pois elas 

tinham o hábito de avaliar após ter passado o período de 15 dias de realização do plano, pouco 

podendo fazer para adequar o plano ao período estabelecido. A avaliação diária poderia 

proporcionar às participantes a adequação do plano, ainda dentro do período, às mudanças 

necessárias. 

Esse processo também ajudou as professoras a criarem o hábito de avaliação e de 

registro, pois não haviam registrado nada de um plano para o outro, perdendo assim, um banco 

de dados importantíssimo para comparações e histórico da escola. Esses registros também 

poderiam ser utilizados, no ano seguinte, caso outros professores assumissem as turmas. 

E por fim, em relação à reação das participantes frente à experiência de uso do 

planejamento estratégico após o treinamento específico, acredito que as experiências foram 

gratificantes para as professoras, tendo em vista que, em seus relatos, as respostas foram 
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positivas acerca do uso do planejamento estratégico, pois embora a aplicação fosse voltada a 

analisar os planos realizados de forma a ajudar na realização da missão da escola, elas 

destacaram o fato de conseguirem realizar planos que atendiam à realidade da sala de aula, com 

maior praticidade e sem a necessidade de planejar a mais ou a menos. Conseguiram avaliar 

melhor os planos realizados e estavam conseguindo, por meio da análise do que deu certo ou 

não, uma prática docente de avaliação, o que não acontecia antes, ou acontecia após o período 

de realização do planejamento, de modo que poucas mudanças poderiam ser realizadas. 

A escola apresenta um planejamento estratégico na sua fase inicial, apresentando 

somente a análise do ambiente interno, seus pontos fracos e pontos fortes, ameaça e 

oportunidades, o que não caracteriza a real efetivação da metodologia, pois pouco adianta fazer 

esse levantamento e não se trabalhar com essas informações. Na verdade, é como ter as 

ferramentas e matérias primas e não as utilizar ou não ter um plano ou estratégia para 

desenvolver algo. Assim, perdeu-se a oportunidade de alavancar as oportunidades necessárias 

para se tornarem referência, como definido na visão da escola. 

Toda essa vivência da sala de aula, apresentação das dificuldades enfrentadas pelas 

professoras em dar continuidade ao trabalho idealizado para seus alunos, a falta da participação 

da família nesse processo, o embate político em alterar as assistências na área da saúde para 

esses alunos, o controle dos planos de aula pela Secretaria de Educação, foram situações 

relatadas durante a pesquisa que retratam um pouco os grandes desafios da escolarização, da 

necessidade do desenvolvimento de novas atitudes que atendam aos anseios dos profissionais 

da educação. 

As dificuldades encontradas inicialmente foram duas, uma direcionada à baixa 

aceitação das escolas procuradas para participar da pesquisa, não por causa do tema, mas pela 

resistência mesmo em participar. De uma gestora cheguei até a ouvir além do não, que os 

pesquisadores só vão lá para criticar o trabalho das escolas. Os outros casos, são de escolas que 

aceitaram a participar da pesquisa, podendo contribuir com uma visão diferente, pois eram 

escolas particulares, mas o tempo do programa não me permitiu, pois elas só poderiam no ano 

seguinte e preferiam uma pesquisa de pelo menos um ano. 

Este não é o fim e sim o início de um estudo, pois ele não se esgota aqui, há a 

necessidade de continuidade da discussão e do aprofundamento do tema para que o 

planejamento estratégico possa ser usado como ferramenta nas instituições de ensino, ajudando 

a cumprir o seu papel de servir a sociedade de forma eficiente, eficaz e responsável, além de 

promover a gestão democrática. No decorrer da pesquisa me perguntava o quanto o modelo de 
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gestão escolar pode interferir nos planejamentos realizados e espero contribuir neste sentido, 

buscando essas contribuições para um novo estudo. 

Mesmo conhecendo os outros modelos de planejamento, optei pela perspectiva 

estratégica por causa da sua visão sistêmica, que pode dar à escola maior compreensão da sua 

participação como formadora do indivíduo e da sociedade onde está inserida, pois as constantes 

mudanças de ordem social, econômica e tecnológica exigirão cada vez mais das instituições 

educacionais que se organizem e se estruturem com instrumentos que ajudem na gestão escolar. 
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Apêndice A - Termo de anuência 

 

TERMO DE ANUÊNCIA 

 

 

Declaramos, para os devidos fins, que estamos de acordo com a execução do projeto de pesquisa 

intitulado “Planejamento estratégico no ensino e aprendizagem”, sob a coordenação e a 

responsabilidade da aluna SILVIANY DA SILVA COUTINHO GUIMARÃES, do Curso de 

Pós-Graduação em Educação da Universidade federal de Goiás - Regional Jataí, o qual terá o 

apoio desta Instituição. 

 

 

Jataí, 19 de janeiro de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestora 
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Apêndice B - TCLE 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

Convidamos o (a) Sr (a) para participar, como voluntário (a), da pesquisa intitulada 

“PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NO ENSINO E APRENDIZAGEM”. Meu nome é 

Silviany da Silva Coutinho Guimarães, sou a pesquisadora responsável por esta pesquisa e 

minha área de atuação é Educação.  

Sua participação é voluntária e se dará por meio de respostas a entrevistas, preenchendo 

formulários e avaliando a pesquisa pelo desenvolvimento dos planos já realizados.   

Se, depois de consentir em sua participação, o/a Sr(a) desistir de continuar participando, 

tem o direito e a liberdade de retirar seu consentimento em qualquer fase da pesquisa, seja antes 

ou depois da coleta de dados, independentemente do motivo e sem nenhum prejuízo à sua 

pessoa. O (a) Sr (a) não terá nenhuma despesa e também não receberá nenhuma remuneração. 

Os resultados da pesquisa serão analisados e publicados, mas sua identidade não será divulgada, 

sendo mantida em sigilo.   

Qualquer outra informação ou dúvidas sobre a pesquisa poderão ser esclarecidas pela 

pesquisadora responsável, via e-mail silvianycoutinho@gmail.com e, inclusive, sob forma de 

ligação a cobrar, através dos seguintes contatos telefônicos: (64) 98129-4999 ou (64)99963-

4847. Caso persistam dúvidas sobre os seus direitos como participante desta pesquisa, você 

também poderá fazer contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de 

Goiás, no telefone (62) 3521-1215.  

1. Informações iportantes sobre a pesquisa: 

A pesquisa “PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NO ENSINO E APRENDIZAGEM” 

tem por objetivo investigar as contribuições que o planejamento estratégico pode trazer para o 

desenvolvimento de planejamentos eficientes, que possam contribuir com o sucesso e 

minimizar os riscos de fracasso ou não aproveitamento do semestre escolar. Todo o material 

coletado poderá ser conferido por qualquer uma das partes interessadas a qualquer momento. 

Garantimos o sigilo e asseguramos a privacidade e o anonimato de todos/as os/as participantes, 

e que os dados serão utilizados para fins acadêmicos e educacionais, sempre sob codinome, sem 

referências a escola, turma e nome. A qualquer momento, os participantes da pesquisa poderão 

retirar seu consentimento, sem qualquer prejuízo, ou ainda se recusar a responder item ou 

instrumento que fira sua identidade.  

2.Consentimento de Participação na Pesquisa: 

Eu, ............................................................................................................................................, 

inscrito (a) no RG/ CPF ............................................................, abaixo assinado, concordo em 

participar da pesquisa “PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NO ENSINO E 

APRENDIZAGEM”. Informo ter mais de 18 anos de idade e destaco que minha participação 

nesta pesquisa é de caráter voluntária. Fui devidamente informada e esclarecida pela 

pesquisadora responsável, Silviany da Silva Coutinho Guimarães, sobre a pesquisa, os 

procedimentos e métodos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios 

decorrentes de minha participação no estudo. Foi-me garantido que posso retirar meu 

mailto:silvianycoutinho@gmail.com
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[Capture 
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consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. Este documento 

é emitido em duas vias que serão ambas assinadas por mim e pela pesquisadora, ficando uma 

via com cada uma de nós. Declaro, portanto, que concordo com a minha participação no projeto 

de pesquisa acima descrito. 

Jataí, ......... de ............................................ de 2016. 

 

 

Assinatura por extenso do/a participante                                                                               

Impressão datiloscópica 

 

 

 

Assinatura por extenso do pesquisador responsável 
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Apêndice C - Slides utilizados no minicurso. 
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Apêndice D - Questionário 1 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – REGIONAL JATAÍ 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

Questionário 1 
Pesquisa do projeto: O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E A MISSÃO DA ESCOLA: UM 

ESTUDO DE CASO 
 

Nome: ______________________________________________________________________ 
Fantasia: modo como será apresentado no projeto. 
 

Este questionário será utilizado para definição do perfil das professoras que participam deste projeto: 
 

1 – Qual a sua idade? 
_______________anos. 
 

2 – Há quanto tempo você trabalha na educação? 
_______________anos. 
 
3 – Tempo de exercício na função desempenhada na instituição do estudo: 
___________________ 
 
4 – Trabalha em outra instituição que não seja a que participa deste estudo?  
(   ) Sim. Se sim, quantos períodos? _________ (   ) Não 
 

5 – Já atuou ou atua no ensino: 
(   ) Fundamental 
(   ) Médio 
(   ) Superior 
(   ) Outros: ________________________ 
 

6 – Suas experiências profissionais ocorreram em instituições: 
(   ) Públicas     (   ) Privadas 
 

7 – Já trabalhou ou atua na gestão escolar? 
(   ) Sim    (    ) Não 
 

8 – Marque a sua formação: 
(   ) Ensino médio 
(   ) Superior completo 
(   ) Especialização 
(   ) Pós-graduação 
(   ) Mestrado 
(   ) Outros: __________________________________ 
 

9 – Possui alguma especialização na sua área de atuação na instituição que participa da pesquisa? 
(    ) Sim, _______________________________________________ (   ) Não  
 

10 – A obtenção do seu título ocorreu na: 
(   ) Rede pública  (   ) Rede privada 
 

11– Forma do seu curso:    (   ) Presencial  (   ) A distância  
Obrigada pela participação. 
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Apêndice E - Questionário 2 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – REGIONAL JATAÍ 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

Questionário 2 
Pesquisa do projeto: O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E A MISSÃO DA ESCOLA: UM 

ESTUDO DE CASO. 
 

Nome: ______________________________________________________________________ 
 
1 – Com qual regularidade você avalia seu planejamento? 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
______________________ 
2 – Segundo Chiavenato (2003) conhecer os pontos fortes e fracos da instituição nos faz elaborar planos 

mais eficientes. Você reconhece os pontos fortes e fracos da instituição ondevocê trabalha? O que isso 
interfere no seu planejamento? 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________ 
 3 – Seu planejamento está intimamente ligado à Missão da organização? 
 

“MISSÃO: nosso Centro de Ensino tem por missão oferecer aos educandos com necessidades educativas 

especiais, programas educacionais adequados, de acordo com seus interesses, necessidades e 

possibilidades, abrangendo todos os aspectos que promovam o desenvolvimento global dos mesmos, 

visando sua realização pessoal, inclusão e participação no meio social.” 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 
 

4 – Existe um acompanhamento do que é realizado ou não no plano de trabalho? Como é feito? Essa 

avaliação é eficiente? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________ 

 

Obrigada pela participação. 
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Apêndice F - Questionário 3 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – REGIONAL JATAÍ 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

Questionário 3 
Pesquisa do projeto: O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E A MISSÃO DA ESCOLA: UM 

ESTUDO DE CASO. 
 

Nome: ______________________________________________________________________ 
 
1 – Você tentou usar as ferramentas do planejamento estratégico nos últimos planejamentos? 
(   ) Sim     Não (   ) 
 

2 – Conseguiu concluir todo o planejamento idealizado para a quinzena?  
(   ) Sim     Não (   ) 
 

 3 – Baseando-se na missão da organização: 
 
“MISSÃO: nosso Centro de Ensino tem por missão oferecer aos educandos com necessidades educativas 

especiais, programas educacionais adequados, de acordo com seus interesses, necessidades e 

possibilidades, abrangendo todos os aspectos que promovam o desenvolvimento global dos mesmos, 

visando sua realização pessoal, inclusão e participação no meio social. ” 

Conseguiu utilizar alguma metodologia para fortalecer o cumprimento da missão da empresa? 

(   ) Sim     Não (   ) 

 

4 – Conseguiu incluir ou alterar algo que possa ajudar a concretizar a visão da instituição?  
(   ) Sim     Não (   ) 
 

5 – Como membro da equipe, gostaria de sugerir alguma mudança no processo de planejamento da 

escola? (   ) Sim     Não (   ) 
 
Se sim, se sente à vontade para sugerir essa mudança? 
(   ) Sim     Não (   ) 
 
Se sim, qual a sugestão? 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 

6 – Se pudesse indicar alguma mudança, gostaria de incluir a metodologia administrativa do 
planejamento estratégico na sua escola? 
(  ) Sim     Não (   )      (   ) Ainda não entendo direito  
 
7 – Você avalia seu planejamento quinzenal com a visão da instituição escolar, ou seja, com a previsão 

de como a escola estará daqui a alguns anos? 
(  ) Sim     Não (   ) 
 
 

Obrigada pela participação. 
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Apêndice G -  Roteiro de entrevista com a Direção 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – REGIONAL JATAÍ 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

Roteiro para entrevista com a Direção 
Pesquisa do projeto: O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E A MISSÃO DA ESCOLA: UM 

ESTUDO DE CASO. 
Nome: ______________________________________________________________________ 

 
1 – Você percebeu se a equipe tentou usar as ferramentas do planejamento estratégico nos últimos 

planejamentos? 
__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
2 – Alguma colaboradora relatou não conseguir concluir todo o planejamento quinzenal idealizado? 
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 3 – Baseando-se na missão da organização: 
 
“MISSÃO: nosso Centro de Ensino tem por missão oferecer aos educandos com necessidades educativas 

especiais, programas educacionais adequados, de acordo com seus interesses, necessidades e 

possibilidades, abrangendo todos os aspectos que promovam o desenvolvimento global dos mesmos, 

visando sua realização pessoal, inclusão e participação no meio social. ” 

Você consegue perceber as colaboradoras utilizarem alguma metodologia para fortalecer o cumprimento 

da missão da instituição escolar?    

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
4 – Vê a necessidade de incluir ou alterar algo que possa ajudar a concretizar a visão da instituição de 
ensino? 
__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
5 – Como membro da equipe, gostaria de sugerir alguma mudança no processo de planejamento da 

escola? 
__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
Se sim, se sente à vontade para sugerir essa mudança? 
__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

6 – Se pudesse indicar alguma mudança, gostaria de incluir a metodologia administrativa do 

planejamento estratégico na sua escola? 
__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
7 – Você avalia seu planejamento com a visão da instituição de ensino, ou seja, com a previsão de como 

a escola estará daqui a alguns anos? 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
 

Obrigada pela participação. 
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Apêndice H -  Roteiro para entrevista com as participantes da pesquisa. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – REGIONAL JATAÍ 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

Roteiro para entrevista com as professoras 

Pesquisa do projeto: O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E A MISSÃO DA ESCOLA: 

UM ESTUDO DE CASO 

Nome: 

______________________________________________________________________ 

 

1 – Você indicaria o uso das ferramentas do planejamento estratégico para sua escola? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2 – Alguma metodologia apresentada ajudou nos próximos planejamentos? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 3 – Baseando-se na missão da organização: 

Consegue perceber as colaboradoras utilizarem alguma metodologia para fortalecer o 

cumprimento da missão da instituição de ensino?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

4 – Vê a necessidade de incluir ou alterar algo que possa ajudar a concretizar a visão da 

instituição de ensino? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

5 – Como membro da equipe, gostaria de sugerir alguma mudança no processo de 

planejamento da escola? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

6 – Analisando os pontos fracos da escola, a eliminação de algum poderia ajudar a viabilizar a 

concretização da visão da instituição de ensino?  

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

7 – Você se realiza ajudando a concretizar a visão da instituição de ensino? A previsão de como 

a escola estará daqui a alguns anos faz parte da sua visão pessoal? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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Anexo A - Aprovação do Comitê de Ética 
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Anexo B - Material enviado para consulta no e-mail das participantes.  
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