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Resumo:
O planejamento é um instrumento fundamental na educação. Visto com um olhar pedagógico,
planejar é organizar, elaborar, trocar informações e conhecer o grupo com o qual este professor irá
aplicar suas estratégias. Este artigo tem como objetivo mostrar a importância e o valor do
planejamento no trabalho que o professor desenvolverá em sala de aula. Abordando o modelo de
planejamento de Vasco Moreto, um professor competente vai criar estratégias de ensino que
possibilitem seu aluno a tornar-se um cidadão crítico, curioso. Este estudo tem como objetivo a
reflexão sobre um novo olhar ao que seja planejar e sua importância no meio educativo.
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INTRODUÇÃO
O planejamento é necessário para a realização de qualquer atividade na perspectiva de se
atingir um objetivo. O Planejar envolve organização de idéias e sistematização das ações para
tomada de atitudes.
Sabe-se que em todos os espaços da vida o planejamento é importante e como não poderia
deixar de ser na escola ele é fundamental, pois envolve a sistematização dos conteúdos em cada
série, a organização de festas escolares, o seguimento de calendários de testes, a marcação de
reuniões e estudos, além de outras atividades inerentes aos educadores.
É no planejamento que acontece a integração entre o professor e a proposta pedagógica da
escola e entre a realidade do aluno, considerando os aspectos sociais, econômicos, políticos, e
culturais de cada um. É momento de reflexão sobre os objetivo de ensino, os conteúdos a serem
trabalhados, os métodos de ensino que devem ser aplicados, para que aconteça a aprendizagem. O
planejamento é um guia de orientação que auxilia na concretização daquilo que se almeja.
Constata-se, porém, que os planejamentos de modo geral, são simplórios e destacam apenas
os conteúdos conceituais a serem ensinados não especificando detalhadamente as ações
necessárias para que se efetive a aprendizagem. Essas ações envolvem conteúdos conceituais,
procedimentais e atitudinais.
Sabendo que planejar é ato de extrema importância para a gestão escolar e do ensino, surge
a necessidade de escrever um artigo sobre a temática: A releitura do planejamento do ensino na
perspectiva de Vasco Moretto, que dá prioridade ao planejamento da aula que foca na
aprendizagem do aluno, priorizando no desenvolvimento de competências, habilidades e atitudes.
O assunto auxiliará na reflexão e valorização do planejamento, tendo em vista a rejeição
de muitos professores, coordenadores, e gestores que não valorizam e nem abrem espaço para o
planejamento em sua essência.
Para a realização desse artigo, será realizada uma pesquisa bibliográfica, que
possibilitará construir conhecimentos a respeito do tema. Os autores pesquisados são: Gil
(1976); Haidt (2001); Moretto (2009)
Espero, portanto, através dessa pesquisa fruto de um olhar científico, contribuir na
reflexão sobre o tema, desmistificando a idéia de que planejar significa perder tempo.

1. PLANEJAMENTO DO ENSINO

O ato de planejar tem se tornado constante e necessário em nosso cotidiano. Tanto na
sociedade, como na política e na educação tudo requer planejamento.
Para planejar é necessário fazer a análise de uma determinada realidade, refletir sobre
as condições existentes e prever as formas alternativas de ação, para superar dificuldades e
alcançar objetivos desejados. Pode ser ainda, em sentido amplo, o processo que visa dar respostas
a um problema, estabelecendo fins e meios que apontem para sua superação, de modo a atingir
objetivos antes previstos, pensando e prevendo necessariamente o futuro. A partir do
planejamento, o homem organiza e disciplina sua conduta, sendo capaz de realizar atividades cada
vez mais complexas.
São várias as teorias sobre planejamento. Uma das mais modernas está vinculada à
Teoria Geral dos Sistemas, utilizada na administração de empresas. Para Gil (1976, p.14, apud
Carvalho), neste enfoque, destaca que: “Planejar envolve ainda quatro elementos necessários a
sua compreensão: processo, eficiência, prazos e metas”.
Pode-se, portanto aplicar o conceito de planejamento às diversas atividades humanas
dentre elas, a educativa uma vez que irão proporcionar maior eficiência, pois exige a determinação
de prazos e a elaboração de metas que irão garantir também o feedback do trabalho desenvolvido.
Gil (1976 p.33)
O planejamento educacional poderia ser definido como o processo
sistematizado, mediante o qual se pode conferir maior eficiência às
atividades educacionais para, em determinado prazo, alcançar o conjunto
de metas estabelecidas.

Esse autor apresenta o planejamento educacional concebido em três etapas:
preparação, acompanhamento e aperfeiçoamento. Na fase de preparação acontece a elaboração dos
objetivos e os passos necessários à sua concretização. Na fase de acompanhamento o plano já foi
colocado em ação. Neste instante a ação educativa do professor e o aprendizado do aluno são
monitorados. Na fase de aperfeiçoamento, a avaliação dos objetivos alcançados e os ajustes
necessários para a consecução dos mesmos são executados.

Haidt (2001, p. 95), destaca os tipos de planejamento na área da educação que podem
variar em abrangência e complexidade:
planejamento de um sistema educacional; o planejamento geral das atividades de
uma escola; o planejamento de um currículo; o planejamento didático ou de
ensino, planejamento de curso, planejamento de unidade didática ou de ensino,
planejamento de aula.

O planejamento de um sistema educacional é o mais amplo, pois prevê a estruturação
e o nível de funcionamento do sistema educacional e fica a cargo do Ministério da Educação, do
Conselho Nacional de Educação e outros órgãos estaduais e municipais. Cada órgão com
atribuições importantes para a unificação do ensino e ao mesmo tempo respeitando as
especificidades de cada região.
O Planejamento Escolar é o planejamento global da escola, envolvendo o processo
de reflexão, de decisões sobre a organização, o funcionamento e a proposta pedagógica da
instituição. Libâneo (1992, p. 221), inclusive acrescenta que esse processo caracteriza-se pela
“[...] racionalização, organização e coordenação da ação docente, articulando a atividade escolar e
a problemática do contexto social”.
O planejamento Curricular é desenvolvido em âmbito escolar, é o processo de
tomada de decisões sobre a dinâmica da ação escolar. Para Haydt ( 2001, p.97)
O planejamento de currículo é a previsão dos diversos componentes
curriculares que serão desenvolvidos ao longo do curso, com a definição
dos objetivos gerais e a previsão dos conteúdos de cada componente.

Por meio dele são estabelecidas as linhas mestras que norteiam todo o trabalho que
expressa nos objetivos gerais a linha filosófica do estabelecimento. Um de seus objetivos é ajudar
aos membros da comunidade escolar a definir propósitos e obter maior efetividade de ensino.
Conforme Gil (1976, p.35) o planejamento do ensino se desenvolve:
A partir da ação do professor. Visa ao direcionamento metódico e
sistemático das atividades a serem desempenhadas pelo professor junto a
seus alunos para alcançar os objetivos pretendidos.

O planejamento de ensino possibilita a organização de uma aula que priorize a
aprendizagem do aluno, principalmente se ele focar no desenvolvimento de competências,
habilidades e atitudes.

2. PLANEJAMENTOS DO ENSINO NA VISÃO DE VASCO MORETO
Moretto destaca que no ensinar devemos: planejar aulas, ministrar aulas e avaliar a
aprendizagem e ao fazer isso devemos focar em cinco recursos importantes que devem ser
desenvolvidos pelo aluno, de forma que desenvolva competências para resolução de situações
problemáticas. Os recursos apresentados pelo autor são: “(...)1- conteúdos conceituais; (...) 2desenvolvimento de habilidades; (...) 3- a linguagem; (...) 4- os valores culturais; (...) 5
administração do emocional”.p.78-95.
O primeiro recurso está ligado aos conteúdos conceituais que precisa ser dominado
pelo professor, podendo então ser considerado um profissional competente. Além do mais o
professor precisa se conhecer e conhecer seus alunos.
Moretto (2009, p.79)
O professor, dominando os conteúdos conceituais relacionados as palavras dado,
informações, conhecimento e saberes, e conhecendo as diferentes epistemologias
á sua escolha, fará uma opção consciente de sua postura no processo de ensino.

O segundo recurso corresponde ao desenvolvimento de habilidades, relacionando-o ao
saber fazer não inato, mais desenvolvido. É preparar o indivíduo para resolver situações novas,
exigindo criatividade do mesmo. É preciso programar situações a serem resolvidas e atividades a
serem executadas.
Quatro habilidades são fundamentais neste contexto: interpretar, planejar, executar e
criticar. Cabe ao professor Interpretar todo o contexto que envolve o aluno; planejar suas ações,
escolher estratégias que facilitem a com preensão do problema.
Moretto (2009, p.85)
O professor deve desenvolver a habilidade de planejar as ações pedagógicas
dentro do modelo da reflexão na ação, ou seja, a cada nova turma, os
planejamentos precisam ser adequados no correr do processo de execução.

O momento da execução do plano de ensino, onde a cada nova ação e reflexão o
professor constrói novos recursos disponíveis. É o aprender a fazer constante. A quarta habilidade
a ser desenvolvida é a capacidade de analisar criticamente os resultados após a execução de seu
planejamento.

O terceiro recurso é dominar diferentes linguagens, utilizando o método dialético onde
a interação se transforma em forte aliado.
Moretto (2009, p. 90)
Em suma, o foco não deve estar nos produtos da educação, mas nos processos
educacionais, sem, contudo, perder de vista os produtos. Por isso dizemos que, à
medida que o sujeito interage com o mundo dos objetos, de conhecimento, ele se
modifica e modifica os objetos, ou seja, nunca haverá uma construção completa,
acabada, mas uma eterna ressignificação dos objetos de conhecimento.

O quarto recurso está ligado aos valores culturais: a ética, a moral, o projeto de sociedade,
as representações, a linguagem, dentre outros. Tendo como uma visão geral, a educação em um
contexto escolar busca formar cidadãos, respeitando costumes e construindo sua história. O
professor competente traz em sua bagagem social seus próprios valores de formação. O aluno
também traz os seus valores já inseridos no contexto familiar. Na escola esse professor irá planejar
suas atividades pedagógicas a partir desses valores, tentando reforçar uns, modificando outros e
construindo novos valores na formação do aluno enquanto cidadão.
O quinto recurso está relacionado à administração emocional. Como ela poderá contribuir
para um bom desempenho?
Moretto (2009, p.94)
A problemática da indisciplina em aula é notória, da mesma forma o é a cobrança
que se faz dos professores para conduzir sua turma com pulso firme, sem,
contudo, lhes dar condições para isso. E o estresse do professor aparece.

Existe em sala de aula o problema da indisciplina por conta das divergências de valores
entre aluno e professor. O que acaba muitas vezes deixando este professor irritado e estressado.
Cabe a este profissional usar de sua competência para ter um controle emocional diante de
determinadas situações as quais irá enfrentar em sala de aula.
O planejamento de ensino existe para que o professor possa seguir um caminho e
direcionar seu trabalho propondo atividades criativas que gerem motivação, aprendizagem
evitando improvisação chegando a alcançar os objetivos previstos por ele. Este planejamento,
chamado de plano de aula, deve ser elaborado de acordo com a disciplina e as necessidades
daquela turma dentro do assunto, podendo haver mudanças durante o curso seguido.

No planejamento de suas atividades pedagógicas o professor precisa fazer escolhas
sobre modelos de relação entre professor e aluno. Estas escolhas formam a base do processo de
ensino aprendizagem.
O plano de aula é uma descrição específica de tudo aquilo que o professor pretende
fazer em sala de aula com seus alunos durante um período específico. Cada sala tem suas
particularidades, diferentes níveis de entendimento, sobre determinados assuntos e dificuldades.
Este educador deve estar apto a construir um plano satisfatório que leve tudo isso em
consideração.

O plano de aula é um instrumento que irá nortear o trabalho do professor,

ajudando-o a atingir todos os objetivos por ele pré-determinados.
Moretto (2009 p.100)
O professor precisa planejar sua atividade pedagógica, procurando responder às
perguntas: por que, em que condições e com que recursos. Na resposta ao por
quê?, focamos a situação complexa a ser compreendida e os objetivos a serem
alcançados. Nas condições, temos as estratégias a seguir para alcançar os
objetivos. Nos recursos, planejamos o que precisamos de elementos de apoio
para realizar o com sucesso o que foi planejado.

Conforme o autor quando responde ao planejar por quê? foca nos objetivos e nas
condições que possam possibilitar alcançar os mesmos, sem esquecer de prevê os recursos de que
dispõe para efetivar seu trabalho com sucesso. Daí a afirmação de que o “Planejamento
pedagógico é uma situação complexa para a qual o professor precisa desenvolver sua
competência”, (p.100)
Segundo ele nenhuma situação é igual à outra. “cada relação sempre terá os
componentes da incerteza, da singularidade e do conflito de valores”. (p.100). O que não deve
gerar por parte do professor, descrença na importância do planejamento. A experiência do
professor e a flexibilidade no remanejamento dos procedimentos são valiosas. Não devem ser
motivo para improvisações.
Ao pensar em “planejar: quem para quem?” o autor coloca quatro componentes que
favorecem a aprendizagem:
Moretto (2009, p. 101, 102)
O professor precisa conhecer-se do ponto de vista de sua própria personalidade.
(...) o professor precisa conhecer seus alunos, com suas características

psicossociais e cognitivas. (...) O professor precisa conhecer a epistemologia e a
metodologia mais adequadas às características de sua disciplina. (...) o professor
precisa conhecer o contexto social de seus alunos.

O professor precisa conhecer a si mesmo, pois isso será importante na escolha de suas
estratégias que poderão ou não fracassar. Precisa conhecer também seus alunos para que possa
planejar a partir das necessidades daquela turma e por isso, é de fundamental importância que
conheça as metodologias de ensino, para que possa escolher aquela mais adequada à turma que irá
aplicar. E por último conhecer o contexto social, no qual este aluno está inserido, para que a
aprendizagem do mesmo seja significativa.
Quando se refere ao planejar: “o que para quem?”, amostra que este professor deve utilizar
de sua competência e de seus conhecimentos pedagógicos para elaborar estratégias que favoreçam
uma aprendizagem significativa para esse aluno. Sendo o plano construído dessa forma acredita
que o sucesso no ensinar será alcançado.
Em um planejamento onde são respeitadas as diversidades dos alunos, e onde o professor é
competente e capacitado para criar estratégias que venham proporcionar uma aprendizagem com
resultados positivos para a turma, o plano deixa de ser apenas uma técnica obrigatória exigida pela
escola, para se tornar algo prazeroso, dinâmico e colaborativo, que irá possibilitar ao aluno buscar,
tornar- se curioso e possa aprender com prazer.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para que haja um bom planejamento é necessário que o professor faça uma análise da
realidade onde irá desenvolver seu trabalho, refletindo sobre as condições existentes tanto por
parte do aluno, da comunidade e da escola e prever formas alternativas de ação, para superar
dificuldades e alcançar objetivos desejados.
Ao planejar e preparar suas aulas o professor deve ser criativo e cuidadoso com a
importância da aprendizagem do aluno, selecionando conteúdos conceituais que sejam
significativos.
Outro fator importante está ligado aos conteúdos procedimentais que são as atividades
desenvolvidas pelo aluno e que darão condições de fazer um acompanhamento mais de perto das

aprendizagens dos mesmos, podendo modificar ou alterar o percurso do seu trabalho uma vez que
o planejamento deve ser flexível e o professor deve cada vez mais buscar o aperfeiçoamento do
seu trabalho.
Ficou nítido que o planejamento de ensino possibilita a organização de uma aula e que
deve focar no desenvolvimento de competências, habilidades e atitudes. Desta forma a experiência
do professor é importante mais não deve ser motivo para que o mesmo se confie nela e não planeje
sua aula.
O professor precisa conhecer a si mesmo, seus alunos, as metodologias de ensino, o
contexto social no qual este aluno está inserido, só assim poderá efetivar um bom trabalho.
Quando são respeitadas as diversidades dos alunos, e onde o professor é competente e
capacitado para criar estratégias que venham proporcionar uma boa aprendizagem neste caso o
plano deixa de ser considerada mais uma

burocracia exigida, tornando-se algo prazeroso,

dinâmico e colaborativo.
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