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BORINI, Camila Regina. Relações entre a coordenação pedagógica e o 
planejamento escolar. 2015. 46 folhas. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Graduação em Pedagogia) – Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2015. 
 

 
RESUMO 

 
 
O objetivo deste trabalho é conhecer a relação do coordenador pedagógico com o 
planejamento escolar desde a sua formação. Para tanto, foram realizados estudos 
teóricos envolvendo as temáticas: Projeto Político Pedagógico, planejamento escolar 
e formação de pedagogos, tendo como fonte de pesquisa, levantamento bibliográfico 
a partir de Botareli, Vieira e Salerno (2012); Saviani(2003); Silva (2003); 
Vasconcellos (2007); Veiga (2003), entre outros. Além disso, foram utilizados alguns 
documentos legais para a organização do sistema educacional, entre eles, a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996- LDB 9394/96 e a Resolução 
CNE/CP n°1 de 15 de maio de 2006. Foi realizada coleta de dados envolvendo 80 
escolas da rede municipal e estadual da Cidade de Londrina, por meio da 
participação no evento de extensão A Identidade do Pedagogo como Coordenador 
do Trabalho Pedagógico Escolar nas Instituições Escolares Públicas do Estado do 
Paraná. Pode-se dizer que, diante da pesquisa realizada, é possível compreender 
que o planejamento é algo presente no âmbito escolar, portanto, justifica-se a 
necessidade da escola ter um Projeto Político Pedagógico construído coletivamente 
capaz de nortear o planejamento docente. 
 
Palavras-chave: Planejamento Escolar. Projeto Político Pedagógico. Pedagogo. 
Coletivo. Gestão Democrática. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
BORINI, Camila Regina. Relations between the pedagogical coordinating and 
school planning. 2015. 46 sheets. Course Conclusion paper (Diploma in Education) 
- University of Londrina, Londrina, 2015. 

ABSTRACT 

The objective of this study is to know the relationship of the pedagogical coordinator 
with the school planning since formation. Therefore, theoretical studies have been 
conducted involving some themes: Political Pedagogical Project, school planning and 
educator qualification, and as a source of research, literature from Botareli, Vieira 
and Salerno (2012); Saviani (2003); Silva (2003); Vasconcellos (2007); Veiga (2003), 
among others. In addition, they used some legal documents for the organization of 
the education system, including Law of Guidelines and Bases of National Education 
1996- LDB 9394/96 and the Resolution CNE / CP No. 1 of May 15, 2006. Data 
collection was carried out involving 80 schools in the municipal and state from 
Londrina city, through participation in the extension event The Identity of the 
Educator as Coordinator of the School Pedagogical Work in the Public Educational 
Institutions of the Paraná State.You could say that, through the survey, it is possible 
to understand that planning is something present in schools, so it´s justified that the 
school need to have a Political Pedagogical Project built collectively and able to 
guide the teaching planning. 

Keywords: School Planning. Political Pedagogical Project. Pedagogue. Democratic 
Management. 
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1 INTRODUÇÃO  
 

No Brasil, o curso de pedagogia sofreu alterações significativas ao longo do 

século XX até os dias atuais. Do bacharel, “técnico educacional”, dos anos de 1939, 

ao pedagogo licenciado do século XXI, o docente, pesquisador, apto a exercer as 

atividades que envolvem o apoio escolar, a formação desse profissional, suas 

atribuições nas atividades educacionais, ou seja, a constituição de sua identidade 

profissional é questionável.  Não significa que o curso de pedagogia “...não possua 

uma identidade. Ainda que frágil e abalada em vários momentos de sua história, 

uma vez que o curso existe, ele a tem” (SILVA, 2003, p.2). No entanto, essa 

identidade precisa ser melhor compreendida. 

Dentre as funções do pedagogo, destaca-se o planejamento, pois cabe a ele 

organizar a elaboração coletiva do Projeto Político Pedagógico, colaborar para a 

efetivação do plano de aula e a participação de todos nos assuntos educacionais. 

Considera-se o planejamento como uma atividade inerente do pedagogo, uma vez 

que todas as suas atividades necessitam de uma previsão da ação. Conforme 

Saviani (2003, p.11) destaca, “...o trabalho se instaura a partir do momento em que 

seu agente antecipe mentalmente a finalidade da ação”, ou seja, quando planeja 

para atingir objetivos, dessa maneira, planejar indica finalidades. 

Diante desses pontos estudados nas aulas de Coordenação do Trabalho 

Pedagógico Escolar e Não Escolar e também no projeto: “A Identidade do Pedagogo 

como Coordenador do Trabalho Pedagógico Escolar nas Instituições Escolares 

Públicas do Estado do Paraná”, coordenado pela professora Dra. Rosana Sousa 

Pereira Lopes, surgiu o interesse em saber quais as relações entre a coordenação 

pedagógica e o planejamento escolar. 

Dessa forma, este trabalho busca conhecer a relação do coordenador 

pedagógico com o planejamento escolar desde a sua formação, conceituar 

planejamento, reconhecer o planejamento como uma atividade inerente ao 

pedagogo, ressaltar a importância do ato de planejar nos espaços escolares, 

reconhecer o Projeto Político Pedagógico como o maior exemplo de planejamento 

existe na escola e ressaltar a importância do planejamento coletivo.Diante disso, 

este trabalho divide-se em três capítulos. 

O primeiro, denominado Concepções e sentidos do planejamento escolar, 

apresenta conceitos sobre o significado de planejamento em um sentido geral, cujo 
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foco, o planejamento escolar, ressaltando a importância do planejar nos espaços 

escolares, com especial atenção ao Projeto Político Pedagógico, a considerar a 

relação entre homem, intencionalidade, trabalho e processo de humanização 

proposto por Marx. 

O capítulo intitulado A formação do pedagogo e suas relações com o 

planejamento escolar apresenta, ainda que, de maneira sucinta, os principais 

marcos legais da formação de pedagogos no Brasil a partir de sua criação, no 

decreto n° 1.190 de 1939, os pareceres nº251/62 e nº 252/69 e a Resolução 

CNE/CP n°1, de 15 de maio de 2006 que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o curso de pedagogia, licenciatura, objetivando apontar considerações sobre a 

identidade do pedagogo e suas atribuições com especial atenção às informações 

que dizem respeito ao planejamento educacional.  

O último capítulo conta com uma pesquisa de campo de caráter qualitativo 

realizada entre os meses de agosto e dezembro de 2013, com coordenadores 

pedagógicos, diretores e docentes a partir da aplicação de quatro questões 

envolvendo 80 escolas das redes municipais e estaduais da cidade de Londrina, 

durante o   evento realizado na Universidade Estadual de Londrina intitulado como I 

Jornada: A Identidade do Pedagogo como Coordenador do Trabalho Pedagógico 

Escolar, registrado sob o n. 830 na Universidade Estadual de Londrina- UEL, 

decorrente do projeto de pesquisa 8308 - A Identidade do Pedagogo como 

Coordenador do Trabalho Pedagógico Escolar, nas Instituições Escolares Públicas 

do Estado do Paraná. 

Planejar é, pois, uma atividade inerente ao pedagogo, fundamental para que 

haja uma contemplação das atividades a serem realizadas e norteador ao intuito de 

alcançar resultados significativos, pois a educação só ocorre de fato quando é 

intencional, quando há um propósito. Para tanto, é preciso reconhecer que o Projeto 

Político Pedagógico é o maior exemplo de planejamento existente na escola. É ele 

que orienta todo o corpo escolar e permite a vivência democrática, já que este deve 

ser construído coletivamente.  
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2 CONCEPÇÕES E SENTIDOS DO PLANEJAMENTO ESCOLAR 
 

Voltando às raízes, segundo Severino (2005), sabe-se que Pedagogia é uma 

atividade intencional e formativa que requer o cuidado com a vida e, portanto, 

justifica-se a afirmação de que o planejamento é inerente a toda e qualquer atividade 

pedagógica escolar, inclusive a do pedagogo, já que é formado para exercer e 

organizar esta atividade pedagógica. Contudo, “pedagogia, em seu sentido mais 

profundo é atividade de interação entre pessoas mediante a qual umas interagem 

com outras, buscando intencionalidade formativa” ( SEVERINO, 2005, p. 35-36). Em 

vista disso, pode-se dizer que a interação e o envolvimento com outros indivíduos 

propiciam conhecimento. 

O planejamento escolar é um grande exemplo de interação, pois ele permite 

diálogo entre pedagogos, professores e educandos. Silva V. (S/D, p.13) alerta que 

“na perspectiva da gestão democrática o planejamento escolar caracteriza-se pelo 

seu caráter interativo/dialógico e flexível”. Esta afirmação pode ser melhor 

compreendida, se remetida ao que significa planejar.  

Planejar refere-se à organização de ideias, de atitudes que se pretende 

tomar para atingir resultados positivos e satisfatórios.  O planejamento sempre 

acompanhou o homem em sua trajetória, porque antes de fazer algo, de praticar um 

ato, ele planeja para, então, atingir o seu objetivo. O homem, ao pensar em suas 

atitudes, mesmo inconsciente, está planejando. De acordo com Silva M. (S/D), a 

ideia de planejamento acompanha o homem em seu processo de humanização, 

demanda pensamento, reflexão e decisão. Ela está relacionada ao que desejamos 

realizar e transformar. 

Segundo Menegolla e Sant’ Anna (2010, p.15): 
  
Por isso, planejar é uma exigência do ser humano; é um ato de 
pensar sobre um possível e viável fazer. E como o homem pensa o 
seu “quefazer”, o planejamento se justifica por si mesmo. A sua 
necessidade é a sua própria evidência e justificativa. 
 
 

Dessa maneira, o planejamento acompanha o homem em todos os seus 

momentos, em cada passo que precisa dar, enfim, numa simples prática natural no 

seu cotidiano, ou seja, o ser humano tem a necessidade de planejar, porquanto vê-
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se necessitado a tomar decisões para estabelecer como será o seu dia e a chegar a 

resultados satisfatórios.  
 
O planejamento enquanto construção-transformação de 
representações é uma mediação teórica metodológica para ação, 
que em função de tal mediação passa a ser consciente e intencional. 
Tem por finalidade procurar fazer algo vir à tona, fazer acontecer, 
concretizar, e para isto é necessário estabelecer as condições 
objetivas e subjetivas prevendo o desenvolvimento da ação no tempo 
(VASCONCELLOS, 2000, p.79 apud GAMA, FIGUEIREDO, S/D, p.3)  

 

Planejar demanda coordenação das atividades, conhecimento do que é 

necessário fazer, objetivos a atingir, ponderação dos pontos de vista e 

reorganizações de ideias.  O dicionário Houaiss da língua portuguesa (2004, p.2233) 

define planejar como: “1 elaborar o plano ou a planta de; projetar 2 organizar plano 

ou roteiro de; programar 3 ter a intenção de; tencionar”. 

O planejamento é uma ação de construção de pessoas e pode colaborar 

para a formação de indivíduos capazes de criar o novo e, portanto, hábil para 

compreender a si e a realidade que o cerca. Também influencia na formação de 

sujeitos questionadores, de opiniões próprias, aptos a reconhecer os seus direitos e 

criarem sua própria história. Portanto, o planejamento pode colaborar no processo 

de humanização. Segundo Saviani (2003), o processo de produção da existência 

humana demanda reflexão, o homem necessita pensar, objetivar mentalmente suas 

ações, ou seja, planejar. 

Mas o que seria humanizar? O dicionário Houaiss da língua portuguesa 

(2004, p.1555) apresenta humanizar como “1 tornar (-se) humano, dar ou adquirir 

condição humana; humanar (-se) 2 tornar (-se) benévolo, ameno, tolerável; humanar 

(-se) 3 tornar (-se) mais sociável, mais tratável; civilizar (-se), socializar (-se)”. 

Silva V. (S/D) deixa claro que, para Marx, o processo de humanização é 

compreendido e analisado, basicamente, a partir da categoria trabalho, é por meio 

dele, que o homem passa a humanizar-se, pois é uma categoria muito importante. 

Diante disso e dos significados apresentados para o termo humanizar, fica claro que 

o homem se torna civilizado e diferente de outras espécies por meio do trabalho.  

Ressalta-se que trabalho é uma ação humana intencional e portanto,  

deveria ser planejada, visto que o trabalho deveria ter metas a cumprir, um objetivo 

a atingir. Assim, “o trabalho não é qualquer tipo de atividade, mas uma ação 

adequada a finalidades” (SAVIANI, 2003, p.11). 
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2.1  PLANEJAMENTO ESCOLAR 

 

É importante pensar na especificidade do conceito de planejamento no 

campo educacional, uma vez que deveria estar presente em toda instituição escolar 

de forma significativa já que é por meio deste que os educadores e pedagogos 

podem prever suas ações e atingir possíveis resultados de avanço ou de 

questionamentos que possam surgir por parte dos educandos e formar indivíduos 

capacitados em seu desenvolvimento. Nas palavras de Silva M.(S/D,p.2): 

 
O desafio é pensar na especificidade do conceito de planejamento no 
campo educacional e na reflexão quanto às implicações de 
transposições lineares não reflexivas de teorias e práticas de 
planejamento não condizentes com os fins da educação e o papel 
social das escolas. 

 
De acordo com Botareli, Vieira e Salerno (2012), o planejamento 

educacional envolve a organização das metas educacionais, ou seja, tudo que 

envolve o âmbito escolar precisa ser pensado, ter objetivos a atingir, isto é, requer 

planejamento para que a escola caminhe de maneira adequada. Dessa maneira, 

faz-se necessário bosquejar as atividades, visto que tem um papel importante na 

formação de indivíduos e em seu desenvolvimento. Dentro dela há muitos objetivos 

para alcançar e, com a ajuda do planejamento, é possível. Botareli, Vieira e Salerno 

(2012, p.217) explicam que “é necessário considerar os instrumentos disponíveis 

para, com responsabilidade, galgar as metas da educação, que no âmbito geral, é o 

ensino”.  

Dentro da escola, o planejamento traz benefícios para os professores, 

pedagogos e diretores, em razão de que com ele é possível trilhar um caminho 

seguro, capaz de render bons frutos, se trabalhado de maneira abrangente.  Por 

isso:  
 
O planejamento escolar deve ser realizado na esfera local 
considerando os aspectos e influências da esfera global, envolvendo 
a integração de professores, alunos, zeladores, secretários, 
bibliotecários, diretor, enfim, toda a comunidade escolar e extra 
escolar. Precisa ser um processo interativo, por meio do qual, 
ambos, professor e alunos, aprendem sobre si e sobre a realidade 
escolar onde estão inseridos (BOTARELI; VIEIRA; SALERNO, 2012, 
p.218-219).  
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Nada melhor para atingir resultados satisfatórios do que entender o 

planejamento como algo democrático, elaborado coletivamente, afinal, no momento 

de sua composição, opiniões podem ser trocadas e as dúvidas podem ser sanadas. 

Ao se tratar de construção de planejamento democrático e coletivo, não há 

melhor exemplo do que o Projeto Político Pedagógico. Não que sempre ele é 

construído com a participação de todos que fazem parte da escola, ou seja, 

professores, funcionários, diretores e a comunidade escolar, mas para obter sucesso 

é assim que tem que ser. O Projeto Político Pedagógico pode ser compreendido 

“como a sistematização, nunca definitiva, de um processo de planejamento 

participativo” (VASCONCELLOS, 2007, p.17), ou seja, deve estar sempre em 

construção, buscando melhorias, demandando intencionalidade. 

O Projeto Político Pedagógico é considerado o principal planejamento de 

uma escola, umas das principais atividades do pedagogo é elaborar/reelaborar este 

documento considerado o norteador da escola. Contudo, só acontece de maneira 

correta se for elaborado coletivamente, como supracitado.  Assim, Botareli, Vieira e 

Salerno (2012, p.220) destacam:  
 
a gestão da escola não deve ser pensada de forma compartimentada 
onde uma minoria pensa e decide, e a maioria executa, em outras 
palavras, não deve existir ruptura entre o pensar/planejar e o 
fazer/agir em nenhum caso ou condição profissional dentro da 
instituição escola. 
 

É neste momento de participação coletiva na elaboração do Projeto Político 

Pedagógico que os professores se destacam, pois, devem ter total conhecimento 

deste documento e utilizá-lo como base para elaboração dos planos de aula, já que 

este é o documento norteador para uma escola caminhar bem. Se for consultado 

com frequência, ter clareza em seus objetivos e os professores o adotarem como 

fonte principal de pesquisa para elaboração de seus planos, a possibilidade de 

execução do projeto pedagógico tornam-se mais efetivas e consegue haver mais 

qualidade no trabalho educativo, visto que os planejamentos são capazes de 

alcançar maior sintonia.  As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica 

(2013, p. 47) destacam que: 
 
O projeto político pedagógico deve, pois, ser assumido pela 
comunidade educativa, ao mesmo tempo, com sua força indutora do 
processo participativo na instituição e como um dos instrumentos de 
conciliação das diferenças, de busca da construção de 
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responsabilidade compartilhada por todos os membros integrantes 
da comunidade escolar. 
 

As Diretrizes Curriculares para Educação Básica (2013) evidenciam que o 

Projeto Político Pedagógico representa mais do que um documento. Ele é um meio 

de garantir uma escola democrática e autônoma para todos. 

O Projeto Político Pedagógico expressa a identidade da comunidade 

escolar, indica a direção a seguir, não apenas para gestores e professores, mas 

também funcionários, educandos e famílias. É um instrumento de trabalho que deve 

ser utilizado com frequência,  já que, ao consultá-lo, grandes dúvidas podem ser 

aquietadas.  

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB 

n°9.394/96:  
 
Art. 12º: Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas 
comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de: 
I - elaborar e executar sua proposta pedagógica; 
[...]  
IV - velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente; 
[...] 
VII - informar os pais e responsáveis sobre a frequência e o 
rendimento dos alunos, bem como sobre a execução de sua 
proposta pedagógica. 
 

O Art. 12° e os incisos determinam que a escola carece elaborar e executar 

um Projeto Político Pedagógico de forma a atingir os objetivos propostos, além de 

acompanhar e apoiar o planejamento docente para que tudo caminhe 

adequadamente no âmbito escolar. Vale a pena lembrar que é fundamental 

estabelecer a relação família/escola, visto que esta relação ajuda no 

desenvolvimento do aluno no processo educacional. 

 
Art. 13º. Os docentes incumbir-se-ão de: 
I - participar da elaboração da proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino; 
II - elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta 
pedagógica do estabelecimento de ensino;  
 

Este artigo indica ao professor a relação que deve ser estabelecida entre 

projeto pedagógico e planejamento, além de propor a participação docente na 

construção do Projeto Político Pedagógico. Ação confirmada no Art. 14°, desta 

mesma lei. 
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Art. 14º. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão 
democrática do ensino público na educação básica, de acordo com 
as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios: 
 I - participação dos profissionais da educação na elaboração do 
projeto pedagógico da escola; 
 

 A LDB n°9.394/96, por meio dos Arts. 12°, 13° e 14° estabelece duas 

determinações principais ao docentes e instituições de ensino: elaboração coletiva 

do Projeto Político Pedagógico e utilização do projeto como ponto de partida para 

construção do planejamento docente que precisa zelar pela aprendizagem dos 

educandos e reorganizar o mesmo conforme as necessidades educacionais do 

aluno, visando o seu objetivo. 

É possível considerar que, a partir dos pressupostos legais que envolvem a 

construção do trabalho pedagógico escolar de docentes e coordenadores, as 

relações entre Projeto Político Pedagógico e planejamento escolar são 

determinações a serem cumpridas.  Assim, a relação Projeto Político Pedagógico e 

planejamento docente é uma imposição legal a docentes e escolas.  

Além, estudos pedagógicos apontam que planejamento docente é mais 

organizado e coerente se estiver interligado com o Projeto Político Pedagógico, 

porquanto expressam um compromisso sociopolítico da comunidade escolar e do 

professor. Veiga (2003) apresenta o entendimento de projeto como um processo 

permanente de reflexão coletiva que envolve uma postura diagnóstica da realidade e 

a possibilidade de aproximar a comunidade escolar da concretização de seus 

objetivos coletivos. 
 
Em diferentes momentos e lugares em que a educação se 
desenvolve somos solicitados a apresentar algum tipo de documento 
que expresse o planejamento do trabalho a ser desenvolvido. Seja a 
proposta pedagógica da escola, o projeto político-pedagógico da 
instituição, o plano de curso, o plano de aula, enfim, a necessidade 
de se trabalhar de forma planejada sempre foi uma constante e 
continua fortemente presente no interior da escola. Também, no 
âmbito dos sistemas de ensino encontramos a demanda pelo 
planejamento do trabalho a ser desenvolvido, desde o Plano 
Nacional de Educação com suas metas e diretrizes, até os planos 
elaborados pelos sistemas de ensino nos estados e municípios 
(SILVA M. S.P.,S/D apud SILVA, S/D, p.8-9). 
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O Projeto Político Pedagógico pode ser considerado um documento que 

registra os resultados obtidos na escola e um suporte para os seus funcionários. 

Este documento desperta a realidade da comunidade atendida na escola. Dessa 

maneira, é fundamental atentar-se às especificidades da escola. 

A escola tem a função de transmitir o saber elaborado, um conhecimento 

sistematizado, trabalhar a ciência e fornecer instrumentos que possibilitam o acesso 

a esse tipo de conhecimento, fazer com que o educando aproprie-se dos conteúdos 

e os domine. Para tanto, o professor deve organizar as suas aulas a partir do plano 

de aula. 

O plano de aula é um grande exemplo de planejamento e é algo que todos 

os professores devem realizar. Mas, apesar disso e da sua grande importância, 

muitos o encaram como um “mal necessário”, como algo que deve ser feito uma 

única vez, logo, deixando de encarar a realidade da turma, pois cada turma pede um 

planejamento diferente, por serem turmas distintas, indivíduos diferentes. Se o 

professor for crítico, inovador e pensar no seu educando, vai entender que o plano é 

fundamental para uma aula de qualidade e sucesso. 

Para que os planos sejam, efetivamente, instrumentos para a ação, devem 

ser como guia de orientação e apresentar ordem sequencial, objetividade e 

coerência. Também vale a pena lembrar que o planejamento não precisa ser 

seguido à risca, mas ser flexível. É importante aproveitar o interesse e a curiosidade 

dos estudantes sobre o tema trabalhado, buscando o crescimento do educando e, 

como dito anteriormente, estar entrelaçado com o Projeto Político Pedagógico. 

Poltronieri (2009) aponta que, na escola, o planejamento é um documento 

que, para se constituir, deve apresentar alguns itens como:  identificação da escola; 

objetivo geral e objetivos específicos; conteúdos; estratégias; recursos; cronograma 

e avaliação. De acordo com Correa (2009)1, além dessa estrutura, o planejamento 

possui funções, sendo essas: 

 
a) Explicar os princípios, diretrizes e procedimentos do trabalho 
docente que as segurem a articulação entre as tarefas da escola e as 
exigências do contexto social e do processo de participação 
democrática. 
b) Expressar os vínculos entre o posicionamento filosófico, político-
pedagógico e profissional e as ações efetivas que o professor irá 

                                                
1 Extraído do site http://escoladossonhosclaudia.blogspot.com.br/2009/07/o-planejamento-
escolar.html. 
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realizar na sala de aula, através de objetivos, conteúdos, métodos e 
formas organizativas de ensino. 
c) Assegurar a racionalização, organização e coordenação do 
trabalho docente, de modo que a previsão das ações docentes 
possibilite ao professor a realização de um ensino de qualidade e 
evite a improvisação e a rotina. 
d) Prever objetivos, conteúdos e métodos a partir de consideração 
das exigências postas pela realidade social, do nível de preparo e 
das condições sócio-culturais e individuais dos alunos. 
e) Assegurar a unidade e a coerência do trabalho docente [...] 
f) Atualizar os conteúdos do plano sempre que for preciso, 
aperfeiçoando-o em relação aos progressos feitos no campo dos 
conhecimentos, adequando-os às condições de aprendizagens dos 
alunos, aos métodos, técnicas e recursos de ensino que vão sendo 
incorporados nas experiências do cotidiano. 
g) Facilitar a preparação das aulas: selecionar o material didático em 
tempo hábil, saber que tarefas professor e alunos devem executar. 
Replanejar o trabalho frente a novas situações que aparecem no 
decorrer das aulas. 
 

Diante desses fatores, é preciso entender que o planejamento é um guia 

para obtenção de tarefas bem sucedidas na esfera escolar e aulas eficazes tendo, 

como foco, o crescimento intelectual do aluno. 

Assim como é necessário pensar no plano de aula, é fundamental refletir 

acerca das formas de avaliar o educando para verificar se o ensino está sendo 

efetivado. Deste modo, as avaliações devem ser diversificadas, buscando atender 

as necessidades de cada sala de aula. Portanto, é importante que a escola planeje 

os métodos de avaliação utilizados no decorrer do ano letivo, buscando focar no 

crescimento do estudante e registrar no Projeto Político Pedagógico, assim como 

aponta as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Básica (2013, p.51-52). 

Diante desses fatores, é preciso entender que o planejamento escolar é um 

processo reflexivo que demanda um olhar apurado sob a escola. Ou seja, é 

necessário olhar a fundo, conjeturar suas especificidades e planejar de acordo com 

a realidade da escola para que o objetivo proposto seja alcançado com sucesso. 

Silva M. (S/D) salienta que é preciso observar a realidade cultural, pedagógica, 

física, política e social da escola. Além disso, deve-se compreender que o 

planejamento escolar veio para auxiliar, para facilitar a prática pedagógica, enfim, 

impor metas para que a escola caminhe de maneira adequada e atinja resultados 

satisfatórios.  Com ele, o conteúdo pode ser transmitido adequadamente e as 

peculiaridades dos educandos são atendidas, logo, tendo uma organização escolar. 

É importante ressaltar que deve-se buscar atender primeiramente as maiores 
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dificuldades apresentadas dentro da escola, da sala de aula, para, depois então, a 

sala, o âmbito escolar no geral ter um bom andamento, afinal, quando há 

organização, há beneficiamento por parte dos alunos. 
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3 A FORMAÇÃO DO PEDAGOGO E SUAS RELAÇÕES COM O PLANEJAMENTO 

ESCOLAR  
 

O planejamento é uma atividade específica da coordenação do trabalho 

pedagógico escolar, não há como prever rompimentos entre coordenação e 

planejamento. Isto posto, pode-se dizer que planejar é uma atividade inerente à 

função do pedagogo, já que atuação deste profissional caracteriza-se por docência, 

pesquisa e apoio escolar (atividades que envolvem a coordenação e gestão). Cabe 

refletir como a formação de pedagogos no Brasil contempla as discussões em torno 

do planejamento escolar. Assim, esse capítulo propõe uma retomada dos principais 

marcos legais da formação do pedagogo, analisando como foi abordado o tema 

planejamento na formação inicial dos pedagogos no Brasil. 

 

3.1 O SURGIMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA 

 

O curso de pedagogia surgiu na década de 30 e teve suas estruturas 

firmadas no Brasil no ano de 1939. Ele constituiu-se no academicismo por meio da 

organização da Faculdade Nacional de Filosofia, da Universidade do Brasil, “através 

do Decreto-Lei nº 1.190 de 4 de abril de 1939, possibilitando a formação de 

bacharéis e licenciados” (SILVA,1999, p.33 apud SOUSA e FROTA, S/D, p.2).  

De acordo com Sousa e Frota (S/D), o professor primário era formado na 

escola normal e o professor secundário, nos cursos superiores, no conhecido 

sistema 3+1, que consistia em três anos de bacharelado e um de didática no ensino 

superior. O curso ofertava a possibilidade de formação do “técnico Educacional”, 

para isso, era necessária a conclusão de três anos de estudos e obtinha-se o título 

de bacharel.  A proposta curricular do curso para a formação do bacharel 

contemplava as seguintes disciplinas: 
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Quadro 1. Disciplinas que Compunham o Curso de Pedagogia para Bacharel 

1° SÉRIE 2° SÉRIE 3° SÉRIE 

1. Complementos de Matemática 

2. História da Filosofia 

3. Sociologia 

4. Fundamentos Biológicos da 

Educação 

5. Psicologia Educacional 

1. Estatística Educacional 

2. História da Educação 

3. Fundamentos 

Sociológicos da Educação 

4. Psicologia Educacional 

5. Administração Escolar 

1. História da Educação 

2. Psicologia Educacional 

3. Administração Escolar 

4. Educação Comparada 

5. Filosofia da Educação 

Fonte: Art. 19° Decreto-Lei nº 1.190/39 

 
Segundo Silva (2003), no caso do bacharelado, é possível observar que 

havia uma disciplina de administração escolar que buscava formar técnico de 

educação. Contudo, nota-se que não havia nenhuma disciplina que focava 

diretamente no planejamento, com o foco de ensinar os futuros pedagogos a 

organizar as atividades escolares, apesar das funções dos bacharéis serem as de 

“administração, planejamento de currículos, orientação a professores, inspeção de 

escolas, avaliação do desempenho dos alunos e dos docentes, de pesquisa e 

desenvolvimento tecnológico da educação” (BRASIL, 2005, p.2). 

A formação do licenciado exigia mais um ano de estudo focado na área da 

didática, sendo a sua organização curricular a seguinte: 

 

Quadro 2. Disciplinas que Compunham a Licenciatura em Pedagogia 

DISCIPLINAS 

1. Didática Geral 

2. Didática Especial 

3. Psicologia Educacional 

4. Administração Escolar 

5. Fundamentos Biológicos da Educação 

6. Fundamentos Sociológicos da Educação 

Fonte: Art. 20° Decreto-Lei nº 1.190/39 

 

Diante da proposta curricular apresentada, a identidade do curso de 

pedagogia passou a ser questionada e, com isso, muitos defendiam a sua extinção 
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das universidades por estar perdendo credibilidade, afinal, passou a ser considerado 

um curso sem conteúdo próprio. 

 
3.2 AS TRANSFORMAÇÕES OCORRIDAS A PARTIR DOS ANOS DE 1960 

 
Segundo Sousa e Frota (S/D, p.4), com a efetivação da LDB n°4.024/61, foi 

estabelecido um currículo mínimo e obrigatório de formação de professores. Assim, 

o “Curso de Pedagogia teve sua regulamentação definida pelos Pareceres do CFE: 

nº 251/62 e 252/69”.  

Por meio do Parecer do Conselho Federal de Educação nº 251/62, 

elaborado por Valnir Chagas2, foram definidas as sete disciplinas que deveriam 

compor o currículo mínimo de Pedagogia, sendo cinco obrigatórias e duas opcionais, 

escolhidas pela instituição. As matérias estabelecidas para o bacharelado foram: 

  
Quadro 3. Disciplinas Estabelecidas 

DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS DISCIPLINAS OPCIONAIS 
1.Psicologia da Educação 
2.Sociologia Geral e da Educação 
3.História da Educação 
4.Filosofia da Educação 
5.Administração Escolar 

1.Biologia 
2. História da Filosofia 
3. Estatística 
4. Métodos e Técnicas de Pesquisa 
Pedagógica 
5. Cultura Brasileira 
6. Educação Comparada 
7. Higiene Escolar 
8. Currículos e Programas 
9. Técnicas Audiovisuais de Educação 
10. Teoria e Prática da Escola Primária 
11. Teoria e Prática da Escola Média 
12. Introdução à Orientação Educacional 

Fonte: ( SILVA, 2003, p.16) 

 

De acordo com SILVA (2003), aquele que desejasse cursar licenciatura 

deveria frequentar as aulas de prática de ensino e didática. Além do mais, destaca 

                                                
2 Segundo Silva (2003) Valnir Chagas nasceu nos anos 20 e era formado em Direito, Letras 
e Pedagogia. Durante 18 anos, foi membro do Conselho Federal de Educação. Foi relator 
de vários pareceres mas em especial o de 1962 e o de 1969, que gerou mudanças no curso 
de pedagogia. Segundo Pinto (2010), Valnir Chagas participou de várias reformas 
universitárias, fazendo diferença no meio educacional. Maiores informações sobre sua vida 
pessoal e profissional podem ser encontradas na obra de Pinto (2010). 
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que o parecer n° 251/62, em nenhum momento, refere-se às funções do técnico de 

educação ou especialista de educação, simplesmente, apresenta vestígios em 

relação à função do bacharel ao determinar administração escolar como uma das 

disciplinas obrigatórias para a formação do técnico de educação. É preciso destacar 

que o Parecer n° 251/62 não faz nenhuma menção em relação ao planejamento. 

Diante desses impasses, o bacharelado e a licenciatura ainda permaneciam.  

Apesar da reformulação curricular apresentada pelo Parecer nº 251/62, a 

função do pedagogo e sua identidade continuavam a ser  questionadas, pois 

segundo Silva (2003), funções eram indefinidas, pois não possuía “um campo 

profissional que o demandasse” (SILVA, 2003, p. 13). Assim:  

 
diante da indefinição da qual padecia o curso de pedagogia e da 
insegurança e consequente insatisfação dos estudantes e 
profissionais ligados a esse campo, ganhava corpo a ideia de se 
reformular não apenas o rol de disciplinas do curso, mas também sua 
estrutura curricular (SILVA, 2003, p. 23).  
 

Diante das indefinições do curso de Pedagogia, Arantes (2006) ressalta que 

foi a partir da Reforma Universitária3, sob a Lei n° 5.540/68, que grandes mudanças 

ocorreram nos cursos superiores de educação. A partir desta reforma, o curso de 

Pedagogia passou por alterações com o Parecer n° 252/69. Sousa e Frota (S/D) 

apontam que, com a criação do parecer nº 252/69, sendo também de autoria de 

Valnir Chagas, ocorreram mudanças como reforma de currículo, procurando formar 

especialistas, além de tecer expectativas de criar outras habilitações necessárias 

para o desenvolvimento nacional.  Conforme o Art. 30° da Lei n° 5.540/68: 

 
 A formação de professores para o ensino do segundo grau, de 
disciplinas gerais ou técnicas, bem como o preparo de especialistas 
destinadas ao trabalho do planejamento, supervisão, administração, 
inspeção e orientação no âmbito de escolas e sistemas escolares 
(BRASIL, 1968). 
 

A nova organização curricular estabelecida foi dividida em duas partes:  

 

 

                                                
3 Segundo Antunes et. AL (S/D), a Reforma Universitária foi uma mudança ocasionada na 
estrutura administrativa e política, devido a grandes críticas a estes eixos. Ela é 
caracterizada pela promulgação da Lei 5.540, de novembro de 1968, que acarretou maior 
acesso ao ensino superior, principalmente, em rede privada. 
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Quadro 4.  Novo Currículo Mínimo para o Curso de Pedagogia 

DISCIPLINAS COMUNS PARTE DIVERSIFICADA 

1.Sociologia Geral 

2.Sociologia da Educação 

3.Psicologia da Educação 

4.História da Educação 

5.Filosofia da Educação 

6.Didática 

1.Estrutura e Funcionamento do Ensino de 1° Grau 

2. Estrutura e Funcionamento do Ensino de 2°Grau; 

3. Estrutura e Funcionamento do Ensino Superior; 

4.Princípio e Métodos de Orientação, Educacional; 

5. Princípios e Métodos de Administração Escolar; 

6. Administração da Escola de 1° Grau; 

7. Princípios e Métodos de Supervisão Escolar; 

8.Supervisão da Escola de 1.° Grau; 

9. Princípios e Métodos de Inspeção Escolar; 

10.Inspeção da Escola de 1°Grau; 

11. Estatística Aplicada à Educação; 

12. Legislação do Ensino; 

13. Orientação Vocacional; 

14. Medidas Educacionais; 

15. Currículos e Programas; 

16. Metodologia do Ensino de 1° Grau; 

17. Práticas de Ensino na Escola de 1.° Grau (estágio). 

Fonte: Parecer  CFE n° 252/69, (BRASIL,1969) 

 

No que se refere às matérias básicas, a organização curricular não sofreu 

grandes mudanças, levando em consideração o Parecer nº 251/62, porquanto 

simplesmente a disciplina de Administração Escolar deslocou-se para parte 

diversificada do curso e, em seu lugar, foi estabelecida a matéria de Didática. A 

outra alteração ocorreu em relação à disciplina de Sociologia, que foi dividida em 

Sociologia Geral e Sociologia da Educação. Já na parte diversificada, as matérias 

que passaram a compor a formação para a gestão escolar tornaram-se, habilitações 

profissionais. De acordo com o Art. 3°, do Parecer n° 252/69 (BRASIL, 1969), as 

habilitações foram organizadas da seguinte maneira: 

A) Orientação Educacional: estrutura e funcionamento dos ensinos de 1º e 

2º graus; princípios e métodos de orientação educacional; orientação vocacional; 

medidas educacionais;  

B) Administração Escolar para o exercício nas escolas de 1º e 2º graus: 
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estrutura e funcionamento dos ensinos de 1º E 2º graus; princípios e métodos de 

administração escolar; estatística aplicada a educação; 

C) Supervisão Escolar para o exercício nas escolas de 1º e 2º graus: 

estrutura e funcionamento dos ensinos de 1º e 2º graus; princípios e métodos de 

supervisão escolar; currículos e programas; 

D) Inspeção Escolar para o exercício nas escolas de 1º e 2º graus: estrutura 

e funcionamento dos ensinos de 1º e 2º graus; princípios e métodos de inspeção 

escolar; legislação de ensino; 

E) Ensino das Disciplinas e atividades práticas dos cursos normais:  

estrutura e funcionamento do ensino de 1° grau; metodologia do ensino de 1º grau; 

práticas de ensino na escolas de 1º grau (estágio); 

F) Administração Escolar para o exercício nas escolas de 1º grau: estrutura 

e funcionamento do ensino de 1°grau; administração da escolar de 1º grau; 

estatística aplicada a educação; 

G) Supervisão Escolar para o exercício nas escolas de 1º grau: estrutura e 

funcionamento do ensino de 1° grau; supervisão escolar de 1° grau; currículos e 

programas;  

H) Inspeção Escolar para o exercício nas escolas de 1º grau: estrutura e 

funcionamento do ensino de 1° grau inspeção escolar de 1º grau; legislação de 

ensino.  

No que concerne à habilitação em planejamento, o artigo 8° do Parecer n° 

252/69 (BRASIL, 1969) aponta que a formação de especialistas em Planejamento 

Educacional era somente no mestrado. 

Sousa e Frota (S/D) mostram que o Parecer nº 252/69 estabelece que o 

curso de pedagogia tem como objetivo preparar pessoas para ser educadores, para 

atuar no âmbito educacional, assim passando a ter uma parte teórica que consiste 

nos estudos das disciplinas do curso e da parte prática que foca as necessidades 

pedagógicas. Dessa maneira, ficou fixado Curso de licenciatura em Pedagogia se 

extinguindo o bacharelado, no âmbito legal. 

 
3.3. O PLANEJAMENTO MEDIANTE A LDB N° 9394/96 E A RESOLUÇÃO CNE/CP N°1 DE 15 

DE MAIO DE 2006 
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Apesar das várias mudanças ocorridas na formação do pedagogo no Brasil, 

com a promulgação da LDB n°9.394/96 as discussões sobre a identidade do 

pedagogo e sua formação se fortificaram. Diante disso, foi aprovada as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para curso de Pedagogia em 2005, por meio do parecer nº 5, 

e em 2006, por meio da Resolução CNE/CP n° 1 de 15 de maio, assim: 

  
Art. 2º As Diretrizes Curriculares para o curso de Pedagogia aplicam-
se à formação inicial para o exercício da docência na Educação 
Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de 
Ensino Médio, na modalidade Normal, e em cursos de Educação 
Profissional na área de serviços e apoio escolar, bem como em 
outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos. 
 

Além do mais, a proposta curricular do curso de Pedagogia destaca que 

cabe, ao coordenador pedagógico, planejar as atividades escolares, estruturar o 

planejamento, executá-lo e, principalmente, compreender que toda tarefa escolar, 

antes de ser colocada em prática, necessita de um planejamento adequado para 

que ela ocorra de maneira apropriada. O Art.4°, incisos XII e XIII, deixa claro que faz 

parte da função do pedagogo: 

  
XII - participar da gestão das instituições contribuindo para 
elaboração, implementação, coordenação, acompanhamento e 
avaliação do projeto pedagógico;  
XIII - participar da gestão das instituições planejando, executando, 
acompanhando e avaliando projetos e programas educacionais, em 
ambientes escolares e não-escolares. 
 

Portanto, a resolução considera os conhecimentos que envolvem o 

planejamento, abordados no curso de Pedagogia, de forma a demonstrar a sua 

importância no dia a dia no âmbito escolar.  As atribuições ao pedagogo previstas 

pela resolução, que abrangem, diretamente, o conhecimento sobre planejamento 

são muitas, tais como organizar atividades escolares, liderar reuniões pedagógicas, 

promover um elo entre comunidade e escola, organizar currículo, elaborar o Projeto 

Político Pedagógico juntamente com todo corpo docente da escola, entre outras. 

O conteúdo planejamento é, fundamentalmente, abordado no Art.4º, e 

aponta a importância do planejamento, e deste conhecimento para o estudante de 

pedagogia. 

  
Art. 4º O curso de Licenciatura em Pedagogia destina-se à formação 
de professores para exercer funções de magistério na Educação 
Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de 
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Ensino Médio, na modalidade Normal, de Educação Profissional na 
área de serviços e apoio escolar e em outras áreas nas quais sejam 
previstos conhecimentos pedagógicos. 
Parágrafo único. As atividades docentes também compreendem 
participação na organização e gestão de sistemas e instituições de 
ensino, englobando: 
I - planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e 
avaliação de tarefas próprias do setor da Educação; 
II - planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e 
avaliação de projetos e experiências educativas não-escolares; 

 
 Este artigo expõe parte das atribuições do pedagogo, explicitando nos dois 

primeiros incisos que o planejamento é parte de sua atividade como organizador do 

trabalho pedagógico escolar. Espera-se, do pedagogo, o domínio dos saberes sobre 

planejamento escolar, assim, a atividade de planejar é inerente a sua função, já que 

como organizador do trabalho pedagógico, é quem organiza parte das atividades 

pedagógicas presentes na escola, inclusive deveria acompanhar o planejamento 

docente.  

Apresenta, entre as funções do pedagogo, domínio e orientação a respeito 

do planejamento, além de defini-lo como atividade principal do pedagogo, nas 

atividades que envolvem o apoio escolar. 

O Art. 2°, da referida resolução, explicita as relações entre as atividades de 

planejamento e o perfil dos profissionais da pedagogia e o Art. 6º, em seu inciso I, 

apresenta relações entre as funções do pedagogo, e o planejamento. Tais são 

esses: 

 
c) observação, análise, planejamento, implementação e avaliação de 
processos educativos e de experiências educacionais, em ambientes 
escolares e não-escolares; 
[...] 
f) realização de diagnóstico sobre necessidades e aspirações dos 
diferentes segmentos da sociedade, relativamente à educação, 
sendo capaz de identificar diferentes forças e interesses, de captar 
contradições e de considerá-lo nos planos pedagógico e de ensino 
aprendizagem, no planejamento e na realização de atividades 
educativas; 
g) planejamento, execução e avaliação de experiências que 
considerem o contexto histórico e sociocultural do sistema 
educacional brasileiro, particularmente, no que diz respeito à 
Educação Infantil, aos anos iniciais do Ensino Fundamental e à 
formação de professores e de profissionais na área de serviço e 
apoio escolar; 
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O Art. 6° estabelece critérios para planejamento, bem como relações entre 

planejamento e outras atividades escolares que compõe a organização do trabalho 

pedagógico escolar.  

O Art. 8º da Resolução aborda que nos termos do Projeto Político 

Pedagógico da instituição, a integralização de estudos será efetivada por meio de: 

 
II - práticas de docência e gestão educacional que ensejem aos 
licenciandos a observação e acompanhamento, a participação no 
planejamento, na execução e na avaliação de aprendizagens, do 
ensino ou de projetos pedagógicos, tanto em escolas como em 
outros ambientes educativos; 
III - atividades complementares envolvendo o planejamento e o 
desenvolvimento progressivo do Trabalho de Curso, atividades de 
monitoria, de iniciação científica e de extensão [...] 
IV - estágio curricular a ser realizado, ao longo do curso, de modo a 
assegurar aos graduandos experiência de exercício profissional, em 
ambientes escolares e não-escolares que ampliem e fortaleçam 
atitudes éticas, conhecimentos e competências: 
e) na participação em atividades da gestão de processos educativos, 
no planejamento, implementação, coordenação, acompanhamento e 
avaliação de atividades e projetos educativos; 
 

Apesar das mudanças ocorridas no decorrer dos anos, no curso de 

Pedagogia, é pertinente salientar que tais mudanças não alteraram o foco do 

pedagogo, que foi sempre a educação. Mas, é diante dessa apresentação de artigos 

existentes na Resolução que é possível verificar o quão importante o planejamento 

faz-se na graduação de Pedagogia, porquanto é uma função essencial muito 

exercida quando a profissão for colocada em prática.  

Ademais, é fundamental que haja estágios para que, desde a graduação, o 

educando alie teoria e prática e passe a entender a importância do ato de planejar, 

afinal, é uma atividade intrínseca a sua função, pois seleciona objetivos para colocar 

em prática suas funções e dar por concretizado seus afazeres.  Vale a pena lembrar 

que, para que o planejamento ocorra adequadamente, é necessária a presença da 

coletividade, principalmente quando se trata do Projeto Político Pedagógico, 

considerado o principal planejamento do pedagogo. 
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4 A IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO PARA OS PARTICIPANTES DA I 
JORNADA: A IDENTIDADE DO PEDAGOGO COMO COORDENADOR DO 
TRABALHO PEDAGÓGICO ESCOLAR 

 

Durante o período de agosto a dezembro de 2013, foram distribuídos 

questionários aos participantes do evento intitulado I Jornada: A Identidade do 

Pedagogo como Coordenador do Trabalho Pedagógico Escolar, registrado sob o n. 

830, na Universidade Estadual de Londrina- UEL, decorrente do projeto de pesquisa 

8308- A Identidade do Pedagogo como Coordenador do Trabalho Pedagógico 

Escolar, nas Instituições Escolares Públicas do Estado do Paraná, envolvendo 80 

escolas das redes municipais e estaduais da cidade de Londrina, objetivando 

conhecer e revelar as relações do coordenador pedagógico com o planejamento 

escolar.  

Os participantes da pesquisa são docentes que atuam como coordenadores 

pedagógicos em escolas públicas. O objetivo deste capítulo é, exatamente, mostrar 

os resultados obtidos a partir dos dados coletados.  

A pesquisa foi submetida ao Comitê de pesquisa com seres humanos da 

Universidade Estadual de Londrina que obteve Parecer favorável sob o n° 988.848. 

  

4.1 ANÁLISE E COLETA DE DADOS 
 

O instrumento continha quatro questões, sendo elas: 1. Destaque dois eixos 

principais do trabalho pedagógico escolar e justifique; 2. Que habilidades/domínios 

você considera imprescindível ao pedagogo para o trabalho como organizador das 

atividades escolares? Apresente 10 atividades, na lista abaixo, sendo 1 a mais 

importante e 10 menos importante).  3. Você considera o Projeto Político 

Pedagógico na organização do trabalho pedagógico escolar; 4. Há relações entre 

planejamento, currículo e organização do trabalho pedagógico? Quais?  

As questões podiam ser respondidas individualmente, em dupla, trio ou 

grupo. Aqueles que optaram em responder em dupla, trio ou grupo, tinham que 

chegar num consenso de resposta, assim, independente do número de pessoas que 
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responderam, a contagem foi feita a partir do número de respostas obtidas, em um 

total de 50 questionários. Os que responderam individualmente, no decorrer do 

texto, correspondem ao termo “participante” e aqueles que responderam em dupla, 

trio ou grupo, correspondem ao termo “grupo”. É preciso ressaltar que nem todos os 

participantes responderam a todas as questões. 

Os dados obtidos junto à primeira questão foram tabulados da seguinte 

maneira: Cada participante destacou dois eixos do trabalho pedagógico que 

considera mais importante, dessa maneira, foram analisados os eixos apontados 

pelos partipantes analisando quantos votos cada um recebeu. Foram obtidas 15 

respostas em que é possível perceber que o Projeto Político Pedagógico e a gestão 

democrática foram os mais votados. Mas se retomar os incisos I e II do Art. 14° da 

LDB n°9.394/96, os principais eixos do trabalho do pedagogo são o Projeto Político 

Pedagógico e a comunidade escolar. 

Apesar da LDB n°9.394/96 considerar o Projeto Político Pedagógico e 

comunidade escolar como os principais eixos do trabalho do coordenador 

pedagógico, ao contrário dos participantes que apontaram a gestão democrática e 

Projeto Político Pedagógico como os principais, pode-se considerar o resultado 

obtido nessa questão compreensível, pois há ausência de organizações curriculares 

que favoreçam estas temáticas. 

No gráfico 1, é possível observar todos os eixos apontados pelos 

participantes e a quantidade de votos que cada um recebeu. Mas, a análise foi feita 

em cima dos dois eixos do trabalho pedagógico mais votados. 

  

Gráfico 1 – Eixos Principais do Trabalho Pedagógico 
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Fonte: a autora 
 

O Projeto Político Pedagógico foi considerado o foco do trabalho pedagógico 

com 12 votos. Uma resposta interessante obtida sobre o Projeto Político Pedagógico 

foi: 

 
Projeto Político Pedagógico: É a construção da realidade escolar. 
Orienta atitudes, posturas e práticas que se desenvolvem no 
ambiente escolar. Permite conhecer e refletir sobre a realidade, 
avaliando-a para propor novas formas de agir e intervir na cultura 
escolar para atender as necessidades individuais e coletivas que o 
contexto escolar agrega. Assim, o PPP é um documento que detalha 
objetivos, diretrizes e ações do processo educativo a ser 
desenvolvido na escola, expressando as exigências legais do 
sistema educacional, bem como as necessidades e expectativas da 
comunidade escolar. 
Segundo Luckesi (2004, p.33) O PPP, constrói o perfil da “escola que 
queremos”. Revela o modo de pensar e agir dos atores que 
participam da sua elaboração, expressa a cultura da escola e, ao 
mesmo tempo contribui para transformá-la (GRUPO 9). 

 

A partir deste comentário, nota-se que o grupo considera o planejamento 

fundamental já que Projeto Político Pedagógico é o principal exemplo de 

planejamento existente numa escola e entende que o mesmo deve ser feito a partir 

da realidade do público a ser atendido, assim como aponta Botareli, Vieira e Salerno 

(2012, p.220), “o ato de planejar na escola não pode ser imparcial, mecânico, 

ritualístico e feito apenas para cumprir questões burocráticas. Ele deve ser pensado 
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e estudado, levando em consideração o contexto social onde a escola está inserida”. 

E essa é, justamente, a visão que o grupo 9 tem de Projeto Político Pedagógico. 

Outro eixo considerado importante por muitos participantes é a gestão 

democrática, com 4 votos. Abaixo, um grupo explica porque a considera um dos 

principais eixos do trabalho pedagógico: 
 
A gestão democrática, porque se trata de administração pedagógica, 
efetivada por meio do diálogo e do envolvimento do coletivo, com 
maiores possibilidades de acesso à cidadania educacional, e 
consequentemente à função social da escola. Neste sentido a 
criação de conselhos deliberativos, eleição para diretores e 
construção coletiva do projeto político-pedagógico, são conquistas 
que necessitam ser legitimadas em prol dos interesses da 
coletividade (GRUPO 10). 
 

Segundo Botareli, Vieira e Salerno (2012), todos devem participar da 

construção do planejamento escolar. Diante desta afirmação, é perceptível que o 

grupo 10 tem essa visão, já que, o Projeto Político Pedagógico é o maior exemplo de 

planejamento e necessita de construção coletiva para melhor andamento da escola. 

Conforme explica Sousa (2001, p.135), “o paradigma da gestão democrática 

pressupõe a viabilização de propostas compartilhadas de ações que estimulem a 

inovação e a autocrítica das organizações escolares”. Portanto, a gestão 

democrática requer planejamento e este, requer troca de ideias. Nas palavras de 

Veiga (2003, p. 279):  

  
A elaboração do projeto político-pedagógico sob a perspectiva da 
inovação emancipatória é um processo de vivência democrática à 
medida que todos os segmentos que compõem a comunidade 
escolar e acadêmica participam dela, tendo compromisso com seu 
acompanhamento e, principalmente, nas escolhas das trilhas que a 
instituição irá seguir.  
 

A segunda questão 2, obteve as respostas da seguinte maneira: Foram 

analisadas as dez atividades consideradas pelos participantes como as mais 

importantes e somado quantas vezes cada item apareceu nas respostas. Nesta 

questão, foram obtidas 18 respostas. No final, o resultado foi: 

 

Quadro 5. Atividades consideradas pelos pedagogos como as mais importantes 
 

ORDEM DE 
IMPORTÂNCIA DAS 

ATIVIDADES 

ATIVIDADES DO PEDAGOGO QUANTIDADE 
DE VOTOS 
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1° LUGAR Projeto Político Pedagógico e Planejamento 4 
2° LUGAR Liderar professores e funcionários 3 
3°LUGAR Reuniões pedagógicas 3 
4° LUGAR Formação continuada 3 
5° LUGAR Propiciar grupo de estudos 3 
6° LUGAR Promover relações com a comunidade, família 

e escola 
3 

7° LUGAR Organizar atividades escolares, promover 
oficinas de troca de experiência. 

2 

8° LUGAR Participação da comunidade escolar, hora 
atividade e reuniões e diálogo permanente 

com os pais dos alunos. 

2 

9° LUGAR Conselho escolar, conselho de classe 3 
10° LUGAR Hora atividade 3 

Fonte: a autora 

 

De acordo com os questionários aplicados e as respostas obtidas que 

podem ser verificadas no quadro 5, 4 questionários apontaram o Projeto Político 

Pedagógico e outros 4 assinalaram o planejamento como as principais atividades e 

atitudes do pedagogo. Esta resposta é plausível, pois “o projeto político-pedagógico 

é visto como um documento programático que reúne as principais idéias, 

fundamentos, orientações curriculares e organizacionais de uma instituição 

educativa ou de um curso” (VEIGA, 2003, p.271). 

Consequentemente, sua realização é fundamental para que resultados 

significativos sejam obtidos. Além disso, consta na LDB n°9394/96 Art. 12°, como já 

apontado anteriormente, que as escolas devem  construir a sua proposta 

pedagógica e velar pelo seu cumprimento. 

Além do mais, Botareli, Vieira e Salerno (2012) salientam que é por meio do 

ato de planejar, da organização de metas e objetivos que a escola trilhará um 

caminho seguro, por isso é necessário realizar o planejamento.  Ademais, é lógico o 

argumento dos pedagogos ao considerar o planejamento como uma tarefa 

fundamental do coordenador pedagógico. 

Das 33 respostas obtidas à questão 3, 18  apontaram que o Projeto Político 

Pedagógico é a base norteadora da escola, importante para a organização do 

trabalho pedagógico, porquanto, por meio dele é possível saber como trabalhar e 

planejar as atividades. Outra resposta considera o Projeto Político Pedagógico 

importante para a práxis, ou seja o projeto permite reflexão e ação. Além dessas, 

outras 4 respostas julgam essencial para a escola. 2 questionários reputam que  ele 
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representa uma dimensão social, outras 3 respostas declaram o projeto atividade 

pedagógica como essencial para atingir objetivos da escola e 5 respostas apontam 

que o Projeto Político Pedagógico como algo de constante democracia.  

Para melhor compreensão, os resultados obtidos na terceira questão se 

encontram no gráfico abaixo: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Projeto Político Pedagógico 

 
Fonte: a autora 

 

Diante das respostas obtidas, verifica-se que mais da metade dos 

participantes julga o Projeto Político Pedagógico uma base norteadora pelo fato de 

ele ser o principal documento de planejamento que uma escola possui, porque “o 

projeto político pedagógico dá o norte, o rumo, a direção” (VEIGA, 2003, p.276).  
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Nas palavras de uma participante: 

 
considero o PPP o norteador de todo o trabalho dentro de uma 
Escola pois o mesmo apresenta as concepções de mundo, homem, 
sociedade, educação, ensino e formação humana que a Escola deve 
seguir, partindo de sua realidade para proporcionar uma educação 
de qualidade que consiga efetivar tais ideais (PARTICIPANTE 21). 

 

O Projeto Político Pedagógico é um planejamento completo, feito para 

direcionar professores, pedagogos e diretores, buscando aquietar as dúvidas 

existentes e de apontar as melhores formas para alcançar resultados positivos, 

porquanto “configura-se como um instrumento de trabalho que mostra o que vai ser 

feito, quando, de que maneira e por quem , para chegar aos resultados desejados” 

(MARTINS, 2001, p.61). Assim, diante desses fatores que ele é considerado a base 

educacional para a equipe pedagógica.  

As respostas acerca da questão 4 estão ilustradas no gráfico 3. 

Gráfico 3. Relação entre Planejamento, Currículo e Organização do Trabalho 

Pedagógico 

 
Fonte: a autora 

 

Segundo as 16 respostas obtidas, 14 afirmam que para a organização do 

trabalho pedagógico deve ser considerado o currículo e o planejamento, acreditam 

que eles estão estreitamente ligados e que somente por meio dessa ligação, da 

união do coletivo que resultados positivos serão alcançados. Uma das participantes 

do evento ressalta:  
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O planejamento é inerente à prática humana, este ato está ligado a 
organização de uma ação. O planejamento demanda reflexão e 
intencionalidade, é um instrumento teórico-metodológico para a 
intervenção na realidade. E quando pensamos em currículo, não é 
diferente, está condicionado a ordem sociopolítica, que implica 
diferentes concepções de homem e sociedade, e desta forma 
diferentes pressupostos sobre o papel da escola e da aprendizagem. 
O caráter pedagógico tem fundamental e estreita relação com a 
construção de um currículo que oriente a ação educativa e determine 
princípios e forma de atuação.  Ambos se relacionam numa ligação 
teórica-prática, e muitas vezes um não reflete o outro. Atrelado a eles 
a organização do trabalho pedagógico, que necessita de uma 
construção coletiva, muitas vezes complexa, porém, necessária para 
que os objetivos em comum sejam alcançados. Nesta construção 
deve-se considerar as diferenças e a diversidade cultural dos 
envolvidos, bem como as questões pertinentes a cada escola.   
Numa perspectiva democrática, caracterizam-se por interação, 
participação, diálogo, visão holística e flexibilidade. Nesse sentido, é 
importante refletir sobre essas relações (PARTICIPANTE 5). 
 

Como dito anteriormente, planejar é uma atividade intrínseca ao pedagogo e 

a participante 5 reconhece isto. Ela entende que planejar demanda intencionalidade 

e reflexão sobre as atitudes a serem tomadas, corroborando com o que afirma 

Vasconcellos (2007, p. 29), “o planejamento vai ajudar a organizar o processo de 

reflexão para procurar chegar a uma ação que seja transformadora”.  

Ainda aponta que planejamento, currículo e organização do trabalho 

pedagógico estão ligados, uma vez que, ambos necessitam de construção coletiva, 

troca de ideias, enfim, interação. Botareli, Vieira e Salerno (2012) ressaltam que, 

para a construção do planejamento escolar, deve haver integração de todos que 

compõem a escola.  

Entre as 16 respostas obtidas, 2 destacam que no papel existe ligação entre 

planejamento, currículo e organização do trabalho pedagógico, mas na prática as 

articulações esperadas nem sempre ocorrem, isso por conta das mudanças 

frequentes de professores e pelo fato de alguns não encararem esses aspectos 

fundamentais para o desenvolvimento de uma escola. Nas palavras de uma das 

participantes:  

 
Sim. No entanto, em uma grande instituição com a alta rotatividade 
de professores dificulta que isso se efetive. Para ilustrar relato a 
experiência com alguns professores no ano de 2013. Apesar de 
terem um primeiro contato com a escola, percebi que professores 
também que já atuam no Estado há algum tempo se mostraram 
resistentes em ajustar o planejamento, o currículo e o seu trabalho 
pedagógico. Cheguei mesmo a ouvir que o planejamento seria 
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apenas o aspecto formal, um documento que precisava ser 
apresentado, mas que não precisaria ser aplicado. Para quebrar 
essa ideia foi necessário algumas intervenções. As abordagens 
começaram desde o início do ano letivo com orientações para o 
primeiro planejamento. Foi solicitado que o professor não deixasse 
de ter em mãos as diretrizes curriculares de sua disciplina, ter acesso 
ao PPP para organizar sua prática educativa e se atentar para a 
ementa da disciplina. Lembro-me que houve uma resistência por um 
docente da disciplina de Sociologia. Na segunda abordagem, com o 
referido professor de Sociologia, após verificação do seu 
planejamento, foi formalizado um documento com as orientações. 
Para isso, foi necessário um cuidado para que o professor 
compreendesse a dimensão do seu trabalho com os alunos. Foi 
disponibilizado para o professor partes das diretrizes e PPP que o 
auxiliavam a cumprir a ementa de sua disciplina, bem como a 
recuperação de conteúdos. Foi observado a dificuldade em perceber 
a didática da Pedagogia Histórico–crítica. Assim foi entregue um 
resumo dessa proposta de trabalho e o diálogo com o professor 
frente à realidade que estaria atuando no ano de 2013. A experiência 
revelou a necessidade de o pedagogo intervir com uma postura firme 
com fundamentação para que o professor perceba a seriedade do 
trabalho e que precisa planejar as aulas e não somente transmitir os 
conhecimentos que possui na área de atuação.  Entretanto, sinto que 
o tempo disponível para atender os professores é insuficente, apesar 
de não solicitarem, é perceptível que há essa necessidade 
(PARTICIPANTE 10). 
 
 

Cabe ao coordenador pedagógico dominar os saberes do planejamento e, 

segundo o Art. 4° da Resolução CNE/CP n° 1 de 15 de maio, faz partes de suas 

atividades planejar e acompanhar as atividades escolares.  

Apesar de reconhecer que a relação entre planejamento, currículo e 

organização do trabalho pedagógico existe, destaca que as relações esperadas nem 

sempre acontecem. Como apontado pela participante e também no decorrer do 

texto, existem docentes que não se preocupam com a importância do planejamento 

e do papel que ele exerce na educação, muitas vezes, por estarem acomodados e 

serem irredutíveis a mudança de suas práticas, afinal, “um dos grandes desafios da 

instituição ou do sujeito é chegar a uma ação que seja eficaz, inovadora”. 

(VASCONCELLOS, 2007, p.29). 

Diante dos dados coletados e da apresentação de algumas opiniões de 

alguns participantes do evento, observa-se que grande parte considera o Projeto 

Político Pedagógico o principal documento da escola, pois é ele que norteia as 

atividades pedagógicas e apresenta a realidade da escola. Há manifestações de 

alguns grupos e participantes analisados que consideram  que o Projeto Político 

Pedagógico deve ser  construído coletivamente. Da mesma forma, alguns grupos e 
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participantes consideram a importância da gestão democrática nos projetos da 

escola. Segundo Botareli, Vieira e Salerno (2012), é necessária a construção 

coletiva do Projeto Político Pedagógico e o diálogo para atingir resultados 

satisfatórios. Assim, ao elaborar coletivamente este documento e todas as outras 

atividades pedagógicas, a escola estará passando por uma vivência democrática. 

Todos os partipantes do evento reconhecem a importância do ato de 

planejar e estabelecem relações entre o coordenação pedagógico e o planejamento 

escolar ao considerar o planejamento uma atividade inerente ao pedagogo. Apesar 

disso, há participantes que ressaltam que muitos docentes não se preocupam de 

fato em realizar um planejamento transformador e nem em efetivá-lo, isso por serem 

resistentes às mudanças ou por considerarem o planejamento como instrumento 

burocrático. Ao resistir a mudanças, os docentes deixam de realizar o enlace com o 

projeto político pedagógico e podem distanciar seu trabalho da realidade escolar ou 

até realizar ações educativas sem sentido ou finalidade.  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Diante dos estudos realizados, conclui-se que o planejamento sempre 

esteve presente na vida do homem, que sempre pensou em seus atos para atingir 

objetivos. Deste modo, mesmo sem saber, já estava planejando. Assim, 

planejamento consiste em organização de ideias e atitudes a fim de alcançar 

resultados satisfatórios. Nas palavras de Botareli, Vieira e Salerno (2012, p.216), 

“podemos tratar o planejamento como a organização prévia ou forma de orientar o 

‘caminho a ser trilhado’, visando à efetivação de maneira organizada daquilo que foi 

almejado”.  Contudo, o planejamento é fundamental para as atividades serem 

concretizadas com sucesso. 

Se ele faz-se indispensável no dia a dia, apresenta um grau maior de 

importância no âmbito escolar, já que a educação é um conjunto de processos 

humanizadores intencionalizado.  

Ao adentrar em planejamento, é preciso ter em mente que planejar é uma 

atividade intrínseca ao pedagogo, “é agir de um determinado modo para um 

determinado fim” (GANDIN, 1983, p.55). Dessa forma, ao trabalho de coordenação 

pedagógica, o planejamento constitui-se a ação estruturante de todas as 

organizações educativas. 

A Resolução CNE/CP nº1 de 15 de maio de 2006 no Art. 2° destaca que, na 
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formação do pedagogo, os conhecimentos sobre o planejamento estão presentes, 

ou seja, como estruturá-lo, como colocá-lo em prática e que mediante todas as 

tarefas que deverá executar ele terá que fazer um planejamento. Portanto, isso deve 

ser devidamente trabalhado no curso de pedagogia, para que, ao concluir o curso, o 

profissional possa exercer essa função adequadamente. 

Ao entrelaçar os estudos realizados com os dados coletados a partir do 

evento I Jornada: A Identidade do Pedagogo como Coordenador do Trabalho 

Pedagógico Escolar, realizado na UEL, nota-se que os pedagogos participantes 

consideram o Projeto Político Pedagógico, a gestão democrática e o planejamento 

como eixos importantes na escola, principalmente, pelo fato de o projeto político 

pedagógico ser considerado a base norteadora de uma escola e pelo fato de ser um 

documento que contém informações capazes de sanar as dúvidas e orientar todo o 

corpo escolar e que deve haver a participação da coletividade em sua construção, 

ou seja, é preciso gestão democrática.  

Apesar de o planejamento ser visto como algo fundamental na escola, ser 

reconhecido como uma função organizadora intrínseca do pedagogo, e que a cuja 

relação entre planejamento, currículo e organização do trabalho pedagógico é algo 

que realmente existe, que ambos se relacionam, alguns pedagogos apontam que na 

prática ela não é concretizada. E em relação ao Projeto Político Pedagógico e o 

planejamento docente a mesma coisa acontece, ou seja, apesar de ser considerado 

importante no papel constar que a sua realização é essencial, na prática nem 

sempre ocorre. 

Conclui-se que é necessário que docentes e pedagogos tenham claro em 

suas mentes que o planejamento é indispensável para que haja uma contemplação 

maior daquilo que se propõem a fazer e o que se pretende obter. É preciso entender 

que ele é base norteadora de nossas ações, portanto, deve ser realizado com 

seriedade e coletivamente, afinal, “uma prática democrática de gestão  tem no 

planejamento participativo a forma de integrar interesses individuais e garantir a 

representação de aspirações coletivas” (PINHEIRO, 2001, p.80). 

Um dos caminhos para a melhoria da qualidade da educação é, sem dúvida, 

a efetivação de ações planejadas, melhores resultados serão atingidos e os 

estudantes terão maiores possibilidades de desenvolver-se com qualidade. No 

entanto, outros determinantes, como a política a descentralização de poder, a 
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estrutura educacional, o financiamento da educação, entre outros, são decisivos 

para a construção da qualidade da educação. 
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