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PLANEJAMENTO NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA REDE 

MUNICIPAL DE ITABUNA-BA: o instituído, o realizado e o proposto 

 

RESUMO 

 

 

Esta dissertação é resultado da  pesquisa que buscou investigar, na perspectiva dos professores, 

a concepção e o processo de elaboração e aplicação do planejamento nos  anos iniciais do ensino 

fundamental, da rede municipal de Itabuna-BA, a fim de identificar e sistematizar proposições 

que possibilitem concretizar práticas que inovem o ato de planejar, de modo a torná-lo uma 

prática inerente do processo de ensino e de aprendizagem, bem como, seja,  efetivamente 

compreendido e assumido pelos professores como processo característico da ação docente. 

Orientada pela questão como os professores dos anos iniciais da rede de Itabuna concebem, 

elaboram, realizam e propõem o planejamento de ensino, com a abordagem qualitativa, a 

pesquisa foi realizada sobre o método da pesquisa exploratória, o qual corresponde ao objeto 

investigado, uma vez que não há estudos sobre esta questão na rede. A coleta de dados foi 

realizada por meio de análise documental (documentos legais, regimento da rede e planos de 

ensino) e aplicação (por amostragem aleatória simples) de questionário semiestruturado, 

aleatoriamente aplicado a professores do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, que se dispuseram 

a participar do estudo, alcançando o total de cinquenta professores. As discussões teóricas 

foram fundamentadas nos trabalhos de Libâneo (2004), Vasconcelos (2008), Zabala (2007), 

Gandin (2010), Sacristán (1998), Contreras (2012) e Veiga (2001). Os resultados alcançados 

apontam para a fragilidade do planejamento na rede, retratada nos problemas citados pelos 

professores, bem como na verificação da ausência de documentos oficiais que orientem o ato 

de planejar. As contribuições dos pesquisados subsidiaram as orientações para uma proposta de 

planejamento na rede, enquanto um processo individual e coletivo de construção, orientação e 

reorientação da prática docente. Com produto resultante dessa pesquisa propomos a 

organização de orientações para uma proposta de formação aos coordenadores pedagógicos, 

que situe o ato de planejar como um processo individual e coletivo de construção, orientação e 

reorientação da prática docente. As orientações foram apresentadas e discutidas com a 

Secretaria de Educação do município- campo da pesquisa, e desenvolvidas sob a coordenação 

da autora desta dissertação. 
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PLANNING IN THE INITIAL YEARS OF FUNDAMENTAL EDUCATION IN THE 

MUNICIPAL NETWORK OF ITABUNA-BA: the institution, the done and the proposal 

 

ABSTRACT 

 

 

This dissertation is the result of the research that sought to investigate, from the perspective of 

the teachers, the conception and the process of elaboration and application of the planning in 

the initial years of the basic education of the municipal network of Itabuna-BA, with the 

objective of identifying and systematizing propositions that make possible to concretize 

practices that innovate the act of planning, in order to make it an inherent practice of the 

teaching and learning process, as well as being effectively understood and assumed by teachers 

as a process characteristic of the teaching action. Guided by the question how the teachers of 

the initial years of the Itabuna network conceive, elaborate, carry out and propose teaching 

planning, with the qualitative approach, the research was carried out on the exploratory research 

method, which corresponds to the investigated object, once that there are no studies on this 

issue in the network. Data collection was done through documentary analysis (legal documents, 

network regulations and teaching plans) and application (by simple random sampling) of a 

semi-structured questionnaire, randomly applied to teachers from 1st to 5th year of elementary 

school, who participated in the study, reaching a total of fifty teachers. The theoretical 

discussions were based on Libane (2004), Vasconcelos (2008), Zabala (2007), Gandin (2010), 

Sacristán (1998), Contreras (2012) and Veiga (2001). The results obtained point to the fragility 

of planning in the network, portrayed in the problems mentioned by the teachers, as well as in 

the verification of the absence of official documents that guide the act of planning. The 

contributions of the respondents subsidized the guidelines for a proposal of planning in the 

network as an individual and collective process of construction, orientation and reorientation 

of the teaching practice. With a product resulting from this research, we propose the 

organization of guidelines for a training proposal for pedagogical coordinators, which places 

the act of planning as an individual and collective process of construction, guidance and 

reorientation of teaching practice. The guidelines were presented and discussed with the 

Department of Education of the municipality-field of research, and developed under the 

coordination of the author of this dissertation. 

 

Keywords: Planning - Teaching - Pedagogical Practice. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

“A escola pode, sim, servir para reproduzir as injustiças, 

mas concomitantemente, é também capaz de funcionar 

como instrumento para mudanças...” (Cortella). E o 

planejamento de ensino é um caminho para isso! 

 

 

 

O planejamento está implícito em quase todas as ações da vida humana: planejar uma 

viagem, fazer compras, o que será feito durante um dia, um casamento, ter filhos, organizar 

finanças etc. Se pensamos em desenvolver uma ação ou atingir um objetivo na vida, realizamos 

um plano, pois a ação planejada garante melhores resultados. 

No âmbito empresarial, categoricamente se afirma que, para uma boa administração e 

bons lucros é necessário um efetivo e viável planejamento, o qual, dentre outros, contém metas, 

objetivos, recursos, investimentos, etapas, ações, acompanhamento, controle de ações e 

previsão de resultados.  

No campo da educação, sob diferentes aspectos, historicamente o planejamento sempre 

foi concebido como instrumento característico da ação educativa, da formação e atuação dos 

professores, com a finalidade de organizar e orientar a realização do processo de ensino e de  

aprendizagem, e,  portanto,  tornar o ato de ensinar consciente e sistemático, voltado para uma 

prática docente diretamente articulada com as políticas educacionais, a  função social dos 

professores e as necessidades de aprendizagem dos alunos. Assim, no âmbito educacional, o 

planejamento se constitui em ato político-pedagógico, que revela intencionalidades da prática, 

uma vez que por meio desse instrumento o professor organiza e concretiza o processo de ensino 

e de aprendizagem. Nessa organização encontra-se presente as concepções, intenções e valores 

dos professores que incidem na formação dos educandos. 

O planejamento das ações docentes é concebido como instrumento intrínseco ao 

trabalho pedagógico, consubstanciando em um processo relacionado à gestão educacional, às 

diretrizes e à avaliação, viabilizando a consecução das práticas em sala de aula.  Se antes o 

professor era passivo na elaboração dos planos e deixava que estes fossem pensados e 

elaborados pelos outros, que, muitas vezes, sequer adentraram a sala de aula, hoje, seu 

protagonismo está previsto nas diretrizes educacionais, não apenas como normatização, mas 

como uma conquista.  
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É preciso ter em conta que o planejamento é um instrumento teórico-metodológico, 

relativamente complexo, necessário, exigente e falível, que depende de sujeitos que o assumam 

(tanto na elaboração quanto na realização). Do contrário, caminharemos sem destino certo, 

improvisando, agindo sob pressão, sem procurar intervir no vir-a-ser do real, abrindo mão da 

nossa condição de sujeitos (VASCONCELLOS, 2008). 

O que se percebe no cotidiano das escolas são práticas de preenchimentos de 

formulários, onde se delimita objetivos, conteúdos, metodologia/estratégias, avaliação etc., 

feitas de maneira mecânica, cumprindo prazos ou rituais. Há uma certa ambiguidade, pois, ao 

mesmo tempo que os professores reconhecem a importância do planejamento, há várias 

limitações em sua realização. Por isso, é preciso considerar o ponto de vista dos professores em 

relação a inúmeras questões: quais são as ideias e percepções dos professores em relação ao 

planejamento? Quais são as principais queixas dos professores em relação ao processo de 

planejamento nas escolas (elaboração e realização)? O que os professores sinalizam para a 

melhoria da realização do plano?   

Movida por essas questões, busquei o Mestrado Profissional em Educação, que visa a 

formação continuada de docentes da educação básica, buscando aperfeiçoar a prática docente, 

o processo de aprendizagem e de construção do conhecimento, e a intervenção dos professores 

nos cenários sociais e profissionais.  

O curso1 tem como objetivo geral compreender e colaborar com a gestão escolar, no que 

se refere à formação do professor, com vistas à qualidade da educação, às práticas pedagógicas 

e à implementação de políticas públicas da educação municipal. 

No contexto desse mestrado, percebi muitas discussões sobre a educação básica, muitas 

no viés das práticas pedagógicas, onde a temática planejamento de ensino sempre esteve 

presente.  

O tema planejamento fez e faz parte de minha formação e experiência docente. No 

Magistério médio, aprendi a elaborar o planejamento de ensino nas disciplinas didáticas; no 

estágio supervisionado, o planejamento era elaborado, realizado e posteriormente compunha os 

apêndices do relatório; no Curso de Pedagogia era assunto recorrente da disciplina Didática e 

na realização do estágio supervisionado. Preocupava-me como registrar os objetivos, quais 

verbos utilizar para encaixar com os conteúdos propostos pelas professoras das turmas e qual 

metodologia lançar mão para envolver os alunos e ser cada vez mais dinâmica. Tinha o meu 

 
1 De acordo com as informações sobre o Programa de Pós- Graduação em Educação – PPGE – Mestrado 

Profissional em Educação, disponível em 

http://www.uesc.br/cursos/pos_graduacao/mestrado/formacaodeprofessores 

http://www.uesc.br/cursos/pos_graduacao/mestrado/formacaodeprofessores


16 
 

caderno, onde registrava semanalmente o planejamento, e os livros didáticos que me guiavam 

junto com os planos e curso e unidade, cedidos pela escola. Tinha a preocupação de esgotar os 

conteúdos dos planos e dos livros didáticos, sem fazer uma relação com as necessidades de 

aprendizagem da turma. Ainda era bastante insegura para elaborar/realizar o planejamento, 

tinha a preocupação de organizar o caderno para impressionar a professora regente.  

Quando atuei como professora na educação infantil de uma escola particular, recebia da 

coordenadora pedagógica, que também era proprietária da escola, o plano de curso e unidade 

com os conteúdos a serem trabalhados em cada bimestre. Cabia a mim cumprir o plano, elaborar 

estratégias e atividades e cumprir o programa para atender aos anseios dos pais e da escola, 

depositando minha capacidade de criação e inovação na metodologia e nos projetos didáticos, 

desenvolvidos pela escola, para atender às solicitações da proprietária da escola. Os momentos 

de planejamento eram solitários, em casa, para entregar posteriormente à coordenadora, que 

depois sugeria (quase uma tarefa de correção) o que precisava ser alterado, acrescentado ou 

revisto.  

Tanto na experiência como estagiária quanto como professora, o planejamento acontecia 

de uma forma cartesiana, seguindo a lógica da racionalidade técnica, que privilegiava a técnica 

e os métodos de ensino. Assim, o planejamento era organizado a partir dos elementos: objetivos, 

conteúdos, metodologia/estratégias, recursos e avaliação, mas eu não sabia o que e por que os 

alunos precisavam aprender determinado conteúdo.  

Minha segunda experiência docente ocorreu a partir do ingresso (2001) na rede 

municipal de ensino de Itabuna, sob a égide da Proposta Político-Pedagógica intitulada: Escola 

Grapiúna: lugar de todos nós! que organizou a rede em ciclos de formação humana, agrupando 

as turmas por idade/fase de desenvolvimento e estruturou o tempo semanal de planejamento em 

02 (duas) horas, às sextas-feiras, denominado coletivo, realizado com a participação da 

comunidade escolar2. 

De início, assumi uma Classe de Integração e Recursos I (CIR I)3, onde trabalhava com 

carga horária semanal de 40 horas, sendo 30 horas destinadas ao trabalho com os alunos em 

sala de aula e 10 horas para planejamento da ação docente e estudos de formação, sob a 

coordenação de assessores pedagógicos da Secretaria Municipal de Educação (SME), 

 
2Comunidade escolar: conjunto de atores sociais composta por segmentos: pais/mães; alunos/alunas; educadores 

docentes (professores em regência de classe; equipe diretiva; monitores de classe; educadores não docentes 

(zeladores, merendeiras, porteiros, vigiais, secretários) (Regimento Referência da Escola Grapiúna, 2001). 
3 Classes de Integração e Recursos I – funcionavam como turmas intermediárias entre um ciclo e outro para corrigir 

a distorção ciclo-idade dos alunos vindos do sistema de seriação, com carga horária diária de 06 horas, no prazo 

máximo de 02 anos. Compostas por alunos com faixa etária de nove aos quatorze anos, com histórico de 

reprovação e repetência na rede. 
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responsáveis pelos encontros e acompanhamento técnico-pedagógico dos professores. Além 

disso, participava de encontros semanais do Programa de Formação de Alfabetizadores – 

PROFA4, fora da carga horária para qualificação do trabalho. Era um processo contínuo e 

sistemático de estudo, discussão, elaboração e reflexão do trabalho docente, ainda que o 

planejamento fosse direcionado para práticas específicas.  

Participava dos momentos de coletivo na escola, onde todos os profissionais se reuniam 

para trocar ideias e planejar. Trazia à tona a realidade sociocultural dos alunos, suas diferenças 

individuais, o ritmo e estilo de aprendizagem de cada um, articulava os Parâmetros Curriculares 

Nacionais com o que era saber local, combinava projetos didáticos e projetos de trabalho, 

organizava portfólios que colecionavam as atividades mais significativas dos alunos, pensava 

em atividades permanentes e sequenciadas, enfim, elaborava o plano de acordo com as 

orientações das formadoras e com a realidade da escola e da turma.  

Na experiência como professora da CIR I, a prática de planejamento foi permeada pela 

racionalidade prática (SCHON, 2000), uma vez que articulava saberes e conhecimentos que 

davam sustentação à tomada de decisão para intervenção no contexto de ensino, pensando no 

sujeito aprendiz e os condicionantes que interferiam em sua aprendizagem. A preocupação era 

planejar uma aula em que objetivos e conteúdos se articulassem com métodos e instrumentos e 

avaliação da aprendizagem, visando propiciar a assimilação ativa de conhecimentos e o 

desenvolvimento de habilidades pelos alunos.  

Embora elaborasse o planejamento dessa forma, na maioria das vezes não conseguia 

colocá-lo em prática, pois a realidade da escola e a sala de aula eram muito dinâmicas, e isso 

me inquietava. Eram problemas de indisciplina, desinteresse dos alunos, dificuldades de 

aprendizagem, falta de materiais didáticos e apoio da família. Na escola, eu participava dos 

momentos de coletivo, mas sentia pouco envolvimento da gestão e dos colegas com os 

problemas enfrentados por mim cotidianamente, talvez devido à ligação que acabávamos tendo 

com os assessores e formadores, o que me faz pensar que os programas federais assumidos em 

âmbito municipal (mesmo com qualidade) precisam estar envolvidos com a escola e seu projeto 

educativo.   

Fui convidada para atuar como assessora pedagógica do Ciclo da Infância (06 – 08 anos 

de idade), responsável por um grupo de professores/turmas. A experiência vivenciada como 

 
4PROFA – Curso de aprofundamento que se orientava pelo objetivo de desenvolver as competências necessárias 

ao professor que ensina a ler e escrever, a partir de conteúdos sobre como acontecem os processos de aprendizagem 

da leitura e escrita e como se organiza as situações didáticas para atender as necessidades de aprendizagem dos 

alunos (BRASIL, 2001)  
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professora da CIR I colaborou na composição do meu trabalho – realizava acompanhamento 

pedagógico dos professores, bem como encontros de formação, pensando junto o planejamento 

e sua realização. Buscava atuar de acordo com o paradigma da racionalidade prática, onde 

reflexão e troca de ideias era a tônica para a definição das ações. Nesses momentos tive a 

oportunidade de conhecer várias escolas e, consequentemente, o trabalho de muitos professores, 

o que serviu para enriquecer e (re) significar minhas práticas cristalizadas.  

Como coordenadora pedagógica da educação infantil e Ciclo da Infância (1º ao 3º ano) 

busquei aplicar as experiências adquiridas, aliando a racionalidade técnica com a prática, uma 

vez que orientava a elaboração de planos contendo a descrição dos objetivos, conteúdos, 

metodologia, recursos e avaliação, bem como, antes de tal elaboração, discutíamos em coletivo 

as necessidades de aprendizagem das turmas, a intencionalidade da ação pedagógica e o 

compromisso com a formação dos alunos. Os momentos coletivos eram permeados pelos 

desejos e angústias vivenciadas pelos professores, e, juntos, discutíamos como reavaliar o 

ensino para dar conta dos alunos com dificuldades de aprendizagem.   

Com a mudança da gestão municipal e dos integrantes da SME, outras definições foram 

configurando o trabalho na escola: descritores de aprendizagem e implementação do portal IRIS 

para registro da avaliação dos alunos, em substituição aos registros individuais do aluno, no 

diário de classe; o Plano de Acompanhamento Didático (PAD)5 deu lugar ao Laboratório de 

Aprendizagem6; outros projetos e programas passaram a ser demandados pela SME e 

executados na escola. Assim, o trabalho da coordenação começava a assumir um caráter mais 

de execução e menos de autoria, mais técnico e menos político.  

Ao atuar na Educação Especial, mais especificamente na sala de apoio em dificuldade 

de aprendizagem do Centro Psicopedagógico de Educação Inclusiva – CEPEI e à frente, na 

coordenação da Sala de Recursos Multifuncionais (SRM), percebi a importância do 

planejamento individualizado no atendimento educacional especializado (AEE). Mesmo 

sabendo da necessidade de diálogo entre os profissionais do AEE com a escola, tornava-se 

difícil a interface entre os dois espaços, pois os programas federais (embora de qualidade) não 

estavam envolvidos no cotidiano da escola. E isso dificultava uma prática baseada no diálogo 

e parceria entre os professores dos alunos com deficiência ou dificuldades de aprendizagem.  

 
5Plano de Acompanhamento Didático – PAD: é um acompanhamento com intervenção específica para os alunos/ 

as alunas que não conseguiram desenvolver as aprendizagens colocadas para o ciclo ou fase do ciclo em que 

eles/elas se encontram. 
6Laboratório de Aprendizagem: visa desenvolver e propor alternativas de aprendizagem, a partir do estudo e da 

ação sobre as dificuldades e necessidades do sujeito aprendiz em seu contexto escolar, pautando-se nos seguintes 

princípios metodológicos: Pesquisa, Ação Filosófica, Ludicidade e Construção Coletiva.   
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Na Assessoria Técnico- Pedagógica do Ensino Fundamental – anos iniciais, integrante 

do Departamento de Educação Básica da SME, tive contato com diferentes professores em 

reuniões e encontros de formação continuada, onde relatavam a dificuldade para elaborar e 

realizar o planejamento de ensino. As queixas versavam sobre falta de tempo para planejar nas 

Atividades Complementares (AC), ausência de diretrizes que embasavam o planejamento, a 

heterogeneidade da turma, a escassez de recursos, dentre outros. Todos apontados como 

elementos que justificavam uma prática com planejamento sucinto ou improvisado. Os 

coordenadores pedagógicos foram orientados a articular momentos coletivos na escola, 

favorecendo a tomada de consciência dos professores sobre suas ações e o desenvolvimento 

profissional dos professores, levando em consideração os programas federais implantados no 

município (PNAIC/PACTO)7 e Avaliações Externas (Prova Brasil e Provinha Brasil). Surgiam, 

então, dificuldades para mobilizar os professores e propor estratégias para reuniões mais 

produtivas.  

Retornando à Coordenação Pedagógica, constatei que o planejamento não tem mais o 

significado de antes, quando o professor detalhava as ações que seriam realizadas, delimitava 

objetivos, conteúdos, metodologia, recursos e como os alunos seriam avaliados. O 

planejamento, por vezes, é visto como perda de tempo ou tarefa meramente burocrática para 

atender às exigências da SME ou para ter um roteiro de ação. Os professores não possuem a 

mesma disposição para se reunir e realizar o planejamento de forma participativa. Não estrutura 

as aulas de forma detalhada, onde se percebe a intencionalidade de sua ação e o caminho para 

alcançá-la. Preenchem o registro avaliativo no sistema é-polis de maneira mecânica ou apenas 

para cumprir exigências. Concordo com Vasconcellos (2008) quando afirma que o 

planejamento está cotidianamente em todas as escolas e frequentemente se torna uma ação feita 

mecanicamente, para dar conta do cumprimento de prazos e ritos formais, vazios de sentido.  

Nesse sentido, cabem algumas reflexões:  o professor planeja suas aulas ou improvisa 

as ações? Os professores elaboram e realizam seus planejamentos evocando a reprodução ou 

autoria? O planejamento tem sido revisto e avaliado para favorecer a aprendizagem dos alunos? 

Os professores têm planejado de forma individual ou coletivamente? De que forma os 

planejamentos são registrados? Ao planejar o professor busca atender as especificidades da 

turma e dos alunos? Tem em vista a formação emancipatória do sujeito aprendiz?    

 
7 PNAIC/PACTO- Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa – com objetivo de alfabetizar os alunos 

até o 3º ano do ensino fundamental (08 anos de idade). 
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Todo esse percurso hoje me faz defender a construção do planejamento de ensino na 

perspectiva da racionalidade da práxis8, considerando a importância da relação entre a teoria e 

a prática de maneira inter-relacionada, bem como do pensamento crítico dirigido à 

transformação social por meio da prática pedagógica, tendo o docente como intelectual crítico. 

Consigo ver os alunos como protagonistas de suas aprendizagens, ao passo em que levo em 

conta o que ensinar, como, para que e por que, relacionando a minha ação com a 

intencionalidade educativa.  

O planejamento de ensino, principalmente nos anos iniciais do ensino fundamental, 

quando os alunos estão construindo conhecimentos sólidos para as futuras aprendizagens, é 

importante no direcionamento das aulas, na escolha das atividades, na organização do tempo e 

espaço, na seleção dos conteúdos e dos recursos, na aplicação dos instrumentos de avaliação e, 

sobretudo, na definição do papel do aluno e do professor. Por isso, a elaboração e realização do 

planejamento de ensino não podem ser consideradas como atividade repetitiva ou meramente 

técnica, pois não se trata de uma ação neutra e esvaziada para somente organizar e racionalizar 

o trabalho pedagógico. Mas, sobretudo, para formar cidadãos, pois conforme Neira (2004, p. 

87), na relação pedagógica é necessário partir da cultura experiencial do aluno e criar um espaço 

de conhecimento compartilhado, duas condições que favorecerá o processo de reconstrução do 

pensamento do aluno. 

Além dos aspectos metodológicos que colaboram com o planejamento, outra situação 

importante redefiniu o lugar dessa atividade na escola:  a implantação da Lei do Piso Nacional 

9– Lei 11.738, de 2008, na rede de Itabuna em 2016, no Ciclo II (4º e 5º ano do ensino 

fundamental). A partir da nova configuração da carga horária de trabalho do professor - 1/3 da 

carga horária semanal em horas - atividade (sem aluno) voltadas ao planejamento de seu 

trabalho e 2/3 de atividades em sala de aula (com aluno). O que incidiu sobre as queixas da falta 

de tempo para planejar pelos professores desse segmento de ensino.  

Mobilizada a partir das minhas experiências, a presente pesquisa busca responder a 

questão: como os professores dos anos iniciais do ensino fundamental da rede municipal de 

ensino de Itabuna-BA concebem, elaboram, realizam e propõem o planejamento de ensino? 

No intento de responder esse questionamento, foi delimitado como objetivo geral da 

pesquisa, investigar, na perspectiva dos professores, a concepção e o processo de elaboração e 

 
8Racionalidade da práxis com base em Pimenta (2002) defende a ação reflexiva crítica e coletiva do professor, 

com vistas à produção do conhecimento e não apenas à execução de ordens e tarefas. 
9 Antes disso, no ano de 2015, a SEC iniciou o movimento de implantação da Lei do Piso do segundo segmento 

do ensino fundamental-anos iniciais. Mas se consolidou em 2016.  
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realização do planejamento nos anos iniciais do Ensino Fundamental na rede municipal de 

Itabuna-BA, visando novas proposições e práticas. Nesse compasso, foram traçados os 

seguintes objetivos: 

• Levantar o histórico do planejamento de ensino da rede municipal de Itabuna-BA, nos 

últimos dez anos; 

• Identificar as concepções dos professores acerca do planejamento e a forma como o 

elaboram e realizam; 

• Sistematizar proposições e práticas de planejamento de ensino que contribuam para a 

qualidade do ato de ensinar e aprender na rede pesquisada. 

Para organizar os estudos, procedimentos e resultados da pesquisa, o presente relatório 

está estruturado em três capítulos. O primeiro capítulo intitulado diferentes contextos do 

planejamento de ensino trata do planejamento de ensino e as tendências pedagógicas da 

educação, envolvendo seus variados conceitos, valorizando sua elaboração na perspectiva 

participativa e democrática e relacionando-o com a prática pedagógica e a avaliação processual.  

 O segundo capítulo, denominado Percurso Metodológico, apresenta os caminhos da 

pesquisa desde o pré-teste, remontando as orientações sobre o planejamento dos últimos dez 

anos na rede pesquisada e o perfil pessoal e profissional dos professores participantes.  

 O terceiro capítulo, planejamento: o elaborado, o realizado e o proposto, expõe e 

discute os dados da pesquisa, no que tange à concepção, elaboração e realização do 

planejamento de ensino na rede, indicando as sugestões dos professores, as quais possibilitaram 

organizar orientações para uma proposta de formação aos coordenadores pedagógicos, que situe 

o ato de planejar como um processo individual e coletivo de construção, orientação e 

reorientação da prática docente. As orientações serão apresentadas e discutidas com a Secretaria 

de Educação do município-campo da pesquisa, a ser desenvolvida sob a coordenação da autora 

desta dissertação. 
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CAPÍTULO 1 

DIFERENTES CONTEXTOS DO PLANEJAMENTO DE ENSINO 

 

Ninguém caminha sem aprender a caminhar,  

sem aprender a fazer o caminho caminhando,  

refazendo e retocando o sonho pelo qual se pôs a caminhar. 

 

Paulo Freire 

 

 O ato de planejar está presente há muito tempo no cenário educacional, pois é ele que 

organiza, sistematiza e dá sentido à prática educativa dos docentes. Ao longo do tempo, sob a 

influência das diferentes tendências educacionais e as várias formas de conceber o processo de 

ensino e aprendizagem, o planejamento foi assumindo novos contornos. De um caráter 

tradicional, normativo e determinista que reduz o planejamento ao mero formalismo, ao 

tecnicismo, que realiza o plano de acordo com um modelo unificado e homogeneizador até o 

planejamento participativo, que coaduna com a gestão democrática da educação e da escola.  

 O presente capítulo aborda a relação do planejamento de ensino com as tendências 

educacionais, considerando sua atual relevância para o desenvolvimento de práticas educativas 

inclusivas, participativas e democráticas, que favoreçam um trabalho docente com autoria e 

autonomia.  A abordagem está organizada em cinco seções: a primeira retrata a relação entre o 

planejamento de ensino com as tendências educacionais do Brasil; a segunda aborda os 

conceitos de planejamento de ensino à luz de vários teóricos, a terceira trata do planejamento 

de ensino enquanto instrumento de participação democrática na escola, em consonância com os 

ditames legais que regem a educação nacional; a quarta destina-se a explanar sobre o 

planejamento como elemento importante para subsidiar a prática educativa e a quinta apresenta 

a relação intrínseca entre planejamento e avaliação.  

 

 1.1 Planejamento de ensino e as tendências educacionais   

 

A ideia de planejamento nas escolas não é nova, aparece no início dos anos 60 do século 

XX e desenvolve-se na década de 1970, quando se difunde a prática do planejamento curricular 

(LIBÂNEO, 2015, p. 483). Para entender como o planejamento se relaciona com as tendências 

educacionais, é necessário traçar uma linha histórica que retome as características do plano em 

cada uma delas.  

https://www.pensador.com/autor/paulo_freire/
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Resgatar aspectos históricos do planejamento de ensino no Brasil não é tarefa fácil, visto 

ser a educação do país, desde os seus primórdios, marcada pela importação de modelos 

educacionais, muitos deles distantes da nossa realidade e necessidades. Para essa discussão, 

faremos um recorte das tendências educacionais presentes no período de 1970 até os dias atuais. 

A opção por esse período explica-se pelo fato da existência de legislação e políticas 

educacionais para a educação básica, bem como a possibilidade de discutir aspectos sociais, 

econômicos, legais e políticos que influenciaram direta ou indiretamente as práticas 

pedagógicas, a aprendizagem dos alunos, o cotidiano das escolas e o exercício da docência. As 

funções sociais da escola se reconfiguraram e se ampliaram no decorrer dos tempos, sendo 

marcadas por processos de continuidades, rupturas e transformações.  

O planejamento surgiu com uma característica tradicional, era feito sem grande 

preocupação de formalização, basicamente pelo professor e, tendo como premissa a tarefa a ser 

desenvolvida em sala de aula (Vasconcellos, 2008). Segundo o mesmo autor não era bem um 

planejamento, mas um roteiro que se aplicaria a qualquer realidade, que tinha como ilustração 

os passos formais da instrução de Herbart (1776 – 1841). Ele propunha cinco passos formais 

para propiciar o desenvolvimento do aluno: preparação, apresentação, assimilação, 

generalização e aplicação, os quais marcaram o ensino expositivo da escola tradicional e 

influenciou a organização da aula em sua época.  

No século XIX, década de 70, estando ligado ao mundo da produtividade e ao 

crescimento industrial vertiginoso no Brasil, o planejamento assume um caráter cartesiano e 

positivista, com ênfase na racionalidade e na rígida sequência e ordem lógica para tudo; a 

referência era a de quem ensinava e não a de quem aprendia (Vasconcellos, 2008).  Foram 

resgatadas as ideias de Taylor (1856-1915) que, nesse cenário tecnicista, propôs o uso de termos 

como eficácia e eficiência, divisão de trabalho, e objetivos e estratégias visando à 

produtividade. Assim, um princípio muito utilizado era: o “máximo resultado com o mínimo 

dispêndio.” (SAVIANI, 2010, p. 381) 

Se na Pedagogia tradicional a iniciativa cabia ao professor, que era, ao mesmo tempo, 

o sujeito do processo, o elemento decisivo e decisório; e se na Pedagogia nova a 

iniciativa se deslocava para o aluno, situando-se o nervo da ação educativa na relação 

professor-aluno, portanto, relação interpessoal, intersubjetiva; na Pedagogia tecnicista 

o elemento principal passa a ser a organização racional dos meios, ocupando o 
professor e o aluno posição secundária, relegados que são à condição de executores 

de um processo cuja concepção, planejamento, coordenação e controle ficam a cargo 

de especialistas supostamente habilitados, neutros, objetivos, imparciais. A 

organização do processo converte-se na garantia da eficiência, compensando e 

corrigindo as deficiências do professor e maximizando os efeitos de sua intervenção 

(ibidem, 2010, p. 382). 
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Foi também nesse período que se deu a aprovação da Lei nº 5692, de 11 de agosto de 

1971. A legislação forneceu as primeiras diretrizes e bases do ensino fundamental (primário) e 

médio (2º grau) no país, além de firmar os acordos entre Ministério da Educação e Cultura 

(MEC) e United States Agency for International Development (USAID) para promover a 

reforma do ensino brasileiro. 

De acordo com a mencionada lei, os planos dos estabelecimentos de ensino 

resguardavam as peculiaridades locais, mas tendiam a um currículo comum nos 1º e 2º graus. 

Era organizado por séries anuais de disciplina ou área, de acordo com o plano e as possibilidades 

do estabelecimento de ensino (BRASIL, 1971). 

Essa exigência técnica para elaborar o planejamento justificou, ideologicamente, sua 

centralização nas mãos dos ‘especialistas” (do estado ou das escolas), fazendo parte 

de uma ampla estratégia de expropriação do que fazer do educador e do esvaziamento 

da educação como força de conscientização, levando a um crescente processo de 
alienação e controle exterior da educação (VASCONCELLOS, 2008, p. 29). 

 

 

O tecnicismo não conseguiu implantar-se de fato, pois os professores continuaram 

imbuídos da tendência tradicional e das ideias escolanovistas (ARANHA, 2006). Os docentes 

oscilavam entre metodologias mais voltadas ao conteúdo e metodologias ativas de ensino. As 

metodologias ativas e de conteúdo podem ser concebidas não de forma dicotômica, mas como 

complementares (como sínteses) no processo de ensino e aprendizagem, e que, até mesmo hoje 

em dia, existem essas oscilações (FUSARI, 1998). 

Farias (2011) aponta a prevalência do plano como mecanismo de padronização e 

controle do trabalho dos professores como possível causa da resistência dos professores em 

planejar durante o tecnicismo. Nesse período privilegiava-se a forma, a redação técnica e os 

formulários, em detrimento do conteúdo e dos fins da prática docente, favorecendo o 

desenvolvimento de práticas docentes individualistas, fragmentadas e promotoras da cópia, da 

reprodução e do silêncio.   

A definição para planejamento apresentada por Turra et al (1995, p. 19) retrata essa 

abordagem tecnicista: “processo de tomada de decisões bem informadas que visam à 

racionalização das atividades do professor e do aluno, na situação de ensino e aprendizagem, 

possibilitando melhores resultados e, em consequência, maior produtividade.” O planejamento 

era então desenvolvido de forma mecânica e burocrática, sem levar em conta os problemas da 

educação e o compromisso docente nesse processo.  
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Planejar, passou a significar preencher formulários com objetivos educacionais gerais, 

objetivos instrucionais operacionalizados, conteúdos programáticos, estratégias de ensino, 

avaliação de acordo com objetivos etc. (VASCONCELLOS, 2008) 

De acordo com Margot Ott (1984), três grandes concepções vão se manifestando em 

momentos da história do planejamento e em contextos sócio-econômico-político e cultural 

diferentes:  

 a) Planejamento como Princípio Prático: caracteriza-se por dois movimentos, um 

primeiro atrelado à tendência tradicional da educação, em que a preocupação do professor não 

reside na formalização, tendo como horizonte a tarefa a ser desenvolvida em sala de aula. E 

outro, voltado à tendência escolanovista, com ênfase na criatividade e espontaneidade dos 

alunos, onde ao professor caberia uma ideia geral da aula, desenvolvendo as ações de acordo 

com os interesses emergentes.  

 b) Planejamento Instrumental/ Normativo: relaciona-se ao caráter tecnicista de 

educação, onde o planejamento aparece como a grande solução para os problemas de falta de 

produtividade da educação escolar, o que justificou concentrar a centralidade de planejar nas 

mãos dos ‘especialistas’ (Estado ou escolas), expropriando o quefazer do professor, seu papel 

de ator e autor de suas aulas.  

 c) Planejamento Participativo: valoriza a construção, a participação, o diálogo, o poder 

coletivo local, a formação da consciência crítica a partir da reflexão sobre a prática de mudança. 

Essa perspectiva rompe com as lógicas anteriores (funcional ou normativo). O planejamento, 

portanto, é visto como um instrumento de intervenção do real para transformá-lo na direção de 

uma sociedade mais justa e solidária. 

Nos anos seguintes à ditadura, com a abertura política e novas influências de abordagens 

pedagógicas na educação, a década de 1990 foi o cenário da reconfiguração do tecnicismo, 

marcado, desta vez, pela globalização e pelo neoliberalismo. “Este ordenamento político, social 

e econômico contribuiu para a desmobilização dos grupos e categorias profissionais, 

precarizando as situações de trabalho.” (FARIAS, 2011, p. 110) 

Nesse período, duas tendências do pensamento pedagógico brasileiro ganham destaque: 

a pedagogia crítico-social dos conteúdos (tem como expoente Dermeval Saviani) e a educação 

popular (principal representante Paulo Freire). Aqui, consciência, intencionalidade e 

participação são fundamentos mais marcantes (OTT, 1984).  

Nessa perspectiva o planejamento considera aspectos como a dialogicidade, a dimensão 

política docente em benefício dos oprimidos, visando à transformação da educação; docentes e 

alunos aprendem mutuamente. O ato de planejar passa a ser entendido como um instrumento 
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de intervenção no real para transformá-lo na direção de uma sociedade mais justa e solidária 

(ibidem, 2008). A grande questão que se colocava para a escola, nesse período, era quanto ao 

cumprimento de seu papel social na conscientização, emancipação e educação das classes 

menos favorecidas. 

Coadunando com o contexto e o pensamento pedagógico da época, a educação alinha-

se às tendências progressistas da educação: libertadora, libertária e crítico-social dos conteúdos 

ou histórico-crítica que, segundo Gadotti (2000) partem de uma análise crítica da realidade 

social, tornando a educação um instrumento de luta nas mãos dos professores.  

Na década de 1990, segundo Saviani (2010), também ocorreu uma influência do 

neoconstrutivismo10, verificada na proposta de Coll (1998), para a reorganização dos conteúdos 

trabalhados como atitudinais, procedimentais e conceituais/factuais, e em Zabala (1998), que 

propôs planejar e trabalhar esses conteúdos em sequências didáticas. Dessa forma, o plano de 

aula do docente estaria estruturado por esses conteúdos e seria trabalhado em sequências 

didáticas. Nesse período, constata-se ainda, abertura para o trabalho por competências, de 

Perrenoud (2000), e do professor reflexivo, de Schön (2000).  

Concomitantemente, na década de 1990, também se constatou uma corrente 

neoescolanovista,11 tendo como emblema o relatório de Jacques Delors, publicado pela 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), em 1996, 

o qual destacou os quatro pilares da educação: aprender a conhecer, aprender a aprender, 

aprender a ser e aprender a fazer. Nessa mesma direção, o Ministério da Educação lançou os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), com o objetivo de estabelecer uma base nacional 

curricular comum, sendo o papel do docente o de auxiliar o aluno no seu próprio processo de 

aprendizagem. 

Ainda no final da década de 1990, observou-se, no Brasil, uma influência de propostas 

diferentes para organizar o processo de aprendizagem e desenvolver a prática pedagógica. 

Dentre elas, destacam-se duas que apresentam características similares: trabalhar por projetos 

(HERNÁNDEZ, 1998) e construir a aprendizagem com base em situações - problemas 

(RIBEIRO; MIZUKAMI, 2004). Essas duas propostas abrem a possibilidade para trabalhar os 

 
10Neoconstrutivismo termo que traz uma visão reformista do construtivismo de Piaget, em sintonia com a pós-

modernidade, obedecendo regras fixadas pela pragmática. Encontra afinidade com a teoria do professor reflexivo 

e de saberes docentes centrados na pragmática cotidiana. 
11 Neoescalonovista  enfatiza uma educação que deve ser desenvolvida ao longo da vida para responder aos 

desafios de uma realidade social em rápida transformação. (Disponível em:  https://carloscandido.wordpress.com. 

Acesso em 08 de abril de 2018) 

 

https://carloscandido.wordpress.com/
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conhecimentos de maneira interdisciplinar e problematizadora, exigindo assim um 

planejamento de aula diferenciado. 

Segundo Prado (2003, p. 2), “na pedagogia de projetos, o aluno aprende no processo de 

produzir, de levantar dúvidas, de pesquisar e de criar relações que incentivam novas buscas, 

descobertas, compreensões e reconstruções de conhecimento”. De acordo com a autora, essa 

maneira de trabalhar por projetos (HERNÁNDEZ, 1998) pode proporcionar “um modo de 

aprender baseado na integração entre os conteúdos das várias áreas do conhecimento, bem como 

entre diversas mídias (computador, televisão, livros), disponíveis no contexto da escola” 

(PRADO, 2003, p. 4). 

Foi editada a terceira lei de diretrizes e bases da educação nacional - LDBEN12, Lei n. 

9.394, de 20 de dezembro de 1996, fazendo referências ao plano de trabalho docente, 

assegurado por lei, como incumbência do docente, que deve participar integralmente dos 

períodos dedicados ao planejamento, enquanto aos estabelecimentos de ensino cabe velar pelo 

seu cumprimento. É também nesse período que constam influências do construtivismo 

enquanto processo de ensino e aprendizagem, bem como surgem temas transversais, 

interdisciplinares e transdisciplinares. Houve também uma descentralização em que os estados 

e municípios devem conceber e gerir seus planos educacionais e políticas, em conformidade 

com os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN (BRASIL, 1996). 

Nesse sentido, visando adequar a educação brasileira às condições históricas, sociais, 

educacionais, econômicas e políticas vigentes; sucessivas leis e documentos são aprovados pelo 

governo brasileiro, tais como: a Constituição Federal (1988), a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – Lei nº 9.394 (1996), os PCN (1997) e as Diretrizes Curriculares Nacionais 

da Educação Básica (2013), que irão trazer premissas para a educação e, consequentemente, 

diretrizes para a organização e funcionamento da escola, O que afetará o papel do professor e 

suas atribuições, dentre elas o ato de planejar – tarefa primordial para que o processo de ensino 

e aprendizagem aconteça com qualidade social. 

Em cada período histórico um modelo de educação foi adotado, o que fez com que a 

ação de planejar se adaptasse às finalidades sociais, políticas e econômicas vigentes. Isso 

demonstra que as legislações educacionais (por si só) não garantem o cumprimento da função 

social da escola, embora o planejamento venha adquirindo centralidade nas discussões das 

políticas públicas para a educação. Portanto, faz-se necessário que os professores compreendam 

 
12A educação brasileira teve três leis de diretrizes e bases até os dias atuais: 4024/61, 5692/71 e 9394/96.  
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a não neutralidade do ato educativo, o que exige um trabalho de ação-reflexão-ação sobre a 

prática educativa e a compreensão acerca do planejamento.  

 

 1.2 (Re) construindo o conceito de planejamento 

 

O ato de planejar é uma realidade que acompanha a trajetória histórica da humanidade. 

O homem sempre sonhou, pensou e imaginou algo na sua vida (MENEGOLLA; SAN’TANNA, 

1992, p.15). A partir das necessidades, o homem buscava conhecimentos e meios para supri-

las, isso proporcionou a permanente evolução da raça humana. Mas, o que vem a ser 

planejamento? A definição mais aplicada no cotidiano é a de que planejar significa prever ou 

elaborar um roteiro sobre o que será realizado. Esboçar um projeto, traçar um caminho para 

chegar a determinado fim. 

Outros autores definem planejamento de ensino. Mas antes de trazer essas definições, 

cumpre situar o ato de planejar nos vários níveis/etapas (interdependentes) em que ele acontece: 

planejamento educacional, planejamento curricular e planejamento de ensino.   

O planejamento educacional consiste na tomada de decisões sobre a educação geral do 

país, se dá de forma macro nos âmbitos federal, estadual ou municipal, sua elaboração depende 

da definição de uma política pública de educação. Dentre os seus diversos objetivos destaca-se: 

“relacionar o desenvolvimento do sistema educacional com o desenvolvimento econômico, 

social, político e cultural do País, em geral, e de cada comunidade, em particular; alcançar maior 

coerência interna na determinação dos objetivos e nos meios mais adequados para atingi-los” 

(COARACY citado por TURRA, 1982). 

O planejamento curricular ou projeto pedagógico da escola relaciona-se diretamente ao 

planejamento educacional. Traduz as linhas mestras das ações propostas pela escola. O 

planejamento curricular envolve os fundamentos das áreas que serão estudadas, a proposta 

metodológica escolhida e a forma como se dará a avaliação (BRASIL, 2006, p.30). 

O planejamento de ensino é o nível mais próximo do aluno, no que tange à ação 

educativa.  Tem como referência o planejamento curricular, tendo em vista o processo de ensino 

e aprendizagem. O planejamento, nesta perspectiva, é, acima de tudo, uma atitude crítica do 

educador diante de seu trabalho docente (FUSARI, 1998). Ele se materializa por meio do plano 

de ensino, documento onde o professor registra o seu planejamento. Por isso, a presente 

dissertação opta pela adoção do termo planejamento de ensino para abranger as ações de pensar 

e fazer o plano.  
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Planejamento é processo de reflexão, de tomada de decisão (...) enquanto processo, ele 

é permanente (VASCONCELLOS, 2008). Por isso não se encerra na ação de elaboração. 

Nesse sentido, Zabala (2007) corrobora que o planejamento é uma das peças 

substanciais da intervenção pedagógica e parte inseparável da atuação docente, pois o que 

acontece nas aulas só pode ser entendido sob uma análise que leve em conta as intenções, 

previsões, expectativas e avaliação dos resultados. 

O ato de planejar é uma atividade intencional. Ele torna explícitos nossos valores, 

crenças; como vemos o homem; o que pensamos da educação, do mundo da sociedade. Por 

isso, é um ato político-ideológico (MASETTO, 1996). 

Fusari (1998, p.10) traz que “o planejamento de ensino é o processo que envolve a 

atuação concreta dos educadores no cotidiano de seu trabalho pedagógico, envolvendo todas as 

suas ações e situações, o tempo todo, envolvendo a permanente interação entre os educadores 

e os próprios educandos”. A responsabilidade do professor é grande, pois a maior parte da 

eficácia de seu ensino depende da organicidade, coerência e flexibilidade de seu planejamento. 

(TURRA, 1982, p.19).  

 Libâneo (2004) define-o como um processo de sistematização e organização das ações 

do professor. É um instrumento de racionalização do trabalho pedagógico que articula a 

atividade escolar com os conteúdos do contexto social. 

Nesse sentido, o professor não pode fugir da importância de um planejamento para 

propiciar que os alunos construam o conhecimento. Enquanto não perceber esta condição 

necessária ao trabalho – o ato de planejar, o professor terá uma ação pedagógica muito limitada. 

Para Fusari (1998, p. 47): 

 
O preparo das aulas é uma das atividades mais importantes do trabalho do profissional 

de educação escolar. Nada substitui a tarefa de preparação da aula em si. Cada aula é 

um encontro curricular, no qual, nó a nó, vai-se tecendo a rede do currículo escolar 

proposto para determinada faixa etária, modalidade ou grau de ensino. 

 

 

  O professor precisa tornar-se agente ativo do processo de ensino e aprendizagem. 

Enquanto planeja, o professor reflete criticamente sobre sua ação, ativando suas aspirações, 

visões de mundo e experiências, exercendo assim sua autonomia. Para Contreras (2012), o 

conceito de autonomia começa na superação do fazer instrumental e técnico. Embora na 

composição de sua prática toma por base o domínio técnico (habilidades ou repertório de 

saberes teóricos), a priori, o professor precisa compreender sua prática pedagógica como 

compromisso social, um fenômeno humano em que há relações afetivas, sociais, emocionais e 
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culturais, a ponto de ser impossível separar concepção e execução da prática. Esse professor 

reflete constantemente sobre a prática, transformando-a. 

É preciso reconhecer que o papel do professor de “hoje” é diferente do professor de 

“ontem”. O antigo professor atuava na lógica da exclusão, sendo que suas competências de 

ensinar estavam dissociadas das competências de aprender e de continuar se atualizando. Hoje, 

deve-se ensinar na lógica da inclusão, onde ensinar e aprender tornaram-se instâncias 

indissociáveis.  

A escola que exclui é seletiva, os alunos devem se adaptar às suas normas, regras, 

ensinamentos e objetivos; o ensino não está relacionado com a aprendizagem, até porque 

aprender é atribuição exclusiva do aluno e não do professor; as formas de ensino estão 

dissociadas das formas de avaliação. Na lógica da inclusão, cada vez mais exigida na escola de 

hoje, tudo se relaciona com tudo na precariedade, complexidade e ambivalência aplicadas. 

Precariedade, porque é mais difícil sustentar relações em que espaços, materiais e 

conhecimentos são limitados. Complexidade, porque não dá para dissociar as partes que 

compõem o todo escolar. Ambivalência, porque as referências relacionais são múltiplas 

(NEIRA, 2004).  

Quando ensino e aprendizagem se tornam indissociáveis, as relações se tornam mais 

complexas. Uma é definida em relação à outra, e se o aluno não aprende, talvez, seja porque o 

professor não soube ou não pode ensinar, e isso traz novos problemas para ambos os lados. 

Assim, o papel do professor hoje é de mediador, orientador, gestor da sala de aula e criador de 

situações de aprendizagem, que pensa o currículo, os recursos pedagógicos, o espaço, os tempos 

didáticos, a relação do aluno com a família, com o conhecimento e com sua cultura.  

Dessa forma, a questão do planejamento torna-se desafiadora. Não se quer a 

supervalorização desse instrumento, pois quem o faz são as pessoas, sem elas não há plano 

milagroso. Mas existem caminhos que podem auxiliar para resgatar o lugar do planejamento na 

prática escolar, dentro do novo cenário de trabalho docente. 

 
O professor precisa interromper o cruel processo de imbecilização, de destruição a 

que vem sendo submetido. Precisa resgatar-se como autor, como sujeito, como ser 

autônomo, para, enfim resgatar sua dignidade. E o planejamento pode ser um 

valiosíssimo caminho para isto, pois ajuda a superar o processo de alienação. 

(VASCONCELLOS, 2008, p. 41). 

 

O planejamento estabelece uma sequência de ações que deverão nortear a prática, como 

afirma Libâneo (2004, p. 149 -150): 

 



31 
 

[...] o que se planeja são atividades de ensino e de aprendizagem, fortemente 

determinadas por uma intencionalidade educativa envolvendo objetivos, valores, 

atitudes, conteúdos, modos de agir dos educadores que atuam na escola. [...] O 

planejamento é um processo contínuo de conhecimento e análise da realidade escolar 

em suas condições concretas, de busca de alternativas para a solução de problemas e 

de tomada de decisões, possibilitando a revisão dos planos e projetos, a correção do 

rumo das ações. 

 

 

 Assim, é possível atender a concepção de ensino e de planejamento atual e as mudanças 

ocorridas na educação nos estilos de ensinar e aprender, pois nem sempre o planejamento teve 

os mesmos contornos, características e desafios, conforme vimos na primeira seção desse 

capítulo.  

As marcas ideológicas interferem na postura do professor ao planejar, as teorias 

pedagógicas que embasam sua formação (inicial ou continuada) também delineiam o 

planejamento. Se há alinhamento com as teorias de aprendizagem mais conservadoras, a prática 

do planejamento será mais tradicional, se mais inovadoras, a prática será mais reflexiva e 

crítica, pois planejar ajuda a estabelecer a relação teoria e prática. 

Vasconcellos (2008) traz que o fator decisivo para a significação do planejamento é a 

percepção por parte do professor da necessidade de mudança.  Se o professor se conforma com 

os resultados de seu trabalho e não consegue vislumbrar nada a completar e a melhorar, o 

planejamento torna-se sem sentido. O professor deve, portanto, assumir uma postura ética e 

comprometida com o ensino, com a aprendizagem dos alunos e com o seu papel e o da escola, 

tornando o planejamento não apenas uma questão técnica, mas também política. Tal postura se 

adquire quando a ação de planejar compreende o ato de pensar, planejar, desenvolver, refletir, 

avaliar e retomar o planejamento, ou melhor, a tríade de ação – reflexão – ação.  

O professor precisa organizar as ações de modo que os alunos possam aprender diante 

de suas reais necessidades, bem como pensar na organização do trabalho pedagógico, utilizando 

diversas ferramentas que favoreçam o aprendizado dos alunos, pois a atividade docente precisa 

ser consciente e sistemática, centrada na aprendizagem dos alunos e fundada em opções 

político-pedagógicas. Isto é, aliar as duas dimensões na prática docente: a técnica e a política. 

A dimensão técnica representa um ângulo da dimensão política, na medida em que busca formas 

que favoreçam a aquisição do saber, por uma parcela cada vez mais expressiva dos alunos 

oriundos de classes subalternas, faz parte do compromisso com a sua libertação (CANDAU, 

1991, p.91). 

O ato de planejar, assim assumido, deixará de ser um simples estruturar de meios e 

recursos, para tornar-se o momento de decidir sobre a construção de um futuro. Será o momento 

de dimensionar a nossa mística de trabalho e vida (LUCKESI, 1999). 
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E complementa 

 
Já não basta- e nunca bastou – pensar nos meios, nas técnicas e a sofisticação dos 

recursos tecnológicos. Eles são necessários, mas como meios. Torna-se premente 

aprender meditar sobre os fins e os valores que devem orientar a Educação. E, então 

os meios serão selecionados tendo em vista os fins. Necessitamos de eficiência; não 

eficiência para qualquer finalidade, mas eficiência para que nos auxilie a dar conta 

das perspectivas de vida sadia para os seres humanos (ibidem, 1999, p.115). 

 

 

Nesse sentido, Vasconcellos (2008, p. 149- 150) sugere uma forma de estruturar o 

planejamento da aula, indicando os seguintes elementos: 

 
- Assunto: Indicação da temática que será trabalhada; 

- Necessidade: Explicitação das necessidades percebidas no grupo; 

- Objetivo: O sentido do ensino sobre determinado conteúdo; 

- Conteúdo: detalhar o assunto; 

- Metodologia: Procedimentos de ensino, técnicas, estratégias a serem utilizadas; 
- Tempo: A previsão do tempo a ser empregado com este assunto; 

- Recursos: Indicação dos recursos a serem utilizados; 

- Avaliação: Quais estratégias o professor irá utilizar para acompanhar o processo de 

desenvolvimento e construção do conhecimento. A partir dela tem-se elementos para 

replanejar o trabalho; 

- Tarefa: Indicação de tarefas que serão propostas para serem feitas fora da sala de 

aula; 

- Observações: Registro cotidiano do professor acerca da aula (reflexão e avaliação 

sobre a caminhada). Torna-se instrumento de pesquisa sobre sua prática.  

 

 

Segundo Turra (1995), o planejamento envolve três fases: preparação, onde são 

previstos os passos que colaboram para a sistematização, desenvolvimento e a concretização dos 

objetivos previstos. O desenvolvimento, é a fase da ação do aluno e do professor, o plano em 

ação e o aperfeiçoamento, que envolve a testagem e a determinação da extensão do alcance dos 

objetivos.  

O professor não pode perder de vista que é sua responsabilidade planejar a aula, por isso 

deve cuidar de todos os aspectos que a envolvem, da preparação/organização à sua condução, 

sem perder de vista que o plano, nos moldes atuais, precisa se tornar um espaço democrático, 

atraente, dialogado e transformador. 
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 1.3 Planejamento e democracia sob a ótica da participação  

 

A escola de outrora, comprometida com os interesses e necessidades das elites, está, 

lentamente, sendo substituída por uma escola democrática, para todos. Hoje a escola é plural 

e concebe em seu seio a heterogeneidade. Por isso, o cotidiano da escola não se sustenta mais 

por agentes de exclusão (reprovação, retenção, preconceitos e não aprendizagem), mas sim 

pelo acolhimento das diferenças, por meio do diálogo, respeito e no compartilhamento, tendo 

como fundamento a ideia de que “o educador ao educar se educa”.  

Nos anos 80 e 90 a educação toma novos rumos, com o debate da gestão democrática, 

suas ideias e propostas em torno do movimento pela democratização da educação brasileira e 

em defesa de uma escola pública, gratuita, laica, de qualidade para todos. Segundo Neidson 

Rodrigues (1996)  

 
[...] quando se discute acerca do processo de democratização da escola três aspectos 

ganham relevância: a democratização dos processos de gestão escolar, a 

universalização da oferta de escolas nos diferentes níveis de ensino e a democratização 
dos processos pedagógicos pertinentes à ação educativa.  

 

 

Assim, as políticas públicas educacionais, na perspectiva da democratização da 

educação e em busca da qualidade do ensino, estabelecem, por meio de leis e documentos 

oficiais, de um lado, a garantia dos direitos fundamentais ao cidadão e, do outro, os modos de 

regulação e gestão da educação. Isso recai no planejamento, visto que essa é uma atividade em 

que há necessidade do conhecimento das condições externas (sociais, políticas, econômicas) e, 

em especial, da legislação educacional vigente.  

Dessa forma, uma vez que no texto se estabeleceu a relação entre educação - 

planejamento de ensino e tendências educacionais para entender como os condicionantes 

afetam a organização escolar e do ensino, cabe agora trazer à baila o que algumas leis e 

documentos oficiais orientam acerca do ato de planejar, em uma linha mais democrática. 

A Constituição Federal, em seus artigos 205 e 206 traz que:  

Art. 205.A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida 

e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; 

III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições 

públicas e privadas de ensino; 

IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 
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V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, 

planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e 

títulos, aos das redes públicas; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 

2006) 

VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei; 

VII - garantia de padrão de qualidade. 

VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar 

pública, nos termos de lei federal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 

2006) (BRASIL, 1988) 

 
 

Do artigo 205 depreende-se que a educação é um direito universal, posto que deve estar 

ao alcance de todos. A educação é prerrogativa que toda pessoa possui de exigir do Estado a 

prática educativa, com a colaboração da família, através de promoção e do incentivo. Decerto, 

esse foi um grande ganho educacional, por entender a educação como direito ao cidadão e dever 

do Estado, prestado a todos, indistintamente. 

 O artigo 206 elenca os princípios relacionados ao modelo de ensino a ser aplicado, 

reforçando a necessidade do Estado ofertar condições de acesso e permanência na escola, 

visando vencer as barreiras da desigualdade social e econômica que deixou de fora das escolas, 

por muito tempo, as camadas mais desamparadas da população. 

Além disso, do mesmo artigo, destaca-se também a liberdade de ensinar e aprender, o 

que significa que a escola deve proporcionar níveis de cultura e instrução, valorizando os 

diferentes saberes trazidos pelos alunos e respeitando as diversidades.  

 Segundo Gadotti (2000, p. 223, 224),  

 
[...] articular o saber, o conhecimento, a vivência, a escola comunidade, o meio 

ambiente, etc., nos últimos anos se tornou o objetivo da interdisciplinaridade que se 

traduz, na prática, por um trabalho coletivo e solidário na organização da escola. 

 

 

Nesse sentido, o artigo 210 da Carta Magna preconiza que serão fixados conteúdos 

mínimos13 para o ensino fundamental, de maneira a assegurar a formação básica comum e 

respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais. 

Assim, a lei estabelece conteúdos mínimos a serem trabalhados no ensino fundamental 

de todas as escolas do Brasil, visando que a educação cumpra a dupla função: de um lado, 

preparar alunos cidadãos, críticos e participantes e, do outro, formar recursos humanos para 

garantir o desenvolvimento social do país, conforme preleciona a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – LDBEN n° 9.394/89, em seu artigo 2º: “a educação, dever da família e 

do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por 

 
13 Os resultados demonstram que no município de Itabuna, ainda não conseguimos alcançar as metas para cada 

ano do Ciclo de Alfabetização (DEB, 2017). 
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finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e 

sua qualificação para o trabalho”. 

 O que significa que a escola pública é uma instituição cuja função social é transmitir e 

construir conhecimentos, mas também deve ser espaço de promoção do respeito mútuo, do 

senso crítico, do respeito às diversidades e ao pluralismo cultural, com vistas a reduzir ou 

combater as desigualdades no contexto social. 

 A LDBEN traz vários artigos que versam sobre o plano/planejamento, dentre os quais 

destaca-se a atribuição da União de elaborar o Plano Nacional de Educação (PNE), dos Estados 

e Municípios de elaborarem os planos estratégicos, coadunando com as metas descritas no PNE, 

visando, desse modo, alcançar a democratização, universalização e qualidade da educação. 

 Na aludida lei, nos artigos 12 e 13, aparece a concepção de planejamento escolar ao 

tratar, respectivamente, da incumbência dos estabelecimentos de ensino de elaborar a sua 

proposta pedagógica, plano escolar ou projeto político pedagógico (PPP) e, a atribuição que os 

docentes possuem de participar da elaboração dessa proposta, elaborar e cumprir seu plano de 

trabalho, participando integralmente dos momentos destinados ao planejamento. 

 Além disso, o artigo 14 traz, como um dos princípios e normas da gestão democrática 

do ensino público na educação básica, a participação14 dos profissionais da educação na 

elaboração do PPP da escola. O que se constitui em instrumento de luta contra a verticalização 

das relações e supera o autoritarismo no planejamento e na organização curricular. 

 O artigo 9º, IV da LDBEN preconiza que União terá a incumbência de estabelecer, em 

colaboração com os Estados e Municípios, competências e diretrizes para [...] o ensino 

fundamental, que nortearão os currículos, de modo a assegurar a formação básica comum. O 

que leva à elaboração dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN): 

 
[...] uma referência nacional em que são apontados conteúdos e objetivos articulados, 

critérios de eleição dos primeiros, questões de ensino e aprendizagem das áreas, que 

permeiam a prática educativa de forma explícita ou implícita, propostas sobre a 

avaliação em cada momento da escolaridade e em cada área, envolvendo questões 

relativas a o que e como avaliar. Assim, além de conter uma exposição sobre seus 

fundamentos, contém os diferentes elementos curriculares — tais como 

Caracterização das Áreas, Objetivos, Organização dos Conteúdos, Critérios de 

Avaliação e Orientações Didáticas —, efetivando uma proposta articuladora dos 

propósitos mais gerais de formação de cidadania, com sua operacionalização no 

processo de aprendizagem (BRASIL, 1997). 
 

 
14Para que a participação seja efetiva, é preciso uma etapa de sensibilização e motivação dos sujeitos, a fim de que 

todos assumam a tarefa com significado para a comunidade escolar, pois na prática o PPP costuma ser assumido 

apenas pelo coordenador pedagógico e torna-se um documento engavetado na escola.  
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 De outro lado, as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), enquanto conjunto de 

princípios, procedimentos e fundamentos na Educação Básica, orientam as escolas na 

organização, articulação, desenvolvimento e avaliação de suas propostas pedagógicas. O 

referido documento, ao abordar sobre planejamento curricular, considera a relevância dos 

conteúdos selecionados para a vida dos alunos e para a continuidade de sua trajetória escolar, 

bem como a pertinência desses, face à diversidade dos estudantes, buscando, assim, 

contextualização dos conteúdos e o tratamento flexível dos  mesmos, inclusive oferecendo 

maior incentivo, atenção e apoio aos que demonstrarem mais necessidade, com vistas a 

assegurar igualdade de acesso aos conhecimentos (BRASIL, 2013). 

  No seu artigo 26, as DCN abordam que as escolas assegurarão condições de trabalho 

aos profissionais, com vistas à criação de um ambiente propício à aprendizagem, com base: I- 

no trabalho compartilhado  e no compromisso individual e coletivo dos professores, com a 

aprendizagem dos alunos; II - no atendimento às necessidades específicas de aprendizagem 

de cada aluno; III- na utilização dos recursos disponíveis na escola e nos espaços sociais e 

culturais do entorno; IV- na contextualização dos conteúdos, assegurando que a aprendizagem 

seja relevante e socialmente significativa; V- no cultivo ao diálogo e relações de parceria com 

a família. O que pressupõe tempo e espaço para o planejamento na escola.  Portanto, a 

lei do Piso Nacional – Lei nº 11.738, de 2008, institui, no seu artigo 3º, §4º, que na composição 

da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária 

para o desempenho das atividades de interação com os educandos. O que nos leva à 

compreensão de que o restante da carga horária de trabalho, ou seja, 1/3 dela, será destinada 

para atividades de planejamento. 

  Nessa senda, a escola precisa garantir momentos de planejamento em que o professor 

esteja com os demais profissionais da escola ou individualmente. A participação verdadeira, 

realizada por educadores progressistas e coerentes com o seu discurso, possibilita “o exercício 

da voz, de ter voz, de ingerir, de decidir em certos níveis de poder, enquanto direito de 

cidadania, se acha em relação direta, necessária com a prática educativa progressista” 

(FREIRE, 1986, p. 73). 

  De acordo com Neira (2004, p. 35), “o trabalho coletivo nas escolas é resultado de vários 

projetos: o sociopolítico da sociedade, o educacional da escola e os planos de ensino (...)”. O 

mesmo autor cita Fusari (1993) para defender que são estes projetos que viabilizam a 

possibilidade das ações pedagógicas tornarem-se educacionais, na medida em que impregnam 

de finalidades políticas que interessa aos educandos. A ação de planejar transita entre ações 
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particulares, quando o professor elabora seu plano de ensino, e o trabalho coletivo, que busca 

definir os rumos da escola: 

A atividade de planejar, como um modo de dimensionar política, científica e 

tecnicamente a atividade escolar, deve ser resultado da contribuição de todos aqueles 

que compõem o corpo profissional da escola. É preciso que todos definam, 

conjuntamente, o que fazer e como fazer. Na medida em que é o conjunto de 

profissionais da escola que constitui o seu corpo de trabalho, o planejamento das 

atividades também deve ser um ato seu; portanto, coletivo. Decisões individuais e 

isoladas não são suficientes para construir resultados de uma atividade que é coletiva. 
As atividades individuais e isoladas não são inócuas, mas são suficientes para produzir 

resultados significativos no coletivo. Tornam-se necessárias ações individuais e 

coletivas, ao mesmo tempo. (LUCKESI, 1999, p. 115-116). 

 

 

É preciso fazer um diagnóstico da escola que temos, refletir conjuntamente acerca da 

escola que queremos e buscar meios de alcançá-la. Padilha (2008) traz algumas reflexões que 

ajudam no pensar coletivo: o que a sociedade espera de nós, educadores? A que projeto de 

sociedade serve o ensino que ministramos? A escola que temos é a escola que teremos ou 

devemos lutar por outra? Quais os nossos objetivos e de que meios podemos lançar mão para 

alcança-los? O que precisamos fazer para cumprir os objetivos de democratização do acesso, 

permanência e da gestão escolar? As propostas curriculares, as metodologias e as avaliações 

têm sido coerentes com o discurso da educação inclusiva? Os conteúdos curriculares têm 

relevância e as aprendizagens são significativas? Por que muitos alunos não aprendem? Até que 

ponto são problemas de aprendizagem ou problemas de ensino?   

Para isso, o professor deve ter como referência o projeto político-pedagógico (PPP) da 

escola, dialogar com os demais professores para planejar atividades integradas, buscando a 

interdisciplinaridade, que servirá de base para a elaboração dos planos de ensino. Uma escola 

coesa, colaborativa, solidária e comprometida com a qualidade de ensino pode se tornar 

realidade e o PPP for incorporado à prática dos educadores. A construção do PPP requer que se 

abandone o magistério como ato solitário e se organize a intencionalidade coletiva com o 

objetivo de conduzir a escola a realizar com êxito o processo ensino-aprendizagem (NEIRA, 

2004, p. 33).  

Nota-se, portanto, o caráter político e pedagógico do PPP. É político no sentido de 

compromisso com a formação do cidadão, para o tipo de sociedade em que vivemos e, é 

pedagógico, porque possibilita a efetivação dessa intenção: a formação do cidadão 

participativo, responsável, compromissado, crítico e criativo.  

Nóvoa (2002) diz que os educadores precisam explicitar suas concepções 

educacionais, filosóficas e ideológicas, pois, em grande parte, são elas que fundamentam e 
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explicam o comportamento durante as aulas, suas opções metodológicas e o sistema de 

avaliação que adotam. O mesmo autor entende que o trabalho do professor só terá qualidade e 

significado se for desempenhado num campo de forças de um projeto, pois ações isoladas, 

autônomas e desarticuladas, mesmo que repleta de boas intenções, perderão o essencial de sua 

influência.  

De acordo com Veiga (2001), são três pressupostos norteadores do PPP: pressupostos 

filosóficos-sociológicos, epistemológicos e didático-metodológicos (ver quadro 1). 

 

Quadro 1- Pressupostos norteadores do projeto político-pedagógico 

Pressupostos filosófico-

sociológicos 

Pressupostos 

epistemológicos 

Pressupostos didático-

metodológicos 

Consideram a educação um 

compromisso do Poder 
Público para com a sociedade, 

tendo em vista a formação do 

cidadão participativo para um 
determinado tipo de 

sociedade. Trata-se de um 

processo articulador das 
relações sociais, culturais e 

educacionais. 

Levam em conta que o 

conhecimento é construído e 
transformado coletivamente, 

devendo esse processo pautar-

se na socialização e 
democratização do saber. O 

conhecimento escolar não é 

simplesmente uma adequação 
do conhecimento científico à 

faixa etária e interesse do 

aluno, mas é um processo de 

produção e divulgação de 
novos conhecimentos que 

levam em conta todas as duas 

dimensões. 

Entendem que deve ser favorecida 

a participação do aluno na 
elaboração crítica dos conteúdos 

por meio de técnicas de ensino e 

pesquisa que valorizem as 
relações solidárias e 

democráticas. Não é a mera 

apropriação de variadas técnicas e 
procedimentos de ensino, mas a 

forma de trazer o conhecimento 

para a sala de aula e a sala de aula 

de encontro ao conhecimento. É 
ter uma concepção de educação 

com foco na aprendizagem e não 

apenas no ensino tradicional. 
   Fonte: Veiga (2001)  

 

Tais pressupostos devem nortear o planejamento de aula do professor e orientar a sua 

prática pedagógica. O PPP não deve ser um documento burocrático, arquivado na secretaria ou 

à disposição apenas do coordenador pedagógico ou do diretor da escola. Tampouco, um 

documento que o professor toma conhecimento apenas nas reuniões de retomada do mesmo, no 

início de cada ano letivo na semana pedagógica. Uma vez construído com a participação e 

envolvimento de todos da escola, deve ser periodicamente consultado, revisado e adequado ao 

ambiente externo e interno da escola. Segundo Rodrigues (2003, p. 23), os professores, quando 

se reúnem para realizar o planejamento das atividades que serão desenvolvidas durante o ano 

letivo, 

[...] partem do pressuposto fundamental de que o objetivo da educação escolar é a 

preparação das crianças para o exercício pleno de sua cidadania. Tal objetivo, para 

eles, tem um significado bastante concreto: devem através dos processos 

educacionais, preparar os alunos intelectual, científica e profissionalmente para 

compreender a realidade social, econômica, política e cultural em que vivem e, ao 
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mesmo tempo, prepará-los para uma participação efetiva no processo de mudança 

dessa realidade.  

 

Quando se trabalha de forma participativa, o professor expressa seus anseios, assume 

compromissos e responsabilidades com o fazer educacional, ao passo em que rever sua prática, 

reflete sobre as atividades desenvolvidas e busca novos caminhos, se necessário. Diante disso, 

Paulo Freire (1993, p.26), nos diz que: 

Educador democrático não pode negar-se o dever de, na sua prática docente, reforçar 

a capacidade crítica do educando, sua curiosidade, sua insubmissão. [Diz ainda, que 

para se aprender criticamente, exige-se a] presença de educadores e educandos 

criadores, instigadores, inquietos, rigorosamente curiosos, humildes e persistentes.  

 

Um planejamento só tem sentido quando o professor coloca-se em uma perspectiva de 

envolvimento com o contexto constituído pelos alunos, pela escola, pela comunidade e pela 

sociedade, inteirando-se com a situação da turma com a qual irá trabalhar para planejar algo 

que atenda, além dos conhecimentos e habilidades previstos para o ano/série, às necessidades e 

desejos dos alunos. Por isso há necessidade de reinventar a educação escolar para que possa 

oferecer espaços e tempos de ensino-aprendizagem significativos e desafiantes para os 

contextos sociopolíticos e culturais atuais e as inquietudes das crianças e jovens (CANDAU, 

2005). 

O ato de planejar é uma atividade-meio, que subsidia o ser humano no 

encaminhamento de suas ações e na obtenção de resultados desejados, portanto, orientada por 

um fim. Situe-se onde se situar, é um ato axiologicamente comprometido (LUCKESI, 1999, 

p.106). Portanto, o planejamento das aulas não pode ser tomado como algo dissociado do PPP, 

feito de maneira improvisada para atender as exigências da escola ou como materialização dos 

projetos cívicos. A sua elaboração requer uma tarefa sociopolítica que pressupõe pensar o 

sujeito que se quer formar e para qual sociedade. Requer pensar sobre o que a turma precisa e 

deseja aprender, em consonância com a realidade dos alunos. Mas atribuir esse sentido ao 

planejamento significa desvelar as concepções subjacentes à essa tarefa precípua do ato de 

educar. 

As responsabilidades do professor atualmente são complexas. Espera-se que ele, 

conforme preleciona Vasconcellos (2008) forme e informe, gere novos conhecimentos, utilize 

adequadamente as novas tecnologias e atualize-se constantemente, inovando sempre em sala de 

aula, o que torna o planejamento, sua realização e avaliação imprescindíveis ao exercício da 

prática pedagógica.      
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 1.4 A prática pedagógica, a construção do conhecimento e o planejamento  

 

 A tarefa de planejar o ensino é uma ação pedagógica essencial ao processo ensino-

aprendizagem, seja para o alcance das finalidades da educação – preparar o aluno para o pleno 

exercício da cidadania, para a materialização do projeto político-pedagógico da escola ou para 

desenvolver os saberes nos alunos. Em primeiro lugar, porque a escola na sociedade 

contemporânea perdeu o papel hegemônico na transmissão e distribuição da informação. 

(SACRISTÁN, 1998). Em segundo, porque a escola não é uma instituição neutra frente à 

realidade social, sofrendo influências e influenciando a concepção de cultura, de homem e de 

cidadania presentes na sociedade e padecendo as interferências da atuação do poder político do 

Estado (RODRIGUES, 2003). 

De igual modo, um plano de ensino adequado aos desafios educacionais atuais não pode 

se caracterizar como uma tarefa técnica e burocrática, mas deve se constituir como uma 

ferramenta político-pedagógica, efetivada de forma crítica e transformadora pelo professor.  

 

Tal perspectiva, contudo, exige uma postura docente que seja comprometida tanto 

com o pedagógico quanto com o social. Exige, pois, um compromisso do professor 

com uma educação política e não ideológica [ocultamento da realidade. Nesses 

termos, um planejamento do ensino nesses moldes só poderá ser efetivado no contexto 

de uma escola cujo projeto pedagógico tenha como um de seus objetivos o 
engajamento com a sociedade. É fundamental que nessa escola convivam pessoas 

comprometidas com essa postura, a fim de que um processo transformador possa, de 

fato, ser desencadeado. (VEIGA, 2004, p. 62-63). 

 

 

Mas a prática pedagógica, ao longo da história, nem sempre foi assim. Ao longo dos 

tempos, a prática pedagógica desenvolvida pelos professores sofreu influências de dois 

paradigmas: conservadores e inovadores, que não se sucederam linearmente, mas se 

interpenetraram. De acordo com Behrens (2011), os paradigmas conservadores objetivam a 

reprodução do conhecimento e são caracterizadas por abordagens pedagógicas que visam a 

reprodução, repetição e uma visão mecanicista da prática educativa. Estão divididas em 

paradigma tradicional, paradigma escolanovista e paradigma tecnicista. Já os paradigmas 

inovadores consistem na ação pedagógica que leve à produção do conhecimento e busca formar 

um sujeito crítico e inovador. Se dividem em abordagem sistêmica, abordagem progressista e 

o ensino como pesquisa. 
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Para apresentar as características de uma prática pedagógica que se coaduna com os 

princípios e pressupostos mais atuais da educação e, em defesa de uma práxis15 que supere a 

fragmentação e reprodução do conhecimento, o quadro abaixo mostra como Behrens (2011), 

didaticamente, ilustrou cada abordagem que compõe o paradigma inovador, que deve nortear o 

trabalho do professor. 

 

Quadro 2- Paradigmas inovadores e suas abordagens 

ABORDAGEM ESCOLA PROFESSOR ALUNO METODOLOGIA 

 

V
is

ã
o

 

S
is

tê
m

ic
a

 

 

 
 

Escola com uma 

visão holística, 

ecológica e 
sistêmica 

Tem papel 

fundamental na 
superação do 

paradigma da 

fragmentação, 

buscando 
ultrapassar a 

reprodução para a 

produção do 
conhecimento. 

Um ser 

complexo que 
vive no mundo 

de relações, 

coletivamente. 

Mas é único, 
competente e 

valioso. 

Possibilita as 

relações pessoais e 
interpessoais do ser 

humano, visando a 

busca da ética, da 

harmonia e da 
conciliação. 

 

V
is

ã
o
 P

ro
g
re

ss
is

ta
 

 

 

 
Escola politizada 

e politizadora. 

Educador e sujeito 

do processo. 

Estabelece uma 
relação horizontal 

com os alunos e 

busca no diálogo 
sua fonte 

empreendedora na 

produção do 
conhecimento. 

Partícipe da 

ação educativa. 

Sujeito ativo, 
sério, crítico e 

criativo. 

Alicerça-se no 

diálogo, contempla 

uma abordagem 
dialética de 

ação/reflexão/ação. 

E
n

si
n

o
 c

o
m

 

p
es

q
u

is
a

 

 

 

Espaço 
inovador, 

transformador e 

participativo. 

Orquestrador da 

construção do 

conhecimento. 
Instiga o aluno 

aprendera aprender. 

Questionador, 

investigador, 

criativo, 
autônomo, deve 

saber viver com 

cidadania e 
ética. 

Cria ambiente 

inovador e 

participativo na 
escola. Reduz 

espaços da aula 

expositiva para 
pesquisar. 

Fonte: Behrens (2011) 

 

De acordo com Behrens (2011, p. 56), a visão sistêmica ou holística busca a superação 

da fragmentação do conhecimento, considerando o homem com suas inteligências múltiplas e 

levando à formação de um profissional humano, ético e sensível. Já a abordagem progressista, 

tem como pressuposto a transformação social, contemplando os trabalhos coletivos, as parcerias 

 
15Paulo Freire, citado por Solon e Patrocínio, aprofunda o conceito de práxis no universo pedagógico, como sendo 

a capacidade do sujeito de atuar e refletir, isto é, de transformar a realidade de acordo com as finalidades delineadas 

pelo próprio ser humano. (SOLON, Freire, PATROCÍNIO; Rörh. Pedagogia da práxis: o conceito do humano e 

da educação no pensamento de Paulo Freire. 2010. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em 

Educação, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2010.) 
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e a participação crítica e reflexiva dos alunos e dos professores. E o ensino como pesquisa pode 

provocar a superação da reprodução para a produção do conhecimento, com autonomia, espírito 

crítico e investigativo. 

 Em que pese o paradigma conservador, ainda está presente no trabalho educativo. É 

fundamental que o professor repense sua prática pedagógica, buscando alicerçar o ensino no 

paradigma inovador e nas abordagens que o caracteriza: sistêmica, progressista e o ensino com 

pesquisa, as quais despontam uma nova perspectiva do ensino.  

Nesse compasso, entende-se que a forma como o professor atua, a maneira de planejar 

sua intervenção, de reagir frente às situações que se apresentam na sala de aula, dependem, em 

grande medida, de suas concepções e crenças pedagógicas, ainda que não tenha consciência de 

qual está seguindo.  

 Cortesão chama à atenção quando diz que: 

 
A área específica do saber do professor, quando ensina (e aprende), quando 

desenvolve atividades com os seus alunos, é o da Educação. É neste campo, o da 

educação, que o professor pode desenvolver, com características muito específicas, o 
processo educativo, que irá permitir com mais ou menos qualidade as aprendizagens 

que os alunos farão nos diversos campos das ciências (2012, p.721 – grifo da autora). 

 

 

Uma concepção de trabalho pautada nos paradigmas inovadores da educação provoca 

uma revisão no papel do professor, na atuação do aluno e, sobretudo, na metodologia utilizada 

em sala de aula, ultrapassando o ensino homogêneo, a reprodução do conhecimento e a 

passividade. O que significa compreender a educação, conforme nos afirma Freire (1986), como 

uma ação dialógica, em que a construção do conhecimento é vista como um processo realizado 

por ambos os atores: professor e aluno, na direção de uma leitura crítica da realidade. 

 
[...] O paradigma emergente busca provocar uma prática pedagógica que ultrapasse a 

visão uniforme e que desencadeie a visão de rede, de teia, de interdependência, 
procurando interconectar vários interferentes que levem o aluno a uma aprendizagem 

significativa, com autonomia, de maneira contínua, como um processo de aprender a 

aprender para toda a vida.  (BEHRENS, 2011). 

 

 

 Mas afinal de contas, o que é uma prática pedagógica? 

 

 
[…] prática intencional de ensino e aprendizagem não reduzida à questão didática ou 

às metodologias de estudar e de aprender, mas articulada à educação como prática 

social e ao conhecimento como produção histórica e social, datada e situada, numa 

relação dialética entre prática-teoria, conteúdo-forma e perspectivas 

interdisciplinares. (FERNANDES, 2008) 

 

 



43 
 

Sacristán (1998) define a prática pedagógica como todas as atividades realizadas pelo 

professor no processo educativo. O mesmo autor define-a como ações que foram utilizadas com 

frequência e se solidificaram na rotina pedagógica e podem ser alteradas a partir de ações 

interativas com outros docentes. 

Assim, a prática pedagógica se traduz na elaboração do planejamento até os 

desdobramentos da ação do professor a partir deste plano, não apenas como algo a ser cumprido 

rigidamente, mas como objeto que deve ser submetido às reflexões e mudanças de rumo, se 

necessário, pois uma das características do planejamento é a sua exequibilidade e flexibilidade, 

de maneira consciente e responsável.  Usando a expressão de Certeau (1994, p.88), sempre há 

espaço para a "liberdade gazeteira das práticas", ou seja, sempre há espaço para invenções no e 

do cotidiano, e essa porosidade das práticas proporciona múltiplas (re) apropriações de seu 

enredo e de seu contexto. 

Cabe ao professor, ao planejar, questionar por que planejar? Para que planejar? Para 

quem planejar? Essas perguntas definirão o sentido do ato de planejar, posto que antecipa 

mentalmente uma ação a ser realizada, possibilitando ao professor agir conforme o previsto e de 

acordo com suas ideologias. 

Gadotti (2002, p.7) alerta para o compromisso do professor no exercício de sua prática 

pedagógica 

 
[...] o professor precisa indagar-se constantemente sobre o sentido do que está 

fazendo. Se isso é fundamental para todo ser humano, como ser que busca sentido o 

tempo todo, para o professor é também um dever profissional. Faz parte de sua 

competência profissional continuar indagando, junto com seus colegas e alunos, sobre 

o sentido do que estão fazendo na escola. Ele está sempre em processo de construção 

de sentido.  

 

 

Isso diverge do papel que os professores vêm assumindo atualmente como 

reprodutores ou consumidores do já elaborado pelas instâncias superiores ou externas à escola-

secretarias de educação, programas federais etc. – considerados especialistas com funções 

administrativas de planejamento e controle no sistema educacional. Desta forma, o professor 

renuncia à sua autonomia, aceita a perda do controle sobre seu trabalho e aceita, em posição 

subordinada, a supervisão externa sobre seu trabalho.  

Os professores devem reconhecer sua capacidade de ação reflexiva e de elaboração de 

conhecimento profissional em relação ao conteúdo de sua profissão, bem como sobre os 

contextos que condicionam sua prática pedagógica e que vão além da sala de aula 

(CONTRERAS, 2012). Para isso, o professor precisa desenvolver sua competência 

profissional, que não é somente técnica, mas também intelectual (GIROUX, 1990).  
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A ideia de profissional reflexivo desenvolvida por Schön (2000) trata de dar conta da 

forma pela qual os profissionais enfrentam aquelas situações que não se resolvem por 

repertórios técnicos, aquelas atividades que, como o ensino, se caracterizam por atuar sobre 

situações que são incertas, instáveis, singulares e nas quais há conflitos de valor. Para isso, 

Schön (2000) parte da ideia da racionalidade prática, distinguindo-a entre “conhecimento na 

ação” e “reflexão na ação”. Na primeira, o conhecimento está na ação e não a precede, pois há 

ações que realizamos espontaneamente, sem pensar nelas. Já a segunda, pensamos sobre o que 

fazemos, supõe uma reflexão sobre como entendemos a ação. A reflexão na ação, segundo o 

autor, transforma o profissional em “pesquisador no contexto da prática”. 

O pressuposto da racionalidade prática contrapõe o modelo da racionalidade técnica, 

que entende a prática profissional como aplicação de conhecimentos teóricos e práticos, 

previamente disponíveis, produto da pesquisa científica.  

Essa contraposição se coaduna com a imagem do professor enquanto intelectual crítico 

(Giroux, 1990), o que quer dizer que o trabalho docente deve desenvolver um conhecimento 

sobre o ensino que reconheça e questione a sua natureza social e as possibilidades de 

transformação no contexto das aulas e do ensino (CONTRERAS, 2012).  

Por meio do ensino forma-se gente para ser gente, a educação é um processo de 

humanização (conforme concepção freiriana), por isso a educação deve viabilizar no educando 

a capacidade de engajar-se em seu meio e para promover mudanças em si mesmo.  Nesse 

sentido, Vasconcellos (2008) propõe (ver figura 1): 

 

Figura 1- Elementos que organizam a ação didática do professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                            

                          Fonte: Elaborado pela pesquisadora com base em Vasconcellos (2008). 
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Para realizar a sistematização do planejamento de ensino, é preciso recorrer aos aspectos 

que o constitui – conteúdos, objetivos, procedimentos e avaliação. Os objetivos devem 

responder o que devo ensinar para alcançar os objetivos propostos; os procedimentos dizem 

respeito à metodologia que o professor usa para desenvolver a aula; e selecionar os instrumentos 

de avaliação para acompanhar o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem.  

No que tange aos recursos, cumpre salientar a importância de estarem relacionados aos 

procedimentos de ensino, bem como sintonizados com o contexto atual, mais precisamente com 

a sociedade informatizada que temos hoje. As tecnologias da informação e comunicação (TICs) 

mudaram as relações sociais e também o cotidiano da escola (e-mails, tablets, redes sociais), 

pois permitem que alunos e professores conectem-se com o mundo e troquem informações 

instantaneamente. Ler, escrever, ouvir, criar e aprender adquiriram outros estilos nas telas dos 

dispositivos eletrônicos.  

Para o professor José Moran, a tecnologia traz hoje integração de todos os espaços e 

tempos, fazendo com que o processo de ensinar e aprender aconteça numa ligação simbiótica, 

constante entre o mundo físico e digital. Trata-se, portanto, de um espaço estendido, uma sala 

de aula ampliada, que se mescla e hibridiza. O que permite investir em conteúdos atrativos e 

envolver os alunos na aprendizagem. 

Segundo Libâneo (2011), a escola onde os alunos aprendem a buscar informações, 

analisá-la criticamente e dar um significado pessoal para isso (nas aulas, no livro didático, na 

TV, no rádio, no jornal, nos vídeos, no computador etc.) deixou de ser meramente uma agência 

transmissora de informação e transformou-se em lugar de análises críticas de produção da 

informação. 

Outro fator significativo na prática pedagógica é a relação professor- aluno, aluno-aluno 

e professor – professor. De nada adianta planejar, traçar objetivos, elaborar métodos e estratégias 

de ensino, adotar instrumentos diferenciados de avaliação se não se estabelece uma relação 

dialógica e afetiva entre os sujeitos que compõem o espaço escolar, se não adotar como 

componentes de organização do trabalho pedagógico as formas de comunicação e os aspectos 

afetivos e emocionais. 

Para Libâneo (2016, p. 274), há dois aspectos da interação professor-aluno no trabalho 

pedagógico: “o aspecto cognoscitivo (que diz respeito a formas de comunicação dos conteúdos 

escolares e às tarefas escolares) e o aspecto socioemocional (que diz respeito as relações pessoais 

entre professor e alunos e às normas disciplinares indispensáveis ao trabalho docente)”. 
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Se na escola o professor demonstra a seus alunos confiança e credibilidade, eles serão 

estimulados a tentar e aprender. Mas uma situação contrária pode acontecer do aluno perceber 

que o professor acredita que ele não é capaz de aprender, fatalmente se sentirá desestimulado. 

Assim, considera-se que o resultado de uma aprendizagem não depende apenas da inteligência 

do aluno, mas também de relações afetivas positivas construídas no espaço escolar. 

Freire (1997, p.66) ressalta que: 

 
O professor que desrespeita a curiosidade do educando, o seu gosto estético, a sua 

inquietude, a sua linguagem, mais precisamente, a sua sintaxe e a sua prosódia; o 

professor que ironiza o aluno, que o minimiza, que manda que “ele se ponha em seu 

lugar” ao mais tênue sinal de sua rebeldia legítima, tanto quanto o professor que exime 

do cumprimento de seu dever de propor limites à liberdade do aluno, que se furta ao 

dever de ensinar, de estar respeitosamente presente à experiência formadora do 

educando, transgride os princípios fundamentalmente éticos de nossa existência.  

 

 

Promover relações harmoniosas em sala de aula não significa que o professor tenha que 

se destituir de sua autoridade e hierarquia, inerentes ao seu papel, ou muito menos aceitar tudo 

que é feito pelo aluno, sem interferir. Não há incompatibilidade entre esses aspectos e o vínculo 

afetivo. Ao contrário, a disciplina da classe está diretamente ligada ao estilo da prática docente, 

ou seja, à autoridade profissional, moral e técnica do professor (LIBÂNEO, 2016). 

 Para o mesmo autor, a autoridade profissional consiste no domínio da matéria, dos 

métodos e procedimentos de ensino, na forma de lidar com as diferenças individuais em classe e 

de avaliar o trabalho dos alunos e seu trabalho docente. Já a autoridade moral, diz respeito às 

qualidades de personalidade do professor (dedicação, sensibilidade, senso de justiça e caráter). 

Por outro lado, a autoridade técnica se manifesta na capacidade de empregar, com segurança, o 

método didático da matéria, de modo que os alunos compreendam e assimilem os conteúdos 

(ibidem). Nesse sentido, Moran (2015, p. 20) complementa: 

 
O professor equilibrado, aberto, nos encanta. Antes de prestar atenção ao significado 

das palavras prestamos atenção aos sinais profundos que ele nos ensina de que é uma 
pessoa do bem com a vida, confiante, aberta, positiva, flexível, que se coloca na nossa 

posição também, que tem capacidade de entender e discordar, sem aumentar 

desnecessariamente as barreiras.  

 

 

  As decisões tomadas pelo professor no planejamento e desenvolvimento da atividade 

acerca dos objetivos de ensino (partindo do que o aluno já sabe/do conhecimento prévio dele); na 

escolha e seleção dos procedimentos e atividades de ensino caracteriza uma relação afetiva que 

trará implicações na aprendizagem cognitiva do aluno e na relação professor-aluno-conhecimento. 
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  Essas decisões refletem uma relação de comprometimento do professor com o ato de 

ensinar e aprender de seus alunos. Freire (1997, p. 25) afirma, “quem ensina aprende ao ensinar, e 

quem aprende ensina ao aprender”. Nesse contexto, justifica que o professor é um mediador do 

conhecimento, ou seja, é participante do processo de construção da aprendizagem, não sendo 

superior nem melhor, porque sabe um conteúdo que o aluno ainda não sabe. 

  De acordo com Araújo (2010, p. 156), “o professor é mediador do processo de 

aprendizagem, pois organiza as interações, articula o grupo e sistematiza o ensino, conduzindo os 

aprendizes a níveis mais elevados de compreensão”. E acrescenta que, mediados pelo outro, somos 

capazes de realizar o que dificilmente faríamos sozinhos, quando o mais experiente ensina o menos 

experiente, ambos são estimulados no desenvolvimento: o primeiro aprende a reelaborar o 

conhecimento e o segundo a sair do comodismo. 

  O termo mediação ganha relevância nos estudos de Vygotsky (1988), quando 

caracteriza dois níveis de desenvolvimento: o real (já adquirido) e o proximal (irá adquirir com a 

ajuda do outro). A distância entre esses dois níveis foi denominada Zona de Desenvolvimento 

Proximal (ZDP). Para Coutinho e Moreira (2001, p.158), as ideias de Vygotsky (1988) favorecem 

um repensar da prática pedagógica, uma vez que dá ênfase à importância da atuação do professor 

na ZDP, ressaltando a importância da mediação do professor no processo de ensino e 

aprendizagem. 

Para a mediação, o professor lança mão da articulação entre os vários conteúdos em uma 

visão interdisciplinar, que rompe a lógica de fragmentação dos conteúdos e disciplinas estanques. 

Na interdisciplinaridade, os conteúdos não são trabalhados fechados em suas disciplinas, mas se 

expandem para que os alunos possam compreendê-los melhor. 

Do termo interdisciplinaridade surgiram outras nomenclaturas e definições, que 

abordam as relações entre as disciplinas. Para entendê-las, Zabala (1998, p.33) assim define: 

 

Quadro 3 – Relações entre as disciplinas 

Multidisciplinaridade Interdisciplinaridade Transdisciplinaridade Pluridisciplinaridade 

Os conteúdos 

apresentam-se por 

disciplinas 

independentes uma 
das outras. As 

disciplinas não se 

relacionam. 

Interação de duas 

ou mais disciplinas, 

podendo originar 

um novo corpo 

disciplinar. Ex. 

bioquímica, 

psicolinguística. 

Integração global 

dentro de um 

sistema totalizador. 

É o grau máximo de 

relação entre as 

disciplinas. 

Relações 

complementares 

entredisciplinas 

mais ou menos 

afins. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora com base em Zabala (1998, p.33) 
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Para que aconteça, de fato, um trabalho interdisciplinar,16 ou transdisciplinar17, é 

necessário que o professor atue conjuntamente com seus pares de trabalho, pensando e 

planejando juntos, trocando informações, comunicando as intenções, descobertas e aquisições, 

depois avaliar e planejar novamente, de forma que as ações realizadas sejam revisadas, 

repensadas e reconstruídas. E isso pressupõe trabalhar com uma pedagogia de projetos, adotar 

uma postura de compromisso e envolvimento por parte do professor, no que diz respeito à sua 

ação em sala de aula, assumindo um trabalho coletivo na escola.  

O coordenador pedagógico é uma das peças fundamentais para que o trabalho coletivo 

aconteça na escola. É ele quem leva o grupo a refletir, encarar desafios e se ver como parte 

integrante de um todo.  

 
O coordenador tem três importantes atribuições: articular, formar e transformar 

Enquanto articulador sabe que a ação educativa precisa ser planejada, articulada com 

todos os participantes da escola, através de formas interativas de trabalho, em 

momentos de estudos, proposições, reflexões e ações. Como formador, sua 

responsabilidade está pautada na formação continuada dos profissionais da escola [...]. 

No tocante à transformação, deve estar atento à mudança de atitudes da comunidade 

escolar, promovendo a vivência e reflexão nas relações escolares (OLIVEIRA; 

GUIMARÃES, 2013). 

 
O Coordenador pedagógico é aquele que articula a equipe pedagógica em torno do 

melhor cumprimento do que foi estabelecido no projeto político-pedagógico, 

coordenando seus diversos desdobramentos em planos de curso, de currículo, de 

ensino ou de aula. Ele exerce uma responsabilidade da maior relevância durante todo 

o processo, desde a fase de organização das reuniões de planejamento das atividades 

pedagógicas da unidade escolar até a da execução, desenvolvimento e avaliação do 

projeto da escola (PADILHA, 2008, p. 74)  

 

 

 Os coordenadores pedagógicos são os mediadores do trabalho coletivo e interlocutores 

entre os professores em suas reflexões, além de serem os responsáveis pela formação 

continuada dos professores no interior da escola.  

 A rede de Itabuna implantou a Lei do Piso, e com isso garantiu o tempo de trabalho 

coletivo na carga horária do professor do 4º e 5º anos do ensino fundamental, que ocorre uma 

vez por semana, no tempo de 04 (quatro) horas para o professor, com carga horária de 20 horas 

semanais. Nesse dia reúne-se os professores, por áreas de conhecimento, e o coordenador 

pedagógico da escola. 

 Nesse momento é crucial que o coordenador planeje cada momento de trabalho coletivo, 

levando em consideração as necessidades das turmas e da escola. Lembro-me de minhas 

 
16Interdisciplinar: questiona a fragmentação e linearidade do conhecimento. Implica trabalhar as dimensões 

cultural e social dos conteúdos, observando que cada conteúdo está inserido numa rede de relações.  
17 Transdisciplinar: questiona a alienação e o individualismo no conhecimento. (PLACCO, V.M.N.S., ALMEIDA, 

L.R. O coordenador pedagógico e os desafios da educação. SP: Loyola, 1 ed., 2008) 
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experiências como coordenadora, como somos devorados pelas tarefas diárias da escola, que 

acabamos agindo mediante às situações que vão surgindo, num quase ato de “apagar incêndio”. 

Por vezes, ajudamos o trabalho do gestor, por estarmos próximos a ele, e nos afastamos de 

conhecer e colaborar no planejamento do professor e para uma prática pedagógica mais 

consistente.  

 Nesse sentido, Placco e Almeida (2012, p. 84) nos alerta sobre as armadilhas da função 

de coordenador e dos modos de exercê-la, pois, por um lado nega-se o dizer como fazer e, por 

outro, corre-se o risco de uma orientadora que apresenta uma ação neutra, descomprometida e 

vazia de significado.  

Furlanetto, citada por Placco e Almeida (2012), nos aponta um possível caminho sobre 

a relação coordenador e professor, na perspectiva da construção de uma prática pedagógica: 

 
Acredito que o trabalho do coordenador deva ser basicamente exercido na vivência e 

na dimensão do encontro, do diálogo, inserido no dinamismo de alteridade, e é a partir 

dessa prática que ele vai se construindo e reconstruindo quotidianamente. Muitos são 

os encontros que ocorrem na escola, sendo que o mais importante é o do aluno com o 

conhecimento. No entanto para que ele aconteça, é imperativo que existam outros 

encontros. Entre eles, o encontro do coordenador com o professor. (p. 86).  

 

 

Os momentos de reunião devem se transformar em espaços de reflexão e produção de 

saberes sobre a docência, o que pressupõe tempo e metodologia específicos, construção de um 

projeto educativo de escola, realização da formação pessoal e profissional e espaço de 

avaliação, reavaliação e autoria sobre a prática. 

 

 1.5 Avaliação como elemento balizador do ato de planejar 

 

  Quando se planeja o ensino é comum pensar e registrar a avaliação como elemento final 

do plano. Inicialmente se pensa no conteúdo, define os objetivos a serem alcançados, a 

metodologia que será desenvolvida, relaciona os recursos que serão utilizados e, por conseguinte, 

a avaliação. Porém, essa sequência cartesiana de elaboração do planejamento precisa ser revista, 

pois o momento de avaliação deveria ser um “momento de fôlego” na escalada, para, em seguida, 

ocorrer a retomada da marcha de forma mais adequada, e nunca um ponto definitivo de chegada, 

especialmente quando o objeto da ação avaliativa é dinâmico como, no caso, a aprendizagem. 

(LUCKESI, 1999). O mesmo autor complementa que: 

 
Na prática pedagógica, a transformação da função da avaliação de diagnóstica em 

classificatória foi péssima. O educando como sujeito humano é histórico; contudo, 
julgado e classificado, ele ficará, para o resto da vida estigmatizado, pois as anotações 
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e registros permanecerão, em definitivo, nos arquivos e nos históricos escolares, que 

se transformam em documentos legalmente definidos (ibidem, p. 35). 

 

 

  A avaliação tem sido um dos pontos mais controvertidos e emblemáticos da prática 

pedagógica. À um, porque sua prática nas escolas apesar de muito diversificada, tem sido, em 

sua maioria, praticada com a função classificatória e não auxilia no avanço dos alunos. À dois, 

porque a avaliação é empregada por parte dos professores como instrumento de poder, seja para 

disciplinar os alunos ou para tomar a decisão de aprovar ou reprovar, ao final do ano, após auferir 

as notas ou conceitos.  

  Luckesi (1995, p.35) informa que: 

 
Com a função classificatória, a avaliação constitui-se num instrumento estático e 

frenador do processo de crescimento; com a função diagnóstica, ao contrário, ela 

constitui-se num momento dialético do processo de avançar no desenvolvimento da 

ação, do crescimento para a autonomia, do crescimento para a competência etc. Como 

diagnóstica, ela será um momento dialético de “senso” do estágio em que se está e de 

sua distância em relação à perspectiva que está colocada como ponto a ser atingido à 

frente. A função classificatória subtrai da prática da avaliação aquilo que lhe é 

constitutivo: a obrigatoriedade da tomada de decisão quanto à ação, quando ela está 
avaliando uma ação. 

 

 

Haydty (2003, p.19) sintetiza as modalidades e função da avaliação. Vejamos a 

exemplificação na figura que segue:  

 

     Figura 2- modalidades e função da avaliação 

 

                             Fonte:  Elaborado pela pesquisadora com base em Haydt (2003, p.19). 

 

 

Formativa

Controlar se os objetivos 
estabelecidos foram 

alcançados pelos alunos para 
aperfeiçoar o processo ensino-

aprendizagem.

Classificatória

classificar os 
resultados de 
aprendizagem 

alcançados pelos 
alunos.

Diagnóstica

verificar a presença 
ou ausência de pré-

requisitos para novas 
aprendizagens. 

Detectar 
dificuldades 

específicas de 
aprendizagem.

AVALIAÇÃO 
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No mesmo sentido, Weisz (2009) orienta que o professor, tendo mapeado os 

conhecimentos prévios dos alunos (avaliação inicial), passa a precisar de outro instrumento para 

verificar como eles estão progredindo: avaliação formativa ou processual – feita durante o 

processo de aprendizagem. Ela serve para identificar se o trabalho do professor está sendo 

produtivo, e se os alunos estão, de fato, aprendendo as situações didáticas propostas.  

Assim, a avaliação assume algumas características importantes, que foram sintetizadas 

por Luckesi (2016): reflete a unidade objetivos-conteúdos-métodos, possibilita a revisão do 

plano de ensino, ajuda a desenvolver capacidades e habilidades, volta-se para a atividade dos 

alunos, ajuda na autopercepção do professor e reflete valores e expectativas do professor em 

relação aos alunos. 

Haydt (1995) afirma que um planejamento para ser considerado adequado deve 

apresentar as seguintes características: I) coerência e unidade entre objetivos e meios; II) 

continuidade e sequência, garantindo a relação entre as diversas atividades desenvolvidas; III) 

flexibilidade, objetividade e funcionalidade para adequar o plano ao tempo, levando em conta 

a análise das condições da realidade; IV) previsão e clareza, sendo elaborado com uma 

linguagem simples e clara.  

Em outras palavras, entende-se que a avaliação consiste em considerar a relação mútua 

entre os aspectos quantitativos e qualitativos ou objetivos e subjetivos. O professor deve 

organizar o ensino, mas o seu objetivo é o desenvolvimento autônomo e independente dos 

alunos, desse modo, a quantificação deve transformar-se em qualificação, isto é, numa 

apreciação qualitativa dos resultados verificados (LUCKESI, 2016). 

Quando um professor reconhece a avaliação como apreciação qualitativa sobre o 

processo de ensino e aprendizagem que o auxilia a tomar decisões sobre seu trabalho, ele toma 

os instrumentos avaliativos como medida para avaliar os resultados do processo de 

aprendizagem dos alunos e, também, a qualidade do seu plano, sua habilidade como professor 

e contextualiza seu trabalho educativo e didático em relação ao sistema escolar como um todo. 

Na concepção de Haydt (1995, p. 288), avaliar a aprendizagem consiste: 

 
Num processo de coleta e análise de dados, tendo em vista verificar se os objetivos 

propostos foram atingidos; a avaliação se realiza em vários níveis: do processo ensino-

aprendizagem, do currículo, do funcionamento da escola como um todo. [...] a 

avaliação dos avanços e dificuldades dos alunos na aprendizagem fornece ao professor 

indicações de como encaminhar e reorientar a sua prática pedagógica. [...] É por isso 

que se diz que a avaliação contribui para a melhoria da qualidade da aprendizagem e 

do ensino. 
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 Vasconcellos (2008) aponta três dimensões relativas à elaboração do planejamento, ao 

qual ele denomina de Projeto de Ensino-Aprendizagem: 

 
a) Análise da realidade (cognoscitiva): trata-se do esforço investigativo (e 

hermenêutico) no sentido de captar e entender a realidade, tal qual se encontra no 

presente, sua articulação histórica, em vista de sua transformação. Aqui, o autor se 

refere a realidade concreta dos sujeitos (professor e alunos), do objeto do 

conhecimento (domínio de conteúdo, articulação interdisciplinar, relevância do 

assunto, conhecimentos prévios) e do contexto (sócio-político-econômico e cultural) 

em que se dá a ação pedagógica.  

b) Projeção de finalidades (teleológica): é a dimensão relativa aos fins da 

educação, aos objetivos do ensino, aos valores, à visão do homem e de mundo.Não há 
educação neutra; ou está a favor da manutenção do status quo (conservadora), ou a 

favor da mudança social, com vistas à justiça e à solidariedade (transformadora). No 

sistema conservador/tradicional os objetivos são dados pelo governo, pelo diretor etc. 

Na transformadora/libertadora, as finalidades são pontos de partida e de chegada de 

uma caminhada com a comunidade educativa. Assim, os objetivos de ensino devem 

ter ligação com o PPP da escola. 

c) Elaboração das formas de mediação (projetivo-mediadora): dá as diretrizes que 

orientam a prática pedagógica; diz respeito à como viabilizar as finalidades a partir 

das condições existentes, em orientar a reflexão para a ação. Para tanto, deverá 
contemplar tanto o trabalho com o conhecimento que consiste no acesso a cultura e 

ao saber sistematizado; como o relacionamento interpessoal e a organização da 

coletividade. 
 

 

Pode-se dizer, portanto, que a avaliação assume dimensões abrangentes no processo 

ensino-aprendizagem, no sentido de verificar o nível de aprendizagem dos alunos, de forma a 

ajudá-lo a avançar na construção do saber, e para o aperfeiçoamento da prática do professor, 

quando este assume o tripé ação-reflexão-ação. 

Refletir é também avaliar, e avaliar é também planejar, estabelecer objetivos, 

acompanhar o processo de aprendizagem. O professor precisa indagar-se 
constantemente sobre o sentido do que está fazendo. Se isso é fundamental para todo 

ser humano, como ser que busca sentido o tempo todo, para o professor é também um 

dever profissional. Faz parte de sua competência profissional continuar indagando, 

junto com seus colegas e alunos, sobre o sentido do que estão fazendo na escola. Ele 

está sempre em processos de construção de sentido. (GADOTTI, 2002). 

 

 

 Hoffmann (2006, p.28) afirma que: 

 
Para acompanhar o rito alucinado de uma escola, de muitas horas de trabalho com 

crianças e adolescentes, é certo que não basta ser consciente do caráter mediador e 

interativo da avaliação. Penso que temos de admitir que não sabemos e tentar 

descobrir como fazer. Que não sabemos como resolver as imensas dificuldades em 

educação que se apresentam nesse país. Que não entendemos por que algumas 

crianças se alfabetizam em alguns meses e outras em muitos. Que não sabemos como 

conversar com um aluno violento que nem sequer olha para o professor. Que não 

temos respostas para tantas perguntas. Mas que teremos de começar por aí – pelos 

não-saberes, com a confiança de que acredita na aprendizagem pelo diálogo e pela 

convivência. (HOFFMANN, 2005, p. 26) 
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 Assim, entende-se que ensino deve ser planejado e replanejado em função das 

aprendizagens conquistadas ou não, pelos alunos. O professor precisa sempre refletir sobre a 

prática, sobre a atuação em sala de aula, buscando superar as dificuldades, na troca de 

experiência com outros professores e demais profissionais da escola, na avaliação e 

autoavaliação e na busca de soluções para os problemas pedagógicos que surjam.  

Visando compreender em que perspectiva ocorre o planejamento de ensino (elaboração 

e realização) na rede municipal de ensino, o capítulo a seguir traz o percurso metodológico da 

pesquisa, contextualizando o lócus e os sujeitos participantes.  
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CAPÍTULO 2 

 

PERCURSO METODOLÓGICO 

 

 

Os homens fazem sua própria história, mas não a 

fazem sob circunstâncias de sua escolha e sim sob 

aquelas com que se defrontam diretamente, legadas 

transmitidas pelo passado. (Marx) 

 
 

 O presente capítulo destina-se à descrição dos caminhos da pesquisa. Para tanto, foi 

organizado em quatro partes: a primeira aborda o tipo de pesquisa, tomando como fundamento 

as ideias de André (2013), Gil (1999) e Triviños (1987). A segunda apresenta o universo da 

investigação, explanando como se deu a escolha dos participantes e do lócus da pesquisa. Na 

terceira, o questionário e os documentos coletados sobre os dez últimos anos de planejamento 

na rede são caracterizados como instrumentos de pesquisa, baseando-se em Ludke e André 

(1986). A quarta apresenta os sujeitos, traçando o perfil pessoal e profissional dos participantes. 

Na quinta parte, mostra o pré-teste como um instrumento que colaborou na validação do 

questionário e, sobretudo, na legitimação do objeto de estudo para a rede municipal de ensino. 

A última parte mostra as categorias de análise e tratamento de dados que emergiram da 

pesquisa, a partir da análise descritivo-interpretativa dos dados. 

 

 2.1. O itinerário da pesquisa 

 

Considerando a temática e os objetivos do estudo, a pesquisa foi desenvolvida sob as 

orientações da pesquisa de abordagem qualitativa, do tipo exploratório. A compreensão das 

características fundamentais das abordagens de pesquisa qualitativa é apresentada por André, 

indicando que: 

 
[...] Se fundamentam numa perspectiva que concebe o conhecimento como um 

processo socialmente construído pelos sujeitos nas suas interações cotidianas, 

enquanto atuam na realidade, transformando-a e sendo por ela transformados. Assim, 

o mundo do sujeito, os significados que atribui às suas experiências cotidianas, sua 

linguagem, suas produções culturais e suas formas de interações sociais constituem 

os núcleos centrais de preocupação dos pesquisadores. Se a visão de realidade é 

construída pelos sujeitos, nas interações sociais vivenciadas em seu ambiente de 
trabalho, de lazer, na família, torna-se fundamental uma aproximação do pesquisador 

a essas situações (2013, p.97). 
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  Colaborando com esse entendimento, Minayo et al. (2015, p.21) explica que “a pesquisa 

qualitativa trabalha com o universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, 

dos valores e das atitudes”. Assim, a pesquisa capta os elementos acerca do tema planejamento 

de ensino, envolvendo a forma de pensar e agir dos professores envolvidos na investigação. 

  Bogdan (1982, apud TRIVIÑOS, 1987, p. 128-130) apresenta cinco características 

sobre a pesquisa qualitativa 

 
1º) A pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como fonte direta dos dados e o 

pesquisador como instrumento-chave; 2º) A pesquisa qualitativa é descritiva; 3º) Os 

pesquisadores qualitativos estão preocupados com o processo e não simplesmente 

com os resultados e o produto; 4º) Os pesquisadores qualitativos tendem a analisar 

seus dados indubitavelmente; 5º) O significado é a preocupação essencial na 

abordagem qualitativa [...]. 

 

 

 Nessa senda, Godoy (1995) assevera que as pesquisas qualitativas são exploratórias, ou 

seja, estimulam os entrevistados a pensarem livremente sobre algum tema, objeto ou conceito. 

[...]. São usadas quando se busca percepções e entendimentos sobre a natureza geral de uma 

questão, abrindo espaço para a interpretação. 

Visando dar conta do processo de planejamento (elaboração, realização, concepções e 

proposições) e entendendo o plano como essencial para o resultado da aprendizagem dos 

alunos, optamos pela pesquisa do tipo exploratória, visto que o objeto desta pesquisa é pouco 

conhecido e não há estudos voltados à compreensão do planejamento na rede municipal de 

ensino de Itabuna-BA, carecendo assim de uma investigação acerca do tema. 

Esse tipo de pesquisa é planejado com o objetivo de proporcionar visão geral, de tipo 

aproximativo, acerca de determinado fato quando o tema escolhido é pouco explorado e torna-

se difícil formular hipóteses precisas e operacionalizáveis sobre ele (GIL, 1999). 

Triviños (1987, p. 109) diz que o estudo exploratório possibilita ao investigador captar 

conhecimentos e comprovações teóricas, a partir de investigações de determinadas hipóteses 

avaliadas dentro de uma determinada realidade. No caso em particular, sobre o planejamento 

nos anos iniciais do ensino fundamental na rede municipal de Itabuna-BA. 

Para levantamento e conhecimento sobre o planejamento de ensino, optamos pela 

análise documental (documentos oficiais dos últimos dez anos de planejamento arquivados na 

SME e CME) e aplicação de questionário como instrumentos de pesquisa. Mas antes de colocá-

los em prática, foi aplicado um pré-teste para mensurar, a priori, a relevância da pesquisa e a 

clareza ou obscuridade do questionário. Dessa forma, o pré-teste teve como objetivo aplicar o 

questionário, na sua versão preliminar, para identificar as perguntas - problema e realizar, sendo 

o caso, uma reelaboração, complementação ou eliminação dos questionamentos para a pesquisa 
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principal, porém, o pré-teste foi além disso, e acabou constituindo-se como instrumento 

relevante para a validação do estudo sobre o objeto na rede.  

 

  2.1.1. Universo/amostra da pesquisa 

 

A pesquisa foi realizada na rede municipal de ensino de Itabuna-BA, pois minha atuação 

profissional como professora, coordenadora pedagógica e assessora neste contexto fomentou o 

desejo pela pesquisa sobre tema. Em qualquer das instâncias em que atuei, embora o 

planejamento fosse visto como instrumento de organização do trabalho, alguns entraves 

impediam que ele fosse cumprido de forma consistente. 

Com base no Censo Escolar de 2017, a rede municipal de ensino de Itabuna conta com 

17.760 (dezessete mil, setecentos e sessenta) alunos matriculados, e atende a Educação Básica 

nos níveis de Educação Infantil (Creche e Pré-escola), Ensino Fundamental I (Anos Iniciais – 

do 1º ao 5º ano), Ensino Fundamental II (Anos Finais – do 6º ao 9 ano) e nas modalidades da 

Educação Inclusiva/Especial, Educação do Campo e Educação de Jovens e Adultos – EJA. 

(SME, 2017). 

Com o advento da nova gestão municipal, no ano de 2017, a Secretaria de Educação 

alterou a proposta político-pedagógica, até então vigente, substituindo a organização do ensino 

em ciclos de formação humana (organizado por idade) pela lógica da seriação, ano a ano. 

Assim, o que de 2002 até então denominou-se “Escola Grapiúna: lugar de todos nós”, deu 

lugar à nova proposta intitulada “Pelo Direito de Aprender”. 

A Proposta Político-Pedagógica “Pelo Direito de Aprender”, segundo a SME (2017) 

nasceu da necessidade premente de reestruturar o funcionamento da Rede Municipal de Ensino 

de Itabuna, objetivando construir uma proposta pedagógica que responda às demandas sociais 

apresentadas nos últimos anos, a saber: a baixa aprendizagem dos alunos, incompatível com a 

consolidação de uma educação de qualidade; e a exigência dos professores por uma unidade 

maior dos processos de ensino, currículo e de avaliação. 
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Quadro 4- Estrutura organizacional do ensino fundamental em Itabuna-BA 

Ciclo Idade Equivalências 

Ciclo da Infância – Fase I 06 anos ----------- 1º ano 

Ciclo da Infância – Fase II 07 anos 1ª série 2º ano 

Ciclo da Infância – Fase III 08 anos 2ª série 3º ano 

Ciclo da Pré-Adolescência- Fase I 09 anos 3ª série 4º ano 

Ciclo da Pré-Adolescência- Fase II 10 anos 4ª série 5º ano 

Ciclo da Pré-Adolescência – Fase III 11 anos 5ª série 6º ano 

Ciclo da Adolescência – Fase I 12 anos 6ª série 7º ano 

Ciclo da Adolescência – Fase II 13 anos 7ª série 8º ano 

Ciclo da Adolescência- Fase III 14 anos 8ª série 9º ano 

      Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Itabuna, Bahia, 2017 

 

A pesquisa fez um recorte e elegeu como universo os anos iniciais do ensino 

fundamental - do 1º ao 5º ano, excluindo, assim, os anos finais desse nível. A escolha deve-se 

ao fato de que é nele que se dá a formação básica do cidadão, mediante o desenvolvimento da 

capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, escrita e cálculo, 

conforme preconiza o artigo 23 da LDBEN (BRASIL, 1996). No que concerne ao ensino 

fundamental, as crianças de seis a dez anos de idade precisam de uma proposta curricular que 

atenda suas características, potencialidades e necessidades específicas (BRASIL, 2007). Isto 

consubstancia a necessidade de um planejamento bem elaborado e voltado para tais objetivos.   

Dentro desse segmento foram respondidos 50 (cinquenta) questionários por professores 

com 05 (cinco) anos ou mais de experiência na rede, que atuam nos anos iniciais do ensino 

fundamental, escolhidos por amostragem aleatória simples.  

 

  2.1.2. Contexto situacional do ambiente da pesquisa 

 

Inicialmente a pesquisa envolveria 100 (cem) professores da listagem geral daqueles 

lotados nos anos iniciais do ensino fundamental (área urbana), que fora fornecida pela SME, o 

que representava aproximadamente 30% (trinta por cento) do quantitativo total de 350 

(trezentos e cinquenta) professores lotados nesse nível de ensino.  Trata-se de amostra aleatória 

simples, que representa um subconjunto de indivíduos (a amostra) selecionado a partir de um 

conjunto maior (a população), por um processo que garanta que todos têm a mesma 

probabilidade de serem escolhidos para a amostra (ANTUNES, 2011). 
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O número acima referido corresponde ao quantitativo de professores lotados no ano de 

2017, dado sistematizado pela SME, em tabulações feitas pela Assessoria Técnica de Formação 

Continuada. Em 2014, dado extraído do Plano Municipal de Educação- PME (2015) indica o 

quantitativo de professores lotados nos anos iniciais do ensino fundamental na época. 

Comparando o quantitativo de 2014 e 2017, percebe-se um aumento do contingente de 

professores, visto que, com a implementação da Lei do Piso, um maior número de docentes foi 

lotado no 4º e 5º anos para distribuir os tempos de aula -  2/3 para cada professor. Assim, tem-

se dois professores por turma, trabalhando em sistema de revezamento, por áreas de 

conhecimento.  

 

Quadro 5- Quantidade de docentes da rede municipal de ensino que atuam no Ensino 

Fundamental, por localidade e carga horária semanal 

Ensino 

Fundamental 

Anos Iniciais 

Regime 20 horas 

semanais 

Regime 40 horas 

semanais 

Total 

Urbano 102 173 275 

Campo ------------------------ 43 43 
  Fonte: Secretaria Municipal de Educação, Itabuna, Bahia, 2014. 

 

Foram excluídos da pesquisa os professores com menos de 05 (cinco) anos de 

experiência na rede e que atuavam fora da sala de aula, assim como aqueles contratados em 

regime temporário de prestação de serviços (REDA). 

Nesse cenário, encontramos, de um lado, a SME sem condição de convidar a categoria 

para reuniões ou encontros e, do outro, professores desmotivados, aborrecidos e insatisfeitos. 

E ainda, descumprimento de calendário letivo ou tempos de aula alterados. Assim, tivemos que 

rever a forma de aplicação do questionário inicialmente planejada e nos adequar à realidade 

encontrada. 

De posse do termo de anuência para realização da pesquisa, assinado pela Secretária de 

Educação, fomos em cada escola explicar a pesquisa e aplicar o questionário. Era visível o 

sentimento de desânimo e desagrado com a retirada da AC, e isso de fato refletiu na 

disponibilidade e abertura dos professores para com a pesquisa. Alguns professores, de pronto, 

já se negavam a responder, fundamentando a negativa na falta de tempo e na descrença de 

melhoria na educação. 

Embora o contexto fosse desmotivador, continuamos indo às escolas, uma a uma, para 

aplicar o instrumento. Encontramos outros percalços no caminho: professores que não puderam 
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responder durante o trabalho, professores que devolveram o questionário em branco (depois do 

prazo solicitado para responder) ou não devolveram, questionários respondidos parcialmente e 

retornos de questionários de modo fragmentado, o que demandou diversas idas em uma mesma 

escola e, consequentemente, mais tempo dispendido na aplicação. Foram três meses de idas 

constantes às escolas.  

A participação dos professores foi voluntária e assegurada pela assinatura do Termo de 

Consentimento Livre Esclarecido (TCLE), seguida pela explicação sobre a proposta da 

pesquisa. 

 

 2.2. Instrumentos da pesquisa  

 

 Para coleta dos dados da pesquisa, foram utilizados o questionário semiestruturado e a 

análise documental. O questionário foi aplicado com uma amostragem simples de professores 

do 1º ao 5º ano da rede municipal de ensino, e foram analisados documentos sobre a 

compreensão do planejamento, fornecidos pelo CME e SME.   

 

  2.2.1. O questionário 

 

Optamos pelo questionário semiestruturado, versando sobre dados pessoais, 

profissionais, elaboração, realização e concepção do planejamento e das proposições para essa 

tarefa na rede, respondido pelos professores do 1º ao 5º ano (sem identificação), preservando a 

identidade dos mesmos. O instrumento em questão permitiu colher informações sobre um tema 

específico, além de não expor os pesquisados à influência pessoal do investigador. 

O questionário foi composto de três partes: a primeira destinada à caracterização dos 

perfis pessoais e profissionais dos participantes, a segunda voltada para o levantamento de como 

os professores concebem, elaboram e realizam o planejamento de ensino e, a terceira, 

relacionada ao levantamento das sugestões/proposições dos professores acerca do ato de 

planejar. O instrumento foi elaborado com questões objetivas e subjetivas, no intento de atingir 

o objetivo da presente pesquisa - investigar, na perspectiva dos professores, a concepção e o 

processo de elaboração e realização do planejamento nos anos iniciais do Ensino Fundamental 

na rede municipal de Itabuna-BA, visando novas proposições e práticas. 

 
Esse instrumento de pesquisa consiste em um conjunto de questões predefinidas e 

sequenciais, apresentadas ao entrevistado diretamente pelo pesquisador ou 

indiretamente [...] a fim de estimular o informante a responder; ao ser elaborado, 
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requer alguns cuidados com a extensão, conteúdo, organização e clareza das questões 

(KNECHTEL, 2014, p. 169-170). 

 

 

Da quantidade estimada de 100 (cem) professores do 1º ao 5º ano, em virtude do 

contexto situacional da rede e a reestruturação da metodologia de aplicação do questionário, 

reduzimos a amostra. Dos 70 questionários entregues, 50 (cinquenta) foram respondidos e 

devolvidos, correspondendo a um percentual de 70% de participantes.    

 

  2.2.1.1 Os sujeitos participantes  

 

No questionário foram elaboradas questões para levantar dados acerca dos participantes, 

para conhecer o perfil pessoal e profissional dos professores que atuam nos anos iniciais do 

ensino fundamental na rede municipal de Itabuna-BA, que ficaram assim definidos:  

 

  2.3.1. Perfil Pessoal 

 

a) Gênero 

 

Pelos dados coletados na pesquisa, percebe-se a predominância do gênero feminino na 

rede municipal de ensino de Itabuna-BA, o que coincide com a feminização do magistério 

reportada pela história da educação brasileira. De acordo com dados do INEP (2007), a presença 

expressiva de mulheres no Magistério tende a ser maior nas séries iniciais e vai reduzindo à 

medida que se avança nas etapas de ensino.  

 

Gráfico 1 – Presença feminina na educação básica 

 
Fonte: Censo do professor 2007/INEP. 
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Essa realidade não é diferente na rede de Itabuna-BA, principalmente no que tange ao 

ensino fundamental (1º ao 5º ano), conforme demonstrado na tabela abaixo.  

 

  Tabela 1- Distribuição dos participantes, por gênero 

GÊNERO FREQUÊNCIA % 

MASCULINO 02 4% 

FEMININO 48 96% 

                        Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A situação apresentada na tabela 1, quanto à presença predominante da mulher na 

docência, confirma os estudos de pesquisadores como Almeida (2006), Louro (2007), Gatti 

(2010), bem como reafirma a influência dos condicionantes históricos na organização da 

educação, pois no início da educação brasileira a profissão era assumida pelos religiosos 

masculinos – jesuítas, e depois, foram também os homens que se dedicaram às aulas-régias. A 

situação modificou com a ampliação do acesso à educação, incluindo meninas nas escolas, 

quando se deu a entrada das mulheres no magistério. Assim, para dar conta do contingente 

feminino que adentrava a escola, foi necessário que o magistério também fosse uma profissão 

assumida por mulheres, realidade que foi se ampliando historicamente.  

 

b) Faixa etária  

 

No que diz respeito à faixa etária dos professores que atuam nos anos iniciais do ensino 

fundamental na rede de ensino de Itabuna-BA, observa-se (gráfico 2), 15 professores na faixa 

etária de 51 – 56 anos, 13 professores na faixa etária, de 41-45 anos e 07 professores na faixa 

etária de 46 – 50 anos.  
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Gráfico 2– Faixa etária dos professores 

 
 Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

A faixa etária de 41 – 56 anos, em que se encontra 35 professores entrevistados, 

representa a existência de profissionais com experiência pessoal e profissional na rede, o que 

certamente interfere na prática docente, uma vez que eles acionam o repertório de experiências 

para atuar em sala de aula e planejar. De acordo com Zabala (1998), o professor deve rever e 

refletir sobre sua prática, buscando melhorá-la, pois seu objetivo profissional é ser cada vez 

mais competente em seu ofício, o que se conquista por meio do conhecimento e da experiência.  

Isso denota que os professores ancoram-se no tempo de trabalho desenvolvido na 

educação para referenciar o seu planejamento e suas ações, posto que além de uma experiência 

de vida pessoal como estudantes, os professores também possuem um histórico de atuação 

profissional.   

 

c) Formação em nível médio 

 

Observa-se, no gráfico 3, que 14% dos professores cursaram o magistério, 6% cursaram 

Científico ou Formação Geral e 2% Contabilidade, na formação inicial em nível médio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

; 26-30 anos; 2
; 31-35 anos; 1

; 36-40 anos; 8
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Gráfico 3 – Formação em nível médio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

A formação em nível magistério de 78% dos professores demonstra que durante os 

estudos obtiveram contato com disciplinas que ensinavam como fazer o plano de ensino. No 

magistério, aprendíamos a elaborar o planejamento com os elementos básicos: objetivo, 

conteúdo, metodologia, recursos e avaliação, mesmo de maneira tecnicista e formal, para 

aplicar nos estágios supervisionados. Imperava, na época, o paradigma da racionalidade técnica, 

onde a ênfase estava nos meios e procedimentos, no modo de fazer e registrar os planos. 

Assim, o que os professores praticam e sistematizam acerca do planejamento apoia-se 

na formação que tiveram nos cursos de Magistério. 

 

d) Formação Acadêmica  

 

Os dados do gráfico 4 indicam que 32 professores cursaram Pedagogia no nível superior, 

04 cursaram Licenciatura em História, 04 em Letras, 01 em Geografia, 01 em Filosofia e 01 

Bacharelado em Administração, com formação também em Complementação Pedagógica na 

área de Ciências Biológicas 
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                   Gráfico 4 – Formação em nível superior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

 Considerando que a LDBEN 9.394/96, em seu artigo 61, determina que os profissionais 

da educação básica podem ser formados em nível médio, nível superior ou complementação 

pedagógica, podemos afirmar que a rede municipal de Itabuna vem atendendo esse perfil: 

 
Art. 61.  Consideram-se profissionais da educação escolar básica os que, nela estando 

em efetivo exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos, são: 

I – professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação 

infantil e nos ensinos fundamental e médio; 

II – trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia, com habilitação 

em administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional, bem 
como com títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas;  

[...] 

V - profissionais graduados que tenham feito complementação pedagógica, conforme 

disposto pelo Conselho Nacional de Educação. 

 

 

 Isso denota que a formação dos professores converge com o que está preconizado em 

lei. Temos na rede um número expressivo de professores com formação em nível superior, que 

tiveram acesso a níveis mais elevados de conhecimento sobre a educação, o que colabora a 

relação teoria-prática, pois a teoria incorporada pelos professores, ao longo da formação, define 

e orienta a prática. 

 

e) Formação Continuada 

 

Os dados (Gráfico 5) demonstram que 11 professores cursaram pós-graduação em 

Psicopedagogia e 07 em Gestão Escolar. Os professores que cursaram especializações em áreas 
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mais voltadas especificamente à docência, foram: 03 em Gestão do Trabalho Pedagógico, 02 

em Metodologia da Língua Portuguesa, 01 em Relações Étnico-Raciais, 02 em Educação de 

Jovens e Adultos, 02 em Alfabetização e 01 em Filosofia Contemporânea. Apenas 01 professora 

informou ter cursado Mestrado e 04 ainda não possuem curso de especialização. 

 

Gráfico 5 – Formação Continuada – pós-graduação 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Observa-se que os professores da rede buscam enriquecer a formação inicial por meio 

de cursos de pós-graduação, conforme preconiza a LDBEN 9394/96: 

 
Art. 64. A formação de profissionais de educação para administração, planejamento, 

inspeção, supervisão e orientação educacional para a educação básica, será feita em 

cursos de graduação em pedagogia ou em nível de pós-graduação, a critério da 

instituição de ensino, garantida, nesta formação, a base comum nacional. 

 

Os dados demonstram professores com diferentes formações em cursos de pós 

graduação, o que provavelmente enriquece o quadro profissional da rede e favorece o estudo e 

prática acerca do ensino, aprendizagem e planejamento de ensino na escola e nos encontros de 

formação continuada ofertados pela SME, e, por conseguinte, faz superar o improviso e 

qualificar a ação. 
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  2.3.2. Perfil Profissional  

 

f) Carga horária semanal de trabalho 

 

Denota-se (gráfico 6) que 85% dos professores possuem 40 horas de trabalho semanal, 

enquanto 12% atuam com 20 horas e 3% com 60 horas semanais. Dos que possuem 40 horas 

de trabalho, temos o percentual de 67% atuando no mesmo ano/série, nos dois turnos de 

trabalho (lotados no 4º e 5º ano) e 18% atuando em ano/série diferentes (do 1º ao 3º ano).  

 

                Gráfico 6- Carga horária semanal de trabalho 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

  Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

Esse foi um movimento que coadunou com a implantação da Lei do Piso Nacional n. 

11.738/2008 na rede, garantindo ao professor do 4º e 5º ano a jornada de trabalho dividida em 

2/3 de atuação, com os alunos em sala de aula e 1/3 de planejamento (individual e coletivo) e 

estudos. Após implementação da referida lei, houve a retirada da gratificação de 25% 

correspondente à Atividade Complementar, o que desagradou os professores. Lotar os 

professores no mesmo ano/série é um ponto positivo na rede, haja vista que contribui para a 

redução da rotatividade dos professores entre escolas ou turmas e colabora para elaboração de 

um planejamento mais coeso e aproximado às competências e habilidades previstas para cada 

série/ano, porém, a retirada do valor referente à gratificação AC refletiu negativamente na 

relação do professor com o seu trabalho, trazendo descontentamentos e desencantamento pela 

profissão. 
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g) Experiência profissional na rede pesquisada 

 

O quantitativo de 13 professores apresenta de 26 a 40 anos de experiência na rede, 16 

professores informaram ter de 12 a 25 anos de experiência na rede municipal de ensino de 

Itabuna e, 02 professores possuem de 06 a 08 anos de experiência na mesma rede. O tempo de 

atuação do professor na rede municipal, retratado na pesquisa, traduz a presença de professores 

aposentados lotados (com mais de 25 anos de serviço de acordo com as regras vigentes) atuando 

em sala de aula.  

 

          Gráfico 7 – Tempo de atuação do professor na rede municipal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

Movidos pela experiência profissional, os professores realizam suas práticas 

espontaneamente, sem parar para pensar antes de realizá-las. Trata-se de um conhecimento na 

ação (SCHON, 2002). “São compreensões das coisas ou competências que interiorizamos de 

tal forma que seria difícil descrever o conhecimento que implicitamente revelam essas ações”, 

(CONTRERAS, 2012, p. 119). 

O que significa que tais experiências precisam ser aproveitadas no trabalho de formação 

continuada com os professores e no fazer cotidiano, permeado pela reflexão sobre a prática, em 

uma relação entre teoria e prática. Contudo, o saber de experiência não pode ser evocado 

exclusivamente para definir o planejamento e a prática, mas constitui componente que também 

define a escolha das concepções e ações pedagógicas.  
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h) Funções administrativas 

 

Os dados demonstram que 70% dos pesquisados já atuaram em funções administrativas 

e pedagógicas (diretor, vice-diretor, coordenador pedagógico, técnico da SME, programas ou 

projetos da SME etc.) e 30% atuaram apenas na função de docente.  

 

Gráfico 8 – Atuação em outras funções 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

 Ao passo que demonstra as várias experiências exercidas pelos professores na rede 

municipal de ensino, esses dados revelam uma rotatividade, dificultando que o profissional 

estabeleça sua identidade com o ser professor e vínculos com a escola, pois na maioria das 

vezes, ao ser removido da unidade escolar para assumir outras funções, o professor afasta-se de 

algumas atribuições docentes, dentre elas o planejamento da aula.  

 Isso significa que os professores puderam lidar mais diretamente com o planejamento 

em suas diversas instâncias: educacional, curricular e de ensino, compreendendo assim a 

articulação existente entre eles.  

 

i) Série/ano em que atua 

 

Os gráficos 9 e 10 demonstram que 35 professores atuam no mesmo ano/série. Já 08 

professores atuam em anos/séries diferentes, sendo que 02 atuam no Ciclo de Alfabetização, 03 

atuam no 4º e 5º anos concomitantemente e 03 atuam no Ciclo de Alfabetização paralelo aos 4º 

e 5º anos.  
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Gráfico 9 – Ano/série em que atua 

 
          

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   

 

 

           Fonte: Dados da pesquisa. 

 

           Gráfico 10 – Atuação no mesmo ano/série 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
             Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 Pode-se inferir que 35 professores planejam para alunos de idade/fase de 

desenvolvimento e séries aproximadas, o que colabora planejar pensando em conteúdos e 

habilidades esperadas para o ano/série, bem como nas características, interesses e 

comportamentos que predominam em cada fase. Mas isso não dispensa que o professor realize 
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o diagnóstico e perfil de cada turma, bem como o contexto social e cultural dos alunos, 

planejando com base na realidade apresentada e nas finalidades que almejam.   

 

j) Rede (s) em que atuam  

 

Os dados levantados informam que 94% dos professores atuam apenas na rede municipal, 

e, apenas 6% atuam concomitantemente em outras redes, sendo 2% na privada e 4% na estadual.  

 

               Gráfico 11 – Redes/âmbitos em que atuam 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

 Esses dados retratam que os professores planejam pensando em uma mesma rede de 

ensino, caracterizando assim uma jornada de trabalho quase que exclusivamente na mesma 

rede. Isso reflete em um planejamento alinhado com as propostas políticas, sociais e filosóficas, 

considerando as necessidades e particularidades do município.  

 Ao atuar com dedicação maior na rede pública de ensino, o professor pode identificar-

se com as tendências educacionais mais progressistas em seu planejamento, acionando os 

pressupostos filosóficos-sociológicos, comprometido com uma classe menos favorecida que 

necessita, por meio da educação, romper a situação de dominação em que vivem.  

 

l) Número de alunos por turma 

 

 O gráfico 12 demonstra que 12 professores possuem de 16 – 20 alunos por turma e 18 

professores sinalizaram ter lotados em sala de aula de 21 – 25 alunos por turma. 
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                 Gráfico 12 – Número de alunos por turma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 Isso evidencia que para elaborar e realizar o planejamento, os professores não possuem 

turmas numerosas, pois a lotação corresponde ao quantitativo – limite (25 alunos) constante da 

portaria de matrícula da rede municipal (SME, 2018).  

 Dessa forma, o professor consegue mediar o conhecimento, promover agrupamentos, 

intervir nas dificuldades, administrar conflitos em sala de aula, tendo como cerne o processo de 

ensino e aprendizagem de todos os alunos, além de obter levantamento das condições de vida 

e características socioculturais dos alunos.  

  

m) Tempo de atuação na escola em que está lotado/a  

 

 Os dados do gráfico 13 retratam o tempo de atuação dos professores na mesma escola 

em que estão lotados atualmente. Dos entrevistados, 18 professores estão lotados de 01 a 05 

anos na mesma escola, e 12 professores atuam no mesmo espaço pelo período de 11 a 15 anos, 

sem interrupção, 02 professores estão lotados entre 16 a 20 anos na mesma escola e 02 

professores há mais de 30 anos.  
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               Gráfico 13 – Atuação na escola em que está lotado/a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 Esses dados demonstram que 40 professores conseguem construir uma identidade 

escolar e um espírito de equipe, relacionando-se coletivamente com a comunidade escolar e 

local, o que significa um clima positivo para a elaboração do planejamento colaborativo e 

participativo. Dessa forma, é possível planejar no nível individual, coadunando com o coletivo, 

posto que a relação do professor com a escola e comunidade se dá de maneira continuada. 

 De acordo com Padilha (2008), o planejamento precisa responder a um problema, 

estabelecendo finalidades e métodos de superação, pensando e prevendo o futuro, considerando 

as condições do presente, as experiências do passado, os aspectos contextuais e os pressupostos 

filosóficos, econômicos, culturais e políticos de quem planeja, com quem e para quem se 

planeja. Ao participar do planejamento coletivo, o professor passa da condição de executor para 

a de sujeito do seu trabalho, adquirindo autoria e autonomia no que faz.  

 Contreras (2012) chama a atenção para a desqualificação da docência como atividade 

intelectual, quando o professor é alcançado pela rotinização, isolamento e cobrança por 

resultados, efeito resultante do que ele chama de “proletarização do ofício”, quando os fins e 

sentidos da educação derivam das instituições externas e não de quem lida diretamente com a 

atividade de educar – o professor. É preciso imprimir na docência (conteúdos, metodologias e 

avaliações) as aspirações, visão de mundo e experiências de quem ensina e planeja. 

 O autor ainda complementa que a verdadeira autonomia e profissionalização docente se 

dará com a atuação técnica permeada pelo compromisso social, ético e crítico, num fenômeno 

em que as relações afetivas, sociais, culturais e emocionais inviabilizam a separação entre 

concepção e realização da prática pedagógica.  Para isso o professor precisa se dar conta de sua 



73 
 

insuficiência e limitações e aceitar a solidariedade o diálogo com os colegas de profissão e 

alunos como caminhos para o crescimento, libertação e emancipação. 

  

 2.3. Análise documental 

 

 Foram coletados documentos no CME e SME que tratam da compreensão do 

planejamento de ensino, com vistas a abordar como esses instrumentos conceberam e 

orientaram os últimos dez anos na rede pesquisada. 

 

  2.3.1.Caracterização dos documentos pesquisados 

  

 De 2008 a 2016, se manteve a organização do ensino em Ciclos de Formação Humana 

(CFH), proposta por meio do documento intitulado “Proposta Político-Pedagógica da Escola 

Grapiúna: lugar de todos nós!” (2001) e referendada pelo Regimento Referência da Escola 

Grapiúna. Elas foram embasadas na lógica do desenvolvimento humano e nas características 

de cada fase/idade para enturmação dos alunos, o que norteou o desenvolvimento do currículo 

e planejamento de ensino na rede, com uma dimensão mais política, com vistas à formação e 

emancipação dos alunos, a partir dos seguintes itens: 

 

a) Princípios 

- Educação de Qualidade;  

- Inclusão Social;  

- Participação Democrática e  

- Cultura Regional.  

 

b) Objetivos 

- Promover o desenvolvimento integral dos educandos, preparando-os para o exercício 

da cidadania e para o mundo do trabalho; 

- Construir mecanismos e procedimentos que, sob as mais variadas formas, produzam 

a inclusão social e cultural dos alunos no interior da escola; e  

- Conhecer e valorizar a cultura local, contribuindo para a (re)construção da 

identidade grapiúna. 

 

c) Eixos norteadores 

- Construção de uma escola que possibilite o acesso ao conhecimento universal e 

regional; 

-Construção de uma escola que considere a formação humana na sua totalidade; 

- Escola como tempo de vivência cultural; 

- Escola como experiência política de educação e participação coletiva; 
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- Escola capaz de redefinir seus aspectos formadores; 

-Escola capaz de assegurar a vivência de cada idade de formação sem interrupção; 

-Escola capaz de assegurar a construção de uma nova identidade de seus profissionais. 

 

 

Esses documentos trazem a concepção do CFH e também a organização e estrutura do 

ensino dividido em três ciclos, cada um com três fases: 

 

 

- Ciclo da Infância – CIN 

      Fase I – 5 anos e seis meses e 6 anos 

      Fase II – 7 anos 

      Fase III – 8 anos 

 

- Ciclo da Pré-Adolescência – CPA 

      Fase I – 9 anos  

      Fase II – 10 anos 

      Fase III – 11 anos 

 

- Ciclo da Adolescência – CAD 

      Fase I – 12 anos  

      Fase II – 13 anos 

      Fase III – 14 anos 

 

 

Assim, no CFH a ótica estava voltada para a formação humana integral. Conforme 

David citado por Ramos e Dias (2015), 

 
o ponto de partida e de sustentação está relacionado à formação humana, ao 

desenvolvimento social, cognitivo, cultural e afetivo, sem uma preocupação explícita 

com as conquistas no campo do mercado de trabalho. A ênfase recai na formação para 

a cidadania, formação para a felicidade e realização do sujeito, já que a partir daí 
(dessa formação integral) ele poderá buscar os seus caminhos, identificar as suas 

possibilidades e lutar pela sua realização pessoal/profissional. 

 

 

Nesse interim, a Secretaria produziu documentos orientadores para a organização do 

ensino, que foram destinados às escolas, denominados de Orientações para a organização do 

ano letivo (2015) e Proposta Curricular Referência para o Ensino Fundamental no contexto da 

Escola Grapiúna (2016). Os documentos tratam da distribuição dos tempos de aula, 

especificando o horário destinado ao planejamento de ensino, componentes curriculares/áreas 

de conhecimento a serem trabalhados, a forma de avaliação (instrumentos), mas sem resgatar 

os aspectos políticos e metodológicos da proposta político pedagógica da Escola Grapiúna. 

Além disso, com o advento do PNAIC/PACTO voltados ao ciclo de alfabetização, o 

grupo de orientadores (formadores) socializaram com os professores documentos que visavam 

instrumentalizar o planejamento neste segmento, com o aporte da SME:  
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• Instrumento: Plano de aula (2013) - baseado na rotina do Pacto Estadual dividia 

a rotina da aula em tempos: tempo para gostar de ler, roda de leitura e oralidade, 

lendo e compreendendo, aquisição da escrita e escrevendo do seu jeito.  

• Organização do trabalho pedagógico/ planificação de aula (2015) – trazia os 

eixos a serem contemplados no planejamento, nas disciplinas Língua Portuguesa 

(leitura, oralidade, produção de texto e análise linguística/apropriação do 

sistema de escrita (consciência fonológica)) e Matemática (Números e 

Operações, Estatística, Geometria, Grandezas e Medidas), referendado no 

caderno de  leitura do PNAIC denominado “ A Organização do Planejamento e 

da Rotina no Ciclo de Alfabetização na Perspectiva do Letramento” (BRASIL, 

2012).  

• Planejamento no Ciclo de Alfabetização da Escola Grapiúna (2015) – 

enfatizando aspectos a serem contemplados no planejamento: os indicadores de 

aprendizagem do sistema eletrônico de avaliação (É-polis), os Direitos de 

Aprendizagem, as Avaliações Externas (Provinha Brasil e Avaliação Nacional 

da Alfabetização – ANA) e o diagnóstico de escrita da turma. 

 

Verifica-se que os documentos gerais e legitimados que regeram o ensino e, por 

conseguinte, o planejamento na rede nos anos de 2008 a 2016 precisavam estar ancorados na 

proposta da Escola Grapiúna e no CFH. Entretanto, a SME produziu documentos orientadores 

que enfatizaram a estrutura e organização do ensino, no que tange à composição da carga 

horária de trabalho do professor (incluindo o planejamento) e a distribuição das disciplinas em 

áreas de conhecimento, ora alterando ou acrescentando novas formatações, adequando-se às 

alterações e acontecimentos da rede, pouco fazendo referência ao planejamento participativo e 

à valorização do contexto social dos alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

Figura 3- Relação entre os documentos produzidos pela SME (2007- 2016) 

 
Fonte: Produzido pela autora  

 

 

Essas reformulações guardavam relação com os aspectos legais, como a adoção da Lei 

n. 11.738/2008/ Piso Nacional da Educação e as Diretrizes Curriculares Nacionais; aspectos 

políticos, ao exemplo dos programas federais (PNAIC/PACTO) e Avaliações Externas, 

aspectos procedimentais, no que diz respeito aos sujeitos envolvidos, implantação do sistema 

eletrônico de registro da avaliação e do plano de aula – IRIS e É-polis e o tempo para planejar. 

Nesses documentos, elaborados pela SME para orientação, percebe-se que houve pouca 

ou nenhuma retomada ou interlocução com as concepções políticas e filosóficas, ou até mesmo, 

procedimentais existentes na proposta “guarda-chuva” – Escola Grapiúna- lugar de todos nós. 

Apesar da proposta ter sido mantida na rede por dois governos diferentes, as alterações foram 

dando novos contornos ao ato de planejar, e fortalecendo os aspectos técnicos dessa tarefa, 

minimizando a ênfase nos aspectos políticos e filosóficos presentes na concepção da proposta 

geral, o que dificultou construir um todo orgânico na rede.18 A participação de todos os 

profissionais da escola no coletivo começou a ser relativizada, ao invés de priorizada. Os 

conteúdos passaram a ser considerados, na perspectiva das habilidades descritas no sistema 

eletrônico de avaliação dos alunos, o portfólio e o registro sobre perfil da turma, e 

 
18O termo aqui não é empregado no sentido biológico, mas refere-se à organizacional, unidade, circular.  

P
ro

p
o

st
a 

p
o

lít
ic

o
-p

ed
ag

ó
gi

ca
  

e 
R

e
gi

m
en

to
 

R
e

fe
rê

n
ci

a 
d

a 
Es

co
la

 G
ra

p
iú

n
a

Documentos Orientadores produzidos 
pelas Assessorias/DEB (2015; 2017)

Textos PNAIC/ PACTO

(2013; 2015)

Proposta Curricular Referência para o 
Ensino Fundamental no contexto da Escola 

Grapiúna 

(2016)



77 
 

desenvolvimento/progressos dos alunos deixaram de ser a diretriz para o (re) planejamento e 

avaliação.  

Do mesmo modo, vale ressaltar que os programas federais e as avaliações externas, 

através dos índices da educação, também foram dando novos contornos às orientações sobre 

planejamento, ao direcionar o diagnóstico e os conteúdos (por meios das matrizes de 

conhecimento) a serem contemplados na prática do professor. 

Ressalta-se, ainda, que os contextos de greves e paralisações constantes na rede 

interferiram no tempo destinado ao planejamento na carga horária de trabalho do professor. Por 

não se configurar em tempo de atividade efetiva com os alunos, o momento da AC foi designado 

(diversas vezes) nas orientações como espaço para as formações continuadas ou compensação 

de carga horária, o que implicava na redução da relevância do planejamento e instabilizava esse 

momento. 

Em 2017, com uma nova gestão à frente da SME, foi elaborada a proposta político- 

pedagógica denominada “Pelo Direito de Aprender”19, em substituição à anterior, que traz a 

organização do ensino em série/ano de escolaridade e redefine o processo de avaliação na rede 

como processual, formativa, participativa e somatória, e no aspecto curricular ressalta a BNCC. 

E, por conseguinte, a SME elaborou o documento orientador designado Orientação sobre o 

Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos: funcionamento, horários e carga horária 

dos docentes (2017). 

 

Figura 4- Relação entre os documentos produzidos pela SME (2017) 

 
Fonte: Produzido pela pesquisadora. 

 

 
19 Em análise no Conselho Municipal de Educação (CME)  

Proposta político-
pedagógica denominada 
“Pelo Direito de Aprender”

(2017)

Orientação sobre o Ensino 
Fundamental e Educação de 

Jovens e Adultos: funcionamento, 
horários e carga horária dos 

docentes (2017).
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A proposta está fundamentada nos princípios: a) Aprendizagem como direito; b) Escola 

como espaço de aprendizagem; c) Educação como responsabilidade de todos; d) Perspectiva 

histórica do conhecimento; e) Leitura e escrita: compromisso de todos. 

Esse documento destina uma seção para planejamento de ensino, definindo que o ato de 

planejar deve compor a rotina do trabalho docente, no intuito de equacionar as relações entre 

meios, recursos e fins. Também a partir da caracterização das duas dimensões necessárias no 

ato de planejar: política e técnica, traz os elementos que devem compor o plano: diagnóstico, 

organização do trabalho pedagógico e processo de avaliação (SME, 2017). 

Se de 2008 a 2016 houve uma descontinuidade dos aspectos atinentes ao planejamento 

presentes na proposta político - pedagógica Escola Grapiúna: lugar de todos nós, que foi 

caracterizada pelas modificações, transformações e evoluções registradas nas orientações 

destinadas às escolas pela SME; a partir de 2017 teve-se uma ruptura dessa proposta, adotando 

outra forma de organizar o ensino, de planejar (com a garantia de 1/3 da carga horária do 

professor) e de avaliar.20 

Assim, percebe-se que as alterações e mudanças trazidas pelos documentos, ao longo 

dos últimos dez anos na rede, impossibilitou a condução do processo de forma coesa e 

harmônica. Para institucionalizar as orientações, era necessário retomar e manter nas 

orientações os pressupostos e concepções que consubstanciavam a Escola Grapiúna, mostrar 

aos profissionais de educação que os objetivos continuavam válidos e perseguidos, e que todos 

deveriam engajar-se cada vez mais nesse processo. 

Isso não significa que os documentos produzidos no contexto da Escola Grapiúna 

deveriam permanecer inalterados, pois o contexto sócio educacional é dinâmico, mas fazer uma 

interlocução das mudanças com a proposta que dava identidade à educação local, pois as 

sucessivas trocas acabavam por deixar o professor inseguro e, por vezes, perdido, e reforçavam 

o planejamento como uma tarefa conteudista e metodológica, de mera exigência burocrática21.  

 Também tivemos acesso aos documentos de sistematização das escutas dos 

profissionais da rede municipal de ensino, realizadas pelo CME, nos anos de 2007, 2009, 2011, 

2014 e 2016, para avaliar diversos indicadores sobre a Proposta Político – Pedagógica da Escola 

Grapiúna, dentre eles o planejamento de ensino. Nessas escutas foram levantados os aspectos 

positivos e negativos de cada indicador, sinalizando sugestões de melhorias.  

 
20 A avaliação que antes tinha caráter formativo e processual agora é processual, formativa, participativa e 

somatória. 
21Os documentos enfatizam aspectos como horários de aula, quantidade de horas destinadas para o planejamento, 

mas falta clareza quanto à finalidade do planejamento e uma visão de realidade, necessárias para operacionalizar 

uma prática transformadora.   



79 
 

 Assim, pode-se concluir que a rede transitou de orientações de cunho mais político para 

outro mais técnico, fazendo com que os princípios e pressupostos antes delimitados não fossem 

ampliados e aprimorados, mas gradativamente acontecesse uma (des) institucionalização22 

daquilo que deveria nortear a prática do planejamento na rede.  

 

  2.3.2. Os dez últimos anos de planejamento na rede  

 

A retomada dos documentos que embasaram / embasam o planejamento de ensino da 

rede de Itabuna-BA, nos últimos dez anos (2008-2018), coincide com o exercício de três gestões 

políticas diferentes à frente da Secretaria Municipal de Educação, o que indubitavelmente 

refletiu na descontinuidade das propostas. 

Iniciamos pela busca aos documentos oficiais e pedagógicos produzidos pela Secretaria 

Municipal de Educação (SME) e arquivados no Conselho Municipal de Educação de Itabuna 

(CME), buscando levantar o histórico dos últimos dez anos de planejamento de ensino na rede 

pesquisada, visto que a análise documental constitui uma técnica importante na pesquisa 

qualitativa, seja complementando informações obtidas por outras técnicas, seja desvelando 

aspectos novos de um tema ou problema (LUDKE e ANDRÉ, 1986). Tais documentos foram 

adotados como técnica complementar, validando e aprofundando os dados obtidos por meio do 

questionário.  

Na pesquisa documental três aspectos merecem atenção especial por parte do 

investigador: a escolha dos documentos (que se dá em função de propósitos, ideias e hipóteses), 

o acesso à eles e sua análise.  

No CME nos deparamos com uma situação inesperada, os documentos orientadores 

acerca do planejamento de ensino, produzidos nos últimos dez anos pela SME, não se 

encontram em sua inteireza no acervo do Conselho. Por esse motivo, conseguimos reunir 

(aletoriamente) de alguns anos que irão ser utilizados para traçar o panorama histórico de uma 

década de planejamento na rede municipal. Segundo o CME, nem todos os documentos 

elaborados e sistematizados pela SME passam pelo crivo do Conselho, o que impede o órgão 

reuni-los e deliberar pareceres sobre os mesmos, assessorando a SME. Disponibilizaram 

também os documentos de sistematização das consultas realizadas com os profissionais da rede 

acerca da proposta político pedagógica Escola Grapiúna.  

 
22 O termo diz respeito a oficializar, legalizar e legitimar.  
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Na secretaria de educação, foi difícil encontrar um acervo histórico que retratasse os 

últimos dez anos de orientações acerca do planejamento de ensino, pois não existe um 

departamento ou setor responsável pelo arquivamento (de forma continuada e linear) dos 

documentos produzidos pela SME. As assessorias que possuem o domínio, são rotativas a cada 

governo, e não se obrigam a deixar os documentos arquivados no Departamento de Educação 

Básica (DEB), órgão integrante da SME.  

Contudo, a Proposta Político- Pedagógica e o Regimento Referência da Escola Grapiúna 

(2002)  faziam parte do meu acervo pessoal, a Orientação sobre o Ensino Fundamental e 

Educação de Jovens e Adultos: funcionamento, horário e carga horária dos docentes (2017) e 

Documentos Orientadores (2015; 2017) foram fornecidos pelo CME e os textos 

PNAIC/PACTO (2013;2015) e a Proposta curricular referência para o ensino fundamental no 

contexto da Escola Grapiúna (2016) foram disponibilizados pelas atuais assessorias de 

formação continuada na SME.  

 

DOCUMENTOS O QUE TRAZEM 

Proposta político-

pedagógica da Escola 

Grapiúna (2002) 

Traz concepções (para que e para quem?), 

princípios, instrumentos de registro do 

planejamento e avaliação, pressupostos 

metodológicos (projetos de trabalho). 

Regimento Referência da 

Escola Grapiúna (2002) 

Conselhos (Conselho de Acompanhamento da 

Aprendizagem – CAAP), atribuições dos 

educadores e CP, currículo e áreas de conhecimento. 

Documentos orientadores 

(2015; 2017) 

Não retomaram as concepções/pressupostos do ato 

de planejar da proposta EG, enfocaram aspectos de 

tempo/carga horária, instrumentos eletrônicos para 

registro da avaliação 

Textos PNAIC/PACTO 

(2013;2015) 

Sintetiza as orientações emanadas do governo 

federal: eixos das áreas de leitura, escrita e cálculo 

e traz como referencial as Avaliações Externas.  
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Proposta curricular 

referência para o ensino 

fundamental no contexto 

da Escola Grapiúna 

(2016) 

Retoma alguns aspectos da proposta da EG, mas 

complementa com princípios curriculares: 

aprendizagem como direito, Educação de qualidade, 

escola como tempo e espaço de aprendizagem, 

leitura e escrita como direito de todos. Traz o 

planejamento, a docência e a mediação como 

dimensões da prática educativa. 
 

Proposta político-

pedagógica Pelo Direito de 

Aprender (2017) 

Reforça os aspectos conteudistas e metodológicos 

do planejamento, sem resgatar os aspectos políticos 

da proposta anterior.  
 

Orientação sobre o ensino 

fundamental e educação 

de jovens e adultos: 

funcionamento, horário e 

carga horária dos 

docentes (2017) 

Trata da distribuição da carga horária docente (PI e 

PC), componentes e tempos curriculares, PI para os 

coordenadores e Avaliação sistemática da 

aprendizagem (provas e testes). 

   Fonte: Dados da pesquisa. 

NOTA: Dados extraídos dos documentos oficiais fornecidos pelo Conselho Municipal de Educação de 

Itabuna -BA e Secretaria Municipal de Educação (2007-2017). 

 

 

 Os documentos de sistematização da consulta feito pelo CME para avaliar a rede 

municipal de ensino nos respectivos anos 2007, 2009, 2011, 2014 e 2016, trouxe, dentre os 

diversos indicadores, a compreensão dos profissionais acerca do planejamento de ensino. Os 

dados foram organizados em aspectos positivos e negativos e se apresentaram da seguinte 

forma: 

 

 

 

 

DOCUMENTOS O QUE TRAZEM 
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Documentos de 

Sistematização das 

consultas da Educação 

Municipal de Itabuna 

realizada pelo CME nos 

anos 2007, 2009, 2011, 

2014 e 2016 

 

 
 

Aspectos positivos:  

- Flexibilidade do currículo, visando atender às necessidades do 

aluno;  

- Elaboração de projetos interdisciplinares que possibilitam 

contextualizar os conteúdos de forma prazerosa e significativa; 

- Abordagem de conteúdos de acordo com as temáticas 

trabalhadas e temas da vida;  

- Currículo construído a partir das necessidades de cada turma, 

considerando os conhecimentos prévios e dificuldades dos 

alunos. 

 

 

 

Documentos de 

Sistematização das 

consultas da Educação 

Municipal de Itabuna 

realizada pelo CME nos 

anos 2007, 2009, 2011, 

2014 e 2016 

 

Aspectos negativos:  

- Tempo insuficiente de planejamento na escola; 

- Falta de participação dos segmentos da escola na construção 

da proposta curricular; 

- Dificuldades do professor em trabalhar com projetos de 

trabalho; 

- Falta de compreensão do currículo proposto; 

-Alunos aprovados sem as habilidades e competências 

necessárias para acompanhar os conteúdos no ciclo seguinte; 

- Sistema de avaliação inadequado; 

- O descuido dos professores com relação ao planejamento das 

aulas; 

- Falta de domínio técnico do professor em relação ao programa 

IRIS e É-POLIS.  

Fonte: Dados da pesquisa. 

NOTA: Dados extraídos dos documentos de sistematização das consultas realizadas pelo Conselho    Municipal 

de Educação (2007-2017). 

 

 

 Os professores sinalizaram as dificuldades de planejar devido à falta tempo para isso na 

escola, o que foi solucionado nos 4º e 5º ano com a implantação da lei do piso, embora com a 

retirada do pagamento da AC. Tal benefício precisa ser estendido aos professores do 1º ao 3º 

ano também, pois estes têm seu tempo e espaço de planejamento cada vez mais reduzido, devido 

à reposição da greve. 
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 Apontaram também, nas consultas, o descuido dos professores com o planejamento e a 

falta de domínio técnico do professor em relação ao programa IRIS e É-POLIS, destinado ao 

registro eletrônico da frequência e avalição dos alunos, atrelado ao sistema de avaliação 

inadequado, pois concebiam que os indicadores de aprendizagem estavam além do nível de 

aprendizagem da turma. A situação de defasagem da aprendizagem, junto com a promoção 

automática, também foi sinalizada como fator que dificultava o trabalho de planejamento das 

aulas.  

 No aspecto metodológico, sinalizaram a dificuldade dos professores em trabalhar com 

os projetos de trabalho, a partir de princípios como problematização e a pesquisa, e a falta de 

participação dos diversos segmentos no planejamento de uma proposta curricular.  

 Todos esses aspectos pontuados na consulta remetem à necessidade de que a rede 

repense o currículo; retome nas formações continuadas realizadas pela SME ou na escola com 

o coordenador, os projetos de trabalho enquanto princípio metodológico; valorize a construção 

de um planejamento participativo (com os diversos segmentos da escola) e emancipatório; 

instrumentalize o professor para ter a cultura de preenchimento do registro eletrônico como 

tarefa relacionada ao trabalho pedagógico.   

 

 2.4. O pré-teste e a importância do objeto  

 

A aplicação do pré-teste foi realizada em duas escolas da rede municipal de ensino de 

Itabuna-BA que ofertam os anos iniciais do Ensino Fundamental, escolhidas de forma aleatória. 

A escola (A) dispõe de turmas do 1º ao 3º ano, e participaram do pré-teste 03 professoras, uma 

de cada ano. Já na escola (B), que tem turmas do 4º e 5º ano, participaram 02 professoras, que 

trabalham em revezamento nesses dois anos de escolaridade.  

As escolas (A) e (B) foram visitadas em dias diferentes. No primeiro dia em que fomos 

na escola (A) as professoras estavam envolvidas em uma atividade fora da unidade escolar, em 

parceria com a Secretaria de Transporte e Trânsito (SETTRAN), por isso marcamos a visita 

para o dia posterior. Direcionando-se à escola (B) nesse dia, verificamos que as aulas foram 

suspensas, pois a unidade escolar promoveu um bazar para arrecadar dinheiro em prol da escola. 

Assim, a aplicação do pré-teste nas referidas escolas teve que ser reagendada.  

No dia seguinte nos dirigimos à escola (A) e fomos recebidas pela diretora, que nos 

conduziu até as professoras regentes das turmas. Ela indicou as professoras que, segundo a 

mesma, apresentavam melhor disposição para participar e colaborar com a pesquisa. As 

professoras não tiveram como responder o instrumento de coleta de dados no mesmo dia, visto 
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que a escola não dispunha de substitutos para ficar na sala de aula, enquanto as professoras 

preenchessem o questionário da pesquisa. Desta forma, decidimos deixar o questionário para 

elas fazerem em casa e trazer no dia subsequente, visto que nesse primeiro momento o foco 

estava mais na análise e aperfeiçoamento do instrumento do que nas respostas dadas. 

No mesmo dia fomos à escola (B), onde conversamos inicialmente com a vice diretora. 

Essa, por sua vez, direcionou-nos às duas professoras selecionadas por ela para responder o 

questionário. Essas também solicitaram para responder o instrumento em casa, visto que não 

teriam tempo para preencher naquele mesmo dia. Assim, tivemos que remarcar o retorno para 

coletar os questionários. 

Os dias seguintes foram para a coleta dos questionários deixados com as professoras. 

Acreditávamos que seria uma tarefa simples, posto que consistiria no recebimento do 

instrumento e conversa sobre as impressões acerca do mesmo, informar se as questões estavam 

claras, se houve dificuldade para responder alguma pergunta, se faltou algum elemento a ser 

questionado etc. Mas o recebimento não aconteceu da forma prevista, pois a cada entrega as 

professoras sentiram necessidade de expor sobre a apreciação do instrumento e comentar um 

pouco sobre as respostas, antecipando assim algumas informações que enobreceram a pesquisa.  

Na escola (A) recebi o questionário em três dias diferentes, cada dia de uma professora. 

A professora do 2º ano foi a primeira a entregar o questionário. Sinalizou na conversa que 

considerou o instrumento tranquilo para responder, que as questões estavam bem elaboradas, 

curtas e de fácil entendimento, que não foi cansativo responder devido à pouca extensão do 

mesmo, apenas cinco laudas. Frisou que muitos questionários tendem a ser grandes, o que gera 

exaustão em preencher.  

Pontuou duas questões que precisavam de reformulação, uma que tratava do tempo 

estimado para algumas atividades relacionadas à docência (planejamento/preparação das aulas, 

ensino dos alunos e tarefas administrativas- preenchimento de fichas e formulários etc.), e a 

outra que solicitava a indicação de itens que colaboravam em seu planejamento com muita, 

pouca ou nenhuma contribuição. Sinalizações que serviram para redefinir o instrumento.  

Frisou, na conversa, que é muito difícil planejar nesse nível de ensino (1º ao 3º ano), 

pois o professor é unidocente e tem apenas o horário da Atividade Complementar para a tarefa, 

que não é suficiente e, por isso, o plano acaba sendo elaborado em casa, nos momentos em que 

deveria se dedicar às tarefas domésticas, descanso ou lazer. Destacou, ainda, que se sente 

“tarefeira” no ato de planejar, pois precisa priorizar em seu planejamento direcionamentos 

emanados da Secretaria Municipal de Educação pela Assessoria do Ensino Fundamental – Anos 
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Iniciais (preenchimento de fichas, tabelas, diagnósticos) e da Formação Continuada do PACTO, 

restando poucas condições para estudo e reflexão sobre sua prática.  

Veiga (2009) nos chama atenção que o planejamento não deve se constituir numa 

técnica neutra, que apenas organiza e racionaliza o trabalho pedagógico, mas, também, deve 

expressar determinado momento histórico, determinadas condições e necessidades 

predominantes na realidade social. O que pode ser feito se o professor tiver espaço, em sua 

prática, para a reflexão, para pensar que tipo de sujeito deseja formar e para qual tipo de 

sociedade. Sendo um mero tarefeiro, o professor não terá condições de instrumentalizar política 

e tecnicamente o aluno, ajudando-o a se constituir como um sujeito social.  

Sem compreender o que se faz, a prática pedagógica é uma reprodução de hábitos e 

pressupostos dados, ou respostas que os professores dão às demandas ou ordens externas. 

(SÀCRISTAN; GÓMEZ, 1998) 

No dia posterior, retornamos na escola (A) e a professora do 3º ano entregou o 

questionário. Estava acontecendo uma reunião do Conselho Escolar e a professora saiu da sala 

para conversar sobre o pré-teste. Elogiou o instrumento, disse que estava bem elaborado, não 

estava cansativo e com perguntas pertinentes. Julgou apenas que as duas últimas questões 

repetiam informações que já tinham sido respondidas nas questões anteriores do questionário. 

Da mesma forma que a professora do 2º ano, sentiu a necessidade de falar sobre sua dificuldade 

de ter tempo na escola para planejar e articular o planejamento, trabalhando com os dois 

segmentos diferentes em que atua: ensino fundamental anos finais pela manhã e anos iniciais à 

tarde. Também sinalizou que os materiais produzidos e socializados como matrizes curriculares 

pela Secretaria Municipal de Educação não especificam os conteúdos a serem trabalhados, o 

que favorece a indefinição sobre o quê ensinar. 

 
A escola surge historicamente como fruto da necessidade de se preservar e reproduzir 

a cultura e os conhecimentos da humanidade, crenças, valores e conquistas sociais, 

concepções de vida e de mundo, de grupos ou de classes. Ela permaneceu e se 

modernizou à medida que foi capaz de se tornar instrumento poderoso na produção 

de novos valores e crenças, na difusão e socialização de conquistas sociais, 

econômicas e culturais desses grupos ou classes. (MASETTO, 1996, p. 21). 

 

 

A presença ou ausência de certas características organizacionais da escola, como o 

currículo são determinantes da eficácia da escola e do nível de aproveitamento escolar dos 

alunos (LIBÂNEO, 2004).   

Não pudemos continuar a conversa com a professora, pois interferiria em sua 

participação na reunião, bem como não aceitamos o convite da gestora para participar do 
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momento, visto que não utilizaríamos do evento como espaço da pesquisa. Despedimo-nos da 

docente agradecendo sua participação e a acolhida da escola. 

Retornamos no dia seguinte para buscar o terceiro e último questionário do pré-teste, 

preenchido pela professora do 1º ano, pois ela não tinha concluído no dia anterior. Essa, assim 

como as outras duas professoras, elogiou o questionário e sua extensão. Aproveitou o momento 

da conversa para fazer o que ela denominou de “desabafo”. Informou que a educação hoje está 

muita sofrida, pois falta apoio da Secretaria Municipal de Educação com materiais e estruturas 

nas escolas. Tratou das dificuldades com os alunos (desinteresse e indisciplina) e da falta de 

apoio das famílias. Sinalizou também que falta uma definição por parte da SME sobre a matriz 

curricular da rede, o que atrapalha na elaboração do planejamento.  

Quanto à colocação da professora acerca do comportamento dos alunos, cumpre trazer 

à baila Vasconcellos (2012) quando nos diz que o mundo mudou e que os alunos também 

mudaram. O aluno real difere-se do aluno ideal-inexistente e traz para a escola fragmentos da 

complexa realidade em que vive. O que precisa ser levado em conta pelos professores quando 

elabora seu planejamento. 

O recebimento dos questionários na escola (B) também aconteceu em dias diferentes, 

principalmente porque a instituição estava em semana de provas. No primeiro dia recebi o 

questionário da professora 1, como ela estava envolvida na aplicação de prova, conversou 

rapidamente comigo sobre suas impressões acerca do instrumento. Relatou que gostou da forma 

como o questionário foi elaborado: simples, claro e curto, bem como enalteceu a importância 

do tema atualmente para a rede de ensino pesquisada. Queixou-se do espaço físico da escola 

como pequeno e inadequado para promoção de atividades ao ar livre ou deslocamento do 

professor em sala de aula, o que segundo ela dificulta a execução de um bom planejamento. 

No segundo dia, coletamos o questionário respondido pela professora 2. Esta, estava 

com a Coordenadora Pedagógica, na sala improvisada de professores, em seu momento de 

planejamento individual. Ela nos convidou para adentrar a sala e a Coordenadora Pedagógica 

também participou da conversa. Na ocasião elas falaram sobre como o planejamento tem sido 

conduzido nesse segmento de ensino, após a implantação da Lei do Piso. 

As duas professoras (1 e 2) trabalham com a mesma turma na escola, em regime de 

revezamento, com a composição de carga horária da seguinte forma: dois dias para 

planejamento, sendo um de PI (planejamento individual) e outro de PC (planejamento coletivo). 

E três dias em sala de aula com os alunos, perfazendo a carga horária 20 horas semanais com 

12 horas destinadas à sala de aula com aluno e 08 horas de planejamento. Uma vez por mês há 

formação, por área de conhecimento, no horário de planejamento individual.  
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Na conversa, a coordenadora pedagógica e a professora 2 informaram que as formações 

oferecidas pela Secretaria de Educação, através da Assessoria de Formação Continuada e 

ministradas pelos formadores focam mais em Língua Portuguesa e Matemática e pouco tratam 

das outras disciplinas (Ciências, Geografia, História, Arte), o que de acordo com elas implica 

no planejamento.  

Também destacaram que falta um referencial curricular com conteúdos mais explícitos. 

A rede municipal de ensino mescla os descritores da Prova Brasil, com os objetos de 

conhecimentos e habilidades extraídas da Base Nacional Comum e nos indicadores de 

aprendizagem que estão do sistema virtual de avaliação denominado E-polis, faltando, assim, 

um melhor direcionamento sobre o que ensinar? 

 
Muitas vezes, as propostas curriculares são feitas pelos sistemas de educação estadual 

ou rede municipal, dando origem aos chamados “Guias Curriculares”, que, em 

princípio, deveriam ser apenas uma orientação para as diversas escolas, mas que na 

prática acabam sendo entendidos- até porque frequentemente são cobrados desta 

forma – como “programa oficial”, que tem que ser dado, Mesmo no caso das propostas 

gerais – como acontece com os PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais – MEC) – é 

importante que a escola elabore o seu currículo, dialogando com as orientações dadas, 

mas tendo em vista a realidade concreta em que se encontra, fazendo suas opções e 

compromissos. (VASCONCELLOS, 2008, p. 99- 100). 

 

A professora 2 finalizou a conversa tecendo um comentário acerca do momento de PC, 

informou que não se reúne com a colega de trabalho, com quem divide a mesma turma, 

impedindo, assim, discutir e refletir com a dupla os problemas enfrentados. Nesse sentido, 

Fusari (1998) assevera que o planejamento de ensino é o processo que envolve a atuação dos 

educadores no cotidiano do seu trabalho pedagógico, envolvendo todas as suas ações e 

situações, o tempo todo, envolvendo a permanente interação entre os educadores e entre os 

próprios educandos. 

Diante dos comentários feitos pelas professoras na entrega dos questionários e das 

respostas prestadas, podemos, em linhas gerais, a priori, listar alguns itens que interferem no 

processo de elaboração e execução do planejamento. Do 1º ao 3º ano as professoras reclamam 

da falta de tempo para planejar, do engessamento às solicitações da SME e aos conteúdos e 

habilidades trabalhados/direcionados na formação. Já nos 4º e 5º ano, embora a destinação de 

tempo para planejar dentro da carga horária tenha sido possibilitada com a Lei do Piso, falta 

articular melhor os direcionamentos advindos da SME, elaborar uma matriz curricular e 

articular os papéis do coordenador pedagógico e dos formadores nas orientações ao trabalho 

pedagógico, visando municiar as professoras para o planejamento individual. 
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Concluída a coleta dos questionários preenchidos pelas professoras nas escolas (A e B), 

pudemos constatar que necessitávamos revisar algumas questões do instrumento, visando 

deixá-las mais claras e rever alguns questionamentos. Mas também constatamos a receptividade 

das professoras com o tema/objeto da pesquisa e o quanto a rede municipal de ensino carece de 

um estudo sobre planejamento.   

 O pré-teste nos delineou algumas questões sobre o tema proposto, bem como sinalizou 

ajustes a serem feitos no questionário, a partir dos apontamentos sugeridos pelos professores 

participantes. Também percebemos que não seria viável, diante da dinâmica das escolas, 

responder o questionário na presença da pesquisadora, o que nos fez mudar a logística de 

entrega e abordagem dos professores em cada escola. Knechtel (2014) recomenda que o 

questionário seja testado por meio de um estudo piloto ou de sua simples aplicação entre um 

número de sujeitos que disponha a colaborar com a pesquisa. Depois dessa etapa realizamos a 

aplicação dos instrumentos da pesquisa para uma amostra maior de professores.  

 

 2.5.  Análise e tratamento de dados 

 

À luz dos objetivos e da fundamentação teórica dos estudos, os dados coletados serão 

discutidos de forma descritivo-interpretativa, a partir do estabelecimento de categorias de 

análise, sempre buscando demonstrar os elementos que caracterizam como os professores dos 

anos iniciais do ensino fundamental concebem, elaboram, realizam e propõem o planejamento 

de ensino na rede municipal de Itabuna-BA. Para melhor explicação dos dados, tabelas e 

gráficos serão apresentados. 

Segundo André (2013), é necessário dedicar um longo tempo para a análise dos dados 

para que o pesquisador leia e releia o material coletado, retomando sempre o referencial teórico, 

o que exige do pesquisador uma escrita hábil.  

Os dados não falam por si mesmos, eles precisam ser analisados e interpretados à luz 

de um quadro teórico metodológico. Uma boa análise de conteúdo não deve se limitar à 

descrição, é importante ir além, atingir uma compreensão mais aprofundada do conteúdo das 

mensagens através da inferência e interpretação (MORAES, 1999).  

Analisar e interpretar são ações distintas que se complementam na postura do 

pesquisador no tratamento das informações coletadas na pesquisa. Para Soriano (2004) 

analisar consiste em separar e examinar os elementos básicos da informação, buscando 

responder às questões colocadas na pesquisa. Já interpretar, é o processo pelo qual se procura 

inferir significado para informação empírica colhida.  
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Da análise emergiram categorias, buscando relacionar ou conectar os dados, de acordo 

com a natureza e características do objeto investigado. A categorização é um procedimento 

de agrupar dados considerando a parte comum existente entre eles, classifica-os por 

semelhança ou analogia, segundo critérios previamente estabelecidos ou definidos no 

processo (MORAES, 1999). 

As categorias definidas versam sobre as concepções dos professores acerca do 

planejamento, à luz das concepções teóricas trazidas por Ott (1984), a elaboração, realização 

e proposições dos participantes acerca da temática para a rede municipal de ensino.  

Com os resultados do estudo, será apesentado à rede uma proposta de formação sobre 

planejamento para os coordenadores, que situe o ato de planejar como um processo individual 

e coletivo de construção, orientação e reorientação da prática docente. A proposta terá como 

um dos seus fundamentos a reflexão durante a ação, sobre a ação e na ação (SCHÖN apud 

PIMENTA, 2009). 
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CAPÍTULO 3 

 

PLANEJAMENTO: O ELABORADO, O REALIZADO E O PROPOSTO 

 

Ensinarás a voar... Mas não voarão o teu voo. Ensinarás a sonhar... Mas não sonharão o teu 

sonho. Ensinarás a viver... Mas não viverão a tua vida. Ensinarás a cantar... Mas não cantarão 

a tua canção. Ensinarás a pensar... Mas não pensarão como tu. Porém, saberás que cada vez 

que voem, sonhem, vivam, cantem e pensem... estará a semente do caminho ensinado e 

aprendido! 

Madre Teresa de Calcutá 

 

 Este capítulo apresenta, de forma descritivo-interpretativa, a sistematização e análise 

dos dados sobre a concepção, elaboração, realização do planejamento nos anos iniciais do 

ensino fundamental da rede de ensino pesquisada, com o auxílio de tabelas, gráficos e os relatos 

dos participantes acerca da compreensão sobre planejamento.  Apresenta-se, também, as 

sugestões dos professores pesquisados e uma proposta de formação ao CP, situando o ato de 

planejar como um processo individual e coletivo de construção, orientação e reorientação da 

prática docente. 

 Serão exibidos, também, alguns planos de aula fornecidos pelos professores, de forma 

aleatória, como suporte à análise dos dados e imagens do dispositivo eletrônico É-polis, onde 

os professores registram a frequência e a avaliação dos alunos, e anexam os planos de aula. 

 

 3.1.  O ato de planejar na concepção dos professores 

 

Nessa parte do trabalho, busca-se situar os posicionamentos dos professores à luz das 

concepções do processo de planejamento trazidas por Margot Ott (1984), e considerando as 

respostas dadas ao questionamento: Qual a sua concepção de planejamento de ensino? Assim, 

as colocações foram classificadas em três grandes concepções, elucidadas mais detalhadamente 

no capítulo 1 dessa dissertação: I) Planejamento como Princípio Prático; II) Planejamento 

Instrumental/Normativo; III) Planejamento Participativo.  

Os professores participantes foram identificados com nomes de flores, visando garantir 

o sigilo da identidade deles, bem como dar conta da diversidade de sujeitos envolvidos na 
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pesquisa. Seguidamente, foram informados a formação do professor e o ano/escolaridade em 

que atuam.  

 A concepção do Planejamento como Princípio Prático, está voltado à tendência 

tradicional da educação, onde o planejamento era feito apenas pelo professor, tendo como 

premissa a atividade a ser realizada em sala de aula. Assim, o mesmo plano poderia ser 

retomado a cada ano, servindo para qualquer turma com a qual o professor fosse trabalhar. 

Alguns pesquisados concebem o planejamento como rol de conteúdos para o ano/série com a 

qual vai atuar e se aproximam desta concepção de planejamento: 

 

O professor tem que ter o conhecimento para cada segmento de ensino. 

(Rosa, Pedagogia, 3º ano) 

Uma organização estrutural do trabalho. (Jasmin, Pedagogia, 1º ano) 

Planejamento é o que guia. Através dele prepara-se as ações 

pedagógicas. (Graxa, Letras, 5º ano) 

A organização de conteúdos (Açucena, Pedagogia, 3º ano)   

 

 Para Vasconcellos (2008, p. 28), “o planejamento pedagógico do professor no sentido 

tradicional, a rigor, não era bem planejamento; era muito mais um estabelecimento de um 

‘roteiro’ que se aplicaria fosse qual fosse a realidade.” Nesse caso, o plano deve ser previamente 

estabelecido para referendar e guiar a prática do professor.  

 Já a segunda perspectiva do planejamento como princípio prático, está relacionado à 

Escola Nova23, valorizando os interesses dos alunos. Dessa forma, os pesquisados demonstram 

que o plano deve ser definido de acordo com as demandas da sala de aula e com as necessidades 

dos alunos, dando ênfase ao espontaneísmo.  

 

O planejamento de ensino é fundamental para o professor porque 

através dele o professor pode cumprir sua missão diante das demandas 

da sala de aula” (Buganvílea, Letras, 5º ano) 

O planejamento é para atender o aluno (Margarida, Pedagogia, 2º 

ano) 

   Observo todas as concepções, não tenho nenhuma definida, pois    

observo tudo que é positivo e esteja de acordo com a realidade e atenda 

a necessidade dos meus alunos” (Alfazema, Pedagogia, 4º ano) 

Priorizar a necessidade de cada aluno.” (Íris, Pedagogia, 4º ano) 

 

 
23 Compreende-se o ideário escola novista a partir da situação social e econômica em que foi gerado. Nesse sentido, 

a escola nova é típica representante da pedagogia liberal. (...) A crescente industrialização da sociedade 

contemporânea, com suas rápidas transformações, requer a ampliação da rede escolar, bem como uma escola que 

prepara para o novo; além do mais, as esperanças de superação das desigualdades sociais encontram na adequada 

escolarização uma promessa de mobilidade social”. (ARANHA, 1996, p. 168). 
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 O planejamento deve ser feito em torno de temáticas gerais, ao professor cabe ter uma 

ideia do que será a aula, sendo que os procedimentos são determinados de acordo com os 

interesses que emergem dos alunos. (VASCONCELLOS, 2008)  

As falas apresentadas denotam uma preocupação com a tarefa a ser desenvolvida em 

sala de aula, ora organizando um roteiro a ser seguido, ora criticando o planejamento 

previamente estabelecido, mas determinado de acordo com os interesses e necessidades 

procedentes. Assim, o ato de ensinar assemelha-se à uma missão, sacerdócio, encargo, onde o 

planejamento serve de guia que direciona a ação, não importando as questões sociais. 

 

O professor precisa ficar em paz para que o planejamento não fique na 

ilusão e mentiras. (Gardênia, 2º ano, Magistério) 

O planejamento deve ser de fato flexível na medida em que você inicia 

seu trabalho e percebe que o aluno necessita de determinadas 

estratégias para aprender. (Dália, Letras, 5º ano) 

 

 

 Já a concepção de Planejamento Instrumental/ Normativo está relacionado ao caráter 

tecnicista de educação, com ênfase na racionalidade técnica, cartesiano e positivista, sem levar 

em conta os aspectos sociais e políticos.  Os posicionamentos abaixo expressam uma lógica de 

organização do plano sob o prisma de quem ensina, não de quem aprende. O plano serve como 

controle da prática, a partir de objetivos redigidos em um plano bem formulado. Não se 

preocupa com o sujeito que se quer formar ou com sua emancipação. Os caráteres políticos, 

ideológicos e filosóficos não são relevantes nesse tipo de concepção.  

 

É a projeção do que se deseja realizar para alcançar objetivos pré-

determinados... (Caliandra, Pedagogia, 3º ano) 

É através do planejamento que definimos os objetivos a serem 

alcançados. (Violeta, Pedagogia, 3º ano) 

Ter objetivos específicos estabelecidos, um roteiro organizado, que 

resultará no plano de aula. (Begônia, Pedagogia, 2º e 3º ano) 

É o caminho seguro para chegar onde se pretende alcançar. (Cravo, 4º 

ano)  

 

 Dava-se muita ênfase ao aspecto formal, o que culminou no controle dos planos nas 

mãos dos especialistas (Estado e escola), expropriando o professor do que fazer e do 

esvaziamento da educação como força de conscientização, levando a um crescente processo de 

alienação e controle exterior da educação (VASCONCELLOS, 2008).  
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 O professor, então, deixa de ser ator e autor do seu planejamento, perdendo o 

protagonismo na elaboração e realização da aula. Aliado à indústria crescente do livro didático, 

que acaba por induzir o professor a reproduzir o que consta nos manuais.  

  

É um processo contínuo, reflexivo, flexível de forma macro para atuar 

no micro que é a sala de aula. (Hortência, Pedagogia, 4º ano) 

É a especificação do planejamento curricular, onde as etapas de ensino 

são organizadas antecipadamente, momento de repensar toda a 

prática. (Anis, Pedagogia, 4º ano) 

O planejamento é de grande importância necessário, professor deve 

estar com seu plano sempre atualizado. (Girassol, História, 4º ano) 

 

Quando o professor fala de planejamento curricular, está se referindo a um plano que 

acontece fora do contexto da escola e da sala de aula. Refere-se ao planejamento que emana da 

SME, socializado com as unidades escolares para que os professores se apoiem nele para o 

trabalho na sala de aula.  O que leva o professor enxergar-se como um técnico que executa o 

planejamento. Assim, cabe ao professor planejar, transmitir o conhecimento e ao aluno aprender 

o que é ensinado.  

Diante disso, os professores devem se valer de habilidades, as quais, normalmente sob 

a racionalidade técnica, tiveram sua existência reconhecida com má vontade. Recursos 

criativos, intuição, improvisação, tentativas etc., são, às vezes, considerados como componente 

“artístico” da prática profissional. (CONTRERAS, 2012) 

 A concepção de planejamento participativo relaciona-se às concepções mais 

progressistas e dialéticas da educação, que visam a intervenção na realidade para transformá-

la. As colocações dos professores que revelam essa perspectiva, denotam um planejamento de 

ensino que não pode ser dissociado da reflexão e ação, pois elaborar um plano pressupõe pensar 

no sujeito aprendiz, bem como no contexto social em que está inserido. Isso faz com que o 

plano seja resultado de um desejo de mudança que permeia a prática do professor e de sua 

indignação com a situação de desigualdade e injustiça que enfrentamos.  

 Os professores que sinalizaram essa perspectiva de planejamento apontam para um ou 

outro aspecto que o caracteriza, não demonstrando a concepção de planejamento participativo 

em sua inteireza. Ora consideram o planejamento enquanto instrumento atrelado ao contexto 

social dos alunos, ora como reflexão sobre a ação.  

 

Plano que visa trabalhar com o aluno, observando seu contexto social, 

como também seu desenvolvimento. (Orquídea, Pedagogia, 2º ano) 

O planejamento precisa ser uma ação contínua para diagnosticar o que 

sabe e trabalhar para o que precisa saber. Sempre avaliando e 
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reavaliando o processo de ensino e aprendizagem.    (Erva-doce, 

Pedagogia, 5º ano) 

 

Outros professores compreendem o planejamento como um processo flexível, que pode 

estar sujeito a alterações, de acordo com sua realização e contexto.  Também houve alguns (em 

menor quantidade) que conceberam o plano como instrumento de participação, mas de maneira 

muito genérica.  

 

É um processo contínuo, reflexivo, flexível.... (Flor de laranjeira, 

Pedagogia, 2º ano) 

Ele deve ser um mecanismo de mobilização e articulação dos diferentes 

indivíduos para as necessidades. (Hibiscos, Pedagogia, 5° ano) 

 

 Nessa concepção, o planejamento torna-se processo que reúne a tríade ação-reflexão e 

ação, que se preocupa com os sujeitos em suas mais diversas dimensões, sem abrir mão do 

trabalho com a construção do conhecimento e das relações de respeito estabelecidas com o 

aluno, ou seja, o professor sente-se aprendiz de sua prática, pois no diálogo com o aluno vai 

constituindo sua prática pedagógica. “O saber deixa de ser propriedade de ‘especialistas’, 

passando-se a valorizar a construção, a participação, o diálogo e o poder coletivo local, a 

formação da consciência crítica a partir da reflexão sobre a prática de mudança”. 

(VASCONCELLOS, 2008, p. 31) 

Tal perspectiva se aproxima da ideia do profissional reflexivo (SCHON, 2000), que 

enfrenta situações no ensino que se caracterizam por serem incertas, instáveis, singulares e nas 

quais há conflitos de valor, e não por serem meramente técnicas. E para se resolver essas 

situações, é necessário lançar mão da reflexão e não de conhecimentos acumulados sobre a 

profissão. 

 Assim, infere-se que coexistem, predominantemente na rede, duas concepções de 

planejamento: prático/funcional e normativo/instrumental, uma que valoriza o plano elaborado 

preliminarmente pelo professor como algo sacralizado, e a outra, que valoriza a elaboração do 

plano pelos especialistas externos ao trabalho da sala de aula, sendo este realizado pelo 

professor. Poucos foram os participantes que conceberam o plano na perspectiva participativa, 

emancipadora e transformadora, uma ou outra característica do planejamento participativo foi 

mencionada, mas que não dão conta de se enquadrar nesta última concepção.  Por isso, é 

necessário que a rede institucionalize uma concepção de planejamento que leve em 

consideração as dimensões políticas, sociais e técnicas da educação, favoreça o posicionamento 

e a tomada de consciência do professor e defenda a intencionalidade de sua prática.  
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 3.2. Os professores planejam... Como? Com o que? Para que? Com quem? 

 

     a) Periodicidade da realização do planejamento 

 

Quando questionados sobre a frequência com que elaboram o planejamento de ensino, 

76% dos professores afirmaram que o fazem semanalmente, enquanto 10% elabora 

quinzenalmente, 12% mensalmente e 2% não responderam. A maioria dos professores que 

elaboram semanalmente encontram-se lotados no 4º e 5º anos do ensino fundamental e, como 

no capítulo 2 já foi explanado, foram contemplados pela Lei do Piso e, por conseguinte, com a 

destinação de 1/3 da carga horária para planejamento, mas, em contrapartida, perderam o 

pagamento da gratificação relativa a AC. O que significou uma conquista para os professores, 

que ansiavam por esse tempo de planejamento na carga horária, conforme foi expresso nas 

consultas feitas pelo CME (já citadas no capítulo 2), implicou em descontentamento quando 

perderam, nos seus salários, o pagamento da gratificação.  Isso certamente impactou no 

envolvimento de alguns professores com o ato de planejar.  

 Já do 1º ao 3º ano, os professores buscam elaborar o planejamento semanalmente, de 

maneira individualizada e organizando um tempo para tal, pois, nesse segmento a carga horária 

para planejar foi delimitada, inicialmente ao tempo de uma vez por mês. Por conta da greve de 

professores no ano de 2017, que empurrou o início das aulas em 2018 para abril, o calendário 

letivo atual substituiu o tempo de planejamento por aulas com os alunos, reduzindo, assim, o 

tempo do planejamento na carga horária de trabalho semanal do professor. 

 

               Gráfico 14- Periodicidade da elaboração do planejamento 

 
    Fonte: Dados da pesquisa. 
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 Nos 4º e 5º anos, o tempo para planejar permite dar conta da complexidade envolvida 

na elaboração do planejamento, que consiste na análise da realidade, definição de objetivos/fim 

e reflexão sobre a ação que vem desenvolvendo e que irá realizar.  

 Já no ciclo de alfabetização, o tempo destinado para a atividade de planejar apenas dá 

conta de esboçar o plano mensal, impedindo a realização de um planejamento mais detalhado 

e participativo. O planejamento assim, não se dá de uma maneira processual, contínua, 

dinâmica, de reflexão, tomada de decisão e acompanhamento, pois o tempo limita a ação do 

professor. Para Vasconcellos (2008) a realização de um planejamento semanal é a forma mais 

adequada à postura de um professor reflexivo, pois permite manter a unidade e a coerência do 

trabalho em sala de aula. Assim, é recomendado que todos os professores tenham a garantia do 

tempo de planejamento na carga horária semanal de trabalho, o que deve ser articulado pelo 

coordenado pedagógico como espaço de reflexão e reformulação da prática. 

 

 b) Carga horária de planejamento 

 

Os dados demonstram que 44% professores utilizam de 03 a 04 horas semanais para 

elaboração do planejamento e 30% fazem uso de mais de 04 horas semanais para planejar. Já 

20% sinalizaram utilizar de 01 a 02 horas semanais para o planejamento.  

 

               Gráfico 15 – Tempo destinado à elaboração do planejamento semanal 

 
    Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

 Na rede de Itabuna, os professores do 4º e 5º anos, com carga horária semanal de 20 

horas, possuem oito para planejar, sendo quatro de planejamento individual (PI) e quatro de 

planejamento coletivo (PC). Esse último, com o coordenador pedagógico e o/s colega/s que 

atua/m na mesma área de conhecimento na escola. Não conseguem planejar com o colega com 
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o qual dividem a mesma turma, que atua em área diversa de conhecimento, pois enquanto este 

assume a sala de aula, aquele planeja e vice-versa. Pensam sobre a área de conhecimento e não 

sobre a turma e alunos, o que reflete no planejamento mais voltado às disciplinas e aos 

conteúdos.   

Porém, o momento do planejamento coletivo precisa acontecer também com os 

professores que trabalham na mesma turma, haja vista a necessidade de discussões acerca das 

necessidades de aprendizagem, dos conhecimentos prévios e da realidade social e cultural dos 

alunos, o que dará conta da intencionalidade e dos aspectos metodológicos da prática.  

Embora os professores do 1º ao 3º ano não tenham sido contemplados com a lei do piso, o 

gráfico 15 demonstra que o maior contingente utiliza mais de 03 horas semanais para planejar, 

isto significa que a carga horária semanal destinada ao planejamento, em sua maioria, tem sido 

satisfatória.  

 

      c) Registro do plano 

 

Os dados da questão que buscou investigar em que instrumento/material o professor 

registra o planejamento revelaram que 31 professores registram o planejamento no próprio 

caderno; 11 professores registram o planejamento em formulários/pautas disponibilizados pela 

escola e no caderno; 04 registram no caderno, formulário e é-polis e 03 no caderno e é-polis. 

 

Gráfico 16 – Registro do planejamento de ensino 

 
    Fonte: Dados da pesquisa. 
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Sabemos que o registro tem papel fundamental na prática do professor, pois quando 

escreve o professor consegue organizar, analisar e reavaliar a prática docente. Faz pensar e 

refletir sobre cada decisão em sala de aula. Ao registrar, o professor também adquire uma 

ferramenta de sistematização e documentação de sua prática.  

O caderno, enquanto objeto pessoal, não fica à disposição do coordenador pedagógico, 

dificultando que esse possa ler, acompanhar, colaborar e dar devolutiva ao professor sobre o 

plano. Um feedback do coordenador pedagógico contribui para que o professor reflita sobre sua 

ação e incorpore novas ideias e metodologias que favoreçam a aprendizagem dos alunos, bem 

como diminui o sentimento de solidão do professor perante seu trabalho. 

Além disso, o coordenador pedagógico precisa comprometer os professores nos 

processos de análise e diagnóstico escolar e no planejamento para atender as necessidades e 

objetivos da escola. (PLACCO e ALMEIDA, 2012) 

Também percebe-se, no gráfico 16, que os professores utilizam mais de um instrumento 

para registrar o plano, não conferindo unidade à forma de fazer o plano na rede. Embora não 

exista um único ou melhor instrumento para registrar o plano e defendamos a autonomia e 

autoria do professor nesse ato, é preciso que a diversidade de instrumentos confira qualidade 

ao processo. 

Ao registrar no caderno ou em formulário construído pela Coordenação Pedagógica e 

fornecido pela escola, o professor elabora o planejamento em forma de roteiro ou apontamentos, 

de modo cartesiano e mecanizado. O professor precisa registrar de maneira detalhada o que será 

feito em sala, como se dará suas mediações, qual a realidade que se aponta para a necessidade 

de aprendizagem que será trabalhada, como os alunos com dificuldades de aprendizagem serão 

contemplados, como será feito o levantamento dos conhecimentos prévios e a avaliação do que 

foi proposto, etc. Ao listar conteúdos, recursos e materiais não se retrata a metodologia, os 

objetivos, formas e instrumentos de avaliação, as mediações, como interagir com a turma ou 

com os alunos que apresentam dificuldades, conforme demonstram os planos de aula abaixo, 

que foram disponibilizados por alguns participantes.   
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 Figura 5- Planejamento de aula 3ª ano  

 
    Fonte: Plano de aula fornecido pela professora entrevistada. Foto produzida pela autora (2017).  
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 Figura 6 – Planejamento semanal 4º ano  

 
  Fonte: Planejamento fornecido pelo professor entrevistado, registrado no formulário elaborado  

  pela Coordenação Pedagógica da escola. Foto produzida pela autora (2017).  

 

 

 

Figura 7 – Planejamento semanal 1º ano 

 
Fonte: Planejamento fornecido pela professora entrevistada, registrado no formulário elaborado pela 

Coordenação Pedagógica da escola. Foto produzida pela autora (2017).  
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O dispositivo eletrônico é-polis possui uma ferramenta onde o professor registra os 

conteúdos ministrados por disciplina, em determinado período/trimestre, ao clicar em 

“Conteúdo ministrado” e depois em “Editar conteúdo” (figuras 8 e 9). Também possui a 

ferramenta “Planejamento de Aula”, onde o professor informa a data inicial/final do trimestre 

trabalhado e as disciplinas, progredindo depois para uma tela onde preenche os itens do 

planejamento: objetivo, descrição do conteúdo, método/estratégia, material utilizado e 

avaliações, anexando o planejamento (figuras 10 e 11).  

 

Figura 8 – Registro eletrônico é-polis – editar conteúdo 

 
Fonte: Imagem extraída do portal do professor é-polis 

 

 

Figura 9 – Registro eletrônico é-polis – acesso à ferramenta planejamento 

 
Fonte: Imagem extraída do portal do professor é-polis 
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Figura 10 – Registro eletrônico é-polis – descrição do planejamento I 

 
Fonte: Imagem extraída do portal do professor é-polis 

 

Figura 11 – Registro eletrônico é-polis – descrição do planejamento II 

 
Fonte: Imagem extraída do portal do professor é-polis 

 

 

As figuras 12 e 13 referem-se ao print da imagem do sistema de gestão do coordenador 

pedagógico no é-polis, onde ele acessa e visualiza o registro de conteúdos feito pelo professor 

de cada turma. O acesso do CP permite a gestão dos diversos processos, de forma mais 

administrativa e menos pedagógica, pois visualiza o cumprimento das atividades e imprime 

relatórios, além de acompanhar os serviços de secretaria da escola: matrícula, atas, classes etc. 

Faz-se necessário que o instrumento tenha um espaço para que a coordenação 

pedagógica possa deixar um comentário ou sugerir uma intervenção no trabalho a ser realizado 
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em sala de aula pelo professor, onde socialize ideias ou materiais que enriqueçam o 

planejamento de ensino.   

 

Figura 12 – Visualização do registro de conteúdos pelo Coordenador Pedagógico 

 
Fonte: Imagem extraída do Sistema de gestão é-polis  

 

 

Figura 13 – Visualização do registro do conteúdo pelo Coordenador Pedagógico 

 
Fonte: Imagem extraída do Sistema de gestão é-polis 
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Não há referência no documento orientador da SME em 2018 sobre o preenchimento do 

plano no é-polis e a inserção do arquivo no dispositivo. O é-polis remete sempre para um 

suporte de documento impresso que será utilizado para o preenchimento eletrônico, por 

trimestre. Na proposta da Escola Grapiúna (2001), recomendava-se o uso do caderno pessoal e 

portfólio, mas os documentos orientadores posteriores não recuperaram ou substituíram tal 

recomendação, deixando a opção a cargo dos professores, coordenador ou de cada escola. 

 

      a) Organização/estruturação do plano 

 

Quando questionados sobre como organiza o planejamento de ensino, 17 professores 

descrevem detalhadamente o desenvolvimento da aula (passo a passo), 11 responderam que 

especificam objetivos, conteúdos, metodologia/estratégias, recursos e avaliação, 11 

sistematizam em tópicos/pontos chaves e 08 mesclam duas formas de registrar.  

 

         Gráfico 17 – Formas de registrar o planejamento 

 
           Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

Embora a maioria dos professores apontar que descrevem detalhadamente a aula, 

percebe-se nos planos de aula cedidos pelos professores que na prática o planejamento acontece 

como um roteiro, uma descrição de atividades a serem realizadas. Não se vê a questão do 

conhecimento, dos recursos e a perspectiva da ação.  

Na figura 8 o planejamento de ensino é registrado em formulário e se estrutura com as 

atividades de rotina no primeiro momento, regularmente. Depois, a professora descreve como 

17

11

4

2

11

2

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

DESCREVENDO DETALHADAMENTE O 
DESENVOLVIMENTO DA AULA

ESPECIFICANDO OBJETIVOS, CONTEÚDOS, 
METODOLOGIAS, RECURSOS E AVALIAÇÃO
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105 
 

é feito o levantamento dos conhecimentos prévios para diagnosticar o que os alunos conhecem 

sobre o assunto que será tratado, mas descreve o que será ensinado alternando ações que 

competem ao professor ou ao aluno.  

O planejamento de ensino da figura 9 lista apenas os assuntos e indica as atividades, 

com predominância do uso do livro didático. 

Na figura 10, a professora lista os assuntos e indica os materiais que serão utilizados 

para realização da atividade – impresso, caderno ou livro.  

Observa-se, nos planos, indicação de atividades alusivas às datas comemorativas, que 

definem as atividades a serem desenvolvidas.  

Os planos expressam um enfoque de ensino como transmissão cultural ou treinamento 

de habilidades, conforme Sacristán (1998). Na primeira perspectiva, a função da prática docente 

é transmitir o corpo dos conhecimentos disciplinares e constitui o enfoque tradicional. O 

segundo enfoque volta-se para o desenvolvimento de habilidades mais simples: leitura, escrita 

e cálculo.  
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Figura 14 – Planejamento semanal 1º ano 

 
Fonte: Planejamento fornecido pela professora entrevistada, registrado no formulário elaborado pela 
Coordenação Pedagógica da escola. Foto produzida pela autora (2017).  
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   Figura 15 – Planejamento semanal 3º ano 

 
   Fonte: Plano fornecido pela professora entrevistada. Foto produzida pela autora (2018).  
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Figura 16 – Planejamento semanal 2º ano 

 
Fonte: Formulário elaborado e fornecido pela professora entrevistada. Foto produzida pela autora (2018).  

 

O planejamento deve ter significado para o professor e alunos, bem como possibilitar a 

construção e reconstrução do conhecimento, as relações com os conteúdos aprendidos, a 

motivação dos alunos, pensando em como recuperar aqueles que não atingiram os objetivos 

estipulados, desenvolvendo aprendizagens significativas – que façam sentido na vida do aluno.  

A sistematização do plano precisa trazer os sujeitos: professor e alunos, mostrar o 

pensar, refletir e agir do professor, a relação professor-aluno, alunos-alunos, professor- 

conhecimento, aluno-conhecimento, aluno-aluno. Do contrário, o professor não se constitui 

como profissional crítico, reflexivo, criativo, inventivo, autor e autônomo. 

Não existe uma única forma de registro, nem receitas sobre como elaborar o plano. O 

professor deve organizá-lo, partindo da reflexão sobre: o que? Para que? Como? Com que? 

Ensinar, e sobre os resultados da ação realizada. As respostas a essas questões resultarão em 

objetivos, conteúdos, metodologia e formas de avaliação, elementos que compõem o plano. 
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O fato é que, cada escola e professor possui um jeito de planejar. Muito mais do que 

preocupar-se com a técnica, como fazer o plano, o professor precisa “refletir sobre os desafios 

da realidade da escola e da sala de aula, perceber as necessidades e (re) significar o trabalho, 

buscar formas de enfrentamento e comprometer-se com a transformação da prática”. 

(VASCONCELLOS, 2008, p. 133).   

O mesmo autor ainda sugere três dimensões que devem ser contempladas no 

planejamento: análise da realidade, projeção de finalidades e elaboração das formas de 

mediação. O detalhamento, o como o professor vai realizar cada uma delas não obedece a um 

único modelo.  

 

      b) Local de elaboração do planejamento 

 

Os dados na tabela 2 revelam que 12 professores realizam o planejamento na escola, em 

reunião com os colegas; com o coordenador pedagógico e em casa; 08 informaram que fazem 

o planejamento na escola, em reunião com os colegas; individualmente; com o coordenador 

pedagógico e em casa. A escola foi retratada como local mais utilizado para elaborar o 

planejamento, visto que aos professores do 4º e 5º ano do E.F. I está assegurado a carga horária 

de planejamento na escola. Porém, temos os professores que atuam do 1º ao 3º ano que utilizam 

a casa como espaço para elaborar o plano, pois ainda não tem 1/3 da carga horária de trabalho 

reservada para o planejamento. 

 

Tabela 2: Espaço de elaboração do plano de aula 

 

LOCAL ONDE ELABORA O PLANEJAMENTO  QUANTIDADE  

NA ESCOLA, INDIVIDUALMENTE 1 

NA ESCOLA, COM O COORDENADOR PEDAGÓGICO 3 

EM REUNIÕES DE FORMAÇÃO OPORTUNIZADAS PELA SME 0 

EM CASA 3 

NA ESCOLA, EM REUNIÃO COM OS COLEGAS + EM CASA 5 

NA ESCOLA, COM O COORDENADOR PEDAGÓGICO + EM CASA 2 

NA ESCOLA INDIVIDUALMENTE + COM O COORDENADOR PEDAGÓGICO + 

EM CASA 

2 
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NA ESCOLA, EM REUNIÃO COM OS COLEGAS + COM O COORDENADOR 

PEDAGÓGICO + EM CASA 

12 

NA ESCOLA, EM REUNIÃO COM OS COLEGAS + INDIVIDUALMENTE + 

COORDENADOR PEDAGÓGICO + EM CASA 

1 

NA ESCOLA, EM REUNIÃO COM OS COLEGAS + COORDENADOR 

PEDAGÓGICO 

3 

NA ESCOLA EM REUNIÃO COM OS COLEGAS + INDIVIDUALMENTE + 

COORDENADOR PEDAGÓGICO 

3 

NA ESCOLA, EM REUNIÃO COM OS COLEGAS + INDIVIDUALMENTE + 

COORDENADOR PEDAGÓGICO + FORMAÇÃO DA SME 

1 

NA ESCOLA, EM REUNIÃO COM OS COLEGAS + INDIVIDUALMENTE + 

COORDENADOR PEDAGÓGICO + EM CASA 

8 

NA ESCOLA, EM REUNIÃO COM OS COLEGAS + INDIVIDUALMENTE + EM 

CASA  

1 

NA ESCOLA, EM REUNIÃO COM OS COLEGAS 5 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Aqui, destacamos uma condição básica para concretização de uma prática 

transformadora, a reunião pedagógica. Arroyo, citado por Vasconcellos (2008), afirma que “a 

prática educativa quando refletida coletivamente é a melhor fonte de ensinamento teórico e 

sobretudo de práticas mais comprometidas”. Assim, as reuniões tornam-se momentos 

imprescindíveis para a reflexão crítica e coletiva sobre a prática de sala de aula e da escola, bem 

como para o replanejamento.  

Seguindo a linha de pensamento de Arroyo, faz-se necessário que a rede aproveite os 

momentos de reunião na escola como espaços de discussão ou elaboração do planejamento, 

definição sobre a melhor maneira de atingir os objetivos de aprendizagem à guisa das 

finalidades da escola, fazendo com que estas sejam perseguidas por todos.   

Nóvoa (1995) defende a instauração de um coletivo profissional na escola, onde a 

atualização e produção de novas práticas surgem de uma reflexão partilhada entre os colegas 

como esforço para encontrar repostas para os problemas educativos. Assim, há o fortalecimento 

da dimensão coletiva do trabalho para dar conta da complexidade do ato de planejar e educar. 
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     c) Avaliação e planejamento 

 

Quando questionados se iniciam o planejamento com a avaliação do que foi realizado, 

68% dos professores responderam que SIM. Enquanto que 28% disseram que ÀS VEZES, 2% 

informaram que NÃO e 2% NÃO RESPONDERAM. Os dados demonstram que a maioria dos 

professores já incorporam, em suas práticas, a avaliação como aliada e indissociável do 

planejamento, ou seja, antes de planejar retomam o que foi e está sendo feito, no sentido de 

encontrar os acertos, as fragilidades e as necessidades de ajustes da prática para desenvolver a 

aprendizagem dos alunos. O que significa que os professores partem da análise da realidade, do 

que os alunos já sabem sobre o assunto e de suas necessidades para definir os melhores 

caminhos de desenvolvimento do processo ensino e aprendizagem.  

 

Gráfico 18 – Avaliação como ponto de partida para o planejamento 

 
           Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

Enquanto através do planejamento o professor define como vai construir a sua prática 

pedagógica, por meio da avaliação ele reflete criticamente sobre o que está fazendo, 

fundamentando novas decisões. 
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Desta forma a avaliação é vista como "crítica de percurso de ação", conforme denomina 

Luckesi (2018)24 e é adotada para tomar dois tipos de decisão: subsidiar o plano ou 

redimensioná-lo e para ter um olhar crítico sobre o que se está fazendo. 

Um dos quesitos necessários à elaboração do planejamento é a análise da realidade ou 

das necessidades da ação (VASCONCELLOS, 2008), que deve acontecer durante todo o ciclo 

25 do planejamento. 

Na rede municipal de ensino, a avaliação do desempenho dos alunos é registrada no 

sistema eletrônico – é-polis, através de notas/médias e conceitos, trimestralmente.  Do 3º ao 5º 

ano os alunos são avaliados por média (figura 17) e do 1º e 2º ano são avaliados por indicadores 

(figura 18) sinalizados com SIM, AINDA NÃO (A.N), PARCIALMENTE (PAR) e 

INDICADOR AINDA NÃO TRABALHADO (INT). O preenchimento é visualizado pelo 

coordenador pedagógico através do sistema de gestão -é-polis, conforme apontam as figuras 19 

e 20. Esse é um instrumento que pode ser utilizado para o acompanhamento e reflexão sobre as 

aprendizagens dos alunos e redefinição do planejamento, embora ele seja destinado apenas para 

registro da avaliação do professor sobre o aluno. 

 

   Figura 17-  Registro eletrônico é-polis – registro de avaliações 5º ano 

 
   Fonte: Imagem extraída do portal do professor é-polis  

 

 

 

 
24 LUCKESI, Cipriano Carlos. Planejamento e Avaliação: articulação e necessária determinação ideológica. 

Disponível em: www.crmariocovas.sp.gov.br. Acesso em 21 fev. 2018.  
25 Denominamos ciclo do planejamento consiste em elaborar e realizar o planejamento, o que implica na avaliação. 

http://www.crmariocovas.sp.gov.br/
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Figura 18 – Registro eletrônico é-polis – registro de avaliações 1º ano 

 
Fonte: Imagem extraída do portal do professor é-polis  

 

 

   Figura 19 – Registro de Avaliação 3º ano - Coordenador Pedagógico  

 
    Fonte: Imagem extraída do Sistema de gestão é-polis  
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   Figura 20 –Registro de Avaliação 1º ano- Coordenador Pedagógico  

 
    Fonte: Imagem extraída do Sistema de gestão é-polis  
 

 

A avaliação é um dos caminhos para estudar o processo de ensino e aprendizagem. Por 

isso, os professores precisam ser orientados sobre a articulação constante entre avaliação e 

planejamento, entendendo a avaliação como precedente a um novo pensar e fazer, acerca de 

sua prática. 

 

     d) Atividades que auxiliam o planejamento 

 

Na apresentação do gráfico abaixo, percebemos que os professores, ao responder o 

questionamento sobre onde costumam realizar as atividades que auxiliam o planejamento, a 

maioria deles utiliza o espaço da escola para planejar, realizando, assim, as tarefas 

administrativas (preenchimento de formulários, tabelas, alimentar dados no sistema eletrônico 

– É-polis...) e as pesquisas e estudos que embasam o planejamento em casa.  
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Gráfico 19–Tarefas pedagógicas no interior ou exterior da escola 

 
               Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

As tarefas administrativas e pesquisas/estudos que embasam o plano são ações 

complementares ao planejamento/preparação das aulas, pois todas elas estão a serviço da 

aprendizagem do aluno. Para Neira (2004), o compromisso com a aprendizagem é o que 

justifica a existência da instituição escolar, devendo todos os meios serem colocados ao serviço 

desse objetivo. O projeto de trabalho do coordenador pedagógico deve contemplar a 

instrumentalização dos professores para esses momentos, pois compete a ele o planejamento, 

orientação e acompanhamento do trabalho pedagógico, colaborando com o professor.  

Além disso, realizar essas tarefas fora da escola impede a consecução da participação e 

de um espírito democrático na escola, pois o professor atua mais individualmente e menos 

coletivamente.  

 

     e) Os instrumentos orientadores do planejamento 

 

 Verificamos, por meio dos dados, que todos os itens são utilizados pelos professores 

para orientar o planejamento de ensino, com maior incidência das sugestões de aulas da internet, 

troca de ideias com os colegas, conteúdo/conhecimento e as sugestões dos formadores.   
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Tabela 3: Orientações para o planejamento 

Para orientar o planejamento, utiliza? SIM NÃO NR 

1- As orientações da SME 38 04 08 

2- Sugestões dos formadores  47 03 0 

3- Orientações do livro didático 46 0 04 

4- Sugestões de aulas e atividades da internet 49 0 01 

5- Troca de ideias com os colegas 48 0 02 

6- Necessidades de aprendizagem dos alunos 46 0 04 

7- Projeto político-pedagógico 39 07 04 

8- Orientações do Coordenador Pedagógico 46 02 02 

9- Conteúdo/Conhecimento 48 01 01 

10- Datas cívicas/comemorativas 44 04 02 

11- Contexto social dos alunos  43 02 05 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Podemos inferir que os professores adotam vários instrumentos para embasar o 

planejamento de ensino, o que provavelmente os deixam perdidos sobre o que priorizar. Por 

outro lado, a ênfase nos conteúdos e de atividades coletadas na internet configuram uma prática 

mecânica, pois planejar não se restringe a selecionar quais atividades serão selecionadas em 

aula ou quais conteúdos serão ministrados.  

A troca de ideias com os colegas aponta para a necessidade de reforçar o trabalho 

coletivo e colaborativo na escola. Neste espaço é possível favorecer, também, a circulação do 

saber, da experiência acumulada pelos elementos do grupo, que normalmente não são 

socializadas por falta de oportunidade. Além da partilha das dificuldades encontradas no 

trabalho, tem grande relevância colocação em comum de práticas sucesso, pois podem despertar 

para novas iniciativas e, em especial, mostrar que é possível mudar a prática, 

(VASCONCELLOS, 2008) 

Mas também pensar para quem e por que as aulas acontecem, levando em conta os 

saberes e as inquietações dos alunos e o caráter transformador da educação, vez que em meio 

às tantas variáveis que contribuem para a orientação do planejamento, é fundamental o 

professor assumir a autoria, o protagonismo e a autonomia do processo ensino-aprendizagem, 
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colocando todos esses elementos à serviço da práxis pedagógica, sem perder de vista os 

objetivos educacionais traçados e a dupla dimensão do plano: a técnica e política. 

 

     f) Dificuldades encontradas na elaboração do planejamento 

 

A tabela 4 retrata, por ordem de prioridade, as dificuldades na elaboração do 

planejamento, apresentadas pelos professores. Em primeiro lugar, encontra-se os diferentes 

níveis de aprendizagem, depois, a distância entre o nível de aprendizagem dos alunos e o que é 

esperado no ano/série em que estudam. O primeiro quesito diz respeito à heterogeneidade e 

diversidade de ritmos de aprendizagem dos alunos, e o segundo relaciona-se à discrepância 

entre o que os alunos sabem e o que precisam saber, ou seja, a defasagem de aprendizado dos 

alunos. A terceira dificuldade mais assinalada refere-se à falta da definição de uma política de 

planejamento da rede; a quarta e última, dizem respeito às condições estruturais de espaço e 

materiais.  

 

Tabela 4: Dificuldades encontradas 

 

INDICADOR    FREQUÊNCIA  IMPORTÂNCIA 

Diferentes níveis de aprendizagem   45 1 

Nível de aprendizagem não 

corresponde a série/ano 

  36 2 

Ausência de uma política de 

planejamento 

  28 3 

Ausência de instalações   27 4 

Falta de materiais   23 5 

Tempo insuficiente    22 6 

Falta de perspectiva de mudança   21 7 

Número de alunos por sala    17 8 

Ausência de autonomia   16 9 
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Elaboração do planejamento 

isoladamente 

  14 10 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O componente potencializador do planejamento é apontado pelos professores como o 

elemento que mais dificulta planejar – a aprendizagem dos alunos.  Lidar com a 

heterogeneidade da turma e com a necessidade de aprendizagem é uma questão primordial na 

educação.  

Esses indicadores podem servir para balizar a formação continuada dos professores 

acerca do planejamento, vez que foram retratados como elementos que dificultam o ato de 

planejar e, consequentemente, têm impacto negativo no trabalho desenvolvido em sala de aula. 

Nesse compasso, retomamos os ensinamentos de Comênios, que defendia “educar tudo 

a todos”, papel da didática que se traduz no ensino. Encarar a não aprendizagem ou as diversas 

formas e níveis de aprendizagem como entrave é tomar o planejamento como materializador de 

um ensino transmissivo, centrado no professor e não no aluno. É materializar uma educação 

bancária em que o aluno deve apenas recepcionar os assuntos trabalhados, é desconsiderar o 

papel da mediação do professor na construção das aprendizagens. Em síntese, é defender, 

mesmo inconscientemente, um trabalho pedagógico pautado no paradigma conservador da 

educação.  

O professor deve considerar as diferenças individuais como fator de enriquecimento da 

aula, vez que a diversidade é inerente aos seres humanos. Sem essa diversidade, a escola torna-

se desprovida de ações democráticas, identitárias, inclusivas e dialógicas.  

 

     g) Formações oportunizadas pela rede de ensino sobre planejamento 

 

Quando questionados se a rede de ensino tem oportunizado formação continuada sobre 

a temática planejamento, 58% dos professores sinalizaram que SIM, 38% responderam que 

NÃO e 4% não responderam.  
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   Gráfico 20 – Formações continuadas sobre planejamento 

 
    Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

Alguns professores que responderam SIM apontaram as formações promovidas por 

meio do programa PACTO/PNAIC sobre as temáticas: sequências didáticas, direitos de 

aprendizagem, ciclo de alfabetização e jogos e brincadeiras; pela SME sobre necessidades 

educativas especiais (NEE) e adaptação curricular ou sobre a Prova Brasil e seus descritores, o 

que indica que foram momentos pontuais e não continuados, voltadas para temáticas específicas 

como alfabetização, educação especial e  avaliação em larga escala.  

Nos últimos anos, as formações da rede estiveram mais pautadas nos programas federais 

do que uma ação desenvolvida pelo SME diante das necessidades evidenciadas e de cada 

contexto educacional.  

 

            h) Atores pedagógico que colaboram no planejamento  

 

 Quando questionados sobre a quem recorrem quando sentem dificuldades para planejar, 

47 professores indicaram que buscam o coordenador pedagógico, 29 professores também 

assinalaram que se apoiam nos colegas/pares da escola.  
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Tabela 5: Colaboram na realização do planejamento 

QUANDO ENFRENTA DIFICULDADES PARA 

PLANEJAR A QUEM RECORRE? 

FREQUÊNCIA 

Coordenador/a Pedagógico/a 47 

Pares da escola 29 

Gestor/a da escola 13 

SME 0 

Não tem a quem recorrer 1 

Outro 2 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 As pessoas se constituem na relação com os outros, por meio da interação. Por isso é 

importante que na escola haja momentos de encontros, reuniões e coletivo entre os diversos 

profissionais. Nesse processo, o coordenador pedagógico poderá ler o grupo, identificando 

necessidades, desejos, angústias etc., tendo a prevenção como foco de seu trabalho. Assim, seu 

olhar prospectivo identificará objetivos a serem alcançados pelo coletivo da escola e o momento 

em que se encontra cada um dos sujeitos desse coletivo, a fim de avançar e conquistar melhores 

resultados no processo educativo. (PLACCO e ALMEIDA, 2012).  

 O mesmo autor afirma que o investimento do coordenador pedagógico no trabalho 

coletivo aproxima-se mais de uma perspectiva preventiva, quando ele auxilia o professor agir 

na direção do pleno desenvolvimento dos alunos. Ou do contrário, sua necessidade de um 

trabalho interventivo será muito maior, de improviso e rotinas, sem centrar naquilo que é 

prioritário no seu trabalho (ibidem, 2012). 

 Consequentemente, o professor não se sentirá sozinho para lidar com as situações 

problemas que surgirem no seu trabalho, pois o sentimento de solidão pode desmotivar o 

professor para encontrar alternativas de resolver as situações-problemas com ajuda. A 

autonomia da sala de aula deve ser resguardada, em grande parte, pelo trabalho decidido 

coletivamente.  

 

      i) Domínio teórico e prático no planejamento de ensino  

 

A tabela 6 demonstra que a maior parte dos professores se sentem com domínio teórico 

e prático para planejar ou com domínio adquirido pela experiência profissional.  O domínio 
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teórico diz respeito às percepções, sensações, conceitos, teorias, representações etc., pois 

transforma mentalmente ou ideologicamente a realidade. A prática se traduz na materialização 

da teoria, através das mediações que criam e transformam a realidade (VÁZQUEZ, 1997).  

 

Tabela 6: Teoria e prática no planejamento 

PARA ELABORAÇÃO E REALIZAÇÃO DO 

PLANEJAMENTO DE ENSINO, SE CONSIDERA 

FREQUÊNCIA 

Com domínio teórico 05 

Com domínio prático 07 

Com domínio teórico e prático 36 

Com domínio adquirido pela experiência profissional 35 

Não capacitado 01 

NR 01 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 Dessa forma, o planejamento do professor sofre influências das teorias estudadas na 

formação inicial, principalmente por meio dos campos de investigação acerca da prática 

pedagógica: pedagogia e didática; os estudos adquiridos na formação continuada e suas 

experiências pessoais (como aluno) e profissionais (como professor).  

 Se o professor baseia-se na concepção mais tradicional e tecnicista para planejar, e sendo 

esta sua fundamentação teórica, na prática, o planejamento será construído sob essas premissas, 

sendo difícil romper com um fazer mais preocupado com o ensino das disciplinas ou com o uso 

dos métodos e materiais, deixando em segundo plano as finalidades educativas.  

 Faz-se necessário que o professor estabeleça uma relação intrínseca entre teoria e 

prática, numa atividade permanente de pesquisa e investigação educativa. Sacristán (1998, p. 

101) afirma que: 

 
A intencionalidade e o sentido de toda investigação educativa é a 

transformação e o aperfeiçoamento da prática. A dissociação habitual entre a 

teoria e a prática desvirtua o caráter educativo da investigação, já que impede 
ou dificulta o vínculo enriquecedor entre o conhecimento e a ação, para 

desenvolver uma ação informada e reflexiva ao mesmo tempo que um 

conhecimento educativo, comprometido com opções de valor e depurado nas 

tensões e resistências da prática.  
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 Assim, teoria e prática se relacionam, ao passo em que o professor constrói, organiza e 

pensa o seu trabalho, abrangendo “o que ensinar” e o “como ensinar”, ou seja, o SABER, 

SABER FAZER e SABER SER professor na sala de aula.  

 

      j) Ações desenvolvidas no momento do planejamento  

 

Os participantes sinalizaram quais ações são desenvolvidas no momento do 

planejamento, assinalando mais de uma alternativa para a resposta. As alternativas mais 

indicadas foram: a) discutir a situação dos alunos da turma, b) apresentar sugestões de práticas 

para melhorar a aprendizagem dos alunos e, c) propor atividades de forma coletiva. Todas as 

ações guardam relação com a prática coletiva e colaborativa, em que faz-se necessário o 

envolvimento do coordenador pedagógico e dos professores nos momentos de reunião na 

escola. Também foi sinalizado que costuma-se no planejamento atender as orientações didático-

pedagógicas da escola (informes, formulários, comemoração de datas comemorativas etc). 

Por outro lado, 08 professores assinalaram que discutem as práticas desenvolvidas no 

momento do planejamento, o que denota que não se reflete acerca do que foi desenvolvido, se 

os objetivos traçados foram ou não de fato alcançados.  

 

Tabela 7: Ações no momento do planejamento 

No momento do planejamento pedagógico  

Se discute a situação dos alunos da turma 

É apresentada sugestões de práticas para melhorar a 

aprendizagem dos alunos 

Propõe-se atividades/projetos de forma coletiva 

Discute-se as práticas desenvolvidas pelo professor 

Realiza-se o planejamento de modo a atender as 

orientações didático-pedagógicas da escola (informes, 

formulários, comemoração de datas comemorativas...) 

Realiza-se estudos relacionados à prática pedagógica do 

professor (planejamento, técnica de ensino...) 

NR 

39 assinalaram 

37 assinalaram 

 

36 assinalaram 

08 assinalaram 

 

26 assinalaram 

 

09 assinalaram 

 

01  

Fonte: Dados da pesquisa. 
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 O planejamento colaborativo e participativo faz com que o processo de ensino e 

aprendizagem ocorra a partir de uma finalidade compartilhada entre os professores, o 

coordenador pedagógico e o gestor da escola, onde o diálogo é entendido como intercâmbio e 

reflexão da prática. Todos precisam se integrar para planejar ações docentes voltadas para a 

realidade social, política, econômica e cultural que a escola faz parte.  

Segundo Gandin (2001), a partir de uma questão dialética entre realidade existente e 

realidade desejada, entre o real e o ideal, estabelecemos uma hierarquia de valores e criamos a 

consciência crítica e, consequentemente, a possibilidade de transformação para construir uma 

nova sociedade. Para isso, a ação de planejar pode ser uma ferramenta indispensável para a 

implementação de um planejamento de ensino voltado à qualidade do processo ensino e 

aprendizagem. Nessa perspectiva, uma forma sugestiva de registrar o planejamento de ensino, 

que pode acontecer semanalmente ou quinzenalmente, fundamenta-se no esboço proposto por 

Vasconcellos (2008).  

 

Tabela 8: Estrutura e Processo do Projeto de Ensino-Aprendizagem 

 

 

 

Elaboração 

Análise da realidade 

 
▪ Identificação  

 

▪ Conhecimento da Realidade 
➢ Sujeitos (Quem, para quem) 

➢ Objeto (O quê/ Disciplina) 

➢ Contexto (Onde, quando) 

▪ Necessidades (Porquê) 
 

 

Projeção de Finalidades (Finalidades da Escola e Fundamentos da Disciplina) 
➢ Objetivo (Para que) Geral 

➢ Específico 

 

 
Formas de Mediação 

▪ Conteúdo (O quê) 

▪ Metodologia 
(Como, onde, 

quanto tempo) 

▪ Recursos (Com quê) 

 
▪ Quadro geral de conteúdos  

▪ Proposta Geral Metodológica 

▪ Proposta de Avaliação 
▪ Fontes de Pesquisa 

▪ Interação com outras disciplinas 

▪ Integração com atividades 

Extraclasse 
▪ Normas Estabelecidas 

▪ Observações 

 

 

Realização 

Interativa 

Ação Pedagógica 
Análise do Processo 

▪ Confronto: Realizado – Realizado 

(Como está evoluindo) 
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+ Tomada de decisão 

 

Avaliação 

Conjunto 

Análise do Processo e do Produto  

Fonte: Vasconcellos, 2008, p. 103 

 

 A ação de planejar voltada para o preenchimento de formulários e datas comemorativas 

reduz a prática às ações administrativas, abrindo possibilidade à improvisação ou 

experimentação, posto que o planejamento é a atividade consciente da previsão das ações 

político-pedagógicas, tendo como referência as situações didáticas concretas (LIBÂNEO, 

1994). Por isso, os professores devem colocar essas atividades ao serviço do diagnóstico e 

planejamento das aulas e não considerá-las o cerne do processo ensino e aprendizagem, que 

define os conteúdos, a metodologia e as atividades didático-pedagógicas.  

 

 3.3. O que os professores propõem para o planejamento na rede de ensino 

pesquisada 

 

 Sobre as proposições dos professores do 1º ao 5º ano, acerca do planejamento de ensino 

na rede pesquisada, foi solicitado: indique três sugestões que considera, uma vez atendidas, 

melhorará o processo de elaboração, realização e acompanhamento do planejamento de ensino 

na escola, e, considerando quatro âmbitos: Secretaria Municipal de Educação, Escola, 

Coordenação Pedagógica e Metodologia do Planejamento. 

 Quanto à SME, os professores indicaram a necessidade de melhorias das condições 

físicas e estruturais da escola, por meio da viabilização de espaço adequado nas escolas para 

planejamento (sala de professor); investimentos em recursos e materiais pedagógicos para dar 

suporte ao trabalho do professor, levando em consideração a realidade e necessidade de cada 

escola; e a importância de oferecer ou manter os recursos tecnológicos na escola para pesquisas, 

acesso ao dispositivo é-polis e realização de atividades com os alunos utilizando softwares 

educativos. 

Também sinalizaram a necessidade de investimentos pela gestão municipal na formação 

continuada sobre planejamento, voltada para os coordenadores pedagógicos e professores em 

espaço específico e adequado; ter formações em contexto, preferencialmente realizadas às 

sextas-feiras, por núcleo e área de conhecimento.  

A formação continuada precisa ser compreendida pelos professores como condição de 

aprendizagem para auxiliar o exercício profissional, pois, assim será possível discutir os 
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pressupostos sociais, políticos e metodológicos da ação docente. De acordo com Libâneo (2001, 

p. 191), a formação continuada 

 
se faz por meio de estudo, da reflexão, da discussão e da confrontação das experiências 

dos professores. É de responsabilidade da instituição, mas também do próprio 

professor, porque o compromisso com a profissão requer que ele tome para si a 

responsabilidade pela própria formação. 

 

 

Nesse sentido, a formação continuada torna-se premente para lidar com os problemas 

sociais e econômicos que se acentuam, e com as várias modificações no currículo, no ensino, 

na forma de planejar e no comportamento dos alunos. Uma ação que deve se dar no seio da 

escola, mas também no âmbito da secretaria.  

Pontuaram, ainda, quase de forma unânime, que a SME precisa tratá-los com mais 

respeito, tolerância e valorização, bem como dialogar abertamente e discutir com os professores 

suas ações, possibilitando a participação e envolvimento dos profissionais da educação e os 

pais/comunidade na elaboração da proposta político-pedagógica do município. Esse foi um 

ponto recorrente na pesquisa, visto que o contexto situacional da retirada do pagamento da 

gratificação AC reverberou negativamente na relação entre a SME e os professores. 

Outras proposições destinadas à SME dizem respeito à sua relação com as escolas, pois 

de acordo com os professores, faz-se necessário estreitar os laços, conhecendo a realidade de 

cada unidade escolar e acompanhando de perto as ações e problemas cotidianos. Uma 

alternativa sinalizada é que a SME institua uma coordenação geral para fazer acompanhamento 

sistemático às escolas, atendendo às diversas demandas e elaborando propostas de ensino de 

acordo com as reais necessidades da rede, posto que, segundo eles, a SME não consegue manter 

o foco nos objetivos definidos.  

Outras duas sugestões apresentadas é que instituam uma política de planejamento para 

a rede de ensino e realizar devolutivas das avaliações externas para que os professores 

conheçam o desempenho de cada escola. Como integrante do quadro de profissionais da rede, 

vivenciei momentos em que os diretores tinham acesso aos resultados, mas, infelizmente, os 

professores não conseguem ter acesso a esses dados.  

No que tange às proposições para a escola, os professores alegam que precisam do 

tempo de planejamento garantido na carga horária de trabalho, notadamente os que atuam nos 

1º ao 3º ano do E.F – Anos Iniciais; espaço adequado para planejar (sala específica para o 

professor, com acesso à computadores e impressoras) e horário de planejamento para o 

coordenador pedagógico planejar melhor os momentos de reuniões.  
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 Os professores afirmaram que é preciso envolver os pais de alunos e a comunidade local 

no planejamento e no projeto político-pedagógico, bem como estabelecer um diálogo entre os 

vários segmentos da escola para tomar as decisões coletivas, o que recai na relevância do 

planejamento coletivo, colaborativo e participativo na escola.  

Nesse caminhar, os professores propõem que as escolas tenham praticidade na tomada 

de decisões, o que denota a importância de ações efetivas e assertivas, buscando a eficiência 

pela qualidade do ensino; controle da indisciplina dos alunos; traçando metas e objetivos 

coerentes com a realidade da escola e envolvendo todos para o alcance delas.  

No que tange aos coordenadores pedagógicos, os professores sugerem ações de 

planejamento, acompanhamento/monitoria e intervenções na aprendizagem dos alunos, tais 

como: reuniões mensais para análise dos resultados da aprendizagem, mais tempo de discussão 

sobre a prática, troca de ideias e sugestões, promover estudos de caso e estudos em grupo, 

momentos de estudo e análise sobre o PPP e a proposta pedagógica da escola, sugestões de 

intervenções para sanar os problemas de aprendizagem, encaminhando os casos mais graves 

para atendimento educacional especializado, realizar a formação por área de conhecimento, 

participação efetiva na AC e sistematização de projetos que envolvam toda a escola.  

Uma questão relevante para que o coordenador dê conta das questões apontadas é o 

planejamento coletivo, pois facilita a sequencialidade e articula os posicionamentos teórico-

pedagógicos de todos os profissionais (VEIGA, 2012). Além disso, trabalhar na perspectiva 

interdisciplinar na escola, em que se articulam os professores das várias áreas de conhecimento 

e disciplinas, ou ainda os professores das diversas séries/ anos escolares, para pensar o 

conhecimento e sua construção sob diferentes óticas.  

Outro predicativo importante é a formação continuada dos professores na escola, 

viabilizada pelos coordenadores pedagógicos – a formação em contexto – que aproxima as 

leituras e discussões das situações vivenciadas por cada universo escolar, que é único e singular, 

compreendendo as condições de superação e transformação. Assim, o coordenador pedagógico 

é aquele que durante o ano letivo articula a equipe pedagógica em torno do melhor cumprimento 

do que foi estabelecido no PPP, coordenando seus desdobramentos, planejamento, 

acompanhamento e avaliação (PLACCO e ALMEIDA, 2012).  

No quesito metodologia do planejamento, o professores evidenciaram a necessidade de 

organização dos conteúdos de uma forma coerente e por ano/escolaridade, com maior clareza 

das informações; diálogo entre professores e alunos; diversificar e aumentar a quantidade de 

recursos didáticos; garantir o momento de planejamento semanal não apenas no 4º e 5º ano, 

mas também do 1º ao 3º ano do ensino fundamental; possibilitar momentos de troca de 
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experiências, enaltecendo aquelas exitosas; envolvimento da família e dos pais; desenvolver 

práticas avaliativas permanentemente, que sirvam de suporte ao planejamento de ensino; 

oferecer internet e dispositivos de melhor qualidade para as escolas; inserir momentos de 

pesquisas, reflexão e estudos na disposição de carga horária do professor.  O quadro-síntese a 

seguir sintetiza as proposições dos participantes em relação às várias dimensões do trabalho 

educativo na rede.   Foram organizadas por funções, setores e profissionais, por categorias de 

proximidade do assunto.  



124 
 

Quadro-síntese das proposições dos participantes que emergiram da pesquisa  

Para setores, funções e profissionais  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para a Secretaria 

Municipal de Educação 

(SME) 

 

 

Condições físicas, materiais e 

estruturais das escolas 

✓ Viabilizar recursos e ambientes físicos adequados; 
✓ Melhorar as condições de trabalho; 

✓ Destinar investimentos específicos para cada escola; 

✓ Disponibilizar recursos tecnológicos para as escolas. 

 

 

Formação continuada 

✓ Possibilitar mais momentos de formação continuada; 
✓ Ter formações às sextas-feiras; 

✓ Promover formação em contexto; 

✓ Realizar formações específicas sobre planejamento para o Coordenador 
Pedagógico; 

✓ Proporcionar espaço adequado para as formações; 

✓ Formação por núcleo e área de conhecimento. 

 

 

 

 

 

Relação SME com a Escola 

✓ Acompanhar as ações pedagógicas e os problemas da escola; 
✓ Conhecer a realidade de cada unidade escolar; 

✓ Realizar devolutivas das avaliações externas de larga escala; 

✓ Implementar uma política de planejamento na rede; 
✓ Dar liberdade às escolas para executarem o planejamento conforme suas 

características; 

✓ Definir os objetivos e manter o foco; 
✓ Criar mecanismos de escutas dos profissionais de educação, pais e comunidade; 

✓ Estabelecer uma coordenação geral para acompanhar as escolas; 

✓ Investir na prática da gestão democrática – sistema e escolas. 

 

Valorização profissional  

✓ Valorizar os professores em todos os aspectos; 
✓ Sistematicamente implementar práticas de escuta, respeito e diálogo com a 

categoria; 

✓ Definir parâmetros de planejamento para cada ano letivo, que auxiliem o 
planejamento feito pelo professor. 

 

 

 

 

 

Para a Escola 

 

 

 

Condições físicas, materiais e 

estruturais 

✓ Possibilitar a realização do planejamento coletivo semanal, para todos os 

segmentos e áreas de conhecimento; 

✓ Otimizar o tempo para a realização do planejamento na escola; 
✓ Disponibilizar espaço adequado para o planejamento – sala ambiente, 

computadores, impressora, xerox; 

✓ Garantir horário de planejamento para o coordenador pedagógico; 

✓ Disponibilizar para as escolas recursos e materiais didáticos. 
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Gestão democrática e 

participativa 

✓ Envolver a comunidade escolar (pais) e local nas decisões tomadas; 

✓ Socializar o projeto político-pedagógico (PPP) e a proposta pedagógica com os 

pais; 
✓ Estabelecer um diálogo aberto com todos os profissionais da escola; 

✓ Favorecer um trabalho coletivo e colaborativo entre os profissionais; 

✓ Com a SME realizar eleições para diretores. 

 

Relação e parceria Escola e SME  

✓ Estreitar o diálogo com a SME, buscando apoio para realização dos projetos de 

intervenção planejados;  

✓ Disponibilizar o uso de computadores, impressoras e internet.  

 
 

Estratégias e ações  

 
✓ Estabelecer, anualmente, metas e objetivos coerentes com a realidade da escola e 

dos alunos; 

✓ Realizar estudos e reflexão sobre a prática e o planejamento coletivo; 
✓ Destinar recursos para projetos e trabalhos realizados no âmbito escolar; 

✓ Manter o foco na aprendizagem dos alunos; 

✓ Elaborar estratégias para intervir na (in)disciplina dos alunos; 

✓ Propor projetos de intervenção para sanar os problemas de aprendizagem 
apresentados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para a Coordenação 

Pedagógica da Escola 

 

 

 

Atendimento à diversidade 

✓ Sugerir intervenções para os alunos com dificuldades de aprendizagem; 
✓ Ter disponibilidade para atender os alunos com dificuldades; 

✓ Encaminhar os alunos com necessidades educativas especiais e dificuldades e 

aprendizagem para os serviços educacionais especializados; 

✓ Sugerir atividades diversificadas; 
✓ Sistematizar projetos que envolvam toda a escola (interdisciplinaridade). 

 

 

Avaliação da aprendizagem 

✓ Reuniões mensais para análise dos resultados de aprendizagem; 

✓ Elaborar, junto com o professor, projetos de intervenção na aprendizagem dos 
alunos; 

✓ Diagnosticar o nível de aprendizagem das turmas; 

✓ Mediar e avaliar as ações desenvolvidas na escola; 

✓ Garantir a sequência e continuidade do trabalho do professor. 

 

Relações interpessoais 

✓ Participação efetiva do Coordenador Pedagógico na Atividade Complementar – 

AC; 

✓ Proporcionar momentos de discussões e reflexões sobre as relações interpessoais. 

 ✓ Promover discussões e estudos em grupo; 
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Formação Continuada 

✓ Realizar acompanhamento sistemático do planejamento de ensino; 

✓ Realizar formação continuada por área na escola; 

✓ Proporcionar momentos de estudo e análise da proposta pedagógica da escola. 

 

 

 

 

 

 

 

Para a Metodologia do 

Planejamento 

 

 

Condições físicas, materiais e 

estruturais 

✓ Garantir o tempo de planejamento semanal do 1º ao 5º ano do ensino fundamental; 

✓ Disponibilizar recursos e materiais didáticos suficientes; 

✓ Realizar consertos e reparos permanentes dos equipamentos tecnológicos; 
✓ Disponibilizar internet (de boa qualidade) para pesquisas e suporte ao trabalho. 

 

Ensino e aprendizagem 

 

✓ Organizar os conteúdos com coerência didática (por ano/escolaridade); 

✓ Desenvolver práticas permanentes de avaliação da aprendizagem dos alunos e do 
trabalho do professor; 

✓ Evitar o improviso; 

✓ Levar em consideração as necessidades de aprendizagem dos alunos.  

Planejamento participativo ✓ Articular o planejamento com o projeto político-pedagógico; 
✓ Realizar o planejamento coletivo e colaborativo na escola; 

✓ Discutir constantemente a temática de planejamento 

 

Relações interpessoais e 

pedagógicas 

 
✓ Estabelecer diálogo entre professor e aluno; 

✓ Socializar o trabalho com os alunos (atendendo seus interesses); 

✓ Trocar ideias e experiências entre os colegas e coordenador pedagógico; 

✓ Dialogar com os pais (parceria). 
 

 

De acordo com Vasconcellos (2008) o professor sempre planeja (por escrito, mental ou oralmente). O que se busca é a forma mais adequada à realidade 

educacional, para superar o planejamento espontâneo, ingênuo, não sistematizado, formal e alienado em direção ao consciente, crítico e intencional. O 

planejamento de ensino diz respeito ao trabalho em sala de aula que se caracteriza pela interação entre os sujeitos (relacionamento interpessoal), na organização 

da coletividade e na construção do conhecimento. Ou seja, nas suas diversas relações: dimensão pedagógica (relações interpessoais e organização da 

coletividade), dimensão comunitária e administrativa da instituição, bem como sua relação com a própria sociedade
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Os professores também foram questionados sobre o que achavam que deveria ser 

priorizado no processo de elaboração do planejamento, ao que responderam: 

saberes/conhecimentos/competências e habilidades condizentes com o ano/escolaridade; 

dificuldades de aprendizagem dos alunos; metodologias desafiadoras; resultados das avaliações 

de aprendizagem; o nível de conhecimento da turma; o contexto social dos alunos; a sequência 

dos conteúdos e avanços demonstrados na aprendizagem.  

Observou ainda, a partir dessa dissertação, a necessidade que a rede de ensino estenda a 

lei do Piso para os demais segmentos de ensino (1º ao 3º ano), garantindo o tempo de 

planejamento na carga horária do professor, retome o sentido do planejamento participativo 

enquanto instância de uma gestão democrática nas escolas, defina melhor o é-polis como 

ferramenta de registro e acompanhamento do trabalho do professor, organizando a página do 

CP como instrumento de acompanhamento pedagógico do trabalho, pois sua configuração atual  

a página do CP aproxima-se mais de uma gestão administrativa e burocrática.  

Definir a atuação do CP no processo de planejamento, acompanhamento e avaliação do 

processo de ensino e aprendizagem, a fim de articular um trabalho coletivo e colaborativo na 

escola, aproveitando esses momentos para reforçar o compromisso de todos enquanto agentes 

educativos com a qualidade da aprendizagem.  

Por isso, essa dissertação apoiando-se nas proposições delineadas pelos professores 

pesquisados apresenta uma proposta de formação com os coordenadores pedagógicos sobre 

planejamento, que situe o ato de planejar como um processo individual e coletivo de construção, 

orientação e reorientação da prática docente. 

O trabalho será realizado com um grupo de coordenadores pedagógicos da rede, que 

atuam do 1º ao 3º ano, selecionados aleatoriamente, por entendermos que este profissional é 

responsável pela orientação dos professores no processo de planejar, podendo criar estratégias 

que melhorem o trabalho em sala de aula.  

O 1º ao 3º ano foram os anos escolares escolhidos por se caracterizar o ciclo onde o 

processo de alfabetização se consolida e, por este ainda não ter sido contemplado com a lei do 

piso.  

A proposta da formação será discutida com a SME, para definir pauta, datas e espaço. 

O foco do trabalho estará na prática do coordenador pedagógico, numa perspectiva dialógica e 

de gestão pedagógica e democrática.   
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Formação para o Coordenador Pedagógico da Rede Municipal de Itabuna, do 1 ao 3º ano, 

com encontros mensais durante o 1º semestre de 2019. 

 

ORGANIZAÇÃO 

PEDAGOGICA 

DATA/MES AÇÃO 

 

 

1º ENCONTRO 

 

  

 

 

FEVEREIRO 

Traçar o diagnóstico como os coordenadores 

conduzem o processo de planejamento na 

rede visando encontrar lacunas, dificuldades 

e construir possibilidades. 

  
 

 

2º ENCONTRO 

  

 

 

MARÇO 

Estudar planejamento à luz dos teóricos 

(aportes da pesquisa) e dos parâmetros 

legais; propor (diante do que encontrou) o 

que pode ser feito - na perspectiva do 

planejamento, acompanhamento e avaliação 

do trabalho dos professores. 

 

As atividades propostas serão realizadas na 

escola e trazidas para discussão nos 

encontros seguintes.  
3º ENCONTRO 

  

ABRIL Elaborar estratégias de acompanhamento ao 

planejamento no é-polis (dispositivo 

eletrônico adotado pela rede) e de outros 

dispositivos virtuais que incentivem a 

construção colaborativa. 

4º ENCONTRO 

  

 

MAIO 

Discutir e socializar   as atividades 

desenvolvidas com os professores na escola.  
5º ENCONTRO  JUNHO Analisar as práticas metodológicas do 

planejamento na ação docente visando 

suplantar o tecnicismo. 

6º ENCONTRO  JULHO Avaliar os aspectos positivos e negativos da 

proposta de planejamento junto à 

comunidade escolar e apresentar feedback 

7º ENCONTRO AGOSTO Elaborar um e-book com orientações sobre 

planejamento, a partir das mediações com o 

grupo. 

 

 
Fonte: Relatório Preliminar da Primeira Avaliação do Plano Municipal de Educação – PME de Itabuna/Ba Lei 

Municipal nº 2320/2015 – 18 de junho de 2015 Período 2015 - 2017 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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 Educar não é uma tarefa simples, por isso não pode ser efetivada à base do improviso 

ou da intenção individual e espontânea. Quando educamos, lidamos com pessoas, o que torna 

nossa ação ainda mais suscetível às muitas variáveis que compõem a formação humana e nos 

expõe às realidades dinâmicas da escola, da sua cultura e dos seus sujeitos.  

 Embora planejar seja algo que faz parte da ação humana, pois costumamos planejar 

(mesmo que no nível mental) tudo o que fazemos, e a adoção do planejamento como 

instrumento teórico – metodológico não seja algo novo na educação, ainda encontramos 

realidades em que os professores não compreendem a necessidade de registrar o plano, e por 

isso a fazem como uma atividade improvisada, puramente técnica ou a ignoram. 

 O planejamento de ensino apresentou seu maior ápice, na história da educação brasileira, 

nas décadas de 60 e 70 e, por isso, sua imagem esteve atrelada a uma estrutura mais tecnicista 

de ensino, voltada para uma preocupação com o preenchimento de fichas e formulários, bem 

elaborados, organizados em objetivos, conteúdos, estratégias, recursos e avaliação, que 

racionalizava os meios e fins, preocupando-se com os termos empregados nos objetivos, com 

os conteúdos simétricos ao livro didático, com os recursos tecnológicos mais inovadores e com 

uma avaliação mais classificatória, com base em testes e provas.  

 Mas esse posicionamento sobre planejamento era válido quando as tendências 

educacionais que regiam a educação estavam voltadas para uma concepção transmissiva de 

ensino ou para a formação do sujeito, visando atender o mercado de trabalho. O que foi sendo 

ultrapassado pelas tendências educacionais que se sucederam. 

 Com o passar do tempo e as contribuições dos movimentos sociais em prol de uma 

educação mais democrática e igualitária, o planejamento foi se aproximando de uma tendência 

mais progressista da educação, pautada no diálogo, participação, criticidade, formação cidadã 

e emancipatória dos alunos, o que foi dando novos contornos à tarefa de ensinar e, 

consequentemente, à forma de elaborar, realizar e avaliar o planejamento.  

 Isso não foi diferente na realidade do nosso município, pois as mudanças ocorridas na 

educação no plano global também tiveram ressonâncias na educação local e, com isso, as 

orientações sobre o planejamento e o seu fazer foram assumindo outras características. A partir 

da implantação da proposta político-pedagógica Escola Grapiúna, o planejamento na rede 

assumiu outros contornos. Os professores passaram a planejar em momentos coletivos na 

escola, com a participação de todos os profissionais e da comunidade; os conteúdos e temas 

trabalhados deveriam partir das necessidades e interesses da turma, levando em conta o contexto 

social e cultural dos alunos.  
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 Assim, o presente trabalho buscou, através de uma pesquisa exploratória (com aplicação 

de questionários) e de uma análise descritivo-interpretativa dos dados, investigar, na 

perspectiva dos professores que atuam nos anos iniciais do ensino fundamental da rede de 

Itabuna-BA, a concepção e o processo de elaboração e realização do planejamento de ensino, 

visando novas proposições e práticas. E, além disso, partindo dos documentos oficiais 

fornecidos pelo CME e SME, levantar o histórico dos últimos dez anos de planejamento na rede 

pesquisada. 

 Foi possível perceber que a proposta político-pedagógica Escola Grapiúna foi 

implantada, com o processo de planejamento numa perspectiva da gestão pedagógica e 

democrática, mas não foi implementada ao longo dos tempos. O que refletiu na 

descaracterização do ato de planejar em toda a rede, ficando a organização do planejamento sob 

a responsabilidade da própria escola, portanto, desprovidos de orientações e práticas que 

caracterizassem e justificassem o planejamento da rede.  

 Culminamos, diante de várias alterações e retrocessos na política educacional do 

município, na falta de identidade da educação da rede e, por isso, diante do reconhecimento da 

SME e da categoria de profissionais da educação da ausência de uma proposta pedagógica para 

o ensino, passou-se a exigir uma nova proposta para responder às orientações do Plano Nacional 

de Educação (2014) e o Plano Municipal de Educação (2015). 

 Diante de uma nova gestão municipal, foi formulada a proposta político pedagógica 

intitulada “Pelo Direito de Aprender” (2017), onde a SME reorganizou o ensino, a partir do 3º 

ano na lógica da seriação, mantendo o 1º e 2º anos sem retenção e com a aprovação automática, 

instituindo a avaliação somativa do 3º ao 5º ano. O documento elaborado traz orientações mais 

normativo/pragmática quando cita leis que regem a educação e enaltece os aspectos 

conteudistas e metodológicos da prática pedagógica. A proposta ainda não foi aprovada pelo 

CME. Em consonância com a Lei do Piso Nacional, aos professores do 4º e 5º anos foi garantido 

tempo, na carga horária semanal de trabalho, para planejar na escola, mas isso ainda não é uma 

realidade no ciclo de alfabetização. Esses últimos planejam de acordo com o tempo destinado 

pela SME– sábado letivo ou 2h em uma sexta, por mês, por atuarem de forma unidocente com 

a turma. Mas isso não é empecilho para que os professores reservem, semanalmente, o tempo 

de mais de 03 horas para planejar, conforme sinalizaram na pesquisa. 

A pesquisa demonstrou que os professores do 4º e 5º anos costumam planejar de modo mais 

individualizado (PI) e, quando há o planejamento coletivo, não se encontram com os seus pares 

(professores com quem dividem a turma) para pensar sobre as necessidades e realidades dos 

alunos, bem como projetar as finalidades que desejam alcançar ou refletir sobre os resultados 



131 
 

alcançados. Planejar apenas com o professor que atua na mesma área de conhecimento reforça 

o aspecto conteudista do planejamento e reduz o fazer coletivo, tão defendido outrora pela 

“Escola Grapiúna”.  

Percebe-se que a garantia de 1/3 da carga horária de trabalho do professor que trabalha nos 

4º e 5º anos para a elaboração do planejamento não qualificou o processo, pois a forma como o 

planejamento é feito, os entraves e as dificuldades se assemelham com aquelas enfrentadas 

pelos professores que atuam nos anos iniciais do ensino fundamental (1º ao 3º ano). Os 

professores, de forma geral, sinalizam a falta de referência para a composição do plano, bem 

como as dificuldades em planejar, atendendo às diversidades existentes em sala de aula e as 

dificuldades de aprendizagem demonstradas pelos alunos.  

 Desta forma, há uma ausência na rede de documentos e práticas que assegurem as 

orientações sobre planejamento de ensino que coadune com os preceitos mais atuais de 

educação e consolidem uma prática docente mais participativa e comprometida com a 

progressão das aprendizagens dos alunos, inclusive inserindo o uso dos aparatos tecnológicos 

variados para modernizar e tornar a prática docente mais atrativa.  

A maioria dos professores retrataram, através de seus posicionamentos, o planejamento 

sob dois enfoques – o princípio prático, relacionada às tendências mais tradicionais de ensino e 

o instrumental normativo, mais ligada à perspectiva tecnicista da educação, onde o plano 

enfatiza os conteúdos a serem ensinados (o que ensinar) ou os procedimentos metodológicos 

(como ensinar), predominantemente com o uso de livros ou tarefas.  

Os exemplos de alguns planos registrados pelos professores em seus cadernos pessoais 

ou em formulários fornecidos pela escola, percebe-se que estes assumem formato de roteiro, 

lista de ações a serem desenvolvidas em sala de aula, pontuando os materiais didáticos a serem 

utilizados (livros, apostilas etc.). Não se retrata no planejamento, detalhadamente, os momentos 

que devem permear uma aula, com levantamento os conhecimentos prévios, necessidades de 

aprendizagem (conteúdos, assuntos relevantes, contexto social), tampouco as metodologias 

mais ativas e problematizadoras. Também não evidencia os instrumentos e meios de avaliação 

a serem adotados.  

No dispositivo eletrônico (é-polis) adotado pela rede municipal de ensino, onde os 

professores deveriam registrar seus planos ou anexar o documento em que os mesmos tenham 

sido registrados, percebe-se o registro do plano como descrição de conteúdos ou de elementos 

(objetivo, metodologia, estratégia, avaliação), pelo período trimestral. Poucos são os 

professores que anexam seus planos de aula no dispositivo. Por outro lado, os coordenadores 

possuem um acesso para visualização/ gestão do planejamento, que não dá conta do 
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acompanhamento e auxílio ao trabalho do professor. O que poderia configurar em importante 

ferramenta de acompanhamento do trabalho pedagógico, espaço de discussão sobre assuntos 

referentes à prática pedagógica e de troca de ideias. O dispositivo também pode ser uma 

importante ferramenta para socialização de documentos produzidos pela SME e textos que 

discutam sobre o fazer pedagógico.  

Por isso, o presente estudo se configurou de grande relevância para identificar as 

concepções dos professores acerca do ato de planejar e a forma como eles elaboram e realizam 

o plano de ensino, o que demonstrou os caminhos e entraves do planejamento na rede e 

evidenciou a necessidade de orientações no ato de planejar, como desejo imperativo ao ato 

educativo em Itabuna. 

Com essa pesquisa foi possível perceber que o planejamento é um importante 

instrumento organizador e norteador da busca da autonomia, na tomada de decisões e na 

resolução de problemas na prática pedagógica. Também foi possível compreender a 

necessidade da rede articulá-lo à uma perspectiva mais dialógica, emancipatória e participativa, 

pois somos educadores que buscam promover a inclusão e a justiça social.  

Considerando minhas experiências na rede, inicialmente acreditava que o nível de 

formação e informação dos professores já tivesse superado os aspectos tradicionais e tecnicistas 

da tarefa de planejar, mas percebi, através desse estudo, que se faz necessário situar o 

planejamento na rede como uma prática individual e coletiva, que colabore no processo de 

construção, orientação e reorientação da prática pedagógica. Por isso a necessidade de que a 

temática seja trabalhada com os coordenadores pedagógicos, profissionais que lidam com a 

orientação e articulação do trabalho do professor na escola, através de uma formação 

continuada.  

 Portanto, é preciso recuperar as dimensões políticas do ato pedagógico, no nível 

dialético, buscando ampliar as concepções progressistas e participativas do planejamento, 

garantindo tempo e espaço para discussões e reflexões na escola, bem como enfatizar a 

importância do planejamento como instrumento teórico – metodológico, que permite ao 

professor fazer de sua prática pedagógica mecanismo de transformação das realidades, à medida 

que forma sujeitos pensantes. Conceber o plano como “méthodos” de trabalho do professor que 

assume sua prática com autoria e autonomia, articulado com todos os contextos que regem a 

educação, pois ser professor não é uma profissão neutra, nem tampouco alienada.  

O tema planejamento de ensino é deveras complexo. Por isso deve ser continuamente 

pesquisado e discutido nas escolas. Não podemos cruzar os braços e acreditar que o assunto já 

se encontra esgotado. Sua amplitude aponta para estudos mais aprofundados, no mestrado e 
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doutorado, podendo a proposta de formação na rede junto aos coordenadores pedagógicos ser 

objeto de um próximo estudo.  
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APÊNDICES 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FORMAÇÃO DE  

PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA – PPGE 

MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO 

 

QUESTINÁRIO 

Prezado(a) Professor(a), 

 

A pesquisa intitulada Planejamento de ensino nos anos iniciais do ensino 

fundamental na rede municipal de Itabuna-BA: o instituído, o realizado e o 

proposto, da qual você concordou participar como colaborador(a) possui várias 

etapas: após a apresentação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE 

,venho solicitar a vossa colaboração no sentido de preencher este questionário, como 

objetivo de coletar informações pessoais e profissionais que contribuem para o bom 

desenvolvimento da pesquisa. 

Todos os dados informados serão preservados, não havendo riscos de identificá-lo(a) 

em qualquer circunstância. A pesquisadora disponibiliza-se a esclarecer quaisquer 

dúvidas sobre as atividades da pesquisa proposta. 

                                                                                                                                       

Atenciosamente,  

 

Jamile da Silva Bomfim – Pesquisadora UESC 

Tels: (73) 98848-3775 / 99144-8353 

 

I- DADOS PESSOAIS E PROFISSIONAIS DO/A PESQUISADO/A 

 

Sexo: Feminino ( ) Masculino ( ) 

 

Faixa etária: 20 -25 (   ) 26 -30 (   )  31- 35 (   )36-40(   ) 41-45 (   ) 46-50(   ) 51-56(   ) 

 

Formação: 

 

Magistério (   ) Outro: __________________________________________ 

 

Graduação: Completo ( ) Incompleto (     ) 
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Pós- Graduação/Lato sensu:

 

   

Pós-Graduação/Stricto sensu: 

________________________________________________ 

Descrição da atuação docente: 

Segmento (s)/ ano (s) do Ensino Fundamental em que atualmente está 

lotado?  

(   )1º ano    (   )2ºano     (   )3º ano    (   )4ºano     ( ) 5ºano 

  Se você assinalou o 4º e/ou 5º ano informe em que área de conhecimento você atua? 

 

 

 

Carga horária semanal de trabalho? 

 

(   ) 20 horas        (   ) 40 horas         (   ) 60 horas   

Você trabalha em outra(s) rede(s) de ensino? (     ) Não         (     )Sim 

(   ) Pública Municipal  - Turno:   

(   ) Pública Estadual -  Turno: _________________ 

(   ) Privada  -  Turno:  

Tempo de atuação como professor?       

Exerceu outras funções administrativas – pedagógicas? Se sim, por quanto tempo? 

(    ) Coordenador/aPedagógico/a  (meses ou anos) 

(    ) Secretário/aEscolar (meses ou anos) 

(    ) Vice-diretor/a  (meses ou anos) 

(    ) Diretor/a (meses ou anos) 

(    ) Função técnica na Secretaria MunicipaldeEducação ________(meses 

ou anos) 

(    ) Projetos ou programas Qual/is? 

_______________________________________________(meses ou anos) 

_______________________________________________(meses ou anos) 

_______________________________________________(meses ou anos) 

 

Há quanto tempo você trabalha como professor/a na escola em que está lotado/a 

atualmente? ________________________  (meses ou anos) 
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Quantos alunos você possui por turma? Matutino ____________ Vespertino 

______________ 

 

II – SOBRE O PLANEJAMENTO DE ENSINO (CONCEPÇÃO, 

ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO) 

Em sua escola o planejamento de ensino é realizado? 

 

( )Semanal ( )Quinzenal ( ) Mensal       (    ) Não é realizado 

 

Quantas horas são dedicadas para o planejamento? 

 

(   ) de 01 a 02 horas             (   ) de 03 a 04 horas    (   ) Mais de 04 horas 

 

O planejamento é iniciado com avaliação do trabalho que vem sendo realizado?  

 

(   ) Sim                      (   ) Não                (   ) Às vezes. 

 

Em uma semana letiva normal, onde você costuma realizar as atividades abaixo: 

 
ATIVIDADES Na escola Fora da escola 

Planejamento/ preparação de aulas   
Pesquisas e estudos que embasam o plano   
Tarefas administrativas (preenchimento de 
formulários, fichas e sistema eletrônico de avaliação) 

  

 

Em que instrumento/ material você registra o planejamento de ensino? 

 

( ) No seu próprio caderno (      ) Formulário/pauta fornecida pela escola 

 

( )Outro (Especificar) 

Como você costuma organizar o plano de ensino? 

( ) Tópicos/pontos chaves para orientação da aula  

(    ) Especificando objetivos, conteúdos, metodologias,recursos, avaliação... 

( ) Descrevendo detalhadamente o desenvolvimento da aula (passo a passo) 

 

Para orientações do planejamento (didático/ de aula) você utiliza: 

ITENS S 
I 

M 

N 

Ã 

O 
 

As orientações da Secretaria de Educação   
Sugestões dadas pelos professores/formadores adaaa      
Orientações do livro didático   
Sugestões de aulas e atividades na internet   
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Troca de ideias com os colegas   
Necessidades de aprendizagem dos alunos   
Projeto político – pedagógico da escola   
Orientações do Coordenador Pedagógico   
Conteúdo/Conhecimento   
Datas cívicas/ comemorativas   
O contexto social dos alunos   

         Outras. Quais? _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Em que local você costuma elaborar o planejamento? 

 

(    ) Na escola, com os colegas em reuniões coletivas 

(    ) Na escola,individualmente 

(    ) Na escola, com o coordenador pedagógico 

(    ) Em reuniões de formação oportunizadas pela SEC 

(    ) Em casa 

      Justifique: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

A rede de ensino tem possibilitado formação continuada sobre planejamento? 

( )Sim Quais temáticas (descreva abaixo)?                                   (       ) Não 

 

 

Se respondeu SIM na questão anterior, registre quais contribuições essa formação tem 

trazido para sua prática?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Para realização do planejamento de ensino indique 03 (três) ou 04 (quatro) aspectos que 

prioriza no seu planejamento. 

1- ___________________________________________________________________ 

2- ___________________________________________________________________ 

3- ___________________________________________________________________ 

4- ___________________________________________________________________ 

De acordo com sua experiência com planejamento de ensino, por ordem de 1º ao 5º 

aponte quais dificuldades vivencia: 

(   ) Número excessivo de alunos por turma 

(   ) Tempo insuficiente para planejar 

(   ) Ausência de instalações e equipamentos adequados 
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(   ) Falta de materiais  

(   ) Ausência de uma política de planejamento na rede 

(  ) Dificuldade de compreender as diretrizes curriculares nacionais (conteúdos) 

(   ) Ausência de apoio pedagógico na elaboração e execução do planejamento 

(   ) Diferentes níveis de aprendizagem dos alunos 

(   ) Nível de aprendizagem dos alunos não correspondente à série/ano de ensino 

(   ) Orientação para planejamento sem discussão dos problemas de aprendizagem em 

sala de aula 

(   ) Falta de perspectiva de mudança 

(   ) Elaboração do planejamento de maneira isolada, sem discussão com os pares 

(   ) Ausência de autonomia para planejar devido os direcionamentos da SEC e da escola 

(   ) Momento do ato de planejamento como mecânico e não como discussão e reflexão 

do ensino e aprendizagem 

(   ) Ausência de acompanhamento e avaliação do que foi planejado/executado 

(   ) Outras 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Quando enfrenta dificuldades para organizar/executar o seu planejamento quem 

procura: 

 

(   ) Coordenador(a) Pedagógico(a)     (   ) Gestor(a) da escola (   ) Pares da Escola 

(    )SEC 

(   ) Não tem a quem recorrer (     )Outro   

 

Para elaboração e execução do planejamento de ensino você se considera: 

( ) Com domínio 

teórico 

(    ) Com domínio prático 

( ) Com domínio 

teórico eprático 

( ) Com domínio adquirido pela experiência 

profissional 

( ) Não capacitado 
Justifique sua resposta: 
____________________________________________________ 
 
No momento do planejamento pedagógico: 
 
(    ) Se discute a situação dos alunos da sua turma 
(    ) É apresentada sugestões de práticas para melhorar a aprendizagem dos alunos 
(    ) Propõe-se  atividades/projetos de forma coletiva 
(    ) Não dá tempo para discutir as práticas desenvolvidas pelo professor.  
(    ) Realiza-se o planejamento de modo a atender as orientações didático-pedagógicas 
da escola (informes, formulários, comemoração de datas comemorativas...) 
(    ) Realiza-se estudos relacionados à prática pedagógica do professor (planejamento, 
técnica de ensino... 
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III-PROPOSIÇÕES 

 

Por sua experiência e prática pedagógica, indique 03 (três) sugestões que você considera 

que,uma vez atendidas, em cada âmbito, melhorará o processo de elaboração, execução 

e acompanhamento do planejamento de ensino na escola. 

 

PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 
1º 

 

2º  

3º  

 

PARA A ESCOLA 
 
1º 
2º 

3º 

 

 PARA A COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 
 
1º 
2º 

3º 

 

 PARA METODOLOGIA DO PLANEJAMENTO 
1º 

2º 

3º 

 

Por fim, diante do seu conhecimento e experiências indique: 

 

a) O que deve ser priorizado no processo de elaboração do planejamento? 

b) Sua concepção de planejamento de ensino. 

 

Agradecemos sua participação e valiosa 

colaboração! 

 

 

 


