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JUSTIFICATIVA

O presente trabalho busca analisar parte das experiências vivenciadas na Escola 
Estadual João Godeiro, através do subprojeto de Pedagogia, do Campus Avançado de 
Patu/RN, vinculado ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência –
PIBID, envolvendo graduandos e professores da escola. Esses últimos na condição de 
supervisores.

Como programa formativo, o PIBID oportuniza aos estudantes de licenciatura –
nesse caso, Pedagogia – inserir-se em ações práticas que contribuam para o 
desenvolvimento de suas capacidades, através da elevação da qualidade de sua 
formação inicial, como preconiza a Portaria 260/2011-CAPES.

Tendo em vista as diversas competências e habilidades necessárias para a 
formação do pedagogo na atualidade, vemos que o planejamento, ferramenta esta de 
posse do professor no auxilio das aulas, ainda é tema de discussão ferrenha entre os 
professores que relutam em planejar pouquíssimas vezes para a execução de suas aulas.

Segundo MENEGOLLA e SANT’ANNA, 1991, p. 43, o planejamento:

É encarado como algo que existe apenas para satisfazer a burocracia 
escolar. A ideia geral é de que se faz planejamento porque é exigido e 
não porque se sente a necessidade de planejar para se desenvolver 
uma ação mais organizada, dinâmica e científica. 

Nesta ocasião, o planejamento é um processo educativo que se manifesta em 
diversas instâncias (sala de aula, semestral, anual) onde é preciso sistematizar o que é 
preciso para o alcance da aprendizagem, neste caso levamos a seguir uma análise desse 
processo na escola parceira por parte dos professores envolvidos e uma pequena
discussão bibliográfica de forma a contribuir para nossa formação, (uma vez que 
denominamos como professores em formação) bem como apresentar para os docentes 
da escola a grande importância do planejar, devido à ausência constante do 
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planejamento para a realização das aulas e o pouco envolvimento em conjunto para a 
sistematização de ideias para com o processo educativo na escola.

OBJETIVOS

Refletir sobre o planejamento dos professores supervisores da escola parceira e 
as ineficiências percebidas nas práticas de planejamento coletivo, na busca do 
redimensionamento do fazer pedagógico dos mesmos e na proposta da necessidade de 
se construir este “roteiro” de trabalho, uma vez que os objetivos do programa e do 
subprojeto oportunizam na partilha de experiências formativas visando à construção e 
socialização de saberes.

METODOLOGIA

O planejamento, nesta ocasião, é discutido a partir das atividades realizadas na 
Escola Estadual João Godeiro, no âmbito do Subprojeto Pedagogia/PIBID, a partir do 
trabalho dos professores supervisores. Partindo da convivência com eles, constatou-se a 
ausência do planejamento sistemático, elemento indispensável para o desenvolvimento 
do trabalho pedagógico. No entanto, a evidência se tornou mais forte a partir da 
primeira reunião denominada de estudo pedagógico, reconhecida como tal de semana 
pedagógica, onde não se via a inserção de um tempo disponível para o planejamento
propriamente dito, que deveria acontecer de forma coletiva para todo o ano letivo. Nesta 
perspectiva, conceitos de autores como MENEGOLLA e SANT’ANNA (1991); 
LIBÂNEO (1994); PERRENOUD (1999); HERNÁNDEZ (1998), referentes ao
planejamento, foram analisados com a finalidade de dar sustentação a esta produção. 
Sendo assim, considerou-se que o ato de planejar “sempre parte das necessidades e 
urgências que surgem a partir de uma sondagem sobre a realidade”. (MENEGOLLA e 
SANT’ANNA, 1991, p. 19).

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Planejar é um termo que designa antecipação, aquilo que se produz com uma 
finalidade de realização. Em olhares pedagógicos, planejamento remete a ideia de aula, 
semestre, anual, enfim, aquilo que se deseja efetivar em termos educacionais. O 
planejamento de aula é o querer do professor na realização da aprendizagem dos alunos 
e a disposição do ensinar, que se constitui de inúmeras partes propícias para tal 
finalidade. Falar de planejamento de ensino parece ser um assunto tão batido e 
desgastado, porém, com o passar do tempo é importante perceber que a maneira de se 
planejar hoje não é a mesma que há vinte anos, conforme aponta Hernández:

“quando não existia a síndrome do excesso de informação, ou há 40, 
quando se pensava que as disciplinas se articulavam por regras 
estáveis, ou há 80, quando muitos campos disciplinares estavam em 
fase de definição” (HERNÁNDEZ, 1998, p. 63). 

Percebe-se, assim, que o passar dos tempos altera o modo de planejar a vida. Por 
isso, mesmo que sejam utilizados conceitos semelhantes, o contexto é diferenciado, e é 
por isso que em momentos diferentes o planejamento assume papéis singulares. No 
entanto ao planejar o professor precisa ser reflexivo na sua prática, já que a mesma 
contribui para um melhor desenvolvimento de suas aulas, e aprendizagem dos alunos. O 
professor precisa tomar consciência de que esse processo se tornará presente ao longo 



de toda vida profissional, o que o torna capaz de enriquecer a sua prática, e propiciar 
mudanças a nível curricular e até organizacional da escola.

Perrenoud (1999), afirma que:

“A reflexão possibilita transformar o mal-estar, a revolta, o desânimo, 
em problemas, os quais podem ser diagnosticados e até resolvidos 
com mais consciência, com mais método. Ou seja, uma prática 
reflexiva nas reuniões pedagógicas, nas entrevistas com a coordenação 
pedagógica, nos cursos de aperfeiçoamento, nos conselhos de classe, 
etc. - leva a uma relação ativa e não queixosa com os problemas e 
dificuldades.”

Os objetivos, como parte indispensável nesse processo, representam fortemente 
a linha de chegada. É a partir disso que o professor delineia as atividades a serem 
realizadas. Na discussão conceitual sobre planejamento e reflexão, observa-se que 
planejar e refletir ainda são ações que o docente deve desenvolver no interior da escola 
pública. 

O PIBID visa a promover melhoramentos para a educação básica no país, a 
partir de mudanças educativas na escola parceira, considerando os índices apresentados 
nas 03 (três) últimas avaliações do IDEB, entre os anos de 2005 (2,8), 2007 (1,9) e 2009 
(2,6). O Subprojeto Pedagogia representa uma oportunidade de interligar o campo 
acadêmico às escolas públicas, uma vez que juntas terão uma relação de formação do 
pedagogo em conjunto, isto é, o estudante universitário de pedagogia estará em seu 
“laboratório” aprendendo para além dos modelos teóricos, vivenciando a prática 
pedagógica dentro da realidade escolar. Nesse sentido, estreitando a temática em 
discussão, na escola parceira, observa-se que poucas vezes o planejamento é algo de
significativa importância. Persiste uma resistência sobre o fato do planejar dentro da 
escola, no sentido do planejamento da aula, isto é, alguns, em determinado momento,
relutavam em nos mostrar suas propostas docentes para o ano que se iniciava, alegando 
que, em casa, planejavam com mais tranquilidade.

No entanto, alguns se utilizavam dos planos anuais anteriores, para aplicação na 
turma do corrente ano, não refletindo sobre os níveis cognitivos dos alunos, 
perpetuando assim, os mesmos objetivos materiais, sem considerar a realidade e as 
necessidades da sala e também da escola. Contudo, parece inviável planejar dessa forma 
para as turmas, pois estas não são uniformes, homogêneas e idênticas e “na elaboração 
de plano de aula, deve ser levar em consideração, em primeiro lugar, que a aula é um 
período de tempo variável” (LIBÂNEO, 1994, p. 241).

No que tange ao planejamento em conjunto, observa-se que não o fazem, a não 
ser em momentos típicos como a semana pedagógica, que pelo nome não faz jus ao 
tempo utilizado, resumindo-se a apenas três dias de reunião, onde se apresentou uma 
amostragem dos dados sobre as turmas e as condições dos alunos. Não que isto fosse 
desnecessário, mas fundamental para os professores ficarem a par das situações dos 
alunos, mas que precisam, também, com mais frequência, reunidos em conjunto,
sistematizarem ações elementares para o processo das aulas, refletirem sobre a ação e
tornar isto habitual. Em outras palavras, os professores precisam trocar suas 
experiências entre si de forma a contribuir para o redimensionamento da prática.

A busca pela qualidade da educação sempre foi, e outrora será, um dos objetivos 
lineares dos professores, pois é a partir dela que se busca a qualidade dos benefícios da 
vida e ainda a formação humana necessária. Desta forma, é a partir da análise do 
processo do programa durante esse período de existência na escola parceira que 
buscamos realizar uma análise das práticas realizadas e ainda o nosso olhar 



investigativo e conclusivo sobre a prática dos professores supervisores. No entanto, não 
buscamos nos diferenciar e com isso nos colocarmos em superioridade, uma vez que 
estamos em formação universitária, mas que realmente queremos sistematizar e 
fortalecer o princípio de colaboração em ambas as partes para que haja desenvolvimento 
e assim gere resultados positivos na aprendizagem dos alunos envolvidos nas séries 
iniciais da escola.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Portanto a ação de planejar faz parte da história do homem, pois a vontade de 
transformar é uma preocupação que acompanha a maioria das pessoas. Pensar e planejar 
são atos que agem concomitantemente. Ao iniciar o dia, o homem pensa e distribui suas 
atividades de acordo com o seu tempo e com suas necessidades: o que irá fazer, como 
fazer, para que fazer e com o que fazer. Nas mais simples ações humanas do dia-a-dia, 
quando o homem pensa de forma a atender seus objetivos, ele está planejando, sem 
necessariamente registrar de forma técnica as ações que irá realizar durante o dia. 
Assim, pode-se dizer que a ação de planejar, ou o planejamento, faz parte da vida. 
Aquele que não mais planeja, corre o risco de realizar as coisas de forma mecânica, 
alienada e, como consequência, sua ação não ter um sentido definido.

Repensar a prática pedagógica é um dos processos indispensáveis para um bom 
desenvolvimento e formação do professor, ainda que este já possa ter passado pelo 
processo acadêmico, ou tenha durante sua vida, realizado experiências afins das quais 
tenham a inteira ligação com a formação continuada, pois cada dia a educação assume 
diversas formas de obtenção de conhecimento, novos lugares, novos papéis, e consigo 
traz para o professor um papel de flexibilidade e de redimensionamento de sua prática. 

No tocante a questão deste trabalho, é preciso que o planejamento seja uma das 
ferramentas mais utilizadas pelos professores em sua prática, e que assuma a 
responsabilidade de responder às necessidades dos alunos, a realidade emergente da 
escola e etc. Mesmo com a existência do livro didático, referência do trabalho docente 
em sala de aula, o professor deve portar-se como produtor de seus planos,
correspondentes à realidade dos alunos, pois o plano “é um roteiro de uso diário na sala 
de aula; é um guia de trabalho; é um manual de uso constante; enfim, é um roteiro que 
direciona uma linha de pensamento e ação” (MENEGOLLA e SANT’ANNA, 1991, p. 
47) e que esteja disposto a sofrer alterações à medida que o momento não estiver 
propicio a aprendizagem do mesmo. E com isso também se ligar a questão dos próprios 
professores concretizarem as reuniões de planejamento coletivo periodicamente para 
avaliarem os resultados e tomar certas decisões cabíveis quanto ao ensino.

Estes propósitos são formas concernentes aquilo ao qual o programa PIBID
define como objetivos que é justamente incentivar a formação de docentes em nível 
superior para a educação básica. Em outras palavras e em relação ao discutido, a 
reflexão sobre o planejar permite-nos apregoar o aperfeiçoamento dessa prática e ao 
mesmo tempo contribuir com os docentes da escola parceira, uma vez que buscamos 
planejar variadas atividades em conjunto para realização nas datas comemorativas e em 
outros momentos pedagógicos, representando assim o papel dos professores 
supervisores como coautores de nossa formação acadêmica em pedagogia. Doravante 
aos objetivos do subprojeto, temos que promover a integração da universidade com a 
comunidade, nisto através da partilha das experiências formativas que se constroem no 
trabalho escolar, onde todos aprendem em conjunto, constituindo-se numa ação de 
mutualidade.
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