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RESUMO 

 

A presente monografia é uma pesquisa bibliográfica sobre o 

planejamento educacional. No primeiro capítulo, apresentamos uma pequena 

síntese do tema abordado, mostrando sua importância no processo ensino-

aprendizagem. No segundo capítulo, relatamos sobre o princípio histórico do 

planejamento. Já no terceiro capítulo, falamos sobre a metodologia do 

planejamento e sua flexibilidade, no intuito de melhor conduzir os discentes 

para sua formação como cidadãos. 
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METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma pesquisa teórica que envolve uma pesquisa 

bibliográfica. Os dados foram obtidos mediante documentação fidedigna. 

 

  Essa pesquisa analisou a relação do planejamento como chave 

fundamental para o professor em seu processo ensino aprendizagem, sua 

conceituação, relação metodológica e sua flexibilidade.                                                        

 

Fundamentei minha pesquisa nas seguintes ferramentas de estudo: 

Livros- Planejando e Educação para o Desenvolvimento de Competências. 

Vasco – Pedro Moretto, Ed. Vozes, 2007; Educador. Madalena Freire, Ed. Paz 

e Terra, 2008; Educação Escolar: Políticas, Estrutura e Organização. José 

Carlos Libâneo, João Ferreira de Oliveira, Mirza Seabra Toschi, Ed.  Cortez, 

2003; Pais Brilhantes Professores Fascinantes. Augusto Cury, Ed. Sextante, 

2003; além da Internet. 
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INTRODUÇÃO 

 

Já há algum tempo, temos ouvido de alguns educadores que estão 

cansados de planejar suas aulas, outros que já não precisam mais fazê-lo. 

Diante desses relatos passamos a questionar tais situações, pois acreditamos 

que o planejamento educacional é um instrumento que possibilita o educador a 

uma organização metodológica do conteúdo a ser desenvolvido na sala de 

aula, conforme a necessidade e o conhecimento de mundo dos educandos. 

 

O planejamento irá nos possibilitar fazer previsão dos recursos materiais 

e humanos, necessários e disponíveis para que possamos atingir os objetivos 

em tempo determinado, sendo flexível. Deverá haver um momento para o 

planejamento ser discutido pelos responsáveis, pela articulação do trabalho, 

pelos gestores e docentes. Por todos que estarão envolvidos nas ações que 

durante o ano letivo irão contribuir para o desenvolvimento dos alunos, visando 

desse modo, o crescimento dos mesmos dentro da sociedade em que vivemos. 

Precisamos ter consciência do que realmente um planejamento educacional 

representa no contexto da educação. 

 

Segundo Madalena Freire o planejamento vira burocracia quando o 

educador separa o conteúdo da matéria do conteúdo do sujeito e da dinâmica 

do grupo, e com isso seu significado. A dinâmica é permanente, quer dizer que 

está constantemente em “movimento, em ação” sendo sempre utilizada de 

forma que um complementa o outro, desta ação é que se forma a estrutura 

para a utilização de forma pensada eficientemente. É preciso atualizar os 

conteúdos para não acabar com o já exigente e sim adaptá-los de acordo com 

as necessidades cotidianas. Visando o futuro é que se preparam os processos 

para a aplicação destes novos conteúdos. 

 

Cabe ao educador saber aproveitar tais conhecimentos para o melhor 

aprendizado dos alunos através de exercícios elaborados para saber avaliar a 
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capacidade dos mesmos. O novo geralmente trás pontos de interrogação em 

qualquer pessoa, porém já se podem antever os resultados, a resposta de um 

novo modo global pelo planejamento pré-elaborado. A autora afirma também 

que o planejamento nasce na avaliação. Através dele devemos pensar no 

passado e no futuro para construirmos o presente. 

 

A ação de se planejar nos dá instrumentos para fazermos uma previsão 

das situações desafiadoras que iremos apresentar. Sendo assim, qualquer 

planejamento objetiva trabalhar a zona proximal, a partir da zona real dos 

indivíduos. Apenas com um planejamento inflexível, pode se organizar, 

delimitar e fazer a intervenção necessária. 

 

Nesse sentido o planejamento é a ferramenta fundamental para a 

intervenção do professor. E é a partir dele que acontece o desequilíbrio da 

hipótese do aluno, simultaneamente ao início do processo de reequilíbrio pelo 

professor. É dever do professor instrumentalizar o reequilíbrio da nova hipótese 

do aluno. Este processo também não é autônomo como qualquer outro, é cheio 

de alternâncias. 

 

O planejamento é global, direcionando os objetivos individuais ou 

coletivos. Gera limites e condições para exercícios e tarefas para a prática 

pedagógica. Através do planejamento, temos condições de obter resultados 

satisfatórios. 

 

A ação de se planejar é organizada.  Improvisar também é importante, 

desde que o professor tenha domínio e seja consciente do que irá realizar. 

Para que isso ocorra, deverá ter organizado seu planejamento. Com isso, tem 

claros os objetivos que deseja alcançar. 

 

Se determinado projeto não deu certo, mesmo com a improvisação 

esperada, tem que haver uma reestruturação e reavaliação desse projeto para 

que, de outra forma, obtenha o resultado esperado. 
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O positivo desse fato é que assim haverá a necessidade de 

constantemente aprimorar o planejamento. Objetivar metas mesmo com a 

improvisação. 

 

A improvisação faz parte do planejamento, mas não é planejamento. 

Dessa forma o educador trabalhará com versatilidade e planejamento flexível. 

 

O educador tem, no planejamento, que fazer e ter controle e o 

conhecimento do que está sendo planejado. Tem que organizar sua ação de 

acordo com o conteúdo e outras técnicas inclusas na coordenação e 

elaboração desse estudo para obter uma linha de ação preparada, objetivando 

o resultado almejado. 

 

Através do dia-a-dia em sala de aula que o educador prepara, organiza, 

sistematiza e observa suas pretensões futuras. 

 

Assim sendo, o educador prepara, atualiza, faz projetos, isso de forma 

constante e ininterrupta, tornando assim uma fábrica de planos e projetos. 

 

Obtendo no ato de planejar, de forma processual em que a avaliação e 

planejamento contribuem para o produto completo. 

 

A observação é básica. Dados colhidos nos levam a elaborar um estudo 

sobre o que temos: a análise, a reflexão e ao preparo do projeto. Daí, 

passamos para a construção e a organização do planejamento. 

 

Passo seguinte, com as hipóteses analisadas e incluídas na ação 

conforme planejado. 

 

Deu certo ou não? Acrescento improviso? O acompanhamento verifica 

as possibilidades do planejamento, se adequados, positivos etc. 
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Esta ação só ocorre se o educador organizar e adequar seu 

planejamento. Cabe ressaltar que o acompanhamento que o professor tem do 

seu trabalho com as crianças é o mesmo que o orientador ou coordenador tem 

de seus professores. O acompanhar, na democracia educacional não é assistir, 

cobrar, mas sim interferir, questionar, problematizar criando mudanças, é 

buscar a sintonia entre objetivos e a ação de ambos. 

 

O terceiro momento é a avaliação do produto conquistado – o 

conhecimento construído. 

 

É o momento de avaliação, de repensar sobre o projeto. O que falhou, 

deu certo ou não, previsão correta, expectativa alcançada. 

 

Observar o novo planejamento e vermos que há possíveis erros que só 

serão descobertos quando forem postos em prática. 

 

É o momento que amarramos o vivido e replanejamos o futuro. É nesta 

fase, na concepção que o planejamento é um processo ininterrupto, 

organizador de uma conquista prazerosa dos nossos desejos em que o esforço 

e perseverança, a disciplina, tenacidade são armas de luta diária para a 

mudança pedagógica. 
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Capítulo I 

A Importância de se Planejar 

 

...O rio atinge seus objetivos porque aprendeu a contornar obstáculos. 

 

Tendo como base os estudos de Libâneo (1922), o planejamento escolar 

inclui a previsão das atividades didáticas, em sua organização e coordenação e 

a sua revisão e adequação ao longo do processo de ensino-aprendizagem. É, 

portanto um meio para se programar as ações docentes e também um 

momento de pesquisa e reflexão ligado à avaliação. 

 

Segundo Libâneo, existem três tipos de planejamento ligados entre si: o 

plano escolar, o plano de ensino e o plano de aulas. Tem como elementos os 

objetivos, os conteúdos e os métodos. Sendo assim, o planejamento, um 

processo de racionalização, organização e coordenação da dinâmica docente, 

articulando a atividade escolar e a problemática do contexto social. Tudo o que 

ocorre no meio escolar está sob influência econômica, politica e cultural que 

caracterizam a sociedade de classes. 

 

Por essa razão, o planejamento é uma atividade de reflexão acerca das 

nossas opções e ações, pois se não tivermos estabelecido um objetivo 

proposto ao nosso trabalho, seríamos entregues aos rumos estabelecidos 

pelos interesses dominantes na sociedade. 

 

A ação de planejar é a atividade consciente de previsão das ações 

docentes, fundamentadas em opções político-pedagógico, tendo como 

referência a problemática social, econômica, politica e cultural que envolve 

todos aqueles que interagem no processo de ensino.  
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O planejamento possui sete funções. A primeira delas é tornar claros os 

princípios, diretrizes do trabalho docente que garantam a articulação do 

trabalho da escola e as exigências do contexto social e da participação 

democrática. 

 

A segunda função é através de objetivos, conteúdos, métodos e formas 

organizativas do ensino, mostrar as ações efetivas que o professor irá realizar 

em sala de aula. Além dos vínculos entre posicionamento filosófico, politico-

pedagógico e profissional.  

 

A terceira função assegura que a previsão das ações docentes 

possibilite ao professor a realização de um ensino de qualidade evitando assim, 

a rotina e a improvisação. 

 

A quarta função é elaborar objetivos, conteúdos e métodos, a partir da 

realidade social, do nível do preparo e condições socioculturais e individuais do 

aluno. 

 

Sendo seguida pela quinta função, tornar possível o relacionamento 

entre os objetivos (para que ensinar), os conteúdos, (o que ensinar), os alunos 

(a quem ensinar), métodos e técnicas (como ensinar) e a avaliação. 

 

A penúltima função é atualizar os conteúdos do planejamento 

aperfeiçoando-o e adequando-o às condições de aprendizagem dos educandos 

aos métodos, técnicas e recursos de ensino, incorporados na experiência 

cotidiana. 

 

Finalmente, a última função é facilitar a preparação das aulas, 

selecionando material didático, sabendo as tarefas que educador e educando 

devem executar e replanejar o trabalho de acordo com novas situações que 

apareçam no decorrer das aulas, devendo apresentar uma ordem sequencial, 

objetividade, coerência e flexibilidade. 
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De inicio, o planejamento é um guia de orientação, pois não pode ser um 

documento rígido e absoluto. Uma vez que o processo de ensino está sempre 

em movimento, sempre sofrendo modificações, face às condições reais 

especialmente em relação aos planos de ensino e de aulas. 

 

Em seguida, é necessária uma ordem sequencial, de modo que a ação 

docente obedeça a uma sequência lógica. Devendo considerar também a 

objetividade, ou seja, a correspondência do plano com a realidade à que se vai 

aplicar. Não se pode prever, fora da realidade dos recursos materiais e 

humanos existentes na escola e também fora das possibilidades dos 

educandos. Pois conhecendo a realidade, é que as dificuldades podem ser 

superadas. 

 

Nossas ações e nossas vontades são também componentes da 

realidade. Muitos professores acabam esquecendo que as limitações e os 

condicionantes do trabalho docente podem ser superados pela ação humana. 

Há ainda a necessidade de haver coerência, relação de ideias e das praticas 

entre os objetivos gerais e específicos, os conteúdos, os métodos e a 

avaliação. 

 

Se nossos objetivos gerais tem como finalidade levar o discente a 

pensar; o desenvolvimento das capacidades intelectuais, a organização dos 

conteúdos e métodos, deve estar refletido nesse propósito. 

 

Por fim, o planejamento deve ter flexibilidade, já que o plano está 

sempre sujeito a alterações. Durante as aulas, obrigatoriamente o plano é 

adaptado em função das situações docentes específicas de cada classe.  

 

Torna-se necessário que os planos estejam ligados a pratica, sendo 

sempre revistos e refeitos. De acordo com as experiências que o educador 

acumula durante sua atuação em sala de aula e da sua própria experiência 

prática, a ação docente se faz eficaz.      
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 Os objetivos e tarefas da escola, as exigências dos planos e programas 

oficiais, as condições dos alunos para a aprendizagem e a assimilação ativa 

dos conteúdos são os principais requisitos para o planejamento. 

 

De acordo com Moretto (2009), a questão do planejamento no âmbito 

escolar não parece ter a importância que deveria ter. O professor precisa 

planejar sua atividade pedagógica, procurando focar a situação complexa a ser 

compreendida e os objetivos a serem alcançados, planejando os elementos de 

apoio para realizar com sucesso o que foi planejado. Por isso, o planejamento 

pedagógico é considerado uma situação complexa para a qual o professor 

precisa desenvolver sua competência. 

 

Com relação ao planejar podemos afirmar: o planejamento é um roteiro 

de saída, sem certeza dos pontos de chegada. Por essa razão, todo 

planejamento busca estabelecer a relação entre a previsibilidade e a surpresa. 

 

Tendo por base essas afirmações, o conceito de que nenhuma situação 

complexa é igual à outra, ou seja, o planejamento deverá considerar cada 

relação, terá sempre os componentes da incerteza, singularidade e o conflito 

de valores. 

 

Tirando afirmativas duvidosas e cheias de receio, o certo é que quanto 

melhor for o roteiro de saída, maior será a probabilidade de sucesso na solução 

de situações problema previsíveis como chegada. 

 

A experiência do professor como um integrante de grande poder e força 

para a confecção de um bom planejamento e a capacidade do mesmo na 

flexibilidade e oportunismo em momentos delicados, com certeza trará ótimos 

resultados. 

 

Mas existe uma ideia chave que deve formar a base do bom 

planejamento: cada situação complexa é singular, a cada ano os alunos são 
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outros, o contexto social é outro, as tecnologias de apoio são mais 

aperfeiçoadas e o professor também não é o mesmo. 

 

O professor que conhece seus alunos deve, logicamente, planejar com 

as estratégias pedagógicas favoráveis ao aprendizado de conteúdos relevantes 

que serão ministrados. 

 

Como todo planejamento, apesar das incertezas singularidade e 

conflitos, o educador tem que elaborar um planejamento com condições de 

saída do processo de ensino na forma desejada. Tendo ainda a necessária 

competência advinda da prática pedagógica e da reflexão na ação adquirida ao 

longo de sua vida educacional. 

 

No modelo tradicional de ensino, com base no positivismo e no 

comportamentalismo, o planejamento procura descrever e prever todas as 

possibilidades e condições de aprendizado. O ensino é a realização dessas 

condições em que os alunos são tratados iguais, aprendendo os mesmos 

conteúdos, num mesmo ritmo, vencendo dificuldades iguais e sendo avaliados 

com os mesmos instrumentos. 

 

O plano resultante do planejamento deixa de ser uma peça apenas 

técnica e estruturadora, elaborada pelo professor para ser uma dinâmica 

diversificada, entre a aprendizagem com a inclusão do aluno com suas 

curiosidades, obstáculos epistemológicos, seus conhecimentos prévios e etc. 

Nesse plano o aluno passa a ser o coautor do planejamento pedagógico e 

assim corresponsável para o seu sucesso. 

 

Nessa forma de planejamento, dissemos que o professor precisa prever 

e organizar as suas atividades de aprendizagem, mas nem o professor nem o 

aluno devem ficar escravos do planejamento elaborado. 
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Neste caso, ambos imbuídos do processo colaborativo, criam a dinâmica 

que direciona a organização e a reorganização das condições de ensino e de 

aprendizagem. 

 

Segundo Cury (2007, pág. 7): 

 

Educar é viajar pelo mundo do outro sem nunca penetrar nele. É usar 

o que passamos para nos transformar no que somos.   

O melhor educador não é o que controla, mas o que liberta. Não é o 

que aponta os erros, mas o que os previne. Não é o que corrige 

comportamentos, mas o que ensina a refletir. Não é o que enxerga o 

que é tangível aos olhos, mas o que vê o invisível. Não é o que 

desiste, mas o que estimula a começar tudo de novo.  

 
       

 A ação de se planejar é organizada. Improvisar, também é importante, 

desde que o professor tenha domínio e seja consciente do que irá realizar. 

Para que isso ocorra, deverá ter organizado seu planejamento. Com isso ele 

tem claros os objetivos que deseja alcançar. Quando se tem os objetivos claros 

a atingir, a improvisação está sob controle. 

 

O aprender está obrigatoriamente ligado à relação educando-educador e 

diretamente ligado ao planejamento com o objetivo de facilitar construção de 

conhecimentos dos alunos. 

 

Para Moretto “aprender é construir significado”.  Classificam-se algumas 

aprendizagens como meramente mecânicas e repetitivas. Fazendo com que 

não exijam grande esforço para a compreensão de causas e consequências da 

atividade ou de estabelecer relações complexas no universo simbólico-teórico. 

Tornando assim simples e fáceis de serem aplicadas. 

 

Porém com o advento da tecnologia, consequentemente, a praticidade 

de procedimentos, a necessidade de aprendizagem mecânica diminui. Passa-
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se a exigir uma aprendizagem de significados mais complexos. Com a 

utilização de elementos que constituem uma situação problemática. 

 

Diante do exposto anteriormente, tornam-se maiores as exigências na 

preparação dos alunos, tendo em vista a competência profissional e a 

construção de melhores cidadãos. Com o objetivo de voltar o ensino escolar 

para aprendizagens significativas. 

 

Para que não ocorra uma aprendizagem mecânica em que os alunos 

decoram os conteúdos, sem significado nenhum. Sendo o educando o 

construtor de seus próprios conhecimentos. Isso acontece segundo as 

informações recebidas e as quais estabelecem relações significativas em um 

universo simbólico de sua estrutura cognitiva.  

 

Segundo Vygotsky a aprendizagem no sentido geral, acontece na 

interação com adultos e companheiros mais experientes, onde o papel da 

linguagem é destacado. No sentido de aprendizagem escolar, da aquisição de 

conhecimentos científicos, os processos são os mesmos, acrescentando-se as 

peculiaridades da intencionalidade do ensino.  

 

Desta forma, a aprendizagem escolar não está atrelada nem dependente 

do nível do desenvolvimento alcançado pelo educando (nível de 

desenvolvimento real). O importante é trabalhar processos que ainda estão em 

formação (nível de desenvolvimento potencial) por meio da mediação, 

estimulando processos internos maturacionais que terminam por se efetivar e 

que passam a constituir base para novas aprendizagens – zona de 

desenvolvimento proximal. 

 

Para Piaget a aprendizagem se realiza através do desenvolvimento 

biológico e cognitivo, ocorrido num contexto sócio-histórico-cultural. Desse 

modo, para aprender, é preciso sair do equilíbrio, ou seja, é preciso uma 

situação problema para que o sujeito busque recursos para resolvê-la. 
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 Através dos processos de adaptação e organização mental, é que o 

sujeito aprende, constituindo esquemas, significados e representações a partir 

de seus conhecimentos prévios, experimentação, interação, questionamento, 

problematização e levantamento de hipóteses. 
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Capítulo II 

Princípio Histórico do Planejamento 

 

...È no coração do homem que reside o princípio e o fim de todas as coisa. 

 

 Com as importantes descobertas no ramo da atividade cientifica, parece 

plausível admitir que os seres humanos, desde a antiguidade, interessam-se e 

praticam alguma forma de organização, administração, e consequentemente, 

de planejamento. 

 

Segundo Richard Donkin (2003, apud MAUÁ JR, 2007, p.40) muitas 

descobertas arqueológicas indicam o provável estágio de algumas civilizações. 

Entre elas destaca que: 

 
Algumas das evidências mais persuasivas de um trabalho altamente 

elaborado, datando de cerca de meio milhão de anos atrás, foram 

descobertas em pedreiras na vila de Boxgrove, em West Sussex, no 

Reino Unido. Lá, arqueólogos desenterraram oitocentas machadinhas 

de pedra. Algumas haviam sido fabricadas com perícia e outras, 

como aponta Nick Ashton, um especialista em ferramentas de pedra 

no Museu Britânico, não eram tão bem feitas, “como se peritos e 

iniciantes trabalhassem lado a lado”. 

 
Essa característica evidenciada pelo referido especialista, nos permite 

compreender os processos de “trabalho” e de que forma desenvolviam-se as 

relações interpessoais, diferentemente da tradicional apresentação proposta 

por grande número de livros sobre a história da humanidade. 

 

Através da busca por vestígios de um processo de planejamento, 

mesmo que “primitivo” ou elementar, torna-se possível realizar algumas 

inferências considerando a existência de uma relação entre a confecção de 

tamanha quantidade de peças (800) e seus diferentes níveis de perfeição: esta 



21 
 

 
 

variação na qualidade da produção indica a existência de uma administração 

rudimentar, na qual alguns indivíduos assumiam a função de ensinar e outros 

de aprender, e de uma planificação, verificada através dos variados tipos e 

quantidades produzidas. 

 

Mauá Jr.(2007, p.40) apresenta o livro “Planejamento da Educação: um 

levantamento mundial de problemas e perspectivas”, que compila 

“Conferências Promovidas pela UNESCO” – Organização das Nações Unidas 

para a Educação, a Ciência e a Cultura – , sem autoria declarada, (1975, p.3) 

onde Esparta, há vinte e cinco séculos já instituía um sistema educacional 

voltado a atender as necessidades e objetivos militares, sociais e econômicos 

previamente definidos. 

 

Ainda de acordo com essa obra, outros povos e civilizações que faziam 

uso de atividades similares ao que atualmente consideramos como 

planejamento podem ser mencionados, assim como a China durante a dinastia 

dos Han, e o Peru dos Incas. 

 

Pautando-se neste documento da UNESCO (1975, p.4) podemos 

entender que o interesse pelo planejamento da educação ganha destaque em 

períodos onde ocorrem grandes mudanças no cenário intelectual e social, 

tendo como exemplo John Knox, que durante a Renascença traçou um sistema 

nacional de educação cujo objetivo era direcionar a Escócia ao “bem estar 

espiritual e material”. Seguindo essa linha de raciocínio, citamos ainda Diderot 

com o “Plano de uma Universidade para o Governo da Rússia”; Comenius e as 

grandes linhas para organização e administração escolares cuja finalidade era 

auxiliar a conquista da unidade nacional; e Adam Smith e outros economistas 

que aproximaram educação e economia. 

 

A partir do exposto, podemos considerar o planejamento como uma 

atividade antiga uma vez que são encontrados fortes indícios de sua existência 

em meio ao desenvolvimento dos homens socialmente. Apesar do termo 
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“planejamento” tal como o entendemos hoje ser bastante recente, o ato de 

planejar já era praticado em tempos remotos.   

 

Em seu estudo, a UNESCO aponta ser da URSS a primeira tentativa 

sistemática de planejamento, que em 1923 produziu seu primeiro plano 

quinquenal, o qual propiciou ao país transformar seu cenário de 2/3 de uma 

população analfabeta em 1913 ao status de uma das maiores nações em 

termos de desenvolvimento educacional. 

 

Visando alcançar o sucesso obtido pela Rússia, outras nações voltam 

suas atenções às problemáticas envolvendo a educação, destacando seu valor 

para o desenvolvimento nacional. Em curto período de tempo, França (1929), 

Estados Unidos (1933), Suíça (1941) e Porto Rico (1942) desenvolvem planos 

para atender o setor educacional. 

 

Com a Segunda Guerra Mundial (1939 – 1945) a área educacional, vista 

agora como um fator primordial para o desenvolvimento das nações, passa a 

receber um montante maior de investimentos, sendo o planejamento 

educacional aderido como regra e como norma e figurando em diversos planos 

nacionais. Iniciam-se assim os ciclos das grandes conferências internacionais e 

regionais promovidas pela UNESCO. 

 

Sendo a primeira dessas conferências, o Seminário Interamericano 

sobre o Planejamento Global da Educação, realizado em Washington em 

Junho de 1958 e organizado pela UNESCO em parceria com a Organização 

dos Estados Americanos, atuou como marco da introdução do planejamento no 

quadro de Projeto Maior de Expansão e Aperfeiçoamento do Ensino Primário 

na América Latina (UNESCO, p.6). 

 

Em função da crescente demanda por informações e formação de 

elementos aptos para trabalhar com essa recente temática, a UNESCO, com a 
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finalidade de dar assistência aos países requerentes, criou uma série de 

repartições: 

 

• 1961 – Criação de uma seção de planejamento educacional 

dentro do Departamento de Educação; 

 

• 1964 – Transformação deste departamento em Escritório de 

Planejamento e Financiamento da Educação; 

 
• 1967 – Evolução deste escritório em Departamento de 

Planejamento e Financiamento da Educação. 

 

Podemos dizer que os progressos realizados no contexto do 

planejamento educacional, de modo geral, tiveram evolução mais acelerada 

nos países de maior desenvolvimento e industrialização, e mais lentamente e 

tardiamente em países com maior atraso industrial. Segundo Gentilini (1999, 

apud MAUÁ JR, 2007, p.42) a inserção do capitalismo na produção imprimiu 

suas marcas nos planejamentos governamentais, manifestando-se também no 

âmbito educacional: 

 
Entre 1950 e 1980, a América Latina registrou mudanças profundas, 

resultantes da penetração de formas capitalistas de produção e de 

modernização de suas estruturas econômicas e sociais. (...) O 

planejamento estatal, com a missão de efetuar a 

coordenação/regulação das atividades econômicas, foi adotado por 

governos de diferentes orientações políticas e ideológicas. 

 
  

Considerando as explanações acima desenvolvidas, torna-se necessário 

aqui ressaltar nosso entendimento de planejamento e da ação de planejar, para 

então darmos prosseguimento aos estudos direcionados ao caso brasileiro. 

 

Planejar é um caminho necessário para se democratizar o ensino na 

escola. O plano de aula é um recurso usado nesse caminho, mostrando as 
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paradas para reflexão do que está dando certo e do que precisa mudar, dando 

possibilidade ainda de avalia-lo diariamente. 

 

Atualmente significativas mudanças foram sentidas na educação 

brasileira, o que vem cobrando dos profissionais da educação no dia a dia uma 

nova postura, um novo comportamento, visando a evolução do processo 

educativo. 

 

O Planejamento Educacional é formado pelo modo de ver a situação que 

cada governo demonstra a respeito das obrigações e deveres do Estado no 

tocante ao desenvolvimento nacional. 

 

Por exemplo, o Plano de Metas do Presidente Juscelino Kubitschek com 

a “Efetiva Inauguração” do planejamento governamental no Brasil, considerada 

a primeira experiência neste sentido. No setor da educação, inicialmente não 

foi previsto, mas foi incluído no plano quando verificaram que novas empresas 

necessitariam de mão-de-obra qualificada. 

 

Observamos o valor e a importância dada pelo Plano de Metas à 

Educação, a alocação dos investimentos previstos para os cinco setores 

básicos: energia = 43,8%; transporte = 29,6%; indústria de base = 20,4%; 

educação = 3,4% e alimentação = 3,2%. 

 

Durante a ditadura, instalada no país em 1964, foi assumido esse 

modelo lançando mão de diversos planos nacionais de desenvolvimento, 

ganhando o setor educacional um destaque maior. 

 

Entretanto, o planejamento educacional no Brasil, tem sua credibilidade 

questionada durante esse regime militar. Mesmo o setor da educação 

recebendo mais investimentos, cada professor e/ou especialista de educação, 

passa a ser um inimigo em potencial já que poderia representar perigo 

ideológico ao equilíbrio desse regime político de contenção. O planejamento 



25 
 

 
 

assume então a função fundamental para a manutenção do governo como 

método de controle e ordenamento do sistema educativo. 

 

Libâneo afirma que nesta década (1960) aparece a ideia de 

planejamento, no entanto, em virtude da questão política vivenciada no Brasil, 

só a partir da década de 70 se desenvolve e é divulgada a prática do 

planejamento curricular, sendo, posteriormente, firmado o contexto projeto 

pedagógico. 

 

Este, em sua aplicação, proporciona maior dimensão ao ideário de um 

planejamento abrangente de todo o conjunto das atividades escolares, 

desenvolvendo além do currículo em si. 

 

A partir dessa nova visão do planejamento, e com base na teoria do 

capital humano, a educação era defendida como investimento e não como 

gasto, pois com os anos de escolaridade o trabalhador teria melhores 

condições de progresso em sua carreira, com funções mais rentáveis. Os 

patrões ficariam com um profissional mais produtivo e ampliando qualidade e 

quantidade dos produtos, e ganhando também o governo, ao garantir uma 

sociedade mais adequada ao mundo moderno. 

 

Nesta época o Estado privilegiou a educação em alto nível, priorizando o 

Ensino Universitário e tecnológico, visando atender setores industriais e 

agrícolas e também instituir o ensino profissionalizante no nível de 1º. Grau (Lei 

5692/71). 

 

O Planejamento centralizado passa a ser elaborado por tecnocratas em 

seus gabinetes, prevalecendo as necessidades econômicas na definição dos 

objetivos da educação nacional. Neste caso, a avaliação dos economicistas, no 

tocante aos problemas populacionais se voltou para o crescimento econômico 

como objetivo nacional. 
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Já na década de 80, enquanto o país mergulhava em grande crise 

econômica, diminuindo o poder de investimento pelos estados, ampliavam-se, 

com a redemocratização política, as campanhas populares para direitos como 

educação, saúde, transporte, moradia, além de outros. 

 

A Constituição de 1988 acabou por garantir, após muita luta, algumas 

dessas reinvindicações populares. Podemos observar neste período, nos 

Planos de Governo, a incorporação de uma nova visão de educação para a 

formação do cidadão crítico e não mais uma formação para a qualificação para 

o trabalho. 

 

Conforme documento elaborado pela Cepal/Orealc, “Educação e 

conhecimento: eixo da transformação produtiva com qualidade”, o qual serviu 

de base para as reformas educacionais na América Latina, o Estado deveria 

redefinir sua atuação nas políticas, na área da educação, devendo dirigir: 

 

a gestão institucional responsável (descentralização), à 

profissionalização e ao protagonismo dos educadores (revisão da 

inserção, da formação e do modo de atuar dos docentes); ao 

compromisso financeiro da sociedade com a educação (contribuição 

dos pais e da comunidade local); à capacidade e esforço científico e 

cooperação regional e internacional.(CEPAL/OREALC, ?) 

 

Essas ideias estão presentes no Plano Decenal de Educação para 

Todos, produzindo em 1993, cujo primeiro objetivo é “satisfazer as 

necessidades básicas de aprendizagem das crianças, jovens e adultos. 

Promovendo-lhes as competências fundamentais requeridas para plena 

participação na vida econômica, social, política e cultural do país, 

especialmente as necessidades do mundo do trabalho”. 

 

Conforme foi constatado, tendo todo o desenvolvimento econômico e 

todo “progresso” alcançado, as elites nacionais (e internacionais) ampliaram 

cada vez mais seus lucros e em contrapartida a maioria da população 
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permaneceu com uma participação restrita na renda nacional, o que dificultou a 

democratização social e econômica do país. 

 

Essas observações vêm à tona, pois nos preocupamos em pensar sobre 

o planejamento como um prisma democrático. Temos que definir a função 

prioritária da escola na sociedade brasileira nos dias atuais. Desta forma, 

cobrar da escola a formação do trabalhador capaz de exercer uma profissão 

com dignidade é insuficiente, tendo em vista que em um país desigual como o 

nosso, a escola deveria, além de formar para o trabalho, priorizar a formação 

do cidadão enquanto individuo critico dentro de uma sociedade, sendo capaz 

de compreender e analisar as conjunturas político-econômico-sociais de seu 

país num mundo globalizado. 

 

Para melhor sintetizar a evolução do planejamento no Brasil utilizamos 

as palavras de Andrade (1979 p.122/123): 

 

O Brasil colonial e pós-colonial era uma “sociedade sem povo”, só 

senhores e escravos. (...) Tal contexto social não se compatibilizava 

com atitudes que constituem pré-requisito para uma mentalidade 

comprometida com o próprio destino, expressa em pensamento 

crítico que reflete, decide e participa. Pode-se mesmo considerar o 

planejamento, no que tem de essencial, com este compromisso. (...) é 

fácil comprovar que, inexistindo uma mentalidade de aceitação, a 

implantação de um processo de planejamento, na prática, pode ser 

muito desvirtuado. 
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Capítulo III 

Metodologia do Planejamento e sua Flexibilidade 

 

...Ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo. Por isso, aprendemos sempre. 

 

 Podemos entender a metodologia do planejamento escolar como 

atividade docente responsável pela organização e coordenação das atividades 

didáticas a fim de alcançar os objetivos pretendidos, além de realizar as 

adequações necessárias no desenvolvimento do processo educacional. 

  

Em função do seu caráter organizacional, coordenando a ação docente, 

cabe destacar a fundamental importância de integrar essa coordenação às 

problemáticas do contexto social no qual os alunos, publico alvo desta ação, se 

inserem. Este processo integrador, em sua aplicação, permite a aproximação 

dos conteúdos a serem ensinados com a realidade vivenciada pelos 

educandos, facilitando o aprendizado e consequentemente aumentando o 

rendimento escolar. 

  

O desenvolvimento metodológico segundo Libâneo é um elemento do 

plano de ensino o qual dará vida aos objetivos e conteúdos. Mostra o que o 

docente e discente farão no decorrer das aulas. Ele nos lembra, ainda, que no 

processo de ensino existem duas facetas inseparáveis: a assimilação de novos 

conhecimentos e o desenvolvimento das capacidades cognoscitivas dos 

discentes, a segunda executar-se-á no decurso da primeira, sobre a orientação 

do professor. 

  

O processo de ensino é a contradição entre a sistematização do saber e 

as diferenças interiores da atividade mental e prática dos educandos, 

manifestadas através das experiências de vida e do próprio desenvolvimento 

intelectual. 
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 Ao organizar os objetivos e conteúdos o professor estará contribuindo 

para o desenvolvimento intelectual dos mesmos, através de atividades que 

estimule sua atividade mental e prática. O mais importante não é “passar” os 

conteúdos e sim transformá-los em problemas e questionamentos para os 

discentes.  

 

O principal objetivo deste componente do plano de ensino, o 

desenvolvimento metodológico é compartilhar os objetivos e conteúdos com 

metodologias e práticas de ensino que estimulem o raciocínio lógico e a prática 

nos desafios de situações problemas, discussões em grupo na execução dos 

exercícios e resoluções de problemas do dia a dia na escola. 

 

O processo metodológico de objetivos e conteúdos irá manter o caminho 

que deverá ser seguido no ensino (tarefa do professor) e na compreensão 

(prática do aluno) da matéria de ensino.  

 

Com isso o educador estará apto a responder as diversas questões 

como: que atividades os alunos deverão desenvolver para compreender esse 

tema da matéria, tendo em vista os objetivos? Que atividades o educador deve 

desenvolver de forma a direcionar sistematicamente as atividades dos alunos 

adequadas à matéria e aos objetivos? 

 

E assim, o primeiro passo a ser executado é a verificação dos objetivos 

e as matérias a serem ensinadas, pois os mesmos indicarão os métodos e 

procedimentos. A seguir deverão ser especificadas as ações dos professores e 

alunos, que corresponderá ao passo a passo do desenvolvimento das aulas 

dadas, podendo ter o segmento da introdução, desenvolvimento e aplicação. 

 

 Desta forma, considerando a importância do planejamento, e sua 

metodologia, Libâneo (1994, p.222) ressalta que: 
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 a ação de planejar, portanto, não se reduz ao simples preenchimento 
de formulários para controle administrativo, é, antes, atividade 

consciente da previsão das ações politico-pedagógicas, e tendo como 

referencia, permanente as situações didáticas completas (isto é, a 

problemática social, econômica, politica e cultural) que envolve a 

escola, os professores, os alunos, os pais, a comunidade, que 

integram o processo de ensino. 

 

 Assim, considerando caber ao planejamento antever ações docentes 

direcionadas à problemática social, econômica, politica e culturais relacionadas 

aos alunos e escola como um todo, integrando a comunidade escolar, com a 

finalidade de promover melhores resultados no processo de aprendizagem dos 

alunos. 

 

 Enfatizando a grande utilidade do planejamento, em especial a 

adequação dos conteúdos a realidade em que se atua, torna-se necessário 

compreender que sendo o ato de planejar pautado na tomada de decisões, 

este não é infalível, moldando-se constantemente às diferentes situações que 

se apresentam, configurando-se como processo em constante evolução.  

 

Sendo assim, acreditamos ser papel da escola, enquanto estrutura física 

e humana, elaborar os planos educacionais cujo objetivo é atender as 

necessidades do aluno, adequando-se, ainda, as condições e exigências da 

comunidade que integram o processo de ensino. 

  

Para tal, deve o professor na construção de um bom planejamento, 

considerar algumas características fundamentais para que o plano de ensino 

satisfaça os objetivos traçados. A coerência, sequência, flexibilidade, precisão 

e objetividade são os elementos-chave que segundo Ricardo Nervi permitem 

ao professor, através de seu planejamento, cumprir de melhor forma seu papel 

no processo de ensino. 
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De acordo com este autor essas características apresentam-se, no 

planejamento, como procedimentos que auxiliam a tornar a atividade docente 

mais coerente e organizada, permitindo melhor desempenho do processo de 

ensino. 

  

Com a finalidade de atingir tal objetivo, entendemos que as atividades 

propostas e organizadas pelo professor devem apresentar “perfeita coesão 

entre si”, mantendo a unidade e correlação entre os conteúdos, seguindo uma 

sequencia ininterrupta na qual as atividades se integram e se complementam. 

E, considerando ainda a dinamicidade do processo de ensino, cabe ao 

planejamento adequar-se aos impulsos, seja a inserção de novos temas, seja o 

surgimento de questões que acrescentem informações aos conteúdos. A 

flexibilidade assume, então, grande destaque ao permitir alterações em função 

das novas necessidades. Por fim, o planejamento, para alcançar o sucesso, 

deve estipular enunciados e objetivos diretos e de fácil entendimento.  

  

Na realização do planejamento do ensino, o professor torna-se capaz de 

organizar de forma coerente os procedimentos da atividade educacional, 

dando-lhe um prosseguimento lógico no qual a essência do conteúdo ensinado 

mantem-se e o objetivo final que é o aprendizado pelo aluno, é alcançado. 

  

Assim sendo, podemos considerar que a qualidade do planejamento de 

ensino está relacionada à sua capacidade de adaptação às diferentes 

realidades socioculturais as quais os alunos pertencem, sendo capaz de 

alcançar objetivos concretos sem desfocar das metas inicialmente propostas. E 

para cumprir tal tarefa, dentro do contexto escolar, o planejamento assume 

diferentes níveis de abrangência, que segundo Vasconcellos são o 

planejamento da escola nomeado de projeto politico pedagógico sendo o 

marco referencial, diagnóstico e programação da instituição; o planejamento 

curricular, sendo esse, ainda de acordo com Vasconcellos (2000, p.95): 
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A proposta geral das experiências de aprendizagem que serão 

oferecidas pelas Escolas incorporados nos diversos componentes 

curriculares, sendo que a proposta curricular pode ter como 

referência os seguintes elementos: fundamentos da disciplina, área 

de estudo, desafios pedagógicos, encaminhamento, proposta de 

conteúdos e processos de avaliação. 

 

 
Enfatizamos ainda que este nível de planejamento tem suas bases nos 

PCNS (Parâmetros Curriculares Nacionais) com a finalidade de respeitar as 

diversidades existentes entre as regiões, culturas e posições políticas 

presentes no país, além de buscar a construção de referências nacionais que 

sejam comuns ao processo educativo em toda a extensão territorial brasileira, 

promovendo aos alunos o acesso aos conhecimentos considerados 

fundamentais para um cidadão.  

 

Pautando-se ainda nos PCNS, Vasconcellos nos apresenta também o 

projeto de ensino aprendizagem, sendo esse o planejamento de relação mais 

íntima com o professor, estando mais restrito ao aspecto didático.  

 

Ele propõe ainda que, para melhor desempenho do planejamento, 

poderiam as escolas implantar o projeto de trabalho que corresponde ao 

“planejamento da ação educativa baseado no trabalho por projeto: são projetos 

de aprendizagem desenvolvidos na escola por um determinado período, 

geralmente de caráter interdisciplinar” (VASCONCELLOS, 2000, P.96).  

 

Consideramos importante ressaltar aqui a postura flexível assumida pelo 

planejamento, tornando-o capaz de proporcionar um leque de possibilidades 

almejando o êxito dos objetivos propostos. É essa característica que permite ao 

educador contornar possíveis contratempos, e ainda interagir com professores 

de outras disciplinas, possibilitando aos alunos, conhecimentos mais amplos.  
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Entretanto, a flexibilidade, que tanto favorece ao trabalho de ensino, 

evidencia uma problemática a ser considerada pelo planejador durante o 

desenvolvimento de sua atividade: os “extremismos” do planejamento. De um 

lado encontra-se a ausência de flexibilidade, limitando a ação do professor aos 

procedimentos previamente elaborados, ignorando eventuais situações que 

fujam do “esquema” inicial. Do outro, apresenta-se a flexibilização excessiva, 

na qual o professor desvirtua-se da essência do planejamento, banalizando 

esse procedimento metodológico. 

 

Corroborando essa proposição, Vasconcellos (2000, p.159) procura 

evidenciar um ponto de extrema importância: 

 

Precisamos distinguir a flexibilidade de frouxidão: é certo que o 

projeto não pode se tornar uma camisa de força, obrigando o 

professor a realiza-lo mesmo que as circunstâncias tenham mudado 

radicalmente, mas isto também não pode significar que por qualquer 

coisa o professor estará desprezando o que foi planejado. 

 
 
 A rigidez do planejamento impossibilita ao professor mudar a postura de 

trabalho frente a novos desafios, aprisionando-o à estrutura original. Em 

contrapartida, a frouxidão como nos coloca Vasconcellos proporciona a perda 

de credibilidade do trabalho do professor, uma vez que ocorre a perda do foco 

e os conteúdos tornam-se desconexos com a realidade do aluno. 

  

Sendo assim cabe ao educador fazer a distinção da postura a ser 

tomada em cada situação específica, prevenindo uma possível acomodação e 

descomprometimento com o processo ensino-aprendizagem. 

  

Moretto, por sua vez, nos diz que o ato de planejar configura-se como 

uma situação complexa para o professor no desenvolvimento de suas 

atividades. Acrescenta que para a formulação de um bom planejamento são 
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necessárias ideias-chave da teoria, porém afirma ser imperioso atrelar teoria a 

prática. 

 

Para esse autor, segundo o modelo por ele proposto, são cinco os 

pressupostos balizadores do planejamento, a saber: 

 

• Planejamento sob a ótica epistemológica Construtivista 

Sociointeracionista. 

 

•  A questão central busca o desenvolvimento de competências que 

possibilitem ao professor resolver situações problema que se 

apresentem. 

 
• Por competência entende-se a capacidade de mobilização de 

recursos que forneçam os meios necessários para solucionar 

situações complexas. 

 
• Os recursos necessários devem ser aplicados simultaneamente 

para a resolução de forma mais eficiente das situações 

complexas. Tais recursos, sendo cinco ao todo, serão 

aprofundados a seguir. 

 
• Considera-se ser a competência habilidade a ser desenvolvida, 

sendo resultado de constante aprendizado e aperfeiçoamento. 

 

Questionando inicialmente a finalidade de planejar, Moretto afirma que 

qualquer atividade de nossa vida demanda alguma forma de planejamento, 

seja uma viajem, seja na troca de um carro. Para ele, planejar é um ato natural 

do ser humano, e por esse motivo, pode contribuir positivamente para as 

atividades presentes no contexto escolar. 
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Com relação ao por que planejar, o autor desse método acredita que 

dessa forma, ao preparar o planejamento, o professor adquire a competência 

necessária para contornar as situações que se apresentem e, por conseguinte 

atinja os objetivos propostos. 

 

Desta forma, o professor que conhece as características psicossociais e 

cognitivas de seus alunos, além do contexto social no qual estes se inserem, é 

capaz de elaborar uma metodologia mais adequada às características de sua 

disciplina e as necessidades educacionais dos educandos. 

 

Com o modelo pedagógico Vasco Moretto (VM) do desenvolvimento de 

competências, o professor pode elaborar um bom plano educacional, pois esse 

atenderá às mudanças necessárias com o desenvolvimento das atividades 

educacionais. 

 

Em comparação com o modelo tradicional de ensino, baseado no 

positivismo e no comportamentalismo, o modelo VM parte do pressuposto que 

cada aluno possui o seu tempo e sua individualidade, sendo respeitadas pelo 

professor suas singularidades, pois é entendido que o objetivo do planejamento 

é direcionar o ensino por caminhos alternativos adequando-se à capacidade 

cognitiva de cada um. 

 

Prosseguindo nesta linha de raciocínio, enfatizamos que o professor 

deve prever e organizar as atividades de ensino, porém sem deixar-se 

engessar pelo plano elaborado. O processo educacional é dinâmico e por isso 

professor e alunos precisam contribuir para que aquele transcorra com maior 

eficiência possível. 

 

Para alcançar os objetivos propostos, o plano de ensino segundo o 

Modelo VM divide-se em três partes: plano de curso por unidades, planos de 

unidade e plano de aula: 

 



36 
 

 
 

1. O plano de curso por unidades é elaborado para adaptar-se às 

necessidades apresentadas pelos educandos no decorrer do ano 

letivo. Em geral, um plano de curso é elaborado pelos professores 

antes do início das aulas, e sem conhecer os alunos, o que 

dificulta a preparação de um bom planejamento. Para minimizar 

essa “deficiência”, o modelo VM propõe a divisão do conteúdo em 

unidades com metodologia própria, capacitando-as a atender as 

eventualidades. 

 

2. O plano de unidade apresenta uma estrutura flexível com 

objetivos de ensino específicos para o desenvolvimento das 

habilidades necessárias para o aprendizado de um determinado 

conteúdo. Cada unidade, que pode ser dividida em quantas aulas 

forem necessárias, corresponde “a uma situação complexa 

explicitada com clareza e precisão e cujas relações são 

constituintes, homogêneas, inseparavelmente associadas” 

(MORETTO, 2009). Ou seja, os conteúdos deverão ser 

agrupados de forma a manter a conexão entre os mesmos, e 

assim seguir a linha de ensino elaborada para o curso. 

 

3. O plano de aula, presente diariamente na prática docente, é o 

responsável pela proposição de estratégias a serem aplicadas em 

cada aula, sendo único, uma vez que as situações ocorridas em 

uma aula não se repetem. Esse plano é o mais flexível, pois 

permite ao educador modificá-lo a qualquer momento segundo os 

interesses dos alunos, ou diante de situações imprevistas.    

 

Moretto propõe com o seu plano de ensino um planejamento flexível que 

atinja às necessidades diárias do aluno e favoreça a aprendizagem significativa 

de conteúdos relevantes. Um bom planejamento é resultado da competência 

do professor diante da complexidade do processo de ensino, elaborando 

instrumentos necessários para um maior rendimento escolar. Um bom 



37 
 

 
 

planejamento considera as singularidades dos alunos, proporcionando a eles a 

capacidade de compreender, analisar, estabelecer relações entre os 

conhecimentos aprendidos na escola e a realidade que os cerca. E assim 

contribuir para a sua formação enquanto membro atuante na sociedade. 

 

O psiquiatra, cientista e autor Augusto Cury ilustra brilhantemente esse 

contexto: 

 

Bons professores possuem metodologia, professores fascinantes 

possuem sensibilidade. Este hábito dos professores fascinantes 

contribui para desenvolver: autoestima, estabilidade, tranquilidade, 

capacidade de contemplação do belo, de perdoar, de fazer amigos, 

de socializar. Bons professores falam com a voz, professores 

fascinantes falam com os olhos. Bons professores são didáticos, 

professores fascinantes vão além. Possuem sensibilidade para falar 

ao coração dos seus alunos (CURY, 2003, p.64). 

 
  

Entendemos então que é primordial ao professor conhecer a si, aos 

conteúdos a serem ensinados e principalmente às condições sociais e 

educacionais em que estão inseridos os seus alunos. Essas características 

tornarão o planejamento um instrumento indispensável à sua prática 

pedagógica, contribuindo dessa forma para seus objetivos. 

  

Ser educador é compartilhar com sujeitos e não apenas com indivíduos. 

É uma opção que pode levar o professor a se identificar com um 

comportamento que tenha como base a virtude da justiça que se relaciona com 

a moralidade. Desse modo, a moral é vista como um conjunto de normas que 

limitam os indivíduos em benefício da harmonia social. 

  

É essencial também, nas relações professor-aluno, a utilização da ética 

profissional. Ela questiona regras orientadas através da generosidade. A ética 

assim vai além da moral, porém, sem negá-la. 
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As considerações sobre a análise crítica no contexto que se insere nos 

levam ao conceito de responsabilidade ética dos educandos. Ao cumprirmos 

regras, a responsabilidade pelos prejuízos, recairá sobre quem a normatizou.  

  

Para ilustrar o exposto nesse estudo, narramos uma história recebida 

pelo autor Vasco Pedro Moretto enviada pelo professor Marcelo Gusson. Em 

seu trabalho, ele aborda a temática sobre ética e cidadania, através da 

narrativa “Filhos da Cidadania”: 

  

“Era uma vez, uma família como muitas outras; de um lado, o pai 

chamado de Sociedade, do outro, a mãe chamada Cidadania. A ‘Cidadania’ e o 

‘Sociedade’ resolveram que não mais determinariam normas de conduta para 

seus filhos e que a partir daquela data, eles teriam que conviver na família em 

harmonia, mas sem imposições, pois a ‘Cidadania’ e o ‘Sociedade’ queriam ver 

se seus filhos estavam prontos para seguir a vida em Democracia. 

  

A moral, filha do meio, foi logo tomando a frente: - Todos devem se 

orientar por mim, pois sou eu que direciono a conduta e quem me contrariar, 

certamente será punido. Vocês sabem muito bem que Papai (Sociedade) 

confia muito em mim e certamente a convivência em harmonia, será 

conquistada nem que seja pela imposição, tenho regras claras e penalidades 

baseadas em leis, nada foge aos meus olhos. 

  

A Ética, filha mais velha, ironizou a moral e disse: - Deixa de ser metida, 

tudo o que você faz é baseado nas minhas conquistas, sou eu que garanto a 

felicidade, não existe harmonia sem pensar em mim, muitas vezes as leis são 

colocadas de lado, e interpretadas segundo minha visão, sem contar que sua 

conduta, Dona Moral, é sempre muito discutida e muitas vezes não é aceita por 

todos; veja, antigamente era imoral usar minissaias e a mulher trabalhar fora. 

Graças a minha ética, somos todos iguais. Você mudou suas ignorantes leis, já 

no meu caso, continuou a falar a Ética, - Sou sempre bem vinda, tenho portas 

abertas em todos os lugares a qualquer época. 
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- Não me venha com essa, disse a Moral, você está ultrapassada, as 

pessoas só agem porque tem medo de mim e das minhas punições. Por 

exemplo, os motoristas respeitam a velocidade máxima permitida somente nos 

trechos em que colocamos radares, eles não pensam em você, eles tem medo 

das multas em rodovias que não tem radares o número de acidentes é noventa 

por cento maior do que as que tem radares. 

  

A Ética baixou a cabeça, por alguns minutos, com tristeza nos olhos, 

retomou o folego e disse: 

 

- A culpa não é minha. As pessoas não me conhecem. Quem me 

conhece nem se preocupa com os radares, pois elas sabem dos perigos do 

trânsito e respeitam a velocidade em todos os trechos da rodovia. Se todos 

agissem sob minha orientação não teríamos acidentes. Moral, você não 

garante a harmonia, veja quantas crianças abandonadas, quantas pessoas 

vivendo na miséria, quantos pais perderam seus filhos, quanta marginalidade e 

a lei de Gerson... – Tudo isso – comentou a Ética – pode não ser imoral, mas 

com certeza não tem nenhum pouquinho de ética. 

  

Nisso o Bom Senso, filho caçula, pediu a palavra e disse: 

  

- Meninas, não briguem, na verdade precisamos de vocês duas, pois 

não consigo imaginar uma moral que não seja baseada na ética, como não 

acredito em ética que desabone a moral; quando a moral está equivocada a 

ética entra e muda as leis, não podemos ter somente a ética porque muitas 

pessoas são imaturas e não conhecem a grandeza que está por trás dos seus 

ensinamentos. Portanto, precisamos também da moral para orientá-las no 

processo de amadurecimento. 

  

Foi quando Papai Sociedade abriu um sorriso e chamou seus filhos para 

perto e disse:  
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- Tenho muito orgulho de vocês meus filhos, tenho certeza que no futuro, 

o Bom Senso, a Ética e a Moral construirão famílias sensacionais com muita 

harmonia, pois vocês são a cara de sua Mãe: a Cidadania.   

  

Diante do estudo dos autores citados acima, podemos concluir que o 

educador ao utilizar-se de uma boa metodologia, terá maiores possibilidades 

em atingir seus objetivos.”  
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CONCLUSÃO 
 

A realização desta monografia nos proporcionou a oportunidade de rever 

os procedimentos didáticos, aprofundando embasamentos teóricos. 

 

Diante desse estudo, reafirmamos nossa convicção na importância do 

planejamento educacional. Em busca de uma educação voltada para a 

liberdade de ideias e de expressão, contribuindo desse modo, para a formação 

de sujeitos críticos, capazes de uma melhor compreensão do mundo, tentando 

modifica-lo para que possamos viver em uma sociedade mais justa. 

 

A formação de qualidade é defendida como um direito, podendo o 

educador ter o prazer em conhecer, em buscar novas experiências e poder não 

só reproduzir a história construída, mas também sentir-se parte dela, 

modificando-a e sendo criador de novas histórias, novos saberes. É fazendo-se 

também autor que o educador poderá lograr que os alunos também o sejam. 

 

Através das leituras dos autores consultados, obtivemos respaldo 

teórico, e constatamos que o planejamento é um instrumento indispensável e 

eficiente para que o professor possa atingir sua meta. 

 

Dando ênfase às nossas convicções Vasco Pedro Moretto, exemplifica 

que o planejamento deverá ser feito com base no desenvolvimento de 

competências, privilegiando a avaliação da aprendizagem dentro da mesma 

metodologia. Desse modo, deverá proporcionar aos educandos a oportunidade 

de ler, compreender, argumentar, analisar criticamente e encontrar solução 

para o problema. 

 

Madalena Freire defende que por possuirmos desejos, somos cultivados 

por nossos sonhos, buscando conquistar o que nos falta. Nossos desejos 

ganham forma e se organizam através do planejamento, ação que rege nossa 

busca pelos resultados determinados. 
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Quando não temos nosso planejamento sistematizado, caímos num 

ativismo alienado, estamos constantemente diante de projetos que nos levam a 

fazer escolhas, opções e limites possíveis. 

 

A ação de planejar não é neutra. Devido a isso, quando possuímos um 

planejamento a ser seguido, nossas ações são intencionalmente refletidas, 

somos compromissados com nossa opção política e pedagógica. Estamos 

sempre a favor ou contra o que desejamos. Assim, todo planejamento é afinal, 

um posicionamento. 

 

Demostramos assim a importância de se ter um bom planejamento pré-

definido. Para, desta forma, atingirmos nossos objetivos propostos com 

sucesso.  

 

Esperamos que essa monografia sirva como um instrumento a mais de 

reflexão e desencadeie questionamentos a todos os envolvidos com o 

processo de ensino e aprendizagem. 

  

Finalizamos citando um poema de Madalena Freire:  

 

Incompletude 

Um dos sintomas de estar vivo é a nossa capacidade de desejar e de 

nos apaixonar, amar e odiar, construir e destruir 

Somos movidos pelo desejo de crescer, de aprender, e nós 

educadores, também de ensinar. 

Somos sujeitos porque desejamos. 

Somos sujeitos porque criamos, imaginamos e sonhamos. 

Somos sujeitos porque amamos e odiamos, destruímos e 

construímos conhecimento.  

Somos sujeitos porque temos uma ação pensante, reflexiva, 

simbólica, laboriosa no mundo. 

Com tudo, tem muito sujeito que não é dono de seu desejo, de seu 

fazer, de seu pensamento. 
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Como fazê-lo reconhecer o próprio desejo, pensamento, se nunca lhe 

foi possível pratica-lo? 

(FREIRE, 2008, pag.24) 
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