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REVENDO O CONCEITO DE PLANEJAMENTO  

 
O planejamento é uma tarefa contínua e permanente de um dirigente que se renova a cada 
momento. Da mesma forma, os conhecimentos sobre o planejamento se renovam 
constantemente, pois a produção de conhecimento é um processo que jamais se esgota. Como a 
busca de conhecimento se inicia, quase sempre, por uma pergunta, a nossa reflexão poderia 
partir também, de uma questão bem simples: 
O que é planejar? 
 
Para a maioria das pessoas, planejar é um ato corriqueiro em suas vidas. 
Portanto, uma primeira resposta, se coloca: 
Planejar é uma atividade que faz parte da vida de todo ser humano que pensa antes de 
agir. 
Ao realizarem essas ações as pessoas estão antecipando o que fazer. 
Assim a segunda resposta é: 
Planejar significa antever, antecipar uma ação. 
Por outro lado, as ações que as pessoas  desejam ou precisam fazer, em maior ou menor nível, 
representam a introdução de alguma mudança na realidade. Daí, a terceira resposta à pergunta é 
o que planejar. 
Planejar significa intervir na realidade, introduzindo mudanças. 
Ora, se planejar, segundo esse raciocínio, significa antever uma intervenção na realidade, 
introduzindo mudança ou transformação de determinado aspecto, 
O planejamento está ligado à possibilidade de transformar a realidade. 
 
Segundo Gadotti, “Todo projeto supõe rupturas com o presente e promessas para o futuro. 
Significa intenção ou coragem para arriscar quebrar um estado confortável, atravessar um 
período de instabilidade em nome de um resultado, de um estado melhor do que o presente” 
(GADOTTI & ROMÃO, 1997). 
 
Na realidade escolar, o gestor e sua equipe estão sempre intervindo na realidade: é o banheiro 
que estraga, o aluno que se machuca no recreio, o professor que falta, os atos de vandalismo, a 
Secretaria que estabelece uma nova norma que exige resposta urgente. Enfim, o cotidiano 
escolar está sempre apresentando situações que exigem respostas imediatas e que colocam o 
diretor numa posição reativa, improvisando ações e soluções. 
 
“Ao atuar dessa forma, o gestor e os profissionais da escola não adotam outra perspectiva 
senão a de reagir ao que se dá na aparência, na proximidade e na superficialidade das 
situações. . Em conseqüência, suas ações são limitadas e até mesmo reforçadoras dos 
problemas que procuram resolver, uma vez que não alcançam as bases de sustentação deles. O 
resultado final dessa prática consiste no reforço da síndrome de “apagar incêndios”, com todo 
desgaste inútil e frustrante de energia, tempo e recursos que provoca.” (LÜCK, H. 2000,p.9) 
 
Essa situação enfrentada pelos dirigentes escolares, somada aos indicadores educacionais de 
baixa qualidade do ensino das escolas públicas, levaram as secretarias a investir, recursos e 
esforços, na mudança dos parâmetros gerenciais da escola. 
Os princípios e a metodologia do planejamento estratégico foram vistos como os mais 
adequados para uma gestão compromissada com o desenvolvimento de processos e estratégias 
coletivas voltados para a mudança dos resultados. 


