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“ Passa o tempo. 
Como passa, passou o tempo. 

Oh! Frase feita, 
Inútil consolo e alívio. 

Passo este tempo que me passa. 
Passo pontos de interrogação, helespontos, helespantos. 

Passo a ponte, o poente. 
Deliberadamente passo 
Mas sem pressa, passo 

a passo. 
Passo os fusos horários 
e passeio entre o sonho 

e as palavras. 
Também entre as obscenas por decreto. 

Pois menor que meu sonho 
não posso ser”. 

 
(Lindolf Bell – O Poema do Andarilho -  

Cap. V – O Código Das Águas – 1984). 



 

 

RESUMO 

A temática do planejamento perpassa diferentes espaços sociais e, no âmbito da 
educação, é um tema presente em todas as instituições de ensino. Planejamento, 
como prática social, é composto, por um lado, de relações entre os sistemas 
econômicos, políticos e educacionais e, por outro, pela interdependência entre esses 
sistemas para realizar-se como atividade social. Historicamente o planejamento 
surge como um instrumento regulador do Estado e articulador do sistema capitalista, 
podendo instaurar movimentos socialmente contraditórios, ocupando-se de tais 
contradições, nem sempre explícitas no espaço escolar. Neste cenário, esta 
pesquisa discute a representação social de um grupo de professores em formação 
acerca do planejamento. Foram sujeitos desta pesquisa um grupo de 22 alunas do 
curso de normal/magistério, de uma escola pública do município de Timbó, SC. A 
base metodológica está vinculada ao paradigma qualitativo de investigação nos 
moldes da pesquisa participante e a base teórica fundada na teoria das 
representações sociais e em estudos sobre planejamento educacional. Parte do 
pressuposto de que compreender tal representação social colabora com os estudos 
sobre planejamento, por se constituir num esforço de compreensão das práticas 
escolares e, por decorrência, da própria realidade social. Por meio da investigação 
desenvolvida, a representação social do grupo a cerca do planejamento se 
apresenta materializada em quatro categorias: organizacional, administrativa, 
pedagógica e política. Compreendendo que as representações sociais 
convencionalizam objetos, pessoas ou acontecimentos e os localizam em uma 
determinada categoria, é possível afirmar que, para este grupo, é nuclear o 
planejamento como um organizador da ação, ancorando a construção da escola 
como espaço organizado e dos registros como modelos de organização. Os 
pensamentos são organizados de acordo com um sistema que está condicionado 
por representações sociais e atua na prescrição de comportamentos e condutas. 
 
Palavras-chave : Planejamento educacional. Representações sociais. Práticas 
escolares. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 

The planning goes through different social spaces and, in education, is a theme 
present in all educational institutions. Planning as a social practice, is composed on 
the one hand on relationships between economic systems, political and educational 
and, secondly, as an interdependence between these systems to take place as a 
social activity. Historically, planning appears as an instrument regulatory of a State 
and as an articulation of the capitalist system and may introduce contradictory social 
movements, by dealing with such contradictions, not always explicit in school. In this 
scenario, this research discusses the social representation of a group of teachers 
training about planning. The subjects of this study were a group of 22 students from 
the normal / teaching in a public school in the city of Blumenau, SC. The 
methodological basis is linked to the paradigm of qualitative research on the model of 
participatory research and theoretical basis based on the theory of social 
representations and studies on educational planning. Assumes that understand this 
representation works with social studies planning as it constitutes an effort of 
understanding of school practices and, consequently, of social reality. Through the 
research undertaken, the social representation of the group has materialized into four 
categories: organizational, administrative, educational and political. Understanding 
that social representations conventionalized objects, people or events in a particular 
category, it is possible to say that for this group the nuclear planning is an organizer 
of the actions, promoting the building of an organizing school and the records as 
models of organization. The thoughts are organized according to a system that is 
conditioned by social representations and it acts prescribing behaviors and conducts.  
 
Keywords :  Educational planning. Social representations. School practices. 
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1 INTRODUÇÃO 

“As relações que se estabelecem em nossas vidas podem até acontecer por 
acaso, mas, pela linguagem, construímos sentidos que nos permitem compreender 

os ecos que permanecem em nós”.  
(SILVA et al, 2009). 

1.1 PLANEJANDO A ESCRITA 

Para começar a escrever é preciso decidir por onde começar. O decidir já se 

aproxima do meu objeto de pesquisa, o planejamento. 

O começo de tudo é difícil, há que se gastar tempo em pensar como começar; 

os rituais de escrita que permeiam o campo acadêmico deixam os dedos pesados e 

o pensamento amedrontado. Como posso escrever se não sei como fica melhor ou 

por onde começar se não sei bem ao certo aonde quero chegar?  

Pensei muito e planejei começar meu texto contando, a meu modo, uma 

história, a história de como cheguei a esse objeto de pesquisa e o que me fez 

investigá-lo. 

Cheguei ao mestrado decidida a pesquisar PLANEJAMENTO e durante os 

primeiros meses tive vontade de trocar de tema, pois não conseguia formular minha 

pergunta de partida. Ouvi repetidas vezes: Qual é mesmo sua pergunta de partida? 

Quase fui vencida pelo cansaço, mas o desejo de compreender como os 

professores vêem o planejamento foi mais forte.  

Nesse primeiro ensaio de dar início ao texto, tenho a impressão de que nada 

que escreverei ainda não tenha sido dito e que o começo pode não ser bem um 

começo, mas...  começar é preciso! 

Nesta etapa do trabalho, me sinto solitária, ou melhor, na companhia de uma 

tela que só mostra o que eu escrevo, eu e ela e ela e eu; assim estão sendo 

trilhados meus dias de profundo mergulho no texto, no meu texto, que mesmo sendo 

meu, tem a presença constante do outro, pois estou enredada numa teia de relações 

que estabeleço com tudo que me cerca.  Apesar de ter medo de escrever, pulsa na 

minha mente um pouco de poesia, que é uma das minhas paixões.  



16 

 

A palavra enredada me fez recordar um texto poético que escrevi durante o 

primeiro ano do mestrado, quando o turbilhão de informações me fazia perder o 

sono, a fome e me atraia para o papel, para o desejo do registro que se não 

acontecesse deixaria para trás uma história que o tempo vai apagando. 

Apresento, a seguir, um ensaio de escrita, uma escrita singela que retrata um 

pouco das reflexões que me acompanharam nessa caminhada. 

O mundo em rede 
 
Rede de pesca,  
de laranjas, 
de cabelo,  
de pessoas,  
de computadores, 
Todos em rede. 
Redes... 
Que alimentam, 
Que prendem, 
Que organizam, 
Fios que se entrelaçam, 
Que unificam, 
Que fazem a rede ser rede. 
Redes coloridas, fortes, fracas. 
Redes com fios de nylon, de linha, de seda, de corpo, de ondas. 
Rede enredada, trançada, unida, grudada 
Rede aberta, fechada, “enosada” 
O mundo em redes! 
Redes que fecham, que unem, que escravizam... 

Ao escrever os caminhos que me levaram ao tema Planejamento na 

Educação, vou contando um pouco da minha história, do espaço de onde falo, das 

relações que se entrelaçam, enfim, destas redes de representações que fazem com 

que eu seja quem sou. 

Defendo que ao contar a própria história com a pesquisa, damos pistas ao 

leitor da caminhada que fizemos durante toda a trajetória da pesquisa e nos 

compomos como pessoas de carne e osso, como seres pensantes, que choram, 

riem, sentem dor, frio, calor, raiva, paixão e uma multiplicidade de sentimentos 

humanos. Enfim, que não deixamos de ser quem somos! 
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1.2 PLANEJAMENTO: TRAJETÓRIA PESSOAL NA CONSTRUÇÃO DO OBJETO 

Escrevendo sobre planejamento, percebo que meu interesse em estudar este 

tema foi sendo construído em diferentes momentos da minha trajetória acadêmica e 

profissional. Alguns episódios da minha vida, em especial na caminhada profissional, 

ficaram guardados na memória e foram se tornando tão freqüentes que o que estava 

guardado, passou a ficar a mostra. Estava nas minhas falas, nas minhas práticas. 

No início da minha carreira profissional como professora, ainda no tempo em 

que era aluna do 3º magistério, assumi uma turma de 2ª série do ensino 

fundamental. Foi a minha primeira experiência na área da educação. As primeiras 

funções foram aprender a fazer o registro escrito do planejamento das aulas. A 

pouca, ou melhor, nenhuma experiência, fazia com que eu escrevesse tudo o que eu 

iria falar e fazer. Tenho os meus primeiros cadernos com os planos de aula 

guardados e revê-los agora com um olhar de vinte anos de experiência, é pura 

nostalgia. Como eu conseguia ser tão tecnicista, tão romântica, florear, colar 

figurinhas e perder tempo com insignificâncias. Mas, penso também: seriam mesmo 

insignificâncias? 

O planejamento para mim era passar horas escrevendo tudo o que eu 

pretendia que acontecesse, uma preocupação em manter os alunos ocupados, em 

vencer os conteúdos propostos pelo livro didático, afinal, eu não sabia o que e por 

que os alunos precisavam aprender isso ou aquilo. 

Com o passar do tempo fui ficando mais segura e no curso de pedagogia tive 

a oportunidade de trocar idéias com as colegas de sala, que registravam o 

planejamento de suas aulas nos intervalos das aulas que assistíamos. 

Os quatro anos no curso de graduação foram anos de muito planejamento. A 

nossa turma foi a primeira turma de Pedagogia, com habilitação em séries inicias e 

pré-escolar. Tínhamos muitas disciplinas de fundamentos e o planejamento fazia 

parte de todas elas. Preparar aulas para aplicar com as colegas da classe, ou com 

as crianças de alguma escola, eram práticas rotineiras no curso. 

Costumeiramente a construção dos chamados planos de curso eram 

considerados os mais complexos. Estávamos aprendendo a ver a escola a partir das 

teorias críticas e pós-críticas, mas o livro didático ainda era nosso guia.  
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Minha trajetória de formação acadêmica foi atravessada pela vontade de 

saber escolher o que ensinar e como ensinar, de construir planos de ação, projetos 

inovadores, escritos de maneira lógica e coerente. Foi um processo de (re)significar 

práticas cristalizadas, de ousar práticas inovadores, de me expor e ter coragem para 

transformar a escola num espaço dinâmico, onde professor e aluno sejam 

considerados protagonistas do processo ensino aprendizagem. 

Os anos foram passando e a ousadia foi aumentando, mas o parar para 

pensar sobre a ação ainda criava certo desconforto, por considerar que eu ainda 

estava muito apegada aos modelos de planejamento que me constituíram como 

professora e isso me incomodava. Afinal o que é planejar? Como fazer um bom 

planejamento? A inquietação estava sempre presente. 

Com o passar dos anos assumi o cargo de coordenadora pedagógica da 

Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de Timbó e neste espaço de tempo 

convivi com a ausência de planejamentos, com a improvisação e com falas de 

professores que consideravam o planejamento um fardo pesado para carregar. 

A função exigia a cobrança do planejamento sistematizado e a realidade 

apresentava uma situação caótica de descrença na palavra escrita. Ouvi muitas 

vezes que o papel aceita tudo, que o mais importante é saber fazer. 

O desafio foi construir um plano de curso com os professores da educação 

infantil de uma rede, que não possuía nenhum referencial teórico ou metodológico 

para dar suporte. 

Construímos um planejamento para ser aplicado nas turmas de pré-escola e 

nos agrupamentos dos NEIs (creches), que atendiam crianças de quatro meses a 

seis anos.  Tratava-se de uma tentativa de registrar o pensamento daquele grupo de 

professores e de utilizar o referencial proposto por Sônia Kramer, no livro Com a 

Pré-escola nas mãos.  A construção feita passou a ser um roteiro e acabou 

ganhando a forma de um documento estático, pronto e acabado que cumpria 

apenas sua função de registro, desvinculado do movimento de planejar e replanejar 

e ação. 

Findos os quatro anos de atuação junto a Secretaria Municipal de Educação, 

voltei para sala de aula e passei a arriscar outras formas de planejamento. Um 

planejamento com a participação dos alunos. Foi uma experiência bastante 

significativa. Neste período, escrevi três relatos de experiência que compilavam as 

atividades desenvolvidas com o grupo. 
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Com o passar dos anos fui convidada para coordenar duas escolas de ensino 

fundamental da rede municipal e, para minha surpresa, os mesmos desafios 

estavam novamente no meu caminho e agora eram mais ousados, pois teríamos 

que construir um Projeto Político Pedagógico.  

As duas escolas eram muito diferentes, uma escola estava localizada num 

bairro carente e grande parte do quadro de professores e funcionários era 

contratado temporariamente; isso tornava o trabalho mais difícil, pois os professores 

não se sentiam autores do projeto e a rotatividade impedia a continuidade do 

trabalho. Foi construída uma proposta para que as crianças passassem mais tempo 

dentro da escola. Feita a escolha por trabalhar com projetos didáticos e com 

atividades alternativas no período oposto às atividades do ensino regular, 

ensaiávamos uma experiência de escola em período integral. 

Na outra escola a realidade era de uma escola que atendia crianças de vários 

bairros e a equipe de professores era mesclada entre contratados e efetivos. O 

Projeto Político Pedagógico caminhava para um trabalho mais sistemático. O grupo 

de professores de 1ª a 4ª série optou pelo trabalho com projetos didáticos e os 

professores de 5ª a 8ª série, sentiam-se mais seguros em trabalhar separadamente, 

cada um na sua área, porém alguns estavam abertos para tentativas de integrar as 

disciplinas. 

As duas escolas, assim como possivelmente todas as outras escolas, tinham 

a prática de escrita e entrega do plano de curso ou plano anual, e essa entrega não 

passava de mera burocracia pedagógica, se é que esse termo existe. 

Permaneci na coordenação das duas escolas por um período de dois anos e 

depois passei a coordenar somente a segunda escola relatada. Neste ano de 2009 

completam-se onze anos de minha atuação como coordenadora pedagógica nesta 

escola. 

Nos primeiros anos de minha experiência com este grupo, as práticas de 

planejamento com os professores das séries iniciais do ensino fundamental eram 

realizadas por meio de encontros por grupos nas horas atividade dos professores. 

Registrávamos o que pretendíamos fazer com os alunos, trocávamos experiências e 

construímos sistematizações que envolviam objetivos, materiais e métodos e 

referências. 

Refletíamos sobre a escolha do trabalho com projetos didáticos e sobre as 

práticas, intencionando teorizar e compreender como se dava o processo de 
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aprendizagem das crianças e o nosso. Ao final de cada ano letivo, alguns 

professores registravam os melhores momentos das suas práticas e organizavam 

em forma de relato para os pais. 

Os projetos eram uma parte importante das atividades da sala de aula, mas 

em muitos momentos caíamos na inércia didática, nas atividades rotineiras que se 

distanciavam do objetivo que tínhamos por ora, de transformar a prática escolar em 

práxis educativa, de construir um processo criativo e de formação. Para Hernández 

(1998, p.10), os projetos 

não podem ser aplicados de maneira generalizada e seguindo um ímpeto 
inovador sem desvirtuá-los. Não porque exijam um complexo acúmulo de 
saberes, mas sim porque requerem uma vontade de mudança na maneira 
de fazer do professorado e um assumir o risco que implica adotar uma 
inovação que traz consigo, sobretudo, uma mudança de atitude profissional. 

Aproximando mais o espaço de tempo, no ano de 2007, o município de 

Timbó, assim como muitos municípios do país, implantaram o ensino fundamental de 

9 anos, cumprindo a Lei Federal n° 11.274, de 06 de  fevereiro de 2006 que alterou a 

redação dos artigos 29, 30, 32 e 87 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBEN – 9394/96). A referida lei estabeleceu o prazo até 2010 para 

implementar a obrigatoriedade do Ensino Fundamental de nove anos (BRASIL, 

2009).  

Como a Rede Estadual de Ensino implantou o Ensino Fundamental de Nove 

Anos a contar do ano letivo de 2007, a Rede Municipal de Ensino de Timbó, 

procurando evitar diferentes normativas para o Ensino Fundamental no mesmo 

município, aprovou pela Lei Complementar Municipal n° 323, de 07 de dezembro de 

2006, a obrigatoriedade da matrícula de crianças a partir de seis anos de idade, 

implementando assim a ampliação do Ensino Fundamental para nove anos.  Isso 

trouxe a necessidade de reformulação da proposta pedagógica existente já que 

crianças de seis anos começariam a freqüentar a escola. 

A reestruturação da proposta considerou a infância como tempo social, 

respeitando os direitos fundamentais das crianças, suas potencialidades e 

necessidades, curiosidades e culturas infantis. O direito à infância na escola, com 

ênfase na sua participação efetiva, desafia tanto o caráter homogeneizador, quanto 

disciplinador da instituição.  
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Para reestruturar a proposta foram realizados encontros de estudos acerca do 

Ensino Fundamental de nove anos, com todos os profissionais atuantes nas turmas 

de alfabetização (1º ano e 1ª série) e com a equipe diretiva das escolas.  

A proposta não tinha como preocupação apenas a implantação e ampliação 

dos anos de escolaridade obrigatória, mas, sobretudo, a emergente reestruturação da 

escola para que as crianças pudessem viver sua infância, tendo seus direitos 

fundamentais assegurados.   

Várias reflexões permitiram ao grupo compreender a infância como um tempo 

social e que as crianças aprendem formando conceitos e não memorizando ou 

exercitando os conteúdos e atividades da escolarização. Foi a partir destas reflexões 

que repensar a forma de planejar e efetivar o trabalho educacional-pedagógico com 

as crianças na escola começou a ser revisto. Como coordenadora pedagógica 

participava diretamente das discussões e da implementação das propostas, o que me 

proporcionava também revisão de minhas próprias concepções. 

O planejamento, do modo como era elaborado nas escolas, foi revisto com o 

objetivo de transcender os conteúdos da escolarização, partiu de uma proposta de 

aprendizagem por conceitos e variação das linguagens. “Deve haver também 

conexão entre o desenvolvimento e a aprendizagem, entre as diferentes linguagens 

simbólicas, entre o pensamento e a ação e entre autonomia individual e 

interpessoal” (EDWARDS, 1999, p.77). 

O foco do planejamento passou a ser a aprendizagem por conceitos, a 

organização de objetivos educacionais centrados nos conceitos fundamentais para 

os anos iniciais do Ensino Fundamental, as linguagens e a utilização de diferentes 

espaços nas rotinas escolares. 

As leituras sobre planejamento participativo, tendo a criança como 

protagonista do processo de escolarização, partindo do esquema planejar–fazer– 

rever–replanejar começaram a me angustiar cada vez mais. 

O planejamento [é] entendido no sentido de preparação e organização do 
espaço, dos materiais, dos pensamentos, das situações e das ocasiões 
para a aprendizagem. Isso permite o intercâmbio e a comunicação entre 
três protagonistas e parceiros interativos da escola: crianças, educadores e 
famílias. (EDWARDS, 1999, p.115). 

Eu era aprendiz neste processo e estava encantada com a possibilidade de 

repensar a escola, o planejamento. Conheci autores que davam suporte teórico e 
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que me convenciam que era possível planejar partindo da premissa de que a 

criança pode ser (co)autora e protagonista do processo de construção do 

conhecimento. Pensei nas possibilidades de ampliar os registros escritos que 

fazíamos, já que tínhamos o contato semanal para planejar os temas de estudo. 

Os professores resistiam à entrega dos planejamentos, talvez pelo medo de 

se expor, ou melhor, de ter que mostrar o que iriam fazer com as crianças para a 

coordenação e para a assessoria pedagógica contratada pela prefeitura. O 

desconforto era grande e a resistência era demonstrada na entrega com atraso dos 

planejamentos e até da não entrega. Porém preciso ressaltar que na escola onde 

atuo, o grupo de professores de 1º ano a 4ª série costuma “embarcar” nas propostas 

e experimentar possibilidades diferenciadas de atuação. 

Durante este processo de implantação do ensino fundamental de nove anos 

em 2007, apenas as professoras do 1º e do 2º ano entregavam o planejamento. No 

ano seguinte propus, ou impus (hoje já não sei mais o que realmente fiz), que todos 

os professores de 1º ano a 4ª série construíssem o planejamento e entregassem 

semanalmente.  

A proposição inicial era poder intervir na prática, sugerindo diferentes 

estratégias para trabalhar os conteúdos, utilizando as diferentes linguagens. Para 

sistematizar ainda mais, ou melhor, para padronizar o planejamento, elaborei um 

“bloco plano”, conhecido em nosso meio como blocão, que passou a substituir os 

cadernos, ou folhas de planejamento dos professores. O mesmo estava dividido em 

pauta diária, descrição das atividades, objetivos, conceitos, espaços e linguagens. 

A proposta feita ao grupo transformou a estrutura do planejamento 

diário/semanal. Antes do uso do “blocão”, o registro do planejamento normalmente 

era resumido em pautas objetivas, sem descrição do procedimento e da atividade 

que seria desenvolvida com o grupo. Essas pautas estavam ligadas ao 

planejamento dos projetos didáticos, que já descreviam os conceitos e possíveis 

atividades a serem desenvolvidas e, por isso, não eram tão detalhadas.  

Havia uma preocupação com o uso de diferentes estratégias de trabalho e 

variação das atividades, envolvendo as áreas do conhecimento. Buscávamos incluir 

a participação da criança, dando vez e voz ao que ela pensava, dizia e fazia, 

contemplando efetivamente seu direito à participação. A participação da criança era 

assegurada, de acordo com as nossas concepções, a partir do que chamávamos de 

planejamento coletivo. Nesse planejamento a criança sugeria as atividades que 
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gostava de realizar e fazia perguntas que norteariam a pesquisa sobre o tema em 

estudo. Porém isso ainda estava longe de ser caracterizado como protagonismo, 

eram gotas de participação. 

A documentação pedagógica, outra forma de registro, que coletava os 

diálogos entre os alunos, também foi apresentada ao grupo, que não aderiu, 

justificando que a mesma depreendia muito tempo e que havia muitas coisas para 

fazer diariamente, como corrigir provas e cadernos. Tais atividades eram 

consideradas pelo grupo como mais importantes que o registro das interações e da 

lógica de pensamento. 

Estávamos num processo de rever o que é planejar, o que é registrar e o 

significado que isso tem para a prática pedagógica. Se o planejar toma a dimensão 

de obrigação e cumprimento de tarefas, ele perde o significado e se o registrar tira o 

tempo do pensar sobre a ação ele acaba se transformando numa “pedra de 

tropeço”.  

Essas discussões aconteciam na escola e no grupo de coordenadoras 

pedagógicas, que durante todo esse processo (período de dois anos), passaram a 

fazer estudos teóricos para a reformulação do Projeto Político Pedagógico das 

escolas, objetivando considerar as reflexões feitas nos encontros de implantação da 

proposta pedagógica para o ensino fundamental de nove anos. 

 Um dos referenciais mais lidos entre os membros do grupo no que se refere 

ao planejamento foi Danilo Gandin. Seus textos possibilitaram um repensar na forma 

de organizar o planejamento. Nesse contexto o planejamento foi assumido como: 

“[...] o processo de transformar idéias em ação, ou seja, é o processo de intervir na 

realidade existente, retirando, incluindo, enfraquecendo ou reforçando idéias e, 

assim, transformando estruturas” (GANDIN, 1999, p. 38). 

Diante de todo esse cenário minha inquietação aumentava cada vez mais 

porque, como já mencionei, os professores demonstravam dificuldade em realizar o 

planejamento e em aceitar que o mesmo fosse partilhado com a coordenação da 

escola. Conquanto tivessem feito parte da elaboração da proposta, consideravam 

que planejar prevendo as atividades, os objetivos e as linguagens era cansativo e 

demorava muito. 

Ouvi muitas coisas desagradáveis sobre o planejamento em educação e 

fiquei motivada a pesquisar esta temática. Ela faz parte do cotidiano de todas as 

instituições de ensino e com freqüência acaba sendo feito “mecanicamente, 
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cumprindo prazos e rituais formais, vazios de sentido” (VASCONCELLOS, 1999a, p. 

16).  

Buscando respostas, fiz a seletiva do mestrado em educação. Escolhi o eixo 

Educação, Estado e Sociedade, que se apresentou como uma possibilidade de 

pesquisar o planejamento. Esta linha oferece a inclusão de pesquisas em 

Representações Sociais e Educação, e estas têm como objetivo compreender, a 

partir do contexto, como se dá a construção social dos conceitos e sua origem. 

Durante o mestrado minha atuação na escola como coordenadora 

pedagógica me fez rever a forma como estávamos planejando, pois o que era para 

se constituir em partilha, troca de experiências e de idéias, uma construção coletiva, 

tornou-se mero burocratismo: preencher o “bloco”.  

Assim, a ruptura com as práticas cotidianas e a teoria que se apresentava 

como um espelho e refletia uma representação de planejamento, motivou essa 

investigação que busca compreender qual a representação social dos professores 

acerca do planejamento. Parto do pressuposto de que as teorias sobre planejamento 

somente fazem sentido quando são construídas como expressão da cultura e 

articulam conhecimentos próprios de cada comunidade escolar. 

Não podemos desprezar as condições prévias, a partir do princípio idealista 
da antecedência linear do pensamento sobre a prática: quando o educador 
se insere num processo de planejamento, já tem experiências, visões, 
afetos. É preciso, pois, procurar compreender o ponto de vista do professor 
sobre a questão. (VANCONCELLOS, 1999a, p.16 e 17).  

No estado da arte sobre planejamento encontrei autores como: Coombs 

(1976), Menegolla (1997), Faria (1987), Sant’Anna (1993), Gandin (2000), Padilha 

(2001), Basso e Hein (2003), que discutem o planejamento no campo conceitual. 

Horta (1982), discute o liberalismo e a tecnocracia no planejamento educacional 

brasileiro, Vasconcellos (1999a), faz uma leitura do tema a partir dos dizeres dos 

professores, Mendes (2000), traz uma abordagem sobre o planejamento 

educacional brasileiro, focando o planejamento enquanto processo. Lück (2000), 

discute a adoção do planejamento estratégico na escola, Zainko (2000) traz um 

debate acerca de questões imbricadas na concepção e na forma como o 

planejamento foi incorporado ao desenvolvimento educacional, Andrade (2005) 

contribui significativamente para a compreensão do modelo de planejamento 

educacional desenvolvido no país, Fernandes (2009) aborda conceitos, definições e 
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mudanças acerca do planejamento educacional e Scaff (2007) que analisa o 

processo de cooperação internacional implementado no Brasil com vistas a orientar 

o planejamento da educação no país.  

 O referencial de análise está pautado na Teoria das Representações Sociais, 

com vertente em Serge Moscovici (1978, 2004). Jodelet (2001), Madeira (1991) 

Guareschi (1995), Abric (2000), Almeida (1999), Nóbrega (2001), Spink (1995), entre 

outros, são também autores de referência na complementação da análise.  

As pesquisas em representações sociais buscam, ao debruçar-se sobre o 

objeto de pesquisa, reconhece-lo como um fenômeno social específico e fornecer os 

meios para torná-lo inteligível como um processo sócio-psicológico (DUVEEN, 

2004). 

No tempo que marcou o início desta pesquisa, repensei a proposta da rede de 

ensino onde atuo como coordenadora pedagógica, tentando entender o processo de 

planejar. E cada vez mais eu estava convicta de que precisava ouvir os professores 

e saber como eles representam o planejamento, para daí compreender como se 

constrói o conceito de planejamento no grupo. 

Compreender o pensamento do grupo não é uma tarefa fácil e a teoria das 

representações sociais, tanto como base teórica como base metodológica, dá 

elementos para compreender como os indivíduos e grupos constroem um mundo 

estável, previsível, mesmo com toda diversidade existente no grupo. As 

representações sociais, “como teorias científicas, religiões, ou mitologias, são 

representações de alguma coisa ou de alguém. Elas têm um conteúdo específico 

implicando, esse específico, além do mais, que ele difere de uma esfera ou de uma 

sociedade para outra” (MOSCOVICI, 2004, p. 105). 

A teoria das representações sociais toma a diversidade dos indivíduos, 

atitudes e fenômenos, em toda sua estranheza e imprevisibilidade, como um ponto 

de partida e seu objetivo é descobrir como os indivíduos e grupos podem construir 

um mundo estável, previsível, a partir de tal diversidade (MOSCOVICI, 2004). 

As representações sociais são mediadas pela linguagem e são construídas 

socialmente e estão ancoradas no âmbito da situação real e concreta dos indivíduos. 

Portanto é indispensável conhecer as condições de contexto em que os indivíduos 

estão inseridos.  

Fazendo parte da rede municipal de ensino eu poderia ter dificuldade em 

realizar uma pesquisa na minha área de atuação, considerando que a naturalização 
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da minha própria ação já estava instalada e eu não conseguia compreender por que 

o planejamento era visto como uma obrigação, uma imposição. Eu estava tão 

envolvida com as tarefas da minha função de coordenar a escola e de “cobrar” o 

planejamento, que não conseguia enxergar além do meu espaço. 

As inquietações que mencionei e a minha trajetória em rumo ao 

estranhamento abriram a expectativa de querer romper com alguns conceitos de 

planejamento em educação que fui construindo ao longo da minha trajetória. 

Desse modo, optei por desenvolver a pesquisa com professores em formação 

de nível médio, em um curso de magistério, período noturno, de uma escola da rede 

estadual de ensino, no município de Timbó, Santa Catarina. A pesquisa empírica foi 

realizada a partir de oficinas pedagógicas, que objetivavam compreender a 

representação social acerca do planejamento de um grupo de 22 alunas do 4º ano 

do curso de magistério. 

Pesquisar as representações sociais de professores em formação pode 

mostrar que as representações se tornam capazes de influenciar os 

comportamentos dos indivíduos participantes de uma coletividade. A coletividade 

nos faz ao mesmo tempo, exteriorizar nosso modo de ser e de pensar e interiorizar o 

modo de ser dos outros. 

Considerando que planejamento é uma prática cotidiana nas instituições de 

ensino, é relevante considerar, a partir das representações sociais dos professores a 

construção social do conceito de planejamento educacional, seja ele plano de aula, 

de unidade, de curso ou projeto político-pedagógico. O planejamento, enquanto 

política educacional é uma construção social e mobiliza os diversos sujeitos 

envolvidos na prática escolar. 

O objetivo geral desta pesquisa é compreender a representação social que 

professores em formação têm acerca do planejamento. Os objetivos específicos 

buscam conhecer a teoria de planejamento e a Teoria das Representações Sociais 

e, por meio delas, identificar o movimento de construção e interpenetração das 

teorias de planejamento no espaço escolar. 

A pesquisa proposta é de enfoque qualitativo, onde a realidade é uma 

construção social da qual o investigador participa. Na pesquisa qualitativa  

os fenômenos são compreendidos dentro de uma perspectiva histórica e 
holística. Componentes de uma dada situação estão inter-relacionados e 
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influenciados reciprocamente, e se procura compreender essas inter-
relações em um determinado contexto. (MARTINELLI, 1999, p. 35). 

No intuito de colaborar com os sujeitos da pesquisa, optei pela pesquisa 

participante, entendendo-a como voltada à transformação social. A participação do 

pesquisador para compreensão da coletividade, que ao mesmo tempo exterioriza 

seu próprio modo de ser e de pensar e interioriza o modo de ser dos outros, fica 

evidente na pesquisa participante. 

Na pesquisa participante o pesquisador precisa assumir uma postura aberta  

e uma grande capacidade de se colocar no lugar do outro. Este tipo de pesquisa cria 

expectativa de “imersão no fenômeno para a compreensão da diferença: postura 

esta que abre os flancos da subjetividade e, consequentemente, possibilita o 

questionamento do pressuposto da neutralidade científica” (SPINK, 1993, p. 127). 

A escolha do método ou do instrumento de coleta de dados é determinante 

nas pesquisas em representações sociais, pois não é apenas o conteúdo de uma 

representação que importa, mas a organização deste conteúdo, desse modo e 

conforme já foi mencionado nos parágrafos acima, a pesquisa aconteceu a partir de 

oficinas pedagógicas, procurando alternativas possíveis para coletar dados de uma 

maneira colaborativa.  

O processo de veiculação de idéias e de hábitos, bem como o de 

estruturação do pensamento e da linguagem não existe no vazio.  

A ruptura com a clássica dicotomia entre objeto e sujeito do conhecimento, 
que confere consistência epistemológica à teoria das representações, leva a 
concluir que o objeto pensado e falado é, portanto, fruto da atividade 
humana, ou seja uma réplica interiorizada da ação. (FRANCO, 2004, p. 
171).  

No decorrer das oficinas pedagógicas, os dados foram coletados utilizando 

vários instrumentos e técnicas de pesquisa, como observação, questionário, 

filmagens e gravações em áudio e vídeo. 

A adoção de diferentes formas sistemáticas e refinadas de olhar para o objeto 

de estudo pode produzir significado e conseqüências positivas, apresentando suas 

múltiplas faces. 

A estrutura da dissertação está organizada da seguinte forma: Capítulo I, 

relato da trajetória pessoal, problematização e introdução; no segundo capítulo, a 

teoria das representações sociais e as teorias de planejamento em educação; no 



28 

 

terceiro capítulo, o cenário da pesquisa de campo, o contexto e uma análise prévia 

dos dados a partir do relato das oficinas pedagógicas; e, no último capítulo, as 

categorias de análise, os núcleos de sentido e o processo de formação das 

representações sociais. 

Nas considerações finais estão registrados os principais eixos de discussão, 

contribuindo para uma compreensão acerca da representação social de 

planejamento de professores em formação.   
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2 AS TEORIAS: FUNDAMENTOS DA PESQUISA 

   “Enquanto sistemas autônomos de significações,  
as representações sociais denotam normas,  
costumes, crenças e saberes característicos  

de grupos sociais em tempos e espaços definidos”.  
(SILVA, 2009, p.26). 

Este capítulo discute a teoria das representações sociais. Localiza a teoria no 

tempo e no espaço e explicita os principais conceitos, estabelecendo correlações e 

contribuindo na compreensão teórica. Apresenta também a teoria do planejamento, 

conceitos e uma breve abordagem do percurso histórico deste no espaço 

educacional na história da educação brasileira. 

2.1 A TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES  SOCIAIS 

2.1.1 Ancestrais teóricos 

A teoria das representações sociais é uma forma sociológica de psicologia, 

surgiu na França com a publicação de La Psychanalyse: Son image et son public, de 

Serge Moscovici (1961), que introduziu o conceito de representações sociais e relata 

como a psicanálise penetrou na França (FARR, 1998). 

A insistência de Moscovici no reconhecimento da existência de 

representações sociais como uma forma característica de conhecimento, foi o ponto 

de partida e o segundo passo foi teorizar esse fenômeno. As idéias de Moscovici 

romperam com os objetivos e escopo da psicologia social.  

[...] Moscovici se filiou à corrente de pensamento sociopsicológico que foi 
sempre uma corrente minoritária, dentro de uma disciplina dominada, em 
nosso século, primeiro pelo comportamentalismo e, mais recentemente, por 
um cognitivismo não menos reducionista e, durante todo esse tempo, por 
um individualista extremo. (DUVEEN, 2004, p. 11). 

O desafio de Moscovici em romper com as correntes individualistas e a 

preocupação com o social, deu origem ao aprofundamento teórico das 
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representações sociais, considerando que para construir explicações sociais para 

fenômenos sociais, é necessário também introduzir alguma referência aos 

processos psicológicos para fornecer coerência e integridade a suas análises 

(DUVEEN, 2004). 

As formulações feitas por Durkheim do conceito de representação coletiva 

são indispensáveis para compreender o surgimento das representações sociais e 

Moscovici dava ênfase para a continuidade entre os estudos das representações 

coletivas de Durkheim e o estudo moderno sobre representações sociais. 

Para Durkheim o que é construído coletivamente possui uma identidade 

diferente do que é construído individualmente. “As representações coletivas fazem 

parte de um contexto global, como, por exemplo, da cultura de uma sociedade, e 

essas representações coletivas necessariamente não são semelhantes às 

representações individuais” (SILVA, 1998, p. 31). 

O esforço para estabelecer a sociologia como uma ciência autônoma levou 

Durkheim a defender a separação radical entre representações individuais e 

coletivas. Para ele representações individuais estão relacionadas à identidade 

pessoal e deveriam ser do campo da psicologia, enquanto nas representações 

coletivas, onde o conceito depende da sociedade como um todo, formariam o objeto 

da sociologia (DUVEEN, 2004). 

Os conceitos apontados por Durkheim não são satisfatórios quando 
desejamos trabalhar com a representação social associada ao dinamismo 
dos movimentos sociais. Entretanto, as concepções de Durkheim foram às 
responsáveis pelo desencadeamento de estudos sistematizados sobre 
representação social. (SILVA, 1998, p. 32). 

A psicologia social de Moscovici não pode simplesmente ser uma variante da 

sociologia durkheimiana e para tentar compreender é significativo manter a 

sociologia como uma ciência autônoma que é “consistentemente orientada àquilo 

que faz com que as sociedades se mantenham coesas, isto é, às forças e estruturas 

que podem conservar, ou preservar, o todo contra qualquer fragmentação ou 

desintegração” (DUVEEN, 2004, p. 14) e por outro lado a psicologia social de 

Moscovici (2004, p. 15), “consistentemente orientada para questões de como as 

coisas mudam na sociedade, isto é, para aqueles processos sociais, pelos quais a 

novidade e a mudança, como a conservação e a preservação, se tornam parte da 

vida social”. 
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A questão a ser discutida, é como são construídas as representações, 

enfatizando o caráter dinâmico, contra o caráter estático das representações 

coletivas.  Considerando que 

Durkheim vê representações coletivas como formas estáticas de 
compreensão coletiva, com o poder de obrigar que pode servir para integrar 
a sociedade como um todo e Moscovici que esteve mais interessado em 
explorar a variação e a diversidade das idéias coletivas nas sociedades 
modernas. (DUVEEN, 2004, p. 15). 

Com a utilização do termo “social”, Moscovici queria enfatizar exatamente 

essa qualidade dinâmica das representações contra o caráter mais fixo que elas 

tinham na teoria de Durkheim, fazendo uma ligação entre o fenômeno das 

representações e os processos sociais, sugerindo que as representações sociais 

são a forma de criação coletiva. 

A psicologia social pressupõe que o conhecimento surge onde há a interação 

das pessoas, onde elas expressam os mais variados sentimentos. “Uma psicologia 

social do conhecimento está interessada nos processos através dos quais o 

conhecimento é gerado, transformado e projetado no mundo social” (MOSCOVICI, 

2004, p. 9). 

2.1.2 Construindo o conceito de representações sociais 

Moscovici introduziu o conceito de representação social, referindo-se a ela 

como entidades quase tangíveis, que circulam, se entrecruzam e se cristalizam 

continuamente, através de palavras, gestos ou outras formas de comunicação, em 

nosso mundo cotidiano. Ele afirma que a realidade das representações é fácil de ser 

compreendida, o conceito não o é. 

Para ele as representações sociais tem o propósito de tornar algo não familiar 

em familiar e são: 

Um sistema de valores, idéias e práticas, com uma dupla função: primeiro, 
estabelecer uma ordem que possibilitará às pessoas orientar-se em seu 
mundo material e social e controlá-lo; e, em segundo lugar, possibilitar que 
a comunicação seja possível entre os membros de sua comunidade, 
fornecendo-lhes um código para nomear e classificar, sem ambigüidade, s 
vários aspectos de seu mundo e da sua história individual e social. 
(MOSCOVICI apud DUVEEN, 2004, p. 21). 
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As representações sociais emergem como uma forma em que o indivíduo 

“adquire a capacidade de definição, uma função de identidade, que é uma das 

maneiras como as representações expressam seu valor simbólico” (DUVEEN, 2004, 

p. 21). 

Outros conceitos de representações sociais podem contribuir para uma 

compreensão da amplitude do trabalho de Moscovici.  Um exemplo é o conceito 

construído por Denise Jodelet, parceira de Moscovici, “A representação é uma forma 

de conhecimento socialmente elaborado e partilhado, com um objetivo prático, e que 

contribui para a construção de uma realidade comum a um conjunto social” 

(JODELET, 2001, p. 22). 

Moscovici reconhece a existência das representações sociais como uma 

forma característica de conhecimento e de compreender que há a construção de 

uma realidade comum a um conjunto social. Seu trabalho buscou teorizar o 

fenômeno das representações sociais, tornando-a “entidades sociais, com vida 

própria, comunicando-se entre elas, opondo-se mutuamente e mudando em 

harmonia com o curso da vida; esvaindo-se apenas para emergir novamente sob 

novas aparências” (MOSCOVICI, 2004, p. 38). 

As representações situam o indivíduo no mundo e definem sua identidade 

social, constituem o indivíduo, explicam as formas de pensar e agir, expressos 

através de palavras e gestos. Para Franco (2004, p. 121) “as representações são 

elementos simbólicos que os homens expressam mediante o uso de palavras e de 

gestos”. O uso de palavras e gestos, enfim a linguagem sistematiza a experiência e 

orienta o comportamento, intervém no processo de desenvolvimento dos indivíduos 

desde o nascimento. É o meio através do qual se generaliza e se transmite 

conhecimento e a experiência acumulada na e pela prática social e histórica da 

humanidade. 

Almeida (1999, p. 257) diz que “a representação social refere-se à maneira do 

indivíduo pensar e interpretar o cotidiano, ou seja, constitui-se em um conjunto de 

imagens, dotado de um sistema de referência que permite ao indivíduo interpretar 

sua vida e a ela dar sentido”. São os saberes que nós só construímos na nossa 

relação com o outro, nas trocas de experiência, nos contatos sociais. 

A partir do contato e das trocas, o pensamento é veiculado e, nesta interação, 

o fator de maior peso é a linguagem, ou seja, a comunicação entre os homens. 
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A representação é a “particularização, num objeto, do processo mais amplo 

de apreensão e de apropriação do real pelo homem, enquanto sujeito-agente 

situado num tempo e num espaço” (MADEIRA, 1991, p. 129). 

As representações sociais funcionam como um sistema de interpretações que 

regem nossa relação com o mundo e com os outros. Enquanto forma de 

conhecimento, “são estruturas cognitivo- afetivas e, desta monta, não podem ser 

reduzidas apenas ao seu conteúdo cognitivo, precisam ser entendidas, assim, a 

partir do contexto” (SPINK, 1995, p. 118). 

Spink (1993, p. 8) define as representações como “essencialmente dinâmicas, 

produtos de determinações tanto históricas como do aqui-e-agora e construções que 

têm uma função de orientação”. Elas influenciam o comportamento dos indivíduos 

que pertencem a um grupo e essa influência se dá principalmente através do 

pensamento.  

As representações sociais são uma compreensão e uma comunicação do que 

já sabemos e objetivam abstrair sentido do mundo, reproduzindo-o de forma 

significativa. “As representações são resultado de um contínuo burburinho e um 

diálogo que é tanto interno quanto externo, e durante o qual as representações 

individuais ecoam ou são completadas” (MOSCOVICI apud SPINK, 1993, p. 99).  

O diálogo nos possibilita uma ligação ou um distanciamento dos outros 

indivíduos. O desenvolvimento do pensamento é mediado pela linguagem e através 

dela o homem se apropria do conhecimento historicamente construído. 

[...] a linguagem é como um espelho que pode separar a aparência da 
realidade, separar o que é visto do que realmente existe e do que o 
representa sem mediação, na forma de uma aparência visível de um objeto 
ou pessoa, ao mesmo tempo que nos possibilita avaliar esse objeto ou 
pessoa, como se estes objetos não fossem distintos da realidade, como se 
fossem coisas reais – e particularmente avaliar o seu próprio eu, com algo 
com que nós não temos outra maneira de nos relacionarmos. (MOSCOVICI, 
2004, p. 77). 

A linguagem possibilita novas formas de comunicação e organiza o modo de 

pensar e de agir. Sendo expressão do pensamento ela também organiza esse 

pensamento e passa a ser uma necessidade para a comunicação social. As 

relações entre o pensamento e a fala passam por várias mudanças ao longo da vida, 

transformam-se em códigos necessários para o convívio social. “A teoria das 

representações sociais fornece o referencial interpretativo tanto para tornar as 
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representações visíveis, como para torná-las inteligíveis como formas de prática 

social” (MOSCOVICI, 2004, p. 25). 

Alguns requisitos devem ser considerados com a máxima atenção quando 

estudamos representações sociais e um deles diz respeito ao conhecimento dos 

pressupostos teórico-epistemológicos, a partir dos quais se poderia justificar o valor 

do estudo em representações sociais. É necessário também distinguir, claramente, a 

diferença entre a compreensão teórico-metodológica e os procedimentos 

metodológicos a serem adotados (FRANCO, 2004).  

[...] há que se destacar a relevância social do problema a ser investigado, a 
consistência interna da elaboração de um projeto de pesquisa, a adequação 
dos procedimentos escolhidos para as etapas de coleta e interpretação dos 
dados, o envolvimento do pesquisador e dos pesquisados, e, com certeza, o 
possível e efetivo retorno para a escola e para a comunidade. (FRANCO, 
2004, p. 172). 

As representações sociais devem ser vistas como uma maneira específica de 

compreender e comunicar o conhecimento do senso comum, abstraindo sentido do 

mundo e introduzindo nele ordem e percepções, que reproduzam o mundo de uma 

forma significativa. “O fenômenos das representações está, por isso, ligado aos 

processos sociais implicados com diferenças na sociedade” (DEVEEN, 2004, p. 16). 

2.1.3 Funções e processo de formação das representações sociais 

Segundo Nóbrega (2001), enquanto fenômenos psicossociais, as 

representações sociais respondem às seguintes funções: contribuir com os 

processos de formação de condutas, orientar as comunicações sociais; função 

identitária, que permite salvaguardar a imagem positiva do grupo e a função 

justificadora, que permite manter e reforçar os comportamentos de diferenciação 

social, nas relações entre grupos.“Sendo elaboradas através e nas dinâmicas de 

comunicação, as representações são responsáveis pelo duplo papel na sua própria 

formação, de tornar o estranho em familiar e o invisível perceptível” (NÓBREGA, 

2001, p. 72). 

Ao estudar uma representação, é possível tentar descobrir a característica 

não-familiar que a motivou, que esta absorveu. Tornar o não-familiar em familiar, 

não é tarefa fácil. A comunicação é que permite a formação das representações e 
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estas tornam o não-familiar em algo familiar. Das experiências e memórias comuns é 

que são extraídas as imagens, linguagem e gestos necessários para superar o não-

familiar (MOSCOVICI, 2004). “O não-familiar atrai e intriga as pessoas e 

comunidades enquanto, ao mesmo tempo, as alarma, as obriga a tornar explícitos 

os pressupostos implícitos que são básicos do consenso [...]” (MOSCOVICI, 2004,  

p. 56). Ao estudar uma representação é preciso tentar descobrir a característica não-

familiar.  

As representações sociais necessitam ser descritas e explicadas, se 

constroem sobre uma teoria dos símbolos e são consideradas formas de 

conhecimento social.  

Moscovici (2004) explica a sociedade, fazendo uma distinção entre universos 

consensuais e reificados. Refere-se à sociedade como uma criação visível, contínua, 

permeada com sentido e finalidade, possuindo uma voz humana, de acordo com a 

existência humana e agindo tanto como reagindo, como um ser humano, a isso ele 

chama de universo consensual. Já para o universo reificado, a sociedade é 

transformada em um sistema de entidades sólidas, básicas, invariáveis, que são 

indiferentes à individualidade e não possuem identidade.  

As categorias de universos consensuais e reificados fazem parte de nossa 

cultura. Para o universo consensual, a sociedade é vista como: 

um grupo de pessoas que são iguais e livres, cada um com possibilidade de 
falar em nome do grupo e sob seu auspício. Dessa maneira, presume-se 
que nenhum membro possua competência exclusiva, mas cada qual pode 
adquirir toda competência que seja requerida pelas circunstâncias. 
(MOSCOVICI, 2004, p. 50). 

Nesta sociedade o diálogo entre os grupos deixa transparecer os pontos de 

vista, as imagens que fazem das coisas, as opiniões que têm acerca disto ou 

daquilo. São os acordos estabelecidos nas falas que permitem com que as pessoas 

convivam em comunidades. 

Já para o universo reificado, a sociedade é vista como “[...] um sistema de 

diferentes papéis e classes, cujos membros são desiguais” (MOSCOVICI, 2004, p. 

51). 

Contrastando os dois universos há um impacto psicológico, os limites entre 

eles dividem a realidade coletiva, e, de fato, a realidade física, em duas. As ciências 
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são meios pelos quais nós compreendemos o universo reificado, enquanto as 

representações sociais tratam com o universo consensual (MOSCOVICI, 2004). 

A comunicação visual, imagética ou a oral, compartilhadas pelos grupos dá a 

direção. Há sempre mais convenções que racionalidade. As convenções vão se 

formando à medida que vai se admitindo e praticando os acordos socialmente 

estabelecidos, que nada mais são do que as representações sociais daquele grupo. 

Essas representações são tão cristalizadas que dão ao grupo a possibilidade 

de tecer julgamentos sobre este ou aquele comportamento. No verso bíblico “Não 

julgueis para que não sejais julgados” 1, encontra-se uma repreensão para uma 

atitude tão comum entre as pessoas. A representação do grupo sobre determinados 

assuntos cria possibilidades de julgamento entre o que é certo e o que é errado. 

Tudo o que não é familiar ao grupo é visto como estranho e esse 

estranhamento causa desconforto, gera indiferença. A transformação do que não é 

comum ao grupo passa por um processo pessoal de aceitação que vai sendo 

incorporado e passa por dois mecanismos, a objetivação e a ancoragem. 

Esses mecanismos podem explicar a gênese das representações sociais, 

alguns deles são essenciais e merecem maiores esclarecimentos, pois atuam 

dialeticamente na formação das representações sociais. 

Para Nóbrega (2001, p. 72) “[...] objetivação e ancoragem compreendem a 

imbricação e a articulação entre atividade cognitiva e as condições sociais em que 

são forjadas as representações”. 

A objetivação caracteriza-se por descobrir uma idéia, reproduzir um conceito 

em uma imagem. Esse conceito passa a se tornar concreto, compreensível. A 

objetivação “une a idéia de não-familiaridade com a realidade, torna-se a verdadeira 

essência da realidade” (MOSCOVOCI, 2004, p. 71). A materialização de uma 

abstração é uma das características mais misteriosas do pensamento e da fala. 

O resultado do processo de objetivação é a neutralização; o esquema 
figurativo, desvinculado da teoria inicial, não é mais uma elaboração 
abstrata que atribui razão a certos fenômenos, mas ele torna-se a 
expressão imediata e direta. (DOISE e MUGNY, apud NÓBREGA, 2001, p. 
73). 

As palavras constroem conceitos e estes podem ser reproduzidos por 

imagens. As imagens podem ser limitadas e se “forem selecionas se mesclam e são 
                                                 
1 O Evangelho segundo Mateus 7:1 
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integradas ao padrão de núcleo figurativo, um complexo de imagens que 

reproduzem um complexo de idéias (MOSCOVICI, 2004, p. 72). Com esta 

reprodução a objetivação se efetiva. 

As representações, do ponto de vista dinâmico, “se apresentam como uma 

rede de idéias, metáforas e imagens, mais ou menos interligadas livremente e, por 

isso, mais móveis e fluidas que teorias” (MOSCOVICI, 2004, p. 210). 

O núcleo figurativo ou os protótipos que constroem as representações sociais 

de um grupo são identificados pela intimidade que o grupo tem com os conceitos 

que circulam em seu meio, pela utilização destes em várias situações sociais. 

Uma vez que uma sociedade tenha aceito tal paradigma, ou núcleo 
figurativo, ela acha fácil falar sobre tudo que se relacione com esse 
paradigma e devido a essa facilidade as palavras que se referem ao 
paradigma são usadas mais frequentemente. (MOSCOVICI, 2004, p. 73). 

O falar sobre aquilo que se conhece nos remete a pensar que à medida que 

se conhece algo, tem-se a necessidade de expressar aquilo que está sendo 

apropriado “[...] a expressão (oral e escrita) não é apenas um meio de comunicação, 

é também um instrumento de pensamento; e esta é a função mais sofisticada da 

linguagem [...]” (VASCONCELLOS, 1999a, p. 46).  

O pensamento e a palavra estão num movimento contínuo, através da palavra 

o pensamento passa a existir. O indivíduo isolado não pode representar para si 

mesmo o resultado da comunicação do pensamento. As representações são 

compartilhadas para indicar que as formas de nossa linguagem compatibilizam-se 

com as formas de comunicação (MOSCOVICI, 2004).   

Outro processo de elaboração e funcionamento das representações sociais é 

a ancoragem. A ancoragem é um processo que transforma algo estranho e 

perturbador em nosso sistema particular de categorias. “Ancorar é, pois, classificar e 

dar nome a alguma coisa. Coisas que não são classificadas e que não possuem 

nome são estranhas, não existentes e ao mesmo tempo ameaçadoras” 

(MOSCOVICI, 2004, p. 61). 

Classificar alguém ou alguma coisa é uma atividade constante e até 

involuntária. Quando classificamos estamos fazendo um juízo de valor, avaliando e 

rotulando, revelando qual a nossa opinião sobre as pessoas ou coisas. 
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Representações são sistemas de classificação e todo sistema de categorias 

pressupõe uma teoria que o defina e especifique o seu uso.  

O verbo ancorar pode ser sinônimo de classificação. Ancorar é classificar 

alguma coisa e a classificação é necessária para se familiarizar com o objeto, já que 

o que não é classificado e não possui nome é estranho e parece não existir. 

A ancoragem é um estudo mais aprofundado e permite compreender a 

construção das representações sociais.  “A ancoragem, como consignação de 

sentido, está relacionada ao jogo de significações externas que incidem sobre as 

relações estabelecidas entre os diferentes elementos da representação” (ALMEIDA, 

1999, p. 258). 

Esta mesma autora sintetiza o fato de que mesmo que as representações 

sociais têm origem nas condições sócio-estruturais e sócio-dinâmicas de um grupo, 

não impede que os indivíduos dêem a essas representações um toque singular, uma 

vez que cada um está sujeito a experiências particulares, embora faça parte de um 

mesmo grupo social (ALMEIDA, 1999). 

A individualidade e a coerência com o pensamento de um determinado grupo 

caminham juntas. Não se deixa de ser o que é, vai se aceitando as regras do jogo. 

Só é possível aceitar as regras, quando nos identificamos com o grupo. 

Estamos sempre fazendo escolhas e as escolhas muitas vezes podem estar 

relacionadas ao que vai de encontro ao grupo de pertença. As representações 

sociais são princípios geradores de tomadas de posição ligadas a um conjunto de 

relações sociais em que se organizam os processos simbólicos (SÁ, 1996). 

Há sempre um sistema de representação antigo, algo já pensado, latente ou 

manifesto, que em contato com outros sistemas de pensamento sofre seus efeitos 

mudando seu conteúdo e suas percepções (JODELET apud SPINK, 1995). 

Existem em funcionamento dois sistemas cognitivos. Um responsável pela 

associação, inclusão, discriminação, dedução, o sistema operacional e outro 

baseado em regras lógicas ou não. Chamado de metassistema, constituído por 

regulações sociais. “No metassistema, as relações que o constituem são, habitual e 

primordialmente, relações normativas, que controlam, dirigem as operações 

cognitivas” (MOSCOVICI, 1978, p. 256). 

O metassistema existe independente da ação, não é rígido, pois o sujeito 

pode redimensionar a ação. É a análise de regulações efetuadas pelo metassistema 
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social no sistema cognitivo, que constitui o estudo propriamente dito das 

representações sociais (SÁ, 1996, p. 34). 

As representações sociais são responsáveis pelas atitudes e comportamentos 

dos indivíduos no grupo. Elas explicam como os comportamentos foram construídos 

a partir dos acordos sociais que sofrem alterações impostas pelos metassistemas. 

A aceitação e aprovação do grupo de pertença, constrói alianças, pois há um 

conjunto de valores que determina as experiências vivenciadas. “O que é digno de 

aprovação ou reprovação passa pelos valores da comunidade, daquilo que nem 

sempre é dito, mas, sem dúvida, é esperado de seus membros. De suas 

representações sociais” (MESTRE, 2004, p. 8). 

As representações podem ser abordadas por dois processos. A abordagem 

estrutural e a abordagem processual. Na abordagem estrutural, “a teoria do núcleo 

central implica uma conseqüência metodológica essencial: estudar uma 

representação social é de início, e antes de qualquer coisa, buscar os constituintes 

de seu núcleo central” (FRANCO, 2004, p.121). 

A abordagem estrutural das representações é proposta por Abric e é adotada 

por se considerar que é a mais adequada quando o interesse do estudo está 

relacionado a uma possível intervenção na prática. Só há mudança efetiva quando o 

núcleo central é alterado (ALVES-MAZZOTTI, 2007). 

A organização interna das representações sociais é, segundo ele, organizada 

em torno de um núcleo central, que unifica e dá sentido ao conjunto de uma 

representação e de alguns elementos periféricos, que permitem certa flexibilidade à 

mesma. 

 A transformação de uma idéia, ou conceito, ou imagem em algo concreto, 

passa a constituir o núcleo central, quando aparece repetidas vezes, expressando 

as verdades, ou a realidade daquele grupo. 

O núcleo central de uma representação se constitui como um elemento 

essencial da representação por determinar o significado e, ao mesmo tempo 

contribui para sua organização interna. É no núcleo central que as representações 

se solidificam. Não se pode limitar a constituição do núcleo central a partir da 

associação de palavras é preciso compreender o significado destas palavras. 

Concordando com Jean Claude Abric: a teoria do núcleo central implica 
uma conseqüência metodológica essencial: estudar uma representação 
social é de início, e antes de qualquer coisa, buscar os constituintes de seu 
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núcleo central. De fato, o conhecimento de um conteúdo não é suficiente. O 
que fornece consistência e relevância a esse conteúdo é sua organização, 
sua significação lógica-semântica e, principalmente, seu sentido. (FRANCO, 
2004, p. 174). 

Segundo Almeida (1999, p. 260) os elementos periféricos são as adaptações 

individuais das representações sociais, em função da história de vida de cada 

membro e constituem-se em verdadeiros sistemas que atuam no sentido de permitir 

certa flexibilidade. 

O sistema central é, portanto estável, coerente, consensual e historicamente 
definido. O sistema periférico por sua vez, constitui o complemento 
indispensável do sistema central do qual ele depende. Isso porque, se o 
sistema central é essencialmente normativo, o sistema periférico, por sua 
vez, é funcional. (ABRIC apud ALMEIDA, 1999, p. 260). 

O estudo das representações sociais enquanto processo, práxis, tomando 

como ponto de partida a funcionalidade das representações sociais na orientação da 

ação e da comunicação, remete a considerar a diversidade e a contradição. “O 

indivíduo no grupo, [...] passa a ser abordado enquanto sujeito genérico, como o 

grupo no indivíduo, contanto que tenhamos uma compreensão adequada do 

contexto social por ele habitado: seu habitus e a teia mais ampla de significados no 

qual o objeto de representação está localizado” (SPINK, 1995, p. 123). 

A teoria das representações sociais têm um conteúdo específico e se difere 

de uma sociedade para outra, toma como ponto de partida, a diversidade dos 

indivíduos, seu conjunto de crenças e valores. As escolhas que fazem e 

especialmente seus comportamentos diferem de acordo com as representações 

sociais herdadas do grupo social que pertencem ou são fabricadas pelo próprio 

indivíduo.  

A teoria das representações sociais, como teorias científicas, religiões, ou 
mitologias, são representações de alguma coisa ou de alguém. Elas têm um 
conteúdo específico-implicando, esse específico, além do mais, que ele 
difere de uma esfera ou de uma sociedade para outra. (MOSCOVICI, 2004, 
p.106). 

A representação de alguma coisa é sempre elaborada no social e nesse meio 

ela se transforma, caracterizando o seu movimento. Ela é dinâmica e ocorre no 

cotidiano do indivíduo, nas suas relações com a família, com os amigos, no trabalho, 

enfim, na variedade de grupos que formam a sociedade. As representações sociais 
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podem ser consideradas ingredientes indispensáveis para compreender a sociedade 

(FRANCO, 2004). 

Partindo desta citação podemos refletir sobre a importância da compreensão 

do contexto em que os indivíduos estão inseridos. Compreender, não é tarefa fácil, 

demanda um processo de conhecer e interagir com as outras pessoas que 

compõem o grupo, observar os espaços e as interações. 

2.1.4 A pesquisa em representações sociais 

Há inúmeras ciências que estudam como as pessoas representam o 

conhecimento, mas o estudo de como as pessoas partilham o conhecimento, como 

transformam idéias em prática é o problema específico da psicologia social 

(MOSCOVICI, 2004, p. 8). 

As representações sociais não são a somatória das representações 

individuais, mas uma síntese das relações que acontecem no cotidiano. “tem como 

característica procurar, através da compreensão das relações do cotidiano, captar 

os nexos das informações transmitidas” (SILVA, 1998, p. 44). Resistem a conceitos, 

conhecimentos e atividades que ameaçam destruir a identidade dos indivíduos ou 

dos grupos. Construídas nas relações sociais elas preservam a identidade e 

permitem reconhecer que há movimento ao longo do processo e que elas estão 

diretamente relacionadas a um contexto histórico social. 

Valorizar o estudo das representações sociais nas áreas da educação pode 

ser um ingrediente indispensável para compreender a sociedade, partindo da 

premissa que as representações são elaborações mentais construídas socialmente 

e essa relação se dá na prática social e histórica da humanidade e que é 

generalizada pela linguagem (FRANCO, 2004). 

As pesquisas em representações sociais “geralmente podem ser explicadas 

através das condições sócio-estruturais e sócio-dinâmicas de um grupo” (WAGNER, 

1998, p.181). Estão centradas na investigação da elaboração das representações, 

que são elementos simbólicos que os homens expressam mediante o uso de 

palavras, gestos e imagens. “[...] Essas mensagens, mediadas pela linguagem, são 

construídas socialmente e estão, necessariamente, ancoradas no âmbito da 

situação real e concreta dos indivíduos que as emitem” (FRANCO, 2004, p. 121). 
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A teoria das representações sociais se mostrou suficientemente clara e 

precisa para apoiar e manter um crescente corpo de pesquisa, através de diversas 

áreas da psicologia social. A pesquisa em representações sociais contribui para a 

compreensão de um amplo aspecto de fenômenos sociais e em especial na 

compreensão do ser humano (MOSCOVICI, 2004). 

Quando estudamos representações sociais nós estudamos o ser humano, 
enquanto ele faz perguntas e procura respostas ou pensa e não enquanto 
ele processa informação, ou se comporta. Mais precisamente, enquanto seu 
objetivo não é comportar-se, mas compreender. (MOSCOVICI, 2004, p. 43). 

Outro aspecto relevante nas pesquisas em representações sociais, é que elas 

são históricas na sua essência e influenciam o desenvolvimento do individuo desde 

sua mais tenra infância. 

O contexto assume um papel de grande importância para a compreensão de 

como se dá o processo de construção de uma representação. Pode ser definido pelo 

espaço social em que a ação se desenrola, pode partir de uma perspectiva temporal 

que se constitui pelo tempo curto de interação, pelo tempo vivido e pelo tempo 

longo. A contribuição do contexto está relacionada à compreensão do papel da 

contradição na elaboração das representações.  

Tal compreensão é fundamental para que se defina o método de análise 
das representações, ou seja, a constatação de que no senso comum está 
presente a diversidade, e a contradição leva também à constatação de que 
esse, apesar de ser elaborado a partir de um campo socialmente 
estruturado e de se assentar sobre a base comum de uma determinada 
ordem social, é heterogêneo e instável, e isso, representa uma possibilidade 
de abertura à novidade. (ALMEIDA, 1999, p. 266). 

Para Moscovici (2004, p. 380), a teoria das representações sociais 

[...] pode ser vista em duas perspectivas. Primeiro, é uma teoria concebida 
para responder a questões específicas, com respeito a crenças e vínculos 
sociais e para descobrir novos fenômenos. Em segundo lugar, ela é 
também a base de uma psicologia social do conhecimento. Ela está 
interessada com o pensamento do senso comum e com a linguagem e a 
comunicação. 

“O senso comum é a ciência tornada comum” (MOSCOVICI, 2004, p. 60) e 

envolve um conjunto de abstrações, formalizações e generalizações. Esse conjunto 

é construído e interpretado a partir do mundo do dia-a-dia. Refere-se a um conjunto 
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de significados que contribuem na criação da realidade social e deve ser recuperado 

criticamente, uma vez que ele corresponde às condições de vida da população 

(MYNAIO, 1998). 

Os estudos em representações sociais permitem reconhecer que o objeto em 

estudo muda ao longo do processo e que é indispensável conhecer as condições do 

contexto em que os indivíduos estão inseridos. As representações sociais não dizem 

respeito apenas a um fenômeno, estão, sobretudo, relacionadas a um contexto 

histórico social mais amplo. 

2.2 TEORIAS DE PLANEJAMENTO 

 “O poder de decisão deve estar mais próximo dos centros de intervenção, 
responsabilizando diretamente os atores educativos”.  

(NÓVOA, 2005, p. 117). 

2.2.1 Planejamento como conhecimento cotidiano 

O ato de planejar revela a identidade do planejador, suas concepções e 

posições frente ao que vai ser planejado. “[...] na ação e no discurso, os homens 

mostram quem são, revelam ativamente suas identidades pessoais, e assim 

apresentam-se ao mundo humano” (ARENT, 1987, p.192). 

Partindo do pressuposto de que planejar é pensar a ação, o planejamento, 

seja ele racional ou espontâneo, é uma ação contínua que acompanha o homem em 

todas as atividades que realiza, desde as mais simples até as mais complexas. 

Para iniciar uma discussão acerca do planejamento o capítulo foi dividido da 

seguinte forma: Planejamento no cotidiano, histórico do planejamento em educação 

e conceitos de planejamento. 

Planejar é uma atividade que acompanha o homem desde os tempos mais 

remotos. A trajetória da humanidade foi acompanhada pelo planejar a ação. Nas 

atividades mais corriqueiras do dia-a-dia, como a fabricação dos primeiros artefatos 

ou instrumentos que facilitavam a vida primitiva o planejamento esteve presente.  

Pelos relatos históricos, sabe-se que os primeiros instrumentos foram fruto de 

muito pensar sobre, de planejar, de avaliar e de replanejar, até que estes se 
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tornassem úteis e que cumprissem a função para que foram criados. Eles não 

surgiram num piscar de olhos e a partir destes muitos outros artefatos e 

instrumentos foram surgindo. 

A história do homem é um reflexo do seu pensar sobre o presente, passado 
e futuro. O homem pensa sobre o que fez; o que deixou de fazer; sobre o 
que está fazendo e o que pretende fazer. O homem no uso da sua razão 
sempre pensa e imagina o seu quê fazer, isto é, as suas ações, e até 
mesmo, as suas ações cotidianas e mais rudimentares. O ato de pensar 
não deixa de ser um verdadeiro ato de planejar. (MENEGOLLA, 1997, p.15). 

Independente do grau de instrução ou da posição ocupada na sociedade, 

todos são imbuídos da tarefa de planejar. Nas primeiras horas da manhã, é 

realizado o planejamento do que vamos fazer naquele dia e mesmo sem ter o 

controle das horas, o tempo de duração é programado. 

Nas praças, nas ruas ouve-se o murmúrio das pessoas discursando sobre o 

que estão fazendo e o que irão fazer. Os que não têm uma casa, uma família, um 

emprego se programam para o rumo que vão tomar, os que cultivam a terra 

programam a safra, os que possuem um emprego fazem planos para sua função; 

enfim o planejar é tarefa corriqueira. 

Pensar o dia-a-dia é um ato de planejar as ações para o alcance dos objetivos 

traçados. Poucos conseguem se livrar do ato de planejar, mesmo que se eximam do 

ato de executar, de registrar e de avaliar o planejamento. Como já foi mencionado 

pensar sobre, já é planejar. 

Nesta perspectiva o planejamento se torna uma necessidade. O conceito de 

planejamento desconectado de atividades técnicas ou profissionais, ganha um 

direcionamento de previsão da ação.  

A previsão da ação no contexto educativo é necessária pela constituição 

organizacional da escola. E neste sentido o planejamento educativo, embora parta 

de uma realidade é dirigido pelas normas do sistema educacional e não pode 

estabelecer princípios mistificadores ou dominadores, considerando que as 

interações sociais que acontecem na escola, permitem um envolvimento coletivo no 

processo (MENEGOLLA, 1997). 

No coletivo da escola as idéias surgem como tempestades, há sempre 

alguém ou alguma situação que promove idéias novas. As interações entre adultos e 

crianças ou jovens, faz surgir novas idéias o tempo todo e elas são dirigidas pelo 
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conjunto de representações do grupo. “Do ponto de vista dinâmico, as 

representações sociais se apresentam como uma “rede” de idéias, metáforas e 

imagens, mais ou menos interligadas livremente e, por isso, mais móveis e fluidas 

que teorias” (MOSCOVICI, 2004, p. 210). 

O dito popular de que duas cabeças pensam melhor que uma, é uma 

explicação singela da necessidade de troca de idéias que deveria existir entre os 

que convivem no mesmo ambiente. “Tudo o que as pessoas fazem, ou dizem, cada 

contratempo normal, parece ter um sentido, intenção ou propósito ocultos, que nós 

tentamos descobrir” (MOSCOVICI, 2004, p. 81-82). 

Quando o pensamento do outro é descoberto, concordando ou não, são 

construídas novas maneiras de ver as coisas, compreendendo o propósito do 

pensamento e da ação. A construção da identidade de cada um passa pelo outro, é 

a partir da convivência com o outro que  as novas identidades são formadas. 

As pessoas são ou agem de acordo com os conceitos que construíram ao 

longo de suas vidas, do ambiente que conhecem e da amplitude do seu campo de 

visão. Há sempre uma forma específica de pensar a ação e esta está relacionada 

com a maneira pessoal de ver o mundo. A maneira de ver o mundo pode ser 

conceituada como o conjunto de representações.  

Essas representações são sempre complexas e necessariamente inscritas 
dentro de um “referencial de um pensamento preexistentes”; sempre 
dependente, por conseguinte, de sistemas de crenças ancorados em 
valores, tradições e imagens do mundo e da existência. (MOSCOVICI, 
2004, p. 216). 

A parceria, a troca de idéias constrói sistemas de pensamento, compreensão 

e visões consensuais de ação que mantém um vínculo social.   

O planejamento visto como um projeto coletivo que representa os interesses 

de um grupo é exclusivo daquele grupo, não deveria ser pensado apenas por um e 

nem ser aplicado a outros, pois o conjunto de representações sociais de cada grupo, 

possui marcas pessoais daquele grupo.  

No dia-a-dia um pouco de cada um que passou por nós permanece conosco, 

deixando um pouco de si e levando um pouco de nós. Em cada grupo, em cada 

cultura, existem muitas formas de expressão e de representação, já que “os 

indivíduos compartilham a mesma capacidade de possuir muitos modos de pensar e 
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representar” (MOSCOVICI, 2004, p. 213). Esta diversidade de idéias forma as 

representações sociais do grupo acerca de um objeto. 

2.2.2 Planejamento em educação: histórico 

O planejamento educacional não é uma poção mágica que soluciona os 

problemas do sistema educacional. Ele é, genericamente falando, uma aplicação 

racional e sistemática do processo educacional. 

A história do planejamento educacional tem uma ascendência que se remonta 

à antiguidade. Cada período histórico tinha um modelo próprio de educação, 

adaptado aos objetivos militares, sociais e econômicos. 

No início da história da educação mundial o planejamento educacional não 

era considerado necessário, em razão da vida ser muito mais simples do que ela é 

hoje. 

Nos tempos da antiguidade, o grego Platão (427-347a.C.) rejeitava a 

educação que se praticava na Grécia, pois preconizava que a educação era uma 

tarefa para toda a sociedade e deveria servir aos propósitos políticos de Atenas. 

Segundo Coombs (1976, p. 21), em sua república, Platão (427-347a.C) 

“ofereceu um plano de instrução para servir as necessidades das lideranças e aos 

propósitos de Atenas”.  

Coombs (1970) relata também que a China, durante as dinastias de Han, e o 

Peru dos incas planejaram seu sistema educacional visando adaptá-lo a seus 

propósitos particulares e públicos.  Os planejadores deste período geralmente eram 

pensadores sociais criativos que viam na educação um vigoroso instrumento para 

reformas e consequentemente uma vida melhor. Esses exemplos dão indícios da 

importante função do planejamento da educação ao ligar o sistema educacional da 

sociedade a seus objetivos. 

[...] John Knox propôs, em meados do século XVI, um plano para a criação 
de um sistema nacional de escolas e colégios expressamente destinados a 
dar aos escoceses uma apropriada combinação de salvação espiritual e 
bem-estar material. Os tempestuosos dias do novo liberalismo na Europa, 
em fins do século XVIII e começo do XIX, trouxeram consigo extraordinário 
número de propostas com títulos tais como Um Plano Educacional e 
Reforma do Ensino, visando reformas e melhorias sociais. (COOMBS, 1970, 
p.13).  
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Com esta referência aos tempos passados percebemos que o planejamento 

educacional teve uma importante função na organização da sociedade. A educação 

pode ter sido uma colaboradora no processo de transformação social, atuando como 

um instrumento para alcançar as reformas necessárias. 

Coombs (1976) refere-se à obra de Rousseau (1712-1778), que se destinou a 

educação de todos os cidadãos. Os detalhes chegavam ao ponto de estabelecer 

quando deviam ser aplicados os castigos corporais aos alunos teimosos, 

disciplinamento comum naquela época.  

Na União Soviética, em 1923, optou-se por um planejamento educacional 

para reduzir o analfabetismo, deixando de lado as orientações ideológicas 

(COOMBS, 1976, p. 26). Esta experiência trouxe uma variedade de lições técnicas 

benéficas para outros países.  

O Primeiro Plano Qüinqüenal da Jovem União Soviética, em 1923, era uma 

tentativa para empregar o planejamento educacional visando auxiliar a criação de 

uma “nova sociedade” (COOMBS, 1970).  

São muitos os exemplos de planejamento educacional que tiveram efeitos 

positivos sobre a educação, porém como afirma Coombs (1976, p. 23), “nenhum 

contou com todas as características que exige um planejamento educacional”. 

Em grande parte dos planejamentos pode ser observada a preocupação com 

aspectos organizacionais: continuidade e viabilidade dos estabelecimentos de 

ensino, a expansão e melhora de maneira gradual e outros aspectos puramente 

administrativos e técnicos. Trata-se de planejamento preocupado com os aspectos 

quantitativos, financeiros e não com as necessidades dos educandos e com a 

qualificação do ensino. 

Antes da 2ª Guerra Mundial, os sistemas educacionais eram menos 

complexos em todos os aspectos. As instituições, assim como o mundo todo, 

caminhavam a passos lentos. O planejamento educacional podia optar por um 

modelo de atuação simples e limitado. 

[...] durante muitas gerações, havia quatro características: 1) sua 
perspectiva era de curto alcance; 2- era fragmentado enquanto cobertura do 
sistema educacional; as partes do sistema se organizavam sem 
dependência entre si;3) não era integrado ao sistema das instituições 
educacionais, se projetava de maneira autônoma, sem vínculos explícitos 
com as necessidades e tendências em evolução na sociedade e da 
economia como um todo; 4) era uma classe de planejamento que assumia 
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um modelo educacional essencialmente estático e conservava intactas suas 
principais características de ano em ano. (COOMBS, 1976, p. 24).   

Após a Segunda Guerra Mundial, as mudanças foram rápidas e drásticas. 

Forças revolucionárias estremeceram o mundo e a necessidade de materiais era 

evidente. A reconstrução não era uma tarefa fácil e este período de grande agitação 

poderia contribuir para uma transformação social, um novo olhar sobre a educação. 

“[...] a guerra abriu nova era de incríveis mudanças que estavam destinadas a influir 

em todas as facetas da vida do homem, neste planeta, e a abalar os fundamentos 

de suas antigas instituições” (COOMBS, 1970, p.16).  

O planejamento entendido como “relação dialética entre pensamento e ação 

emerge simultaneamente ao Estado interventor, na Rússia dos anos 1920, e passa 

a ser utilizado pela sociedade capitalista após a Segunda Guerra Mundial” (FAVERO 

apud SCAFF, 2007, p. 332). 

Este período registra profundas modificações no estado que se tornam 

necessárias como forma de racionalizar a economia marcada pela inconstância das 

políticas liberais (FAVERO apud SCAFF, 2007). 

Em decorrência da guerra, os sistemas educacionais e seus ambientes, por 

toda parte do mundo, foram submetidos a uma série de transformações científicas, 

técnicas, econômicas, demográficas, políticas e culturais (COOMBS, 1970).  

2.2.3 Planejamento em educação: especificidades nacionais 

A história do planejamento no Brasil nos remete ao ano de 1549 com a 

chegada do primeiro Governador Geral, trazendo a ordem dos jesuítas que buscava 

uma uniformidade educacional. Havia ali um planejamento para a educação dos 

nativos e dos brancos que aportaram ou nasceram aqui. Mesmo não estando 

sistematizada e documentada, a proposta era catequizar os índios, expandindo os 

ideais do cristianismo, tornando os nativos submissos aos novos donos da terra. 

como processo de aculturação, embora destrutiva, de filhos de colonos e 
órfãos, trazidos de Portugal, com meninos índios mestiços, elidindo a 
distinção de raças e dissolvendo costumes não europeus; a contraposição 
da escola e da igreja à autoridade patriarcal da casa-grande. 
(ALBUQUERQUE apud OLIVEIRA, 2010, p. 2). 
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No ano 1759 com a expulsão dos jesuítas, o plano de catequizar os índios e 

implantar a escola para o povo foi interrompido. Naquele período, a educação ainda 

não era um problema que emergisse como um assunto nacional, mas se constituia 

num dos ingredientes das tensões permanentes (SANFELICE, 2007).  

Até o citado ano, as escolas eram mantidas pels jesuítas e financiadas pelas 

contribuiçoes dos usuários e igrejas, através de doações. “A manutenção por parte 

dos padres católicos, de colégios para formação de sacerdotes e de seminários para 

formação de clero secular, fez com que as características da educação colonial se 

perpetuassem” (OLIVEIRA, 2010, p. 3). 

Com a vinda da família real, no início do século XIX, a educação foi planejada 

com intuito de atender mais o ensino superior e ficou estagnada no que se refere à 

educação popular. A educação do período colonial ficou reduzida a algumas poucas 

escolas. 

Segundo Oliveira (2010, p. 3), “A partir do governo de D. Pedro I, inicia-se um 

prcesso de transferência de poder para um mesmo grupo de beneficiários, com 

acréscimo dos letrados aos cargos administrativos e políticos para o preenchimento 

do quadro funcional do Estado”. Esta idéia remete a pensar que a educação está 

diretamente relacionada ao controle centralizado  na atividade do desenvolvimento 

econômico.  

Os planos para educação diferenciavam-se para as várias modalidades de 

ensino e não se constituiam num movimento interligado que buscasse o alcance dos 

objetivos norteadores de todo o processo educativo. Os interesses individuais 

remetiam a um pensamento dissociado da visão de conjunto. 

Um dos grandes momentos da educação nacional, O Manifesto dos pioneiros 

(1932), que se caracterizava pela insistente defesa da escola pública, como um 

demonstrativo de que a sociedade brasileira vivenciava profundas mudanças, 

constuindo-se numa sociedade mais moderna, pode ser considerado uma das 

primeiras tentativas de planejar a educação. Pode ser chamado de esboço de um 

planejamento. 

Na voz dos Pioneiros da Educação Nova havia surgido o Manifesto de 1932, 

muitos daqueles pioneiros continuavam pedindo uma renovação educacional e  

permaneceram nesta luta pelas décadas que se seguiram (SANFELICE, 2007). 
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E pode-se afirmar que atingiram o ápice da sua expressão no envolvimento 
com o processo de elaboração da primeira LDB, na elaboração do 
Manifesto de 1959 e na Campanha em defesa da Escola Pública (estatal) 
que antecedeu a aprovação da Lei n. 4024/61. (SANFELICE, 2007, p. 545). 

Os dois manifestos (1932 e 1959), simbolizacam as transformações que 

agitavam o país e incentivaram uma mobilização na área educacional que levou: 

Os educadores brasileiros, por seus elementos mais progressistas, em 
breve, estavam também engajados na crítica à nossa precária 
“organização” escolar e aos nossos atrasados métodos e processos de 
ensino. E como resultado dessas preocupações, abriu-se o ciclo das 
reformas de educação e ensino. (LEMME, 2005, p. 167). 

As idéias que surgiram entre os educadores eram impulsionadas pela 

condições econômicas, políticas e sociais. O ato de planejar a educação, estava 

atrelado aos aspectos econômicos, políticos e sociais. A idéia e a prática de 

planejamento no setor econômico começaram a ser fortalecidas no Brasil durante a 

Segunda Guerra Mundial, dada a necessidade de racionalização e de organização 

das informações com vista à tomada de decisões e controle da execução de 

políticas econômico-financeiras (IANNI, 1971). 

A história do planejamento educacional no Brasil tem também uma marca 

peculiar, a de não estar em evidência nas legislações que normatizam o sistema. 

Pode-se evidenciar na leitura da Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1961. 

As origens institucionais estão na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional –LDB, de 1961, e as origens filosóficas, numa concepção liberal 
que, até certo ponto, parece oposta à própria idéia de planejamento. É 
verdade que a lei é hesitante: o art. 93 se refere aos planos 
correspondentes aos níveis de ensino, atribuindo ao Conselho Federal de 
Educação a prerrogativa de formulá-los, entretanto nas atribuições do 
Conselho, relatadas na mesma lei não faz qualquer referência a plano ou 
planejamento, desligando das intenções fundamentais que norteiam a lei, 
assim como da metodologia da ação que ela pretendeu instaurar. 
(MENDES, 2000, p. 17). 

A palavra planejamento foi dissolvida na legislação do ensino. Surge então a 

pergunta: por que, se o planejamento é o que edifica o Estado, dando-lhe a 

conotação de instância articuladora da práxis educacional? Para tentar responder a 

esta questão pode-se pensar que a ruptura com o espontaneísmo e o pensamento 

voltado para uma ação globalizada batia de frente com a idéia de que o projeto 



51 

 

educacional deveria ser autônomo e criado pelas instituições. Uma visão liberal dos 

que administravam o ensino naquela década. 

Segundo Kassar (2009), na LDB de 1961, o liberalismo pode ser identificado 

nos objetivos educacionais que se inspiram nos princípios de liberdade e nos ideais 

de solidariedade humana. 

Um dos conceitos mais usuais caracteriza o liberalismo como uma filosofia 

política que prima pela autonomia moral e econômica da sociedade civil. “A 

concepção de pessoa como livre e igual, como autônoma no sentido liberal, é 

estabelecida com propósitos normativos, como desafios para se bem ordenar uma 

sociedade frente ao multiculturalismo” (SILVA, S.R. 2009, p. 5). 

A educação possibilita o desenvolvimento das capacidades do indivíduo, 

tornando-o cidadão ativo e participativo. Para ele a educação, principalmente a 

escolar, garantirá o equilíbrio entre os vários elementos do ambiente social e as 

aptidões individuais, fazendo com que a relação indivíduo/sociedade seja constituída 

por uma proporcionalidade tal que impossibilitará tanto ações egoístas por parte dos 

indivíduos quanto posições totalitárias por intermédio da sociedade (DEWEY, 1979). 

Segundo Chaves (2009, p. 4): 

A educação escolar, nessa perspectiva, trabalharia, então, tentando mediar 
a pluralidade social e as particularidades dos indivíduos, tendo em vista dar-
lhes oportunidades de entrarem em contato com o ambiente social mais 
amplo. Também, procuraria auxiliá-los, por meio da cooperação, a 
desenvolver as aptidões naturais, estimulando-os, desde cedo, a vivenciar 
dentro do ambiente escolar as mais variadas experiências. 

É contraditório pensar que uma nação deva eximir-se de um planejamento 

educacional. A organização de um sistema e sua cadência depende de um processo 

articulado, globalizado e contínuo, onde todos pensem na mesma direção, mesmo 

que suas estratégias de ação sejam diferenciadas. 

O primeiro Plano Nacional de educação efetivamente instituído foi o plano de 

1962. A exigência de um plano foi incluída na Lei de nº 4024, que excluiu o termo 

nacional, pois não ao encontro dos ideais de descentralização e liberdade do ensino 

que constavam na referida lei. “O plano de 62, elaborado já na vigência da primeira 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, tinha um outro caráter. Era 

basicamente um conjunto de metas quantitativas e qualitativas a serem alcançadas 

num prazo de 8 anos” (AZANHA, 1993, p. 74). 
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A revisão deste plano se deu somente após a revolução de 1964. A 

reformulação estimulava a elaboração de planos estaduais. O planejamento 

educacional começava a ganhar espaço e numa das revisões subseqüentes, em 

1966, foi chamada de Plano Complementar de Educação. Este plano “introduziu 

importantes alterações na distribuição dos recursos federais indicativos de uma 

mudança de rumos na política nacional” (AZANHA, 1993, p. 75). 

Após o primeiro Plano de Educação, cerca de dez revisões foram feitas e este 

é um indicativo de que a educação se modifica constantemente e de que não tem 

sido prioridade para os governos, que ignoram o planejamento, fazem e desfazem o 

que muitas vezes nem sequer chegou a ser aplicado e avaliado. 

O planejamento educacional é uma “macroestrutura que se subdivide em 

microestruturas, que possui uma relação dialética e que se caracteriza por um estilo 

globalmente articulado de ação e que é preciso inventar formas de articulação que 

não levem ao totalitarismo”2 (MENDES, 2000, p. 19). 

Articular é unir por meio de uma ou mais articulações e por isso não pode ser 

uma tarefa designada a um grupo distinto. Um planejamento não deveria ser feito 

sem a representatividade de uma vasta rede interdisciplinar, capaz de desenvolver a 

visão da complexidade e do dinamismo das estruturas sociais. 

A organização administrativa dos governos brasileiros antes da revolução de 

1964 foi marcada por uma visão turva do sistema educacional. As decisões políticas 

e administrativas em relação à educação estavam mais preocupadas com os 

aspectos quantitativos do que com os qualitativos. 

O planejamento educacional confirmava a impressão de que os órgãos 

responsáveis pela expansão do ensino não enxergavam a crise educacional e a 

necessidade da criação de novos instrumentos para combater a crise. 

A construção do planejamento educacional naquele período deu-se de forma 

rasa e linear, controlada exclusivamente pelos pedagogos e espreitada por um 

grupo de economistas que tinham ambições opostas.  

O diferencial destes dois grupos era que os pedagogos consideravam que 

num planejamento não havia necessidade de constar tudo o que envolve um plano, 

já para os economistas o plano deveria ser minucioso e ambicioso. Os dois grupos 

não conseguiram uma racionalidade científica pendendo para um planejamento 

                                                 
2Totalitarismo - Pol. 1 Sistema de Governo Totalitário. 1.1 Conceito Político do homem como servo do 
Estado. Dicionário Houaiss da língua portuguesa (HOUAISS, 2009). 
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receituário, possivelmente pela dificuldade de ruptura com a tecnocracia, entendida 

aqui como o sistema de organização política e social em que predominam os 

técnicos. 

A tecnocracia enraizada na cultura da educação brasileira, que substitui o 

pensamento dos fins e das realidades pelo pensamento dos meios e das formas, 

simplifica e racionaliza os problemas. Uma das características dos tecnocratas é a 

exigência de aperfeiçoamento técnico. O grande nó é que o aperfeiçoamento não 

altera as atitudes, não traz as transformações necessárias para uma mudança de 

paradigma. 

O diálogo entre os grupos que fazem educação neste país ainda caminha a 

passos lentos. A ausência de um planejamento que reconheça a crise educacional, 

pode ser um sinalizador de que ainda impera uma desestrutura administrativa e uma 

visão fragmentada do processo educacional. 

A maturidade intelectual e técnica não se reduzem apenas ao contexto 

multidisciplinar, mesmo que este seja indispensável ao planejador, decorre ainda de 

uma integração entre a teoria e a prática. 

É a dialética da práxis que determina o estatuto exato do planejamento. 
Como instrumento de uma política, o planejamento não se reduz a 
manipular arquétipos e a examinar a viabilidade dessas opções nos 
diversos planos - sociais, cultural, econômico, etc. (MENDES, 2000, p. 117). 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 4024, de 20/12/61) 

e a Reforma Administrativa (Decreto de Lei nº 200, de 25/2/67), são dois marcos 

decisivos na institucionalização do planejamento e que ocorreram numa dualidade 

de tendências no planejamento educacional brasileiro (BRASIL, 2009). 

Os liberais e os tecnocratas, duas tendências que se cruzam no 

planejamento, expressam a mesma filosofia política e educacional. Os princípios 

apregoados por ambos é de que a educação é um direito de todos, de que é 

obrigação do Estado ministrar o ensino nos três graus, de que a iniciativa privada 

tem liberdade para criar seus sistemas educacionais e de que a ação federal 

subsidiará os sistemas estaduais de educação.  

Para compreender e contextualizar o que precedia as leis acima citadas nos 

deportamos a uma citação de Mendes (2000, p. 25): 
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Da Colônia à República até a década de 1940, foi a expansão de um 
sistema educacional através do qual se consolidou o prestígio de liderança 
da Igreja Católica no país. Liderança útil e, mais do que isso indispensável, 
preenchendo o vazio deixado pelas omissões do estado liberal.  

“O certo é que, em termos de política sistemática, entre o setor público e o 

setor privado ainda não se encontrou a verdadeira integração” (MENDES, 2000, p. 

25). O sistema educacional brasileiro se deu nessas condições, o público e o 

privado, como até hoje se dá. A qualidade parece estar do lado do privado e a 

desqualificação do lado do público. No caso do planejamento, que poderia ser o 

instrumento integrador, prevalece o caminho paralelo e desarticulado entre estas 

duas redes de ensino, que muito poderiam compartilhar experiências. 

Seguindo a linha de pensamento de Mendes (2000), muito antes da 

Revolução de 1964, a idéia de planejamento vinha prosperando.  No Governo 

Kubitschek os planos eram episódicos, e freqüentemente se reduziam a balanços da 

situação que geravam diretrizes governamentais para determinados setores e 

raramente eram adotados na prática. As idéias criadoras do Governo Kubitschek, 

através do Programa de Metas de Kubitschek, não conseguiram fazer um caminho 

seguro dentro do tumulto que elas próprias provocaram e que o estilo desordenado 

do Governo agravava. O Programa de Metas não dispunha de uma estrutura de 

planejamento que sobrevivesse ao próprio governo.  

A intervenção do sistema militar, na sua essência, trouxe a idéia de 

segurança nacional. A eficiência administrativa seria assegurada pela racionalidade 

técnica que promoveria a disciplina e a ordem. Um regime de governo baseado na 

técnica, na racionalidade, foi a marca da intervenção sofrida pelo Estado.  

A Lei nº 5692/71 instituiu um sistema de ensino baseado na tendência 

tecnicista e agravou sobremodo a situação do planejamento, pois eliminou qualquer 

possibilidade de instituição de políticas e planos de educação como instrumentos 

efetivos de crescimento da educação brasileira, especialmente nos aspectos 

qualitativos. 

A Lei nº 5692/71aproximou-se muito, nas suas minudências regimentais, do 
natimorto Plano de Educação Nacional de 1937. Nada tem a ver com uma 
lei de Diretrizes e Bases concebida em termos de princípios gerais e 
consagrou novamente a idéia de plano como distribuição de recursos. 
(AZANHA, 1993, p. 74). 
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Segundo Lück (1991) durante a década de 1970, a dimensão técnica do 

planejamento ganhou relevância, resultando dessa ênfase um descuido com a 

dimensão política. O planejamento passou a ser uma especialidade desempenhada 

por técnicos. A mesma autora pontua que: 

as duas dimensões constituem duas faces da mesma moeda, separáveis 
apenas artificialmente, para fins de estudo e compreensão mais plena de 
cada uma. No processo de planejar, no entanto, as duas coexistem em 
cada uma de suas fases e cada um de seus aspectos, e é na medida que 
sejam consideradas integradamente e em equilíbrio que o planejamento 
ganha vitalidade. (LÜCK, 1991, p. 51). 

Fica evidenciado que nesta década as discussões acerca das questões 

educacionais perdiam seu sentido pedagógico e assumiam um caráter político. Até a 

década de 1980, no que se refere ao planejamento, este estava centrado nas 

instâncias federais e estaduais, através dos Sistemas de Ensino. Os órgãos 

municipais mesmo apresentando uma ampla rede de escolas, com variados graus 

de ensino eram apenas personagens na história da educação do país.  

Na época do nascimento da Lei 5692/71, o país passava por uma euforia da 

classe média com o milagre econômico. “As indústrias centravam-se na produção de 

bens-de-consumo típicos das camadas de renda mais elevadas, camadas estas que 

aderiram fantasticamente ao consumismo desenfreado, o que possibilitou um 

repentino crescimento econômico” (GHIRALDELLI Jr., 1994, p.181). 

Esta euforia e as marcas do escolanovismo presentes na lei, encantaram os 

que conduziam a educação no país, pois trazia como objetivo “proporcionar ao 

educando formação necessária ao desenvolvimento de suas potencialidades como 

elemento de auto-realização, qualificação para o trabalho e preparo para o exercício 

consciente da cidadania” (GHIRALDELLI Jr., 1994, p. 181). 

Saviani afirma que parte das pesquisas realizadas na década de 1970 e 

1980, apontam que se procurou construir uma memória crítica da educação 

brasileira, “desconstruindo a memória escolanovista ao evidenciar seus vínculos 

com o liberalismo e sua crença na revolução social pela revolução educacional” 

(SAVIANI, 2008, p. 159). 

Durante a década de 1980, as críticas ao planejamento como reprodutor da 

ideologia predominante na sociedade, foram dando um polimento tecnológico e 

científico e preparando um novo espaço para o planejamento educacional. O 
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investimento em educação previa a orientação da educação para o desenvolvimento 

e não falava em ensino básico (BOMENY, 2003). 

Portanto, não nos causará qualquer estranheza o cenário encontrado na 
década de 1980 [...] mudanças no quadro internacional provocados pelas 
transformações tecnológicas no desenvolvimento de sistemas de 
automação e informatização, fazem do Brasil de fim de século XX o país 
analfabeto, embora os 74% do final do século XIX tenham dado lugar aos 
17% no final dos anos 1980. (BOMENY, 2003, p. 5). 

Diante desta realidade e conforme Andrade (2005, p. 54) é possível 

compreender que “[...] o marco geral que orienta as políticas para educação é a 

ampliação da lógica do mercado nessa área. Essa lógica coloca a educação como 

um bem econômico que deve responder [...] à lei da oferta e da demanda”. 

A educação passa a servir como um instrumento prático para se alcançar os 

objetivos da sociedade. A subordinação da educação ao sistema capitalista, 

“conforma objetivos e meios, mantendo o caráter instrumental, formando para a 

reprodução, mas também assegura o caráter ideológico que são as condições 

cruciais para a governabilidade e a segurança” (ANDRADE, 2005, p. 56). 

Outro aspectos significativo é a constituição de 1988, promulgada após amplo 

movimento pela democratização do país. Esta constituição introduziu inovações e 

compromisso, com destaque para a universalização do ensino fundamental e 

erradicação do analfabetismo. Definiu que os municípios com a cooperação técnica 

e financeira da União e dos Estados, manteria os programas de educação pré-

escolar e ensino fundamental, além de organizar o seu sistema de ensino. A 

possibilidade de planejar, organizar e gerir um sistema de ensino expressava uma 

nova dimensão. 

A constituição de 1988 estabeleceu na forma da lei a gestão democrática do 

ensino público, que simbolizava uma ruptura a tradição autoritária que caracterizava 

o sistema de ensino. “O entendimento do conceito de gestão já pressupõe, em si, a 

idéia de participação, isto é, do trabalho associado de pessoas analisando situações, 

decidindo sobre seu encaminhamento e agindo sobre elas em conjunto” (LÜCK, 

2003, p. 15). 

Este novo modo de gerir a educação, de maneira dialética, democrática e de 

envolvimento coletivo, possibilitou um significativo avanço, porém não se pode 
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ignorar a força do capitalismo, da produtividade e da educação mercadológica, 

comuns a um sistema que é condicionado ao Banco Central. 

Inicialmente, o nível de planejamento enfatizado pelo Banco foi o global e 
setorial, o que pode ser exemplificado por meio das condicionalidades para 
concessão de empréstimos à determinada orientação política nas reformas 
educacionais. (SCAFF, 2007, p. 337). 

Andrade (2005, p. 107) nos diz que “na verdade, é preciso afirmar que a 

recessão e a crise da dívida que se abateram sobre os países periféricos a partir da 

década de 80 possibilitaram a subordinação deles em relação ao poder do Banco 

Mundial”. 

A década de 1990 abre caminho para uma nova prática educacional.  Surge a 

possibilidade de descentralização, de gestão participativa e da instalação dos 

conselhos escolares. 

A LDB 9394/96 representa um progresso  

já que pela primeira vez autonomia escolar e projeto pedagógico aparecem 
vinculados num texto legal.O Artigo 12 (inciso I) estabelece como 
incumbência primordial da escola a elaboração e execução de seu projeto 
pedagógico e os Artigos 13 (inciso I) e 14 ( incisos I e II) estabelecem que 
esse projeto é uma tarefa coletiva, na qual devem colaborar professores, 
outros profissionais da educação e as comunidades escolar e local. 
(AZANHA, 2009, p. 19). 

No que se refere aos projetos educacionais do Brasil, que fazem parte do 

planejamento para a educação nacional, a maioria é financiada pelo Banco Mundial, 

assim como pelo governo federal brasileiro. Neste caso os projetos precisam estar 

nos moldes das políticas educacionais definidas pelo MEC. Não há, portanto como 

adquirir autonomia plena, pois a dependência dos recursos financeiros faz com que 

se adote as políticas adotadas pelo governo. É uma subordinação que não encontra 

resistência.  

Para Scaff (2007, p. 339), 

 

os programas educacionais implementados na década de 1990 são 
ancorados pelas orientações difundidas na Conferência Mundial de 
Educação para Todos (Jomtien,1990) e na Declaração de Nova Delhi 
(1993) e têm colocado a gestão das políticas educacionais como eixo 
fundamental das reformas, com vistas a promover uma educação de 
qualidade para todos. 
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As reformas na área do planejamento nesta década são marcadas pelo 

modelo de planejamento participativo, sob o enfoque técnico-pedagógico, buscando 

adequação a estrutura socioeconômica, estruturando-se sobre objetivos e métodos 

que atendam às necessidades administrativas e econômicas. 

Neste novo enfoque dado ao planejamento, a participação é sinônimo de 

sucesso e garantia de rejeição a importação de qualquer modelo de planejamento 

que atenda às necessidades do capital. 

Para Mészáros (2002, p. 980): 

O sucesso do planejamento depende da coordenação de suas atividades 
produtivas e distributivas livremente consentidas por aqueles que executam 
os objetivos conscientemente divisados. Portanto, o planejamento genuíno 
é inconcebível sem a tomada de decisão democrática [...] sem o exercício 
conscientemente planejado e amplamente coordenado das suas energias e 
habilidades criativas, todo discurso sobre a tomada de decisão democrática 
dos indivíduos não possui qualquer substância. 

A nova LDB, Lei n° 9.394/96, prevê em seu art. 12, inciso I, que “os 

estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de 

ensino, terão incumbência de elaborar e executar sua proposta pedagógica” 

(BRASIL, 2009). Com esta normativa a escola passa a assumir, como uma de suas 

principais tarefas, a reflexão sobre a sua função. 

A proposta pedagógica da escola refere-se à organização do trabalho 

pedagógico e é nesse caminho que vai sendo construído o planejamento 

participativo. 

Veiga (1998) afirma que para que a construção do projeto pedagógico seja 

possível, não é necessário convencer os professores, a equipe escolar e os 

funcionários a trabalhar mais ou mobilizá-los de forma espontânea, mas propiciar 

situações que lhe permitam aprender a pensar e a realizar o fazer pedagógico de 

forma coerente. E para enfrentarmos essa ousadia, necessitamos de um referencial 

que fundamente a construção do projeto. 

A preocupação gradativa com a melhoria da qualidade da educação trouxe a 

necessidade de democratizar a escola e a participação tornou-se um ponto crucial 

nesta década. O aprender com o outro e construir o planejamento participativo, são 

os novos pressupostos da educação. 

Durante a caminhada de implantação do sistema educacional brasileiros, 

poucas foram às oportunidades de participação na construção do planejamento. 
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Conforme já foi sinalizado no texto, cada década foi marcada por características 

peculiares que resultaram em diferentes formas de pensar a educação. As práticas 

arbitrárias e burocráticas das décadas passadas formaram os profissionais que 

temos hoje, e talvez este seja o motivo pelo qual os planejadores de hoje ainda 

insistam em desconsiderar o planejamento como uma ação altamente educativa.  

A possibilidade de participação nas decisões, enfim no planejamento estará 

sempre atrelado a visão administrativa e educacional dos que dirigem a educação. 

Avançando a década de 1990, mais precisamente a partir do ano 2000 o 

discurso da participação efetiva se faz presente, porém é certo de que se além da 

legislação os educadores forem comprometidos com o ato de planejar, o 

planejamento será um aprendizado e terá um avanço mais significativo, rumo à 

educação para a participação social. 

Reverter o processo educativo, trazendo a teoria e a prática caminhando 

juntas é o que se espera da educação neste século. Para isso é preciso que os que 

estiveram sempre à mercê do processo educativo possam participar da sociedade 

efetivamente e consigam fazer uma leitura da mesma. Que os seus saberes, seus 

costumes, sua cultura, suas condições sejam considerados.  

A integração de todos os setores da atividade humana social, num processo 

global para a solução de problemas comuns é que caracteriza o planejamento 

participativo. 

Gandin (2000, p. 108) é enfático em dizer que “o grande remédio é a 

participação porque ela é a mola para a conscientização”. E se há uma abertura na 

esfera nacional para novas formas de planejar, espera-se que os educadores 

possam aproveitar o direito que lhe é assegurado e participem do planejamento. 

A participação traz a possibilidade do pluralismo de idéias, da aceitação das 

diferenças, exercita a autonomia. Conforme já foi mencionado anteriormente, a 

autonomia garantida na legislação nacional, LDB 9394/96, no seu Art.12 (inciso I) 

que estabelece a incumbência primordial da escola a elaboração e execução de seu 

projeto pedagógico, é um ensaio para as possíveis transformações que a escola 

pode promover e para uma proximidade com a autonomia. 

Azanha (2009, p. 20), porém faz um alerta: 

A autonomia da escola numa sociedade que se pretenda democrática é, 
sobretudo, a possibilidade de ter uma compreensão própria das metas da 
tarefa educativa numa democracia. Sem essa possibilidade, não há como 
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falar em ética do professor e em ética da escola, e sem isso, a autonomia 
deixa de ser uma condição de liberdade e pode até ser facilitadora de 
opressão. 

Sabe-se que não basta a garantia legal, é preciso também uma mudança de 

paradigmas, uma nova postura por parte de todos os envolvidos no processo, pois a 

interferência dos órgão internos que exercem um certo poder sobre a escola acabam 

orientando o trabalho educativo de maneira idêntica, homogeneizando o que é tão 

heterogêneo. “A escola pública é uma diversidade e não uma unidade” (AZANHA, 

2009, p. 20). 

A tentativa de unificação não ocorre somente na esfera macro, ela é muito 

presente nos planejamentos micro, onde o professor faz um esforço para que sua 

classe esteja no mesmo nível, faça as mesmas atividades e pense da mesma 

maneira. A unificação é o modelo imposto pelo sistema que mascara a participação, 

seja a participação do professor, ou a participação dos alunos.  

falar em participação da criança na escola hoje requer uma análise da 
criança concreta, portanto exige considerar a complexidade de sua ação, 
bem como suas representações como um sujeito de direitos, que, ao se 
socializar, apropriar-se do conhecimento e valores existentes, ao mesmo 
tempo em que também produz cultura. (QUINTEIRO, 2007, p. 35).  

Considerar as represenações de todos os envolvidos no processo educativo e 

promover a participação de todos é uma das possibilidades de resignificar o 

processo de construção do conhecimento. O planejamento pode ser um bom 

começo para que a participação se efetive. 

2.2.3.1 Planejamento em educação: conceitos 

O planejamento pode ser influenciado pelas políticas públicas, pela expressão 

do conteúdo, da área do conhecimento, pela expressão de fundamentos ou pela 

cultura. Há várias possibilidades de abordar o tema planejamento e um dos 

conceitos mais generalizado é que o planejamento é um 

processo de previsão de necessidades e racionalização de emprego dos 
meios materiais e dos recursos humanos disponíveis, a fim de alcançar 
objetivos concretos, em prazos determinados e em etapas definidas, a partir 
do conhecimento e avaliação científica da situação original. (MARTINEZ, 
1977, p. 11). 
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No cotidiano das escolas acontecem muitas práticas de planejamento. Podem 

ser consideradas microestruturas do planejamento educacional, caracterizado nas 

várias instâncias: federal, estadual, municipal e escolar. 

O planejamento num contexto mais amplo da teoria administrativa, vê o 

mesmo como um processo contínuo e sistemático que permeia todas as atividades 

administrativas. 

Podemos falar em planejamento da organização, planejamento do 
comando, planejamento da coordenação ou planejamento do controle. Pode 
ou não resultar num plano; no entanto o processo não termina aí, mas está 
presente em todos os momentos da ação administrativa. (PARO, 1976, p. 
63). 

Na área administrativa quanto mais rigorosa a previsão, maior é a 

probabilidade de acerto. Porém a previsão é apenas um elemento do processo. É 

aquele que vai possibilitar a adoção de medidas com vista à ação futura. 

Com este enfoque é possível dizer que o planejamento supõe ação e se 

preocupa com a execução dos atos recomendados pela previsão. Durante todo 

processo de implantação de um plano este deve ser avaliado para a correção de 

falhas futuras. 

O planejamento é um instrumento que visa atingir certos objetivos, traçados 

por uma política de ação determinada pela administração do sistema de ensino, 

visando a racionalização da ação administrativa. É realizado em função dos 

preceitos preconizados por este sistema. 

O sistema de ensino apresenta uma estrutura de planejamento que 

contempla o planejamento macro e os planos. Cada plano possui características 

próprias que determinam as ações. 

 “O objetivo de todo processo de planejamento é chegar à ação, [...] uma 

ação transformadora, desencadeada e atravessada por uma intencionalidade, sendo 

fruto de uma proposta” (VASCONCELLOS, 1999a, p. 43).  

O processo de planejamento visa uma ação: no entanto, considerar que o 

planejamento tem o poder de transformar a educação, é ingenuidade, pois ele 

também pode prestar-se a estagná-la. Dependendo de sua proposta ele pode 

manter o ritmo normal ou trazer mudanças. Uma ação fundamentada que justifique a 

prática; uma relação teoria-prática que busque cientificamente a viabilidade de 
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determinada política. A prática sem a teoria torna-se frágil, superficial prevista a 

equívocos. 

[...] a prática existe, mas muitas vezes opaca, sem a sua autoconsciência, 
que é a consciência teórica; mecânica, sem capacidade de autopropulsão 
que só pode provir da visão intelectual autônoma, capaz de viver por si 
mesma as razões das ações e alimentar a intencionalidade destas; 
pedestres, porque baseada não em um processo intelectual, mas em um 
processo regulamentar que, dando as ordens, se esquiva de oferecer as 
idéias em que estas deveriam estribar-se. (MENDES, 2000, p. 111). 

As práticas são viabilizadas por vários planos de ação: o planejamento do 

sistema de ensino, a proposta pedagógica, a proposta curricular, o plano político-

pedagógico,o plano de curso, plano de ensino e o plano de aula.  

Diferenciando cada um deles e concebendo que são complementares e 

articulados é possível afirmar que apesar de possuírem um propósito de fragmentar 

uma ação mais ampla, suas especificidades auxiliam na compreensão de todo o 

processo educativo. 

2.2.3.2 Níveis de planejamento no sistema educacional 

Para conceituar os planos citados alguns autores foram selecionados, 

procurando situar o planejamento nos diferentes níveis. A escolha dos autores foi 

realizada a partir de livros publicados sobre planejamento, por considerar que estes 

realizaram uma pesquisa significativa nesta temática.  

O Planejamento do Sistema de Educação  “é de maior abrangência, 

correspondendo ao planejamento que é feito em nível nacional, estadual ou 

municipal. Incorpora e reflete as grandes políticas educacionais” (VASCONCELLOS, 

1999a, p. 95).  

O Planejamento Curricular  “é a proposta geral das experiências de 

aprendizagem que serão oferecidas pela escola, incorporada nos diversos 

componentes curriculares. Dá a espinha dorsal da escola, desde as séries iniciais 

até às terminais. Contempla os fundamentos da área de estudo, desafios 

pedagógicos, encaminhamento metodológico, proposta de conteúdo e processo 

avaliativo” (VASCONCELLOS, 1999a, p. 95).  

O Projeto Político-Pedagógico “ é um documento que não se reduz à 

dimensão pedagógica, nem muito menos ao conjunto de projetos e planos isolados 
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de cada professor em sua sala de aula. O projeto pedagógico é, portanto, um 

produto específico que reflete a realidade da escola, situada em um contexto mais 

amplo que a influencia e que pode ser por ela influenciado” (VEIGA, 1998, p.11). 

O Plano de Curso  “é um instrumento de trabalho, amplo, genérico, sintético, 

que serve de marco de referência às operações de ensino-aprendizagem que se 

desencadearão durante o curso, derivadas dos fins a serem alcançados” 

(SANT´ANNA, 1993, p. 235). 

O Plano de Ensino  “é o processo de decisão sobre atuação concreta dos 

professores, no cotidiano de seu trabalho pedagógico, envolvendo as ações e 

situações, em constantes interações entre professor e alunos e entre os próprios 

alunos” (PADILHA, 2001, p. 33). 

O Plano de Aula  “é um instrumento de trabalho que especifica os 

comportamentos esperados do aluno e os meios-conteúdos, procedimentos e 

recursos- que serão utilizados para sua realização, buscando sistematizar todas as 

atividades que se desenvolvem no período de tempo em que professor e aluno 

interagem, numa dinâmica de ensino-aprendizagem” (SANT´ANNA, 1993, p. 259). 

Em meio a todos estes planos de ação que viabilizam o planejamento 

educacional a necessidade de articulação entre o macro e o micro é imprescindível. 

O professor tem a árdua tarefa de interligar os planos para que haja coerência e 

conceituá-los para que fale com precisão sobre cada um deles. Quanto mais 

internalizado o conceito, mais autonomia terá. “Embora, no dia-a-dia, o professor 

entre sozinho na sala de aula, está, na verdade, sendo portador de um projeto que é 

coletivo [...]” (VASCONCELLOS, 1999a, p. 50). 

Participar da construção do planejamento e estabelecer relações entre as 

diversas modalidades de planejamento, tendo coerência na escolha das ações, 

tornou-se imprescindível na caminhada para a qualificação da educação. Se antes o 

professor executava os planos pensados por outros, hoje pelo menos no âmbito da 

escola a participação está prevista na LDB, não só como uma normativa, mas como 

uma conquista. 

2.2.3.3 Concepções de planejamento 

Na história da educação brasileira, as concepções de planejamento que 

permeavam a sociedade, eram vistas nos sistemas de ensino. “No início do século 
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XX, o planejamento vai avançando para todos os setores da sociedade, provocando 

um enorme impacto a partir do seu uso na União Soviética não como simples 

organização interna a uma empresa, mas como planificação de toda economia” 

(VASCONCELLOS, 1999a, p. 27). 

A escola acompanhou esse movimento, agregando diferentes concepções de 

planejamento de acordo com cada contexto sócio-político-econômico-cultural. 

Ott (1984) apresenta três grandes concepções que vão se manifestando em 

diferentes momentos da história do planejamento no Brasil. A seguir uma resenha 

das concepções de planejamento apresentadas por Margot Ott no artigo 

Planejamento de aula: do circunstancial ao participativo, publicado na Revista de 

Educação da AEC, em 1984. 

Para Ott (1984), a primeira concepção, compreende o planejamento como 

princípio prático, relacionando-o à tendência tradicional de educação, em que o 

planejamento era feito sem grande preocupação de formalização, basicamente pelo 

professor, e tendo como horizonte a tarefa a ser desenvolvida em sala de aula. O 

planejamento pedagógico, não era bem planejamento: era muito mais o 

estabelecimento de um roteiro que se aplicaria fosse qual fosse a realidade. 

Observava se o plano orientava o trabalho do professor e tinha uma estreita relação 

entre planejar e acontecer. O plano era uma referência para o trabalho do professor, 

servia de guia para a ação. 

Na tendência escolanovista o plano enfatizava a ligação do ensino com os 

interesses dos alunos, criticava o plano estabelecido somente pelo professor. Estava 

em questão a perspectiva não-diretiva de ensino, com ênfase na espontaneidade e 

criatividade dos alunos. Pode-se dizer que havia uma cooperação dos alunos no 

planejar (OTT, 1984). 

Na segunda concepção o planejamento é caracterizado como 

instrumental/normativo e está relacionado à tendência tecnicista de educação, onde 

o planejamento aparece como grande solução para os problemas de falta de 

produtividade da educação escolar, sem, no entanto, questionar os fatores sócio-

político-econômicos. Pretensão de neutralidade, normatividade e universalidade. 

Rígida seqüência e ordem lógica de quem ensinava e não de quem aprendia. Sua 

centralidade estava nas mãos dos especialistas. A introdução dos especialistas na 

escola, trouxe para dentro da escola a divisão social do trabalho no campo 
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pedagógico, a divisão entre os que pensam, decidem e os que executam (OTT, 

1984). 

 Planejar passou a significar preencher formulários com objetivos 

educacionais gerais, instrucionais operacionalizados, conteúdos programáticos, 

estratégias de ensino e avaliação. 

Na terceira e última concepção a autora traz o planejamento participativo. 

Nesta concepção se rompe com o planejamento funcional ou normativo das 

concepções anteriores. O planejamento é entendido como um instrumento de 

intervenção no real para transformá-lo (OTT, 1984). 

A resenha apresentada dá condições de repensar as concepções adotadas 

na escola e a forma como convivem na mesma realidade. Suas influências são 

sentidas nas práticas escolares e a diversidade de planejamentos existentes nos 

remete a pensar a complexidade deste tema. 

É impossível enumerar os tipos e níveis de planejamento necessários à 
atividade humana. Sobretudo porque, sendo a pessoa humana condenada, 
por sua racionalidade, a realizar algum tipo de planejamento, está sempre 
ensaiando processos de transformar suas idéias em realidade. Embora não 
o faça de maneira consciente e eficaz, a pessoa humana possui uma 
estrutura básica que a leva a divisar o futuro, a analisar a realidade a propor 
ações e atitudes para transformá-la. (GANDIN, 2001, p. 83). 

A participação na construção dos diversos níveis de planejamento deu ao 

professor a possibilidade de atuar consciente da sua função, de aprender a trabalhar 

com o outro e construir de forma participativa. Esta perspectiva, se efetivamente 

ocorresse na prática poderia dar ao professor condições para participar da gestão 

escolar. 

Segundo Libâneo (2003) a participação é fundamental por garantir a gestão 

democrática da escola, pois é assim que todos os envolvidos no processo 

educacional da instituição estarão presentes, tanto nas decisões e construções de 

propostas, como no processo de implementação, acompanhamento e avaliação. 

Porém, o planejamento, mesmo com a participação de todos os envolvidos, 

não pode ser considerado perfeito ou infalível, por estar lidando com a sociedade, 

que é fluida, mutante e indisponível de controle absoluto. 

A educação tem um importante papel na sociedade, mas não pode ser 

considerada como prioridade absoluta, em vista a tantos problemas sociais que 

cercam os países subdesenvolvidos, como é o caso do Brasil. 
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Talvez programas de saúde, saneamento, assistência social, uma realista 
política de empregos ou mesmo medidas mais amplas que abranjam todo o 
sistema social sejam as prioridades mais próprias para serem lembradas 
antes da formação escolar das crianças da região. (PARO, 1976, p. 65). 

O planejamento educacional não poderá estar fundamentado somente no 

aspecto educacional, deverá ser visto através de uma perspectiva realista da 

situação social, por isso a proposta de trabalhar na perspectiva do planejamento 

participativo tem sido difundida em todo Brasil. 

O compromisso da escola é formar cidadãos que compreendam os processos 

sociais. Sem compreensão pode haver apenas a reprodução e a manutenção das 

estruturas vigentes que apenas legitimam o sistema capitalista, que valoriza mais a 

produção do que a construção. Considerando que as pessoas não recebem 

materiais simbólicos e culturais tais como são transmitidos, eles são transformados e 

reelaborados e passam a ser reproduzidos de acordo com o nível cultural, são 

manipulados e passam a ter seus próprios significados (SILVA, 1992). 

A autonomia e a criatividade colaboram com esse processo de 

(re)significação dos materiais simbólicos e culturais e podem favorecer a produção, 

ou seja, a construção de novos saberes ou mesmo de saberes legítimos que 

representam as idéias do grupo no qual os indivíduos estão inseridos. “A realidade é 

socialmente construída porque ela envolve sempre negociações entre sujeitos 

humanos (JOVCHELOVITCH, 2001, p. 11). 

Certamente não é possível deixar de considerar que a educação é, ao mesmo 

tempo, produção e reprodução. Para Silva (1992, p. 68) “[...] a escola não serve 

apenas como um instrumento de corpos pré-estabelecidos; historicamente, ela 

serviu também para constituir e legitimar certos grupos sociais antes relegados”. 

Historicamente o planejamento era um instrumento regulador do Estado e 

articulador do capitalismo, muitas vezes ainda o é, porém o planejamento pode 

instaurar movimentos historicamente contraditórios, que caminhem para o exercício 

da democracia.  E um dos mecanismos é conhecer a realidade e a partir dela 

planejar. 

 

 

 

 



67 

 

3 CONTEXTUALIZAÇÃO E ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS: ESP AÇO E 

CAMPO DA PESQUISA 

“A realidade humana é uma realidade que se constrói socialmente”. 

(JOVCHELOVITH, 2001, p.10). 

Neste capítulo será apresentado o contexto da pesquisa e a metodologia 

utilizada para sua realização. 

Os caminhos que nos levam ao espaço da pesquisa são muitos e cada 

caminhante traz sua história e a partir dela passa a construir as justificativas para a 

sua pesquisa. Pesquisar o que, para que e por que, são as perguntas que não 

calam, que ecoam a cada nova etapa e dão significado ao ato de pesquisar, de 

prosseguir na busca pelas respostas. 

O desafio de tentar compreender porque o planejamento educacional é visto 

como burocratismo e como uma atividade cansativa, citado na introdução do texto 

dissertativo, fez com que a pesquisa fosse direcionada para o espaço de formação 

inicial dos professores, o curso de normal/magistério, com o intuito de compreender 

como está sendo construído o conceito de planejamento nesta etapa de formação. 

3.1 METODOLOGIA 

A pesquisa é uma inquietação que leva o indivíduo à ação de pesquisar, de 

informar-se acerca de algo. O espaço acadêmico da universidade tem por premissa 

oportunizar inúmeras experiências no campo da pesquisa, desvinculando-se da 

concepção de que o conhecimento é imutável, mas concebendo-o como uma 

construção constante a partir das vivências cotidianas. 

O mundo das perguntas é o espaço que o pesquisador encontra, não para dar 

respostas e construir verdades, mas para buscar caminhos alternativos que 

oferecem recursos para uma reflexão sobre a educação, um pensar a ação. 

Os caminhos da pesquisa vão sendo trilhados e as escolhas dão a direção da 

pesquisa. A opção por esta ou aquela teoria trarão a dimensão da ruptura 
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necessária ao pesquisador, uma ruptura conceitual, que percebe o mundo do 

conhecimento como um espaço complexo e mutável. 

No caso das pesquisas em representações sociais, que buscam compreender 

a sociedade, esta compreensão é indispensável no espaço da pesquisa qualitativa. 

A utilização da linguagem oral ou da linguagem gráfica explicita o pensamento, as 

opiniões sobre fatos ou objetos. Essa construção de opiniões se dá socialmente e 

está relacionada diretamente com a vivência concreta e é designada como a 

representação social que o indivíduo tem sobre este ou aquele tema. 

Segundo Franco (2004, p. 170) para estudar as representações sociais, “em 

primeiro lugar é indispensável conhecer as condições de contexto em que os 

indivíduos estão inseridos mediante a realização de uma cuidadosa análise 

contextual”. 

A pesquisa qualitativa busca o significado de vivências, quer conhecer a 

trajetória de vida, as experiências sociais dos indivíduos, é por isso que ela vem 

ganhando espaço nos cursos de formação dos pesquisadores ligados às áreas 

sociais e educacionais. 

O pressuposto da pesquisa qualitativa evidencia o método clínico histórico-
antropológico, que capta aspectos específicos dos dados e acontecimentos 
no contexto que acontecem. Dedica-se à análise dos significados que os 
indivíduos dão as suas ações, no espaço que constroem as suas vidas e 
suas relações – compreensão do sentido dos atos. (MARTINELLI, 1999, p. 
35). 

Há muito para desvelar no campo da pesquisa qualitativa e esse 

desvelamento vai depender dos pesquisadores envolvidos, da sua construção 

conceitual, da sua reflexão sobre a ação. “A pesquisa é uma atitude de aprender a 

aprender, e como tal, faz parte de todo processo educativo e emancipatório” (DEMO, 

1992, p.128). 

O aprender a aprender faz parte de um discurso bastante usual no campo da 

educação, mas o que é aprender a aprender? Com esta questão é possível iniciar 

um relato de experiência com a pesquisa qualitativa e com uma opção metodológica 

que evidencia uma oportunidade de aprender a aprender, a pesquisa participante.  

A pesquisa participante foi realizada a partir de quatro oficinas pedagógicas 

que objetivaram compreender as representações sociais acerca do planejamento 
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educacional, de um grupo de alunas do curso de magistério noturno, de uma escola 

da rede estadual de ensino do município de Timbó, Santa Catarina. 

Os sujeitos que participaram da pesquisa são alunas do 4º ano do curso de 

normal/magistério e estão concluindo o curso de formação inicial de professores. 

Mais detalhes sobre as alunas e sobre o curso serão apresentados nas próximas 

sessões.  

 Durante as oficinas os professores titulares da turma cederam suas aulas 

para a pesquisadora que atuou como professora do grupo durante os quatro 

encontros. 

O planejamento das oficinas pedagógicas aconteceu como um processo de 

programação do trabalho, laboratórios fundamentados nas situações reais da sala 

de aula, procurando alternativas possíveis para coletar dados de uma maneira 

colaborativa, contribuindo para a formação acadêmica das futuras professoras. O 

conteúdo das oficinas pedagógicas partia de textos literários e discutia aspectos 

relacionados ao planejamento educacional.  

As oficinas pedagógicas buscavam romper com os modelos de pesquisa 

comumente utilizados, facilitando o contato com temáticas presentes no dia-a-dia na 

sala de aula, dinamizando o trabalho em equipe e estabelecendo uma relação entre 

o pesquisador e os sujeitos da pesquisa. 

A circulação dos saberes de todos os envolvidos e a apropriação do 

conhecimento do grupo acerca da temática em estudo, neste caso o planejamento, 

era uma possibilidade de construir e reconstruir novos conhecimentos coletivamente.  

Conhecer o que o grupo pensa, o que sabem sobre determinado tema, dá 

condições para compreender como os sujeitos constroem sentidos para este tema e 

abre a possibilidade de produzir mudanças de paradigmas, de (re)construir 

conceitos.  

Os conhecimentos da vida cotidiana, tanto dos pesquisados como do 

pesquisador, contribuem para construir a partir deles, outros novos conhecimentos, 

de compreender com maior facilidade as relações que acontecem no contexto, 

comunicar-se em uma linguagem de proximidade (PRADA, 1997). 

 

 

 

 



70 

 

3.2 O UNIVERSO DA PESQUISA 

Esta pesquisa evidencia as representações sociais de professores em 

formação acerca do planejamento. O estudo das representações sociais insere-se 

num esforço de desconstrução da retórica da verdade, compreendendo o contexto 

que as engendram e a funcionalidade das interações sociais do cotidiano (SPINK, 

1995). 

A formação de professores tem sido colocada no centro da preocupação das 

reformas educacionais mais atuais. A Lei de Diretrizes e Bases n. 9394/96 no seu 

artigo 62, determina que: 

A formação de docentes para atuarem na educação básica far-se-á em 
nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em 
universidades e institutos superiores de educação, admitida, como 
formação mínima  para o exercício do magistério da educação infantil e nas 
quatro primeiras séries do ensino fundamental, oferecida em nível médio, na 
modalidade normal. (BRASIL, 2009, site  - Grifos nossos). 

Conforme já foi mencionado os sujeitos desta pesquisa são alunas do curso 

normal/magistério. Este curso é considerado como formação mínima para o 

exercício do magistério e é caracterizado como um curso profissionalizante. Com 

esta formação as alunas poderão atuar como professoras.  

Participaram da pesquisa 22 alunas, destas 7 estavam cursando o magistério 

como curso de ensino médio e 15 estavam complementando sua formação de nível 

médio. 

3.3 O CONTEXTO DA PESQUISA 

Nesta seção será apresentado o contexto da pesquisa: o município, o curso, a 

escola e os sujeitos. A pesquisa foi realizada no primeiro bimestre do ano letivo de 

2009, no curso de normal/magistério numa escola da Rede Estadual de Ensino, do 

município de Timbó, SC.  

Conforme foi citado na seção anterior, conhecer o contexto é indispensável 

numa pesquisa em representações sociais. Enquanto formas de conhecimento, as 

representações sociais são estruturas cognitivo-afetivas e não podem ser reduzidas 
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apenas ao seu conteúdo cognitivo, precisam ser entendidas, a partir do contexto 

(SPINK, 1995). 

3.3.1 O município 

O município de Timbó foi fundado pelo comerciante Frederico Donner, aos 12 

de outubro de 1869. A imagem representada por Frederico Donner na profissão de 

comerciante era extremamente relevante na comunidade, pois o comércio era uma 

atividade essencial (FERREIRA e KOEPSEL, 2008). 

Um dos primeiros registros acerca da “fundação” de Timbó, apareceu num 

jornal produzido na época, o “DER URWALDSBOTE”, um jornal escrito em língua 

alemã que trazia um artigo que registrava em seu editorial comemorativo, que no dia 

12 de outubro de 1869, o pioneiro Frederico Donner fixou-se em Timbó (FERREIRA 

e KOEPSEL, 2008). 

A cidade de Timbó comemorou no ano de 2009, seus 140 anos de fundação e 

seus 75 anos de emancipação política. De sua fundação até os nossos dias, vem 

crescendo significativamente, inclusive consta nos dados do IBGE que ela tem sido 

a cidade com maior crescimento populacional da região e tornou-se pólo industrial e 

comercial para os municípios vizinhos. Atualmente 92% da população mora na 

região urbana e a economia é baseada na indústria e no comércio3. 

O município de Timbó é considerado um município de pequeno porte, e está 

situado na região do Médio Vale do Itajaí, estado de Santa Catarina. É considerada, 

pela ONU, a 10º melhor cidade do Brasil para morar, ocupando economicamente o 

14º posto de arrecadação do Estado de Santa Catarina. O índice de analfabetismo é 

de apenas 1,9%, sendo Timbó, em nível estadual, a 3ª cidade em qualidade de 

ensino. 

O IDEB do ensino médio em Santa Catarina, observados em 2005, 2007 e as 

metas para rede Estadual - SANTA CATARINA em 2021 pode ser observada nos 

dados apresentados no site do IDEB4. A média do IDEB, de 3,8 para o Estado de 

Santa Catarina, supera os índices nacionais que são de 3,2, evidenciando que os 

                                                 
3 Fonte IBGE Censo Demográfico. Disponível em: <www.ibge.gov.br>. Acesso em: novembro de 
2009. 
4 Fonte IDEB Censo Escolar. Disponível em: <http://ideb.inep.gov.br>. Acesso em: novembro de 
2009. 
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níveis de ensino são bons e as perspectivas de qualificação são ainda maiores, 

alcançando a média de 4,8. 

O município possui três escolas públicas que oferecem o ensino médio, sendo 

que duas delas oferecem também o ensino fundamental. O município conta também 

com uma escola particular que atende do maternal ao ensino médio. 

No quadro em anexo lê-se as notas médias do ENEM por município e escolas 

dos alunos concluintes do ensino médio em 2008. O município se destaca com 

53,48, sendo que a média nacional é de 46,82. As três escolas também apresentam 

média superior a média nacional e a escola pesquisada possui a média de 52,28, 

sendo que esta oferece somente o ensino médio5.  

O ensino médio do município pode ser considerado pelos indicadores de 

avaliação federal, como cursos bem qualificados e com perspectiva de melhoria, 

porém apresenta um dado significativo que se refere ao número de alunos 

participantes. Com uma matrícula de 249 alunos, em 2008, somente 85 alunos 

realizaram a prova do ENEM. 

Nesta pesquisa a escolha pelo curso de magistério, já foi mencionada e cabe 

relembrar que está relacionada à identificação dos saberes acerca do planejamento 

na formação inicial dos professores, considerando que com o curso de magistério 

todos poderão atuar como professores, tanto na educação infantil, como no ensino 

fundamental, amparados pela lei vigente. 

O curso de Normal/Magistério é oferecido em duas escolas da 35º GERED-

Secretaria Regional, da Região de Blumenau, sendo um em Timbó desde 1965, sem 

interrupção, apesar das reformulações exigidas pela lei, e outro em Indaial, onde o 

curso foi desativado por um período e reativado a partir do ano de 2009.  

No município de Timbó o Normal/Magistério funciona no período noturno e no 

município de Indaial, é oferecido em dois períodos matutino e noturno. 

                                                 
5 Fonte ENEM. Disponível em: <http://www.enem.inep.gov.br/index.php?option=com_content&task= 
view&id=57&Itemid=89>. Acesso em: novembro de 2009. 
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3.4 O CURSO NORMAL/MAGISTÉRIO 

O curso de magistério tem duração de quatro anos, sendo dois anos de base 

comum aos demais cursos de ensino médio e dois anos específicos para formação 

inicial de professores. 

A necessidade de qualificação profissional fez com que o Ministério da 

Educação permitisse o funcionamento de uma grande diversidade de cursos de 

graduação em todo país. A impossibilidade de controle no aspecto qualificação do 

curso e requisitos mínimos para matrícula em cursos de graduação fez com o curso 

de normal/magistério não fosse mais a primeira opção para os que quisessem seguir 

a profissão do magistério, já que o magistério não é pré-requisito para entrada no 

curso de graduação. 

As universidades, ou melhor, instituições de ensino superior passaram a 

oferecer os cursos semi-presenciais em grande parte das cidades de todo país, 

desconsiderando o objetivo que motivou a criação de tais cursos, que era o de 

qualificar professores que estavam atuando sem a formação mínima exigida. Este 

aspecto levou os cursos de normal/magistério a quase desaparecerem do contexto 

educacional, já que independente do curso de ensino médio freqüentado o aluno 

poderia ingressar num curso semi-presencial e cursar qualquer curso na área da 

educação. 

A educação, transformada em bem de consumo e não mais considerada um 
direito público inalienável, necessita, neste contexto, realizar 
reencaminhamentos no que diz respeito à formação docente, contribuindo 
para a reprodução e o aprofundamento da lógica de exclusão social do 
projeto econômico, sob os auspícios do mercado regulador. (SCHEIBE, 
2001, p. 11). 

A fragmentação do processo e a formação aligeirada e em massa, atende e 

obedece às orientações do Banco Mundial, no sentido de melhorar os indicadores 

educacionais, e caracteriza a situação atual das instituições que oferecem cursos de 

formação para professores. 

O Banco Mundial utiliza para definição de diretrizes das políticas educativas 
o critério da análise econômica que faz para o desenvolvimento da América 
Latina. Com efeito o Banco condiciona seus financiamentos para os projetos 
do setor educacional, desde que estejam em consonância com as diretrizes 
traçadas pelo próprio Banco. (ANDRADE, 2005, p. 66). 
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No capítulo IV do Plano Nacional de Educação, encontramos o seguinte 
diagnóstico: 

A melhoria da qualidade do ensino, que é um dos objetivos centrais do 
Plano Nacional de Educação, somente poderá ser alcançada se for 
promovida, ao mesmo tempo, a valorização do magistério. Sem esta ficam 
baldados quaisquer esforços para alcançar as metas estabelecidas em cada 
um dos níveis e modalidades do ensino. Essa valorização só pode ser 
obtida por meio de uma política global de magistério, a qual implica, 
simultaneamente, a formação profissional inicial, as condições de trabalho, 
salário carreira e a formação continuada. (BRASIL, 2009a, p. 63). 

A formação profissional inicial é apontada como imprescindível para a 

valorização do magistério. A formação que se refere o diagnóstico acima, pode ser 

interpretada como a formação em nível médio, ou a formação em nível superior, já 

que a LDB9394/96 considera a formação destes dois níveis válidos. 

Conforme já foi mencionado, o aumento do número de universidades ou 

centro universitário em todo o país, o curso normal/magistério, havia sido quase 

extinto, servindo apenas à demanda que atuava na educação infantil. “A formação 

inicial é apenas um componente de uma estratégia mais ampla de profissionalização 

do professor, indispensável para implementar uma política de melhoria da educação 

básica” (MELLO, 2000, p. 98). 

Segundo Sheibe (2001) O estabelecimento da Lei 9.394/96 trouxe mudanças 

consideráveis para os cursos de formação de professores. As novas determinações 

sinalizam a extinção dos cursos de magistério de nível médio, dado que, nas suas 

disposições, a nova lei estabelece prazo para admissão única e exclusiva de 

docentes formados em ensino superior. 

A proximidade com a finalização do prazo para que todos os professores que 

atuam na educação básica possuam a formação exigida pela lei, chegou na reta 

final, porém muitos estados do Brasil, não dão condições mínimas para que os 

professores busquem a qualificação exigida pela lei, o que faz com que os 

professores permaneçam com a formação inicial , normal/magistério. 

Segundo dispositivos legais o Curso de Magistério da rede pública estadual 

de ensino de Santa Catarina, está amparado pelo Parecer Nº 316/1997/CEE 

(Alteração Curricular do Curso de magistério - Educação Infantil e Séries Iniciais do 

Ensino Fundamental). Esses dispositivos legais determinam que esse curso tenha a 

duração de quatro anos. 
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No site da Secretaria de Educação do Estado6, há uma breve explanação 

sobre o curso de Magistério da rede pública estadual de ensino, afirmando que o 

mesmo vem passando por mudanças e essas mudanças objetivam romper com uma 

formação alicerçada nos paradigmas tecnicistas, passando a ser concebido a partir 

da contribuição das teorias críticas, que compreendem a escola como um espaço de 

produção de conhecimento e os sujeitos como agentes de transformação social. 

A matriz curricular foi reestruturada, e passou a oferecer também a habilitação 

em Educação Infantil, obtendo a denominação de Curso de Magistério com 

habilitação em Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino Fundamental, tornando-

se compatível com LDB 9.394/1996. 

Apesar de que a lei citada acima afirma que todos os profissionais da 

educação devem ter como formação inicial os cursos de licenciatura, a oferta do 

curso se dá pela demanda dos sistemas municipais de ensino em qualificar os 

profissionais que trabalham na educação infantil, no atendimento de crianças de 

quatro meses a quatro anos.  

Com este cenário, pode-se fazer uma reflexão sobre o espaço que o curso de 

magistério ocupa nas políticas educacionais. Ele forma profissionais para um 

sistema de ensino que está em processo de adaptação a nova legislação de ensino, 

Lei 9394/96, porém na mesma lei ele é considerado válido até  que se cumpra com a 

década da educação, que pelas datas de promulgação da lei, considerando a 

contagem um ano após a promulgação, já passou do prazo de regularização. 

Os professores com formação no magistério, segundo a lei, são habilitados 

para atuarem na educação infantil e nas séries iniciais do ensino fundamental. 

Normalmente há vagas para professores, em especial para professores admitidos 

temporariamente, o curso de normal/magistério pode ser considerado um curso sem 

perspectiva de extinção.  

No momento da inscrição para processo seletivo de professores em caráter 

temporário ou para concurso público para a educação infantil ou para o ensino 

fundamental, mesmo que a formação mínima exigida seja o curso superior, os 

municípios da região7 consideram o curso de normal/magistério superior a qualquer 

outro curso de ensino médio, dando uma pontuação diferenciada para os que 

                                                 
6 http:// <www.sed.sc.gov.br/secretaria/>. 
7 EDITAIS: Prefeitura de Ibirama - SC.; Prefeitura de Timbó - SC.; Prefeitura de Indaial – SC. -
Disponível em Julho de 2009. 
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apresentarem a certificação. Melo (1999, p. 5) sinaliza que registra-se na lei (artigo 

62), em grau de paridade, que  

a formação do docente far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura 
plena, em universidades e institutos superiores de formação, sem qualquer 
prioridade para as licenciaturas que, historicamente, se diferenciam dos 
demais cursos de graduação, exatamente pela especificidade da formação 
para a docência. 

A ambigüidade do Plano Nacional de Educação (BRASIL, 2009a) elaborado 

pelo MEC é a de colocar como formação mínima para atuar na educação básica, o 

curso superior e permitir que para a educação infantil, que também faz parte da 

educação básica, a formação mínima seja de ensino fundamental ou ensino médio: 

O agente educativo para atuar em creches e pré-escola, cuja exigência de 
formação não passa do Ensino fundamental e médio. Considerando que a 
educação infantil é parte integrante da educação básica, é inadmissível que 
não seja entregue aos professores. Do contrário, estaremos rompendo com 
a visão de educação escolar de 0 a 6 anos que ela afirma, ao ser incluída 
na educação básica, tratando-a como se fosse a extensão da casa e da 
família. A educação infantil tem, por força da própria organização dos níveis 
de ensino, uma tarefa educativa própria, e por isso necessita ser entregue a 
professores habilitados. (BRASIL, 2009a, p. 63). 

Os sistemas de ensino que atendem a educação infantil, ainda aceitam os 

professores com formação inicial do curso de normal/magistério para atuarem na 

faixa etária de 0 a 5 anos, por este motivo o curso de normal/magistério ainda se 

mantém vivo. 

O curso de normal/magistério pode ser considerado o princípio da formação, 

mas não deveria ser considerado suficiente para trabalhar com qualquer que seja a 

faixa etária, pois considerar a formação inicial suficiente é desconsiderar a 

necessidade de aperfeiçoamento constante que qualquer área e em especial a área 

da educação necessita.  

Ao ingressar na carreira do magistério o profissional deveria sentir a 

necessidade de atualização constante, aliando o ensinar ao aprender. Os 

profissionais da educação deveriam ter o direito garantido para o alcance da sua 

valorização profissional, cumprindo as competências exigidas pela função social que 

exercem. 

No caso da educação básica, que é o nível da educação indispensável ao 

atendimento do que dispõe a própria LDB no seu artigo 22, é imprescindível que os 
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programas de formação de professores ultrapassem a visão puramente instrumental, 

resumida à transmissão de conhecimentos e busquem uma visão global do processo 

de ensino-aprendizagem.  

A educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-

lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe 

meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores (BRASIL, 2009). 

As futuras professoras estão diante de uma realidade nacional que necessita 

melhorar os índices de qualificação dos profissionais, em caráter emergencial, com 

prazo de dez anos.  

3.5 A ESCOLA 

3.5.1 Descrição do espaço físico 

A escola que foi campo de pesquisa apresenta uma boa estrutura física. 

Recentemente passou por uma reforma, humanizando mais os espaços e 

adaptando os ambientes para portadores de necessidades especiais.  

A construção assemelha-se a todas as escolas, as salas de aula compõem 

um espaço distante da área administrativa e estão voltadas para a uma área aberta, 

utilizada para concentração dos alunos em momentos de homenagens cívicas, 

avisos e comemorações. 

Iniciando a descrição pelo hall de entrada, fica evidente a preocupação com a 

jardinagem e com a decoração do ambiente, aspectos muito valorizados na região 

do Médio Vale do Itajaí. 

A área administrativa é um espaço aberto e aconchegante. A sala da diretora 

está localizada num lugar estratégico, que permite a visualização de toda 

movimentação que acontece dentro da escola. Há um acesso irrestrito dos 

professores para a área administrativa e para a sala da diretora. 

A sala dos professores é equipada com computadores, mesas grandes e um 

reservado com geladeira e microondas, possibilitando ao professor a preparação de 

lanches rápidos. 

O espaço de lazer para os alunos possui mesas e cadeiras, que são utilizadas 

para o horário do lanche. Um aspecto apontado como negativo pelas alunas da 
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pesquisa, foi a ausência de cantina ou da cozinha servindo merenda escolar, já que 

muitos alunos vêm para a escola após a jornada de trabalho e gostariam de fazer 

um lanche no horário do intervalo das aulas. A ausência de cantina faz com que os 

alunos saiam da escola e procurem estabelecimentos que vendam gêneros 

alimentícios, o que também é escasso nas proximidades da escola. 

As salas de aula são limpas, arejadas e equipadas com quadros de vidros. O 

mobiliário está em bom estado de uso e possibilita a reorganização do espaço 

conforme a atividade proposta pelo professor. Na sala do magistério há escaninhos 

para as alunas e estantes com materiais utilizados nas aulas de ciências, além de 

armário com materiais de uso coletivo, como tesoura, cola e cartolina, etc. 

É oferecido aos alunos um espaço de atendimento com fotocopiadora, 

localizada ao lado da biblioteca. A biblioteca está organizada num pequeno espaço, 

que anteriormente era sala de professores. Há uma grande quantidade de livros e as 

estantes preenchem quase todo espaço. O sistema de empréstimo é manual, com 

livro de registro. 

A área de esporte atende as necessidades da escola e é disponibilizada para 

os alunos em períodos extra-classe, obedecendo agendamento antecipado. Nos 

horários de intervalo há grande circulação de alunos neste espaço. 

A descrição acima objetivou apresentar as condições privilegiadas que 

freqüentam os sujeitos da pesquisa. 

3.5.2 O corpo docente e discente 

A escola pesquisada oferece apenas o ensino médio e possui  

aproximadamente 800 alunos. A equipe diretiva é composta por 1 diretora geral, 1 

diretor adjunto, 2 assistentes técnicos-pedagógicos e 1 secretária.  

O quadro de professores é composto por 27 professores. No curso de 

magistério, lecionam 11 professores que possuem habilitação para atuarem no 

ensino médio.  

O número de alunos matriculados no curso de magistério é de 57 alunos, 

sendo 35 no 3º magistério e 22 no 4º magistério. As professoras pesquisadas 

justificaram a escolha do curso, pela pontuação que o certificado de conclusão do 

magistério dá no momento de inscrição para concursos de seleção de professores 
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contratados em caráter temporário e também pela habilitação para atuarem na 

educação infantil e no ensino fundamental. 

Os editais de concurso público e processos seletivos para professores em 

caráter temporário, disponíveis em endereços eletrônicos, confirmam as justificativas 

das professoras em formação. 

3.5.3 Os sujeitos da pesquisa 

Conforme já foi mencionado no início do capítulo, os sujeitos desta pesquisa 

são 22 mulheres, entre 20 e 40 anos, alunas do 4º ano do curso de magistério de 

numa escola da rede estadual de ensino, no município de Timbó.  

O quadro abaixo apresenta o perfil do grupo, no que se refere à formação, 

atuação na área da educação, tempo de atuação, instituição e cidade de atuação. 

 

FORMAÇÃO 
ATUAÇÃO 

NA ÁREA DA 
EDUCAÇÃO 

ANOS DE 
ATUAÇÃO 

TIPO DE 
INSTITUIÇÂO CIDADE ONDE ATUA 

07 alunas -
Ensino 

médio em 
curso 

08 alunas-SIM 
07 alunas com 

menos de 2 
anos 

06 atuam na Educação 
Infantil 

01 atua no Ensino 
Fundamental 

01 atua na Secretaria 
de Educação da Rede 
Municipal de Ensino 

05 atuam no Município 
de Timbó 

03 atuam nos 
Municípios vizinhos 

08 Alunas  -
Complem. 

com o 
Magistério 

09 alunas-
NÃO 

01 aluna com 
10 anos 

  

01 aluna -
Superior 
Completo 

    

01 aluna -
Superior 

Incompleto 
    

Quadro 1 : Perfil do Grupo. 

Dentre as 22 alunas, há uma “deficiente auditiva”: surda. A interação desta 

aluna com o grupo é pequena, pois não há um tradutor e intérprete que articule esta 

interação. Segundo relatos dos professores da turma, no ano passado a referida 

aluna era atendida por um tradutor e intérprete, o que facilitava a compreensão 

durante as aulas. 
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 Até a finalização da pesquisa, ainda não havia sido resolvida esta situação. A 

justificativa da escola é que há dificuldade em encontrar um tradutor que se sujeite 

ao baixo salário pago e que tenha disponibilidade de tempo para estar todas as 

noites na escola. 

É dever do Estado garantir atendimento educacional especializado gratuito 

aos educandos com necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de 

ensino, acompanhado pelo direito ao serviço de apoio especializado, na escola 

regular, para atender as peculiaridades da clientela de educação especial (LDB, 

Título III, artigo 4º, no seu item III) (BRASIL, 2009), porém nem sempre isso é 

possível. Garantir o direito e não dar condições para que este se efetive é a situação 

evidenciada neste caso. 

No diário de classe, que era preenchido pela líder da sala, foi possível 

perceber que algumas alunas faltavam semanalmente. Além das faltas, havia 

atrasos no início das aulas e no retorno dos intervalos. O atraso era justificado pelo 

deslocamento de bairros distantes e dos municípios vizinhos. 

3.6 PESQUISA PARTICIPANTE  

No início deste capítulo ficou evidenciada a opção metodológica desta 

pesquisa, a pesquisa participante. Como não há um modelo único de pesquisa 

participante, é preciso adaptar o processo às condições particulares de cada 

situação. Reforçando o que já foi mencionado no início do capítulo, no contexto 

desta pesquisa, optou-se pela realização de oficinas pedagógicas, buscando atingir 

dois objetivos: contribuir para a formação inicial das futuras professoras e identificar 

a representação social do grupo, a partir das vivências propostas nas oficinas que 

serviriam como estímulos para esta identificação. 

Considerando que “Representações sociais são variáveis independentes, 

estímulos explanatórios. [...] Todo estímulo é selecionado de uma grande variedade 

de estímulos possíveis e pode produzir uma variedade infinita de reações” 

(MOSCOVICI, 2004, p. 99). 

A pesquisa participante é uma possibilidade de imersão no fenômeno para 

compreensão da diferença e a possibilidade de apreensão do real (SPINK, 1995).  
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Os atuais estilos de investigação participativa evidenciam uma preocupação 

crescente em avançar para estilos de pesquisa alternativos, que partem do mundo 

cotidiano do povo e escuta sua voz.  

Importa igualmente compreender a história vivida, revelada pela memória 
individual e coletiva. A história cotidiana de um povo é a luta cotidiana 
contra a opressão. “Filosofia espontânea” que se exprime no senso comum, 
no sistema de crenças e de conhecimentos empíricos, e que tudo isso é 
fundamental para relacionar a práxis com o saber e com a cultura popular. 
(BRANDÃO, 1990, p. 58). 

As oficinas pedagógicas apresentaram uma proposta diferenciada de 

planejamento, pois não era possível prever todas as situações, já que estas 

dependiam da participação dos sujeitos e se caracterizaram pela construção e 

(re)construção do conhecimento. O espaço da sala de aula se constituiu num 

protótipo de um universo reificado8.  

A presença do aparato, a forma como o espaço é organizado, as instruções 
que ela recebe, a natureza mesma do empreendimento, a relação artificial 
entre o experimentador e o sujeito e o fato de que tudo isso ocorre no 
contexto de uma instituição e sob a égide da ciência, tudo isso reproduz 
muitas características essenciais de um universo reificado. (MOSCOVICI, 
2004, p. 100). 

Nesse universo reificado a escola se constrói como uma instituição social que 

se concretiza pelas relações que estabelece e se expressa pela organização, pelos 

objetivos e função de sistematizar o conhecimento. 

3.6.1 Os instrumentos de coleta de dados 

A escolha dos instrumentos de coleta de dados devem estar associados às 

atividades realizadas na pesquisa e a opção pela realização de oficinas pedagógicas 

possibilitou  a utilização de diversos instrumentos de coleta de dados, como: a 

observação, o teste de livre evocação, o questionário e as transcrições das oficinas 

pedagógicas. 

A utilização de cada instrumento será exemplificada na próxima seção, onde 

as atividades de cada oficina serão detalhadas. 
                                                 
8 Num universo reificado, a sociedade é vista como um sistema de diferentes papéis e classes, cujos 
membros são desiguais.  (MOSCOVICI, 2004, p. 51). 
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Uma pesquisa em representações sociais considera a escolha dos 

instrumentos de coleta de dados determinante para sua compreensão. A natureza 

do objeto, o contexto, as condições sócio-históricas, contribuem para a criação da 

realidade social. Nas questões metodológicas, o debate histórico sobre as 

possibilidades do conhecimento das ciências naturais e sociais tem levado a 

movimentos que convergem para uma epistemologia construtiva, ou seja, ao 

reconhecimento de que a “realidade é caleidoscópica e que a multiplicidade de 

métodos pode enriquecer a compreensão do fenômeno” (SPINK, 1995, p. 128). 

A triangulação metodológica, deixa de ser uma estratégia de validação para 
ser um fator de enriquecimento. [...] Compreender os fenômenos exige uma 
metodologia que abra espaço para a interpretação, possibilitando a 
emergência dos significados, da esfera simbólica, do desvelamento das 
intencionalidades. (SPINK, 1995, p.128). 

A multiplicidade de instrumentos de coleta de dados enriquece a pesquisa, 

uma vez que cerca o objeto a partir de diversos olhares e permite a superação das 

limitações de cada método individualmente.  

Um estudo em representações sociais tem como tarefa explicitar elementos 
de sentido isolados ou combinados em constructos representacionais, 
produzidos, mantidos e/ou extintos em função de condições sociais 
específicas vividas por indivíduos e grupos. (SPINK, 1995, p. 113). 

Nesta pesquisa foram observadas dez aulas e registrados os aspectos 

significativos para a compreensão das representações sociais. Dentre as 

metodologias de pesquisa que analisam a realidade escolar, a observação é 

considerada um procedimento básico da investigação científica, da experimentação. 

É uma das primeiras formas de aproximação com o universo pesquisado, é pelo 

olhar que começamos a nos comunicar. 

As pesquisas em representações sociais buscam compreender o ser humano 

na vida coletiva, no dia-a-dia, sendo um conhecimento prático que estuda o senso 

comum. 

Se as Representações sociais servem para familiarizar o não-familiar, então 
a primeira tarefa dum estudo científico das representações é tornar o 
familiar não-familiar, a fim de que elas possam ser compreendidas como 
fenômenos e descritas através de toda técnica metodológica que possa ser 
adequada nas circunstâncias específicas. (MOSCOVICI, 2004, p. 25). 
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3.6.2 Oficinas pedagógicas  

Conforme já mencionado no item 3.6 da metodologia, p. 80, não há um 

modelo único de pesquisa participante. No caso deste estudo, as oficinas 

pedagógicas a escolha metodológica, objetivando compreender as representações 

sociais do grupo, acerca do planejamento educacional, a partir do trabalho com 

textos literários. 

Como opção para a coleta de dados, foi solicitado aos professores das 

disciplinas que cedessem suas aulas durante quatro encontros. Foi feito um 

agendamento com os professores e os alunos, de modo que os encontros 

acontecessem em dias alternados visando não comprometer o andamento das 

atividades normais da turma.  

O cronograma das oficinas, com a respectiva pauta a ser desenvolvida com o 

grupo, foi disponibilizado para cada professor, estendendo o convite para os que 

quisessem assistir às oficinas. Todas as oficinas foram ministradas pela 

pesquisadora, com recurso de gravação e filmagem.  

 

DATA OFICINAS PEDAGÓGICAS HORÁRIO DAS AULAS E 
DISCIPLINA 

 
 
 
 

01/04 
 
 

Leitura de crônicas do Jornal de Santa Catarina. 
Leitura do texto: Lolo Barnabé. 
Discussão do texto. 
Planejamento de atividades relacionadas às 
questões trazidas pelo texto.. 
Trabalho em grupo. 
Planejamento para a próxima oficina: Organização 
das apresentações dos grupos. 
Preenchimento do questionário + perfil do grupo. 

1o FTME.9 Psicologia 
2 o  e 3 o FTME Educação Física 
4 o  e 5 o FTME Sociologia 

 
 
 
 

07/04 
 
 

Leitura de crônicas de Jornal de Santa Catarina. 
*Confecção de caixinhas de papelão. 
Apresentações das atividades planejadas na oficina 
anterior. 
Relato da opção pela atividade planejada. 
Seleção das palavras evocadas no questionário da 
oficina anterior e justificativa da escolha. 
Planejamento para a próxima oficina (entrega dos 
textos de diversos gêneros textuais para 
socialização na próxima oficina). 

1o FTME Matemática 
2 o  FTME Estrutura e 
Funcionamento da Educ. Inf. –
Séries Iniciais 
3 o FTME Matemática 
4 o  e 5 o FTME Alfabetização 
 

 
 
 
 

08/04 
 

Leitura de crônicas do Jornal de Santa Catarina. 
Apresentação de questões referentes aos textos 
lidos – Construção de um resumo coletivo. 
Planejamento para a próxima oficina: Leitura do 
texto sobre planejamento. 
Espaço para meditação sobre a Páscoa e entrega 

1o FTME Psicologia 
2 o  e 3 o FTME Educação Física 
4 o  e 5 o FTME Sociologia 
 
 
*Esta oficina estava planejada 

                                                 
9 F T M Ens =Fundamentos Teóricos e Metodológicos do Ensino de (área do conhecimento) 
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 de uma lembrancinha colocada dentro da caixinha 
de papelão confeccionada na oficina anterior. 
*Brincadeira de escravos de Jô. 

para acontecer no dia 9, em 
virtude do feriado de Páscoa, a 
oficina foi antecipada. 

 
 
 

14/04 
 
 

Leitura de crônicas do Jornal de Santa Catarina. 
*Fizemos uma atividade de pré-escola para 
trabalhar a higiene pessoal. 
Leitura e discussão do texto entregue na oficina 
anterior. 
Apanhado geral sobre planejamento e relato de 
experiência com o planejamento. 
Avaliação do trabalho e encerramento das oficinas. 

1o FTME Matemática 
2 o  FTME Estrutura e 
Funcionamento Educ. Inf. –
Séries Iniciais 
3 o F T M Ens. Matemática 
4 o  e 5 o F T M Ens. Alfabetização 

Quadro 2 : Cronograma das Oficinas - Abril de 2009 

No quadro acima aparecem atividades identificadas por um asterisco. Estas 

atividades foram trazidas como sugestão para aplicação nas práticas de sala de aula 

por parte das alunas, futuras professoras. 

Na participação dos trabalhos em grupos que foram propostos em cada 

oficina pedagógica, foi possível coletar falas sobre planejamento que podem ser 

analisadas para compreensão do processo de elaboração das representações 

sociais. 

A diversidade e contradição remetem ao estudo das representações sociais 
como processo, entendido aqui não como processamento de informação, 
mas como práxis; ou seja, tomando como ponto de partida a funcionalidade 
das representações sociais na orientação da ação e da comunicação. 
(SPINK, 1995, p. 123). 

A imersão no grupo teve como propósito uma compreensão do processo de 

construção da representação social, buscando elementos para uma interpretação do 

real e conseqüente compreensão da formação de professores como espaço social. 

A interpretação é essencial [...] define o olhar possível que incide sobre o 
dado, olhar este que tem seus limites na episteme, entendida na vertente 
foucaltiana como algo como uma visão do mundo, uma fatia de história 
comum a todos os conhecimentos e que imporia a cada um as mesmas 
normas. (SPINK, 1995, p. 141).  

A interpretação do real está relacionada à representação daquele que 

interpreta. “A interpretação é a representação de uma representação por uma outra 

em virtude da similaridade de conteúdos” (SPERBER apud SPINK, 1995, p. 142). 

Interpretar os dados colhidos nas filmagens e gravações, que vão além da 

palavra escrita, enriqueceu a pesquisa e evidenciou a complexidade que é a 

compreensão das representações sociais. Para Silva (2009, p. 27):  
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O interesse que orienta as investigações no campo da educação justifica a 
ênfase em representações sociais à medida que os resultados contribuem 
na explicação de mecanismos que agem sobre processos educativos e, 
consequentemente, sobre os resultados alcançados. 

Para conhecer o mundo social, não basta coletar dados, é necessário 

adentrar no espaço para identificar as normas, costumes, crenças e saberes 

característicos do grupo pesquisado, os tempos e espaços definidos. “O contato 

empírico permite-nos conhecer os opostos, as dicotomias, as desigualdades sociais” 

(FRANCO, 2004).  

Na apresentação de cada oficina o 

planejamento está descrito em caixas de texto ao 

lado direito do texto dissertativo. O relato das 

oficinas traz uma análise prévia dos dados e uma 

descrição minuciosa da pesquisa participante. 

Cada coleta de dados foi relatada de 

maneira diferenciada, conforme o instrumento 

utilizado. Os dizeres retirados dos instrumentos 

escritos (questionário e teste de livre evocação) 

aparecem em itálico e identificados pelos dados 

apresentados no Quadro 1, página 79. As 

transcrições estão formatadas como citações 

diretas ou em caixa de texto, no caso das inclusas 

no capítulo IV, denominadas Planejamento na 

escola: Objetivação e Materialidade. 

As justificativas da escolha de determinada 

atividade pelo grupo, como se referiam ao mesmo 

assunto, também estão apresentadas como 

citações diretas, porém em itálico. A diversidade 

de formas de apresentar objetivam diferenciar os 

instrumentos de coleta de dados e levar o leitor a 

compreender a metodologia utilizada nesta 

pesquisa. 

 

 

 
PLANEJAMENTO DA OFICINA 1 
Data:01/04/2009 
*6h45min-7h-Espaço inicial para leitura de 
crônicas do Maicon Tenfen 
�OBS: Na observação das aulas percebi que 
nos primeiros 15min muitas alunas chegam 
atrasadas, por este motivo programei uma 
atividade antes  de iniciar as atividades da 
oficina  
 
OBJETIVOS DA OFICINA: 
Ampliar repertório literário; 
Refletir sobre a temática abordada no texto 
literário 
Planejar uma apresentação em equipe 
Coletar dados relacionados ao planejamento; 
 
PROCEDIMENTOS 
 
Leitura do texto: LOLO BARNABÉ 
Após a leitura do texto, solicitar que 
mencionem alguns trechos do texto que 
levaram a pensar em algo relacionado as 
suas vidas, ou palavras significativas. 
*Disponibilizar tirinhas de papel para as 
escritas e após fazer uma organização das 
tirinhas. (Idéias semelhantes) 
Interrogações indutoras: 
O que sentiram ao ouvir a história? 
O que compreenderam com o texto? 
 
Após as discussões, propor o planejamento 
para a próxima oficina:  
Em grupos de 4 alunas, pensar numa 
atividade que represente as idéias principais 
desta história para apresentar na próxima 
oficina. 
 
*Mediação do trabalho nos grupos para que 
façam uso de diferentes estratégias para 
apresentar o tema. (solicitar um esboço da 
aula) 
 
Coleta de dados 
Cite quatro palavras que primeiro lhe vem à 
mente ao ouvir a palavra “PLANEJAMENTO”. 
 
Agora escolha a palavra mais importante e 
justifique a escolha. 
 
Planejamento para a próxima oficina 
Programação da apresentação das atividades 
programadas a partir do texto literário. 
 
REFERÊNCIA: FURNARI, Eva. Lolo Barnabé. 
Editora Ática, SP, 2000. 
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3.6.2.1 Oficina nº 1 

No início da oficina 1 foi apresentado ao grupo o planejamento da noite, em 

forma de pauta registrada na lousa. 

Participaram desta oficina 17 alunas e a pesquisadora. O tempo de duração 

da oficina foi de três horas, relembrando que o período de aula noturno é de três 

horas e meia, mais o intervalo de quinze minutos de lanche.  

Os momentos iniciais foram dedicados à leitura de crônicas do escritor 

Maicon Tenfen10, propiciando ampliação do repertório de leitura e momentos de 

descontração. 

Para iniciar a discussão acerca do planejamento, o primeiro texto literário lido 

para o grupo foi o texto de Eva Furnari, LOLO BARNABÉ (figura 1), que traz a 

história de um sujeito inteligente e criativo. O livro apresenta o planejamento como 

uma possibilidade de assegurar a concretização da ação e que as situações são 

criadas pelo próprio indivíduo. Aparece também a possibilidade de pensar o 

planejamento como uma atividade que envolve: planejar-agir-replanejar (FURNARI, 

2000). 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

O texto literário foi digitalizado e projetado em PowerPoint. A leitura do texto 

foi feita pela pesquisadora e após a leitura foi aberto o espaço para discussão.  Um 

dos fragmentos da transcrição deste momento traz a relação do texto literário, Lolo 

Barnabé, com a jornada de trabalho na sociedade atual e com a falta de tempo. 

                                                 
10 Cronista do Jornal de Santa Catarina 

Figura 1 : Capa do Livro: 
 Lolo Barnabé 

Lolo Barnabé viveu no tempo das cavernas, um 
lugar úmido e escuro. Para melhorar a 
convivência familiar, teve várias idéias para 
tornar a caverna um lugar com mais conforto, 
porém algo saiu errado. Quanto mais conforto 
conseguia, mais problemas surgiam. 
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Logo a seguir foi proposto ao grupo que planejasse uma atividade a partir da 

interpretação do texto. 

As alunas se dividiram em grupos de quatro integrantes e planejaram a 

atividade que desenvolveriam a partir do texto e que seria apresentado na oficina 

seguinte.  

Os grupos selecionaram uma atividade que seria a chamada para discutir o 

texto. Ficaram assim caracterizados: Grupo da poesia, Grupo do quebra-cabeça, 

Grupo da paródia e Grupo da música. 

Durante o planejamento, foram registradas no diário de campo, falas que 

remetem ao planejamento como uma repetição de experiências já vivenciadas. 

 
Grupo da Poesia - Vamos planejar a apresentação como fizemos naquele outro 
trabalho. 
Grupo quebra-cabeça - É melhor fazer assim, como fizemos da outra vez, pois não 
temos tempo para ensaiar.  
Grupo Paródia - Gostamos de fazer paródias sobre os temas que temos que 
apresentar.  
Grupo Música - Gostamos de música e todos gostam.  
 

Foram falas individualizadas no grupo, que denotam o ato de repetir vivências 

anteriores. A opção pela repetição pode dar maior segurança e levar o professor a 

conformar-se com as práticas comumente utilizadas. Porém o repetir ampliando a 

experiência pode enriquecer o espaço de conhecimento compartilhado que é a 

escola. Comumente as experiências nunca se repetem porque os grupos são 

diferentes, seus conhecimentos, concepções, interesses, preocupações e desejos 

provocam o enriquecimento mútuo que se diferencia conforme o grupo. 

Considerando que as experiências nunca se repetem é necessário estar atento para 

que o planejamento seja sempre 

uma aproximação, uma tentativa, uma hipótese; não pode se transformar 
em algo dogmático que mate, ao negar, o movimento do real (que é sempre 
muito maior do que qualquer possível explicação ou previsão) ou a própria 
intuição (por paradoxal que possa parecer). Deve estar sempre atento e 
aberto à realidade (exterior e interior: fluxo, relações, contradições, desejo, 
etc.). (VASCONCELLOS, 1999a, p. 64).  

O fazer o que já foi feito gera segurança. “Tudo o que é dito ou feito ali, 

apenas confirma as crenças e as interpretações adquiridas, corrobora, mais do que 

contradiz, a tradição” (MOSCOVICI, 2004, p. 54). 
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Neste momento é possível fazer uma associação com o conceito de universos 

consensuais, que é conceituado na teoria das representações sociais como “[...] 

locais onde todos querem sentir-se em casa, a salvo de qualquer risco, atrito ou 

conflito” (MOSCOVICI, 2004, p. 54).  

As escolhas feitas pelo grupo geraram a organização do trabalho para a 

oficina seguinte. Ficou acordado que cada grupo apresentaria a seu modo a síntese 

do texto. 

Ao final da primeira oficina pedagógica foi solicitado às alunas que 

escrevessem quatro palavras que viessem à mente quando ouvissem a expressão 

PLANEJAMENTO e que escolhessem a mais importante, justificando a escolha. Os 

resultados estão apresentados no Quadro 3, a seguir. 

Sujeitos/Idade 
atuação como 

professora 
1ª Palavra 2ª Palavra 3ª Palavra 4ª Palavra 

 
S1-menos de 20 anos/não 
atua 
 

Organização Escolhas Responsabilidade Criatividade 

 
S2-menos de 20 anos/não 
atua 
 

Pensar Dificuldade Responsabilidade Conhec. Escolar 

 
S3-menos de 20 anos/não 
atua 
 

Organização Conhecimento Responsabilidade Idéias 

 
S4-20 a25 anos /não atua 
 

 
Nervosismo 

 
Organização 

 
Criatividade 

 
Concentração 

 
S5-menos de 20 anos/não 
atua 
 

Organização Tema Turma Desenvolvimento 

 
S6-menos de 20 anos/não 
atua 
 

Pesquisa Dedicação Responsabilidade Organização 

 
S7-menos de 20 anos/não 
atua 
 

Organização Preparo Responsabilidade Criatividade 

 
S8- 20 a 25 anos/não atua 
 

Responsabilidade Criatividade Interesse - 

 
S9-35 a 40 anos/não atua 
 

Organizar Conteúdo - - 

 
S10- 25 a 30 anos/ atua 
 

Atividade Rotina Organização Seqüencia 

 
S11-menos de 20 anos/ 
atua 
 

Dedicação Organização Preparação Responsabilidade 

 
S12- 20 a 25 anos/ atua 
 

Organização Dúvidas Conhecimento Atividade 
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S13- 25 a 30 anos/ atua 
 

Organização Conhecimento Repassar Realização 

 
S14- 20 a 25 anos/ atua 
 

Responsabilidade Conteúdo Conhecimento Organização 

 
S15-20 a 25 anos/ atua 
 

Organização Conhecimento Responsabilidade Idéias 

 
S16- 20 a 25 anos/ atua 
 

Conteúdo Atividades Preparação Informação 

 
S17-menos de 20 anos/ 
atua 
 

Educação Interesse Novidades Consciência 

 Quadro 3 : Palavras Evocadas 

O teste de livre evocação de palavras está pautado na abordagem estrutural 

de Jean Claude Abric, um dos precursores da abordagem teórica que propõe a 

teoria do núcleo central, conforme citado no referencial teórico, no item 2.3, que trata 

das funções e processo de formação das representações. 

 Abric não pretende substituir a grande teoria das representações sociais 

proposta por Moscovici, mas complementá-la. Esta abordagem foi adotada por 

considerar que é mais adequada quando o interesse é intervir na prática. “A idéia 

essencial de Abric é a de que toda representação está organizada em torno de um 

núcleo central que determina, ao mesmo tempo, sua significação e sua organização 

interna” (ALVES-MAZZOTTI, 2007, p. 582). 

Para compreensão das representações sociais dos professores em formação 

acerca do planejamento é significativo criar um conjunto de palavras mais 

freqüentes, de modo que se possa verificar se realmente se trata de elementos 

organizadores da representação social do grupo.  

No quadro abaixo se apresenta uma possível estrutura da representação 

social acerca do planejamento para os professores em formação de nível médio. 

 

Palavras Freqüência 
Organização 12 

Responsabilidade 09 
Conhecimento 06 

Preparação 04 
Conteúdo de trabalho, Atividades, Criatividade 03 

Idéias, Interesse, Dedicação 02 
Repassar, Rotina, Realização, Dúvidas, Nervosismo, Concentração, Tema, 
Turma, Desenvolvimento, Educação, Novidades, Consciência, Informação, 

Pesquisa, Escolhas, Pensar, Dificuldade, Seqüência 
01 

 Quadro 4 : Evocações - Freqüência das Palavras Evocadas 
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O núcleo central destaca-se uma única palavra, ORGANIZAÇÃO. 

Este núcleo, por sua vez é determinado pela natureza do objeto 
representado, pelo tipo de relação que o grupo mantém com o objeto, e 
principalmente pelo sistema de valores e normas sociais que constituem o 
contexto ideológico do grupo, o qual é marcado por condições históricas e 
sociais e vinculado à memória coletiva. (ALVES-MAZZOTTI, 2007, p. 582). 

Alves-Mazzotti (2007) afirma que a centralidade em uma representação são 

critérios qualitativos e que não basta um elemento aparecer repetidamente em um 

núcleo para determinar sua centralidade, já que decisivo é o fato de dar significado à 

representação. 

As palavras evocadas pelos professores em formação indicam que a 

ORGANIZAÇÃO é o núcleo central das representações acerca do planejamento, é a 

que dá sentido à representação. As demais palavras evocadas, com uma freqüência 

menor como: responsabilidade, conhecimento, preparação, conteúdo de trabalho, 

atividades, criatividade, idéias, interesse e dedicação, compõem os elementos 

periféricos que são outros elementos que entram na composição da representação. 

“Constituem a parte operatória da representação, desempenhando um papel 

essencial no funcionamento e na dinâmica das representações” (ALVES- 

MAZZOTTI, 2007, p. 582). As palavras evocadas apenas uma vez, conforme o 

Quadro 3 da página anterior, também são significativos, pois atuam como elementos 

de defesa que visam proteger a significação central da representação. “Através da 

periferia que as representações aparecem no cotidiano, o funcionamento do núcleo 

central não pode ser compreendido senão em uma dialética contínua com os 

aspectos periféricos” (ALVES-MAZZOTTI, 2007, p. 583). 

A organização é um dos aspectos do planejamento como princípio prático. 

Conforme já apresentado nas teorias de planejamento, o princípio prático é uma das 

concepção de planejamento e está relacionada à tendência tradicional de educação, 

que valorizava o planejamento como o estabelecimento de um roteiro de trabalho 

(OTT, 1984). 

Esta concepção de planejamento como roteiro permeia os espaços escolares 

nos diferentes níveis de ensino. Nas justificativas dos sujeitos da pesquisa observa-

se que os dizeres confirmam essa representação. “Planejamento é organização, 

pois tudo que fazemos e queremos que o resultado seja agradável devemos ser e 

ter organização para tudo. (S5 – menos de 20 anos/não atua). O ato de fazer tendo 
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em vista do resultado esperado, confirma que o planejar está relacionado ao que vai 

acontecer.  

A organização remete a uma das características 

que o professor deve ter: ser organizado e ter 

organização. “Devemos fazer planejamento para nos 

manter organizados nos diversos conteúdos e também 

organizar atividades que propiciem interesse para com 

as crianças” (S10 - 25 a 30 anos/3 anos de atuação). 

Neste caso o planejamento é visto como um 

formalismo, uma atividade para manter o espaço 

organizado.  

Segundo Vasconcellos (1999a) o planejamento 

pode se configurar como um elemento comprometedor 

de seu sentido e força, passando a ser uma ação 

formal, uma atividade desprovida de sentido, um 

burocratismo, gerando um desgaste na idéia de 

planejamento. Aparece como feito para a escola e não 

para nortear o trabalho do professor. Nesta perspectiva 

parece perder o seu conceito mais generalizado, que é 

antecipar uma ação. 

A meta de manter-se constantemente 

organizado pode indicar que o planejamento está 

sempre na dependência de alguém, ao outro, planejar 

porque os outros nos pedem, nos obrigam e não 

porque é uma necessidade do professor. 

Planejamento como ação humana, como 

compromisso de vir a se constituir um movimento 

dialético entre teoria e prática, possibilita ao educador 

discernir que meios não são fins em si mesmos 

(ZAINKO, 2000). 

 

 

 

 

PLANEJAMENTO DA OFICINA 2 
Data:01/04/2009 
*6h45min-7h-Espaço inicial para leitura de 
crônicas do Maico Tenfen e para preparação 
da apresentação. 
Apresentação das atividades planejadas na 
oficina 1. 
 
OBJETIVOS DA OFICINA:  
Apresentar a atividade planejada 
Refletir sobre a temática abordada no texto 
literário 
Coletar dados relacionados aos aspectos 
teóricos do planejamento 
Ampliar repertório literário 
Planejar as leituras da próxima oficina 
 
PROCEDIMENTOS 
Assistir apresentação dos grupos, após as 
apresentações relacionar os aspectos 
relevantes e a relação com o texto LOLO 
BARNABÉ. 
 
APLICAÇÃO DE QUESTIONÁRIO 
Escolher 10 palavras, das que foram 
elencadas na oficina passada e enumerar pela 
ordem de importância, dando o sentido que 
elas assumem para você. 
Palavras elencadas: 
(Atividades,organização,rotina,seqüência,conh
ecimento,repassar,realização,dúvidas,nervosi
smo,criatividade,concentração,conteúdo de 
trabalho,responsabilidade,idéias,tema,turma,d
esenvolvimento,educação,interesse,novidades
,consciência,dedicação,preparação,informaçã
o,pesquisa,preparo,escolhas,pensar,dificuldad
e) 
 
Leitura de uma diversidade de gêneros 
textuais (iniciar nesta oficina e concluir na 
próxima) 
 
Textos disponibilizados: 
Abaixo das canelas, Caulos,Vida de professor  
A vitória da preguiça,Mafalda, Professor é 
esfaqueado ao separar briga de alunas no RS, 
Vida estressante dos professores, Uma 
professora muito maluquinha 
 
Referências  
FURNARI, Eva Furnari. Abaixo das canelas. 
São Paulo. Editora Moderna, 2000. 
CAULOS. In SILVA,  Ezequiel Theodoro da 
Silva. Leitura em curso- trilogia Pedagógica. 
Campinas, SP: Autores Associados, 2003. 
 MESERANI, Samir. Vida de professor - In 
SILVA,  Ezequiel Theodoro da Silva. Leitura 
em curso- trilogia Pedagógica. Campinas, SP: 
Autores Associados, 2003. 
LESTER, Helen. A vitória da preguiça. São 
Paulo. Editora Ática, 2003 
História em quadrinhos – Mafalda  
 
Professor é esfaqueado ao separar briga de 
alunas no RS 
http://www.atarde.com.br/brasil/noticia.jsf?id=8
54310 Acesso em 26/3/2009-10h22min) 
Vida estressante dos professores. 
(http://ponderador.blogspot.com/2009/03/destr
uiram-qualidade-de-vida-do.html ) 
ZIRALDO. Uma professora muito maluquinha. 
São Paulo: Editora  Melhoramentos, 1995. 

Planejamento para a próxima oficina 
Leitura dos diversos gêneros textuais e 
destaque de aspectos significativos. 
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3.6.2.2 Oficina nº 2 

 

No início da oficina 2 os grupos se prepararam para apresentar a atividade 

que haviam planejado. Nesta oficina participaram 20 alunas e a pesquisadora e a 

pauta da oficina compreendia em apresentar a atividade planejada na oficina 

anterior. 

Cada um dos quatro grupos apresentou o trabalho e fez considerações 

quanto ao trabalho dos colegas, relacionando pontos em comum nas apresentações. 

O objetivo foi destacar os elementos levados em consideração para planejar as 

atividades. 

Inicialmente surgiram muitas falas confusas, saiam do foco da discussão.  À 

medida que se retomava o objetivo da atividade o grupo começava a dar pistas das 

representações sociais acerca do que é planejar e o que levaram em consideração 

para planejar as atividades. 

Foi solicitado que cada integrante do grupo escrevesse o que considerou no 

momento de planejar a atividade para apresentar ao grupo. Apesar da proposta ser 

individual, algumas alunas trocaram idéias com as colegas. Os depoimentos 

justificaram a escolha da atividade de cada integrante do grupo.  

Neste ponto do texto as alunas serão identificadas 

pelo grupo em que estavam inseridas.  Os grupos 

tinham de três a quatro alunas participando. Em 

função da atividade e do espaço de interação não 

foi possível estabelecer a mesma identificação, 

conforme descrito no Quadro 2. 

Para o grupo da paródia a justificativa é que: 

 
“Quando soube que deveríamos construir uma apresentação 
para representar a história, pensei que deveria ser algo 
diferente, animado, que envolvesse a turma e que 
principalmente contasse a história. Então a paródia, o 
chocalho e a apresentação envolvem tudo” (Aluna A- Grupo 
01). 
 “Gostei de fazer a paródia e optei por esse tema por ser 
diferente do comum, como teatros e poesias. A paródia 
consegue transmitir uma mensagem de uma forma animada 
e divertida. Precisamos nos empenhar bastante e usar muita 
criatividade. Gostaríamos de fazer uma atividade que 
trabalhasse várias linguagens de uma só vez, já que 
tínhamos pouco tempo. Juntamos criatividade, ritmo, 
coordenação motora e audição” (Aluna B - Grupo 01). 

Vida Boa – Paródia do grupo 1  
 
Morava num lugar 
Numa caverna que era úmida no chão 
Sentado nela entoava uma canção 
Canção da vida, ai ai 
 
Tenho tudo aqui esposa amada e um filho 
pra criar 
E com o sol todos os dias de manhã, vem a 
caçada, ai ai 
 
Tenho por aqui uns pés de fruta e de flor 
E na caverna com amor eu me criei, eu me 
criei 
 
Refrão: Que vida boa ôôô, que vida boa! 
Caverna não é mais boa 
Vou construir um casarão (BIS) 
E agora vou 
Construir uma casa pra morar 
E as paredes de amarelo vou pintar 
Pra agradar ela, ai ai 
 
Pra não dar confusão 
Vou fazer uma oficina pra criar 
E os utensílios para casa vou montar 
Pra ter conforto, ai ai 
 
Mas agora estou 
Triste com tudo o que criei 
Não temos tempo pra ninguém 
Nem de rezar, nem pra rezar 
 
Refrão: Que vida boa ôôô, que vida boa! 
Caverna sempre foi boa 
Pra que tanta invenção?(BIS) 
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 “Primeiramente o que veio a mente foi fazer uma paródia a respeito do 
livro lido em sala. Foi escolhida a música “Vida Boa” de Victor e Leo, pois 
falava um pouco sobre a vida boa que eles queriam ter “mas nem tanto”. 
Então fizemos uma letra nova a música, referente a história (Aluna C - 
Grupo 01). 
“Resolvemos trabalhar com paródia porque é uma forma lúdica de se 
trabalhar até com as crianças, pois na confecção dos instrumentos 
envolvemos som, ritmo, e com a letra diferente instigamos a leitura. E 
tentamos relatar partes da história Lolo Barnabé na letra da música” (Aluna 
D - Grupo 01). 

Os depoimentos do grupo indicaram que a escolha da atividade leva em conta 

o significado que as alunas atribuem a ela. A paródia é uma crítica bem humorada 

ao sistema capitalista que valoriza o aspecto material, a aquisição de bens de 

consumo e deixa para segundo plano as relações afetivas. 

Um conceito que aparece nos dizeres das alunas é o lúdico, a atividade 

animada.  Remete a pensar que independente da faixa etária, o lúdico se apresenta 

como uma alternativa significativa para o processo de ensino aprendizagem. “[...] 

brincar e aprender não são processos antagônicos, como muitas vezes acreditam os 

pais e os professores; ao contrário, são processos necessários e complementares” 

(SCHNEIDER, 2007, p. 191).  

A paródia é uma das muitas possibilidades de utilizar a linguagem como 

veículo de denúncia e de sátira. Pode gerar autonomia e independência em relação 

aos diferentes tipos de textos que fazem parte do mundo da escrita, dirigindo para o 

domínio de competências que capacitem o discernimento das idéias veiculadas.  

Outro aspecto significativo que merece destaque é a referência ao uso de 

diferentes linguagens. “[...] Uma atividade que trabalhasse várias linguagens ” 

(Aluna B- Grupo 1)(Grifos nossos). As linguagens são constitutivas do ser humano, 

que se humaniza em seu processo cultural e social de hominização (FITCHNER, 

1997).  

A linguagem é como um espelho que pode separar a aparência da 
realidade, separar o que é visto do que realmente existe e do que o 
representa sem mediação, na forma de uma aparência visível de um objeto 
ou pessoa, ao mesmo tempo que nos possibilita avaliar esse objeto ou 
pessoa, como se estes objetos não fossem distintos da realidade, como se 
fossem coisas reais – e particularmente avaliar o seu próprio eu, com algo 
com que nós não temos outra maneira de nos relacionarmos. (MOSCOVICI 
2004, p. 77). 

Os aspectos referenciados pelo grupo pesquisado poderia ser um bom 

começo para as práticas de planejamento. A variação das linguagens ajuda o 
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professor a atentar-se para as experiências significativas que acontecem com as 

crianças. Nos dizeres da aluna B do grupo 1, ela parece transcender a prática 

comumente utilizada na escola, que valoriza mais frequentemente o uso da 

linguagem oral e escrita.  

As linguagens referenciam o trabalho pedagógico e ajudam o professor a 
prestar mais atenção nas experiências-chave importantes para a criança 
vivenciar no dia-a-dia educativo, na medida em que é através delas que 
expressam e manifestam o que está latente em suas curiosidades, em suas 
perguntas, em seus movimentos, nas respostas para perguntas que não 
foram feitas, o que é ainda tão difícil para a escola na Segunda 
Modernidade, que ainda se prende em rol fixo de conteúdos da 
escolarização, cuja centralidade ainda reside na linguagem oral e escrita e 
no cálculo matemático. (TIMBÓ (SC), 2008, p. 223). 

Nos relatos abaixo é possível identificar que a intencionalidade do 

planejamento está baseada na reflexão. Há a imagem de que a reflexão traz uma 

transformação, uma mudança de atitude. 

“Tivemos algumas idéias, mas essa ficou para mostrar de que nem tudo na 
vida é através de bens ou de passar em cima de tudo, nos fez lembrar de 
como a vida é boa de ser vivida, ter tempo para tudo se dar o tempo na 
verdade” (Aluna E Grupo 02). 
“Esta poesia teria a finalidade de levar a reflexão as pessoas que 
escutaram. Reflexão sobre a sua própria vida, comportamento e atitudes e 
que principalmente todos poderemos viver a nossa vida com um pouco 
mais de amor a si mesmo e ao próximo” (Aluna F Grupo 02). 
 “Foi muito bom criar em conjunto aquela poesia. Apesar de se chamar 
insatisfação, fiquei bastante satisfeita com o resultado e mensagem que 
transmitiu” (A.3 - Grupo 02). 

O planejamento pode se colocar como um 

instrumento teórico-metodológico para a 

intervenção na realidade. Mais do que um 

instrumento pode apontar a possibilidade de 

entender e vivenciar o planejamento como uma 

maneira de fazer as coisas, a sistematização 

do trabalho do educador, qual seja, como 

postura (algo reelaborado e interiorizado pelo 

sujeito), como forma de organizar a reflexão e a 

ação, como estratégia global de 

posicionamento diante da realidade 

(VASCONCELLOS, 1999a). 

Insatisfação? Mas nem tanto... Poesia 
Grupo 2 
 
Será que deveríamos 
Nos queixar tanto da vida? 
Se ela é assim mesmo construída! 
Mas nem tanto... 
 
Será que poderíamos 
Mudar nosso mundo 
Se ele é assim tão profundo? 
Mas nem tanto... 
 
Será que gostaríamos 
De fazer tudo sozinho? 
Ou é mais fácil termos um amiguinho? 
Mas nem tanto... 
 
Será que aceitaríamos 
Sermos ou vivermos um outro alguém? 
Que mundo de vida, teríamos também! 
Mas nem tanto... 
 
Será que precisaríamos viver a vida com tanto 
choro, com tanta tristeza e desgosto? 
Chega de vivermos a vida com tanto agouro! 
Mas nem tanto... 
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No mesmo grupo aparece a idéia de planejar uma atividade “prática”, no 

sentido de facilidade. “Na hora tínhamos muitas idéias, mas decidimos escolher 

poesia porque era mais prático para a apresentação, devido morar longe umas das 

outras, para ensaio e melhor desenvolvimento. Tempo (curto) onde nos 

encontramos” (Aluna H - Grupo 02). 

O relato da aluna fez relembrar uma citação de Lück, que traz uma reflexão 

sobre as limitações da prática sem planejamento: 

Gestores e profissionais em geral que se lamentam de estarem trabalhando 
como quem está apagando incêndios, isto é, está sempre correndo atrás do 
prejuízo e sendo conduzido pelas situações variadas do cotidiano, pelas 
demandas inesperadas, tendo que responder rapidamente a elas e de tal 
forma não tem tempo para pensar, quanto menos para planejar. (LÜCK, 
2000, p. 8). 

Nos dizeres da aluna H, do grupo 2, o tempo aparece como uma 

reivindicação, tempo (curto) onde nos encontramos”,  trazendo a idéia de que a 

representação social elaborada para o planejamento da atividade em questão, está 

associada a fatores externos. Em todos os lugares há sempre alguém usando o 

tempo como justificativa. No caso do planejamento, como é pensado em sua maioria 

pelo professor, poderá estar estigmatizado, marcado pelo fator tempo, ou falta de 

tempo. 

Nos relatos do grupo 03, as professoras em formação trazem uma 

preocupação em trabalhar aspectos relacionados a auto-imagem e ao pensamento 

positivo. O grupo decidiu confeccionar um quebra-cabeça com uma mão desenhada 

no papel e em cada dedo escrever uma palavra que representasse os aspectos mais 

relevantes. 

“A idéia surgiu através do livro, mas também porque pensamos 
em trabalhar as diferenças e as opiniões e o principal as escolhas 
que precisamos fazer durante nossas vidas. Tudo está sempre 
bom, mas nem tanto.” (Aluna I-Grupo 03). 
“Desenvolvemos esta atividade, pois a história gerou muitos 
pontos de vista diferentes, gerou debates. Nosso objetivo foi fazer 
as nossas amigas refletirem sobre sua vida, seus problemas e 
dúvidas” (Aluna J - Grupo 03). 
“A idéia surgiu de repente entre muitas dúvidas em montar uma 
mão, ou coração, ou círculo como quebra-cabeça. E logo depois 
decidi falar aos meus colegas que eu tinha uma mensagem que 
combinaria, bem como o quebra-cabeça que elas estavam 
inventando. Mas eu creio que nada foi por acaso e que a 
mensagem vai ajudar todas as pessoas que são indecisas a não 
deixar as escolhas passar. Pois amanhã depende de hoje (Aluna 
K - Grupo 03). Figura 2 : Quebra-Cabeça  

da Mão 
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Para o grupo do quebra-cabeça a preocupação do planejamento estava 

centrada na possibilidade de auxiliar as pessoas a fazer escolhas corretas. O 

pensamento positivo aparece como uma preocupação do grupo.  

O planejamento é dirigido pelo pensamento do professor, envolve juízos, 

crenças, idéias, teorias, entre outros e estes fatores dão sentido à ação, 

possibilitando entender o porquê das escolhas e das atitudes frente às situações 

(ZABALZA, 1994). 

A indecisão é uma marca no grupo, pois em diversos momentos expressaram 

estar inseguras quanto às oportunidades que surgiam no campo profissional “Não 

deixar as escolhas passar” (Registro do Diário de Campo), foi uma frase que esteve 

presente nos encontros. Uma das alunas que trabalha na Secretaria Municipal de 

Educação freqüentemente convidava as alunas para se inscreverem como 

professoras substitutas na rede municipal de ensino, fato que mobilizava o grupo e 

fazia vir à tona com facilidade o sentimento de insegurança. 

A faixa etária das alunas, o período de conclusão do 

curso e o início da docência é um período onde o 

professor encontra situações inesperadas, muitas 

descobertas. 

O início da docência é caracterizado pelos estágios de 

sobrevivência e descoberta. A sobrevivência está 

relacionada com o choque do real, ao constatar a 

complexidade das situações na profissão que envolve 

o tatear constante, a preocupação consigo próprio, a 

distância entre os ideais e as realidades cotidianas da 

sala de aula, a fragmentação do trabalho, a 

dificuldade em fazer face, simultaneamente, à relação 

pedagógica e à transmissão de conhecimento, a 

oscilação entre relações demasiado íntimas e 

demasiado distantes. A descoberta está relacionada a 

uma experiência nova de ter sua sala de aula e os 

alunos sob sua responsabilidade e por se sentir 

colega num determinado grupo profissional (HUBERMANN, 2000). A descoberta 

“traduz o entusiasmo inicial, a experimentação, a exaltação por estar, finalmente, em 

situação de responsabilidade” (HUBERMANN, 2000, p. 39). 

Epitáfio  
Titãs  

Composição: Sérgio Britto  
 
Devia ter amado mais 
Ter chorado mais 
Ter visto o sol nascer 
Devia ter arriscado mais 
E até errado mais 
Ter feito o que eu queria fazer... 
Queria ter aceitado 
As pessoas como elas são 
Cada um sabe alegria 
E a dor que traz no coração... 
O acaso vai me proteger 
Enquanto eu andar distraído 
O acaso vai me proteger 
Enquanto eu andar... 
Devia ter complicado menos 
Trabalhado menos 
Ter visto o sol se pôr 
Devia ter me importado menos 
Com problemas pequenos 
Ter morrido de amor... 
Queria ter aceitado 
A vida como ela é 
A cada um cabe alegrias 
E a tristeza que vier... 
O acaso vai me proteger 
Enquanto eu andar distraído 
O acaso vai me proteger 
Enquanto eu andar...(2x) 
Devia ter complicado menos 
Trabalhado menos 
Ter visto o sol se pôr... 
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Na seqüência da oficina, o último a definir o que iriam apresentar foi o grupo 

4. A busca de similaridades da música de sua preferência e o texto literário 

justificaram o planejamento.  

Foi um grupo que ficou bem disperso, ficavam cantando músicas da mídia e 

não fizeram muita relação da música com o texto literário, Lolo Barnabé. 

A despreocupação em fazer relação com o texto leva a pensar que o 

planejamento da atividade não partia da mensagem trazida pelo texto literário e que 

o que importava era fazer algo prazeroso para a equipe, já que estas gostavam 

muito de cantar. O grupo também trouxe o aspecto religioso como interpretação do 

texto literário que trazia uma mensagem moral, com a música que fazia referência ao 

transcendente.  

Os elementos religiosos, se olhados pelo ângulo da cultura, podem ser 

analisados como discursos que compõem o imaginário social, estão impregnados 

culturalmente nas atividades do cotidiano nas diversas atuações; são atitudes 

naturalizadas (MOSCOVICI, 2004). 

 
Escolhemos a música que também fala que depois de tanta invenção se 
esqueceram do principal que é Deus. Escolhemos a música, porque 
gostamos de música e achamos legal cantar com o grupo (Aluna L-Grupo 
04). 
“Porque a música Epitáfio está relacionada a história “Lolo Barnabé” que 
ouvimos, que depois de tanta invenção, lembraram que se esqueceram de 
Deus” (Aluna M-Grupo 04). 
“Pensei nessa música pelo fato de comparar a mensagem que a entre a 
história apresentada pela professora Rosangela e a música Epitáfio, para 
que as alunas pudessem fazer a seguinte comparação. Qual a relação que 
há entre a história e a música?” (Aluna N-Grupo 04). 

 

           As atividades cotidianas que compõem o planejamento educacional estão 

impregnadas das representações sociais dos planejadores. No que se refere aos 

elementos religiosos, considerando que a escola é uma instituição especificamente 

configurada para desenvolver o processo de socialização, estes seguem “a 

tendência conservadora lógica, presente em toda comunidade social para reproduzir 

os comportamentos, os valores, as idéias, as instituições, os artefatos e as relações 

que são úteis para a própria existência do grupo humano” (SACRISTÁN e GOMES, 

1998, p. 14). 

 

[...] imagens, idéias e a linguagem compartilhadas por um determinado 
grupo sempre parecem ditar a direção e o expediente iniciais, com os quais 
o grupo tenta se acertar com o não familiar. O pensamento social deve mais 
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à convenção e à memória do que a razão; deve mais às estruturas 
tradicionais do que às estruturas intelectuais ou perceptivas correntes. 
(MOSCOVICI, 2004, p. 56). 

No momento de planejar a estratégia de comparar, buscar similaridades, fazer 

associações, é representar. Quando representamos damos significado, 

classificamos. “De fato, representação é, fundamentalmente, um sistema de 

classificação e de denotação, de alocação de categorias e nomes” (MOSCOVICI, 

2004, p. 62). 

O planejamento como o “processo de veiculação de idéias e de hábitos, bem 

como o de estruturação do pensamento e da linguagem, por exemplo, não existe no 

vazio” (MADEIRA, 1991, p. 130), é baseado nas experiências anteriores e também 

adaptado às situações do contexto presente. 

É no contexto de sala de aula que os participantes constroem sua versão da 

realidade e a partir dessa prática, constroem teorias que as fundamentam. Existe 

uma relação estreita entre representações e práticas cotidianas. O empenho no ato 

de planejar depende, antes de qualquer coisa, do quanto se julga aquilo importante, 

relevante e corresponde aos interesses do sujeito ou do grupo (VASCONCELLOS, 

1999).  

No fechamento das apresentações ficou evidenciado que há várias 

possibilidades de abordar uma temática. O conteúdo é o mesmo, porém as 

estratégias são diferenciadas e se constituem numa espécie de memória 

pedagógica que auxilia na programação de novas atividades e na diversificação das 

estratégias que carregam histórias de práticas bem ou mal sucedidas. 

O planejamento é um caminho de elaboração teórica e de avaliação da 

atuação. É um momento em que o professor pára para repensar sua prática, as 

idéias transbordam e ele pode interferir na realidade existente. O planejamento 

quando feito a partir da necessidade “torna-se uma ferramenta de trabalho 

intelectual” (VASCONCELLOS, 1999a, p. 46). 

Finalizando a oficina, diversas questões foram lançadas ao grupo pela 

pesquisadora, com o propósito de levar o grupo a refletir sobre o planejamento.  

 
- Como pensaram a atividade que acabaram de realizar? 
- Por que essa idéia veio na cabeça de vocês? 
- Por que essa associação? 
- Baseadas em que vocês se programaram para apresentar hoje?  
(Transcrição da oficina 2) 
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Foram poucas respostas, o silêncio denuncia a insegurança em argumentar o 

motivo das escolhas. Essa ausência de justificativas concretas pode estar 

relacionada ao pouco contato com a ação de planejar. A resposta individualizada de 

que a programação “É pessoal, para ti teve um sentido, para o outro, outro sentido” 

(Aluna O – Transcrição da oficina 2), aparece com um sentido socialmente 

desejável, misturado com as mensagens de auto-ajuda, onde tudo pode servir para 

qualquer um, basta atribuir um sentido pessoal.  

Ao final desta oficina foi entregue um questionário11 com as palavras 

evocadas na primeira oficina, as palavras foram apresentadas no quadro 2, e 

expressam o pensamento do grupo a respeito de planejamento. 

As palavras abaixo expressaram o pensamento do grupo a respeito de 

planejamento: atividades, organização, rotina, seqüência, conhecimento, repassar, 

realização, dúvidas, nervosismo, criatividade, concentração, conteúdo de trabalho, 

responsabilidade, idéias, tema, turma, desenvolvimento, educação, interesse, 

novidades, consciência, dedicação, preparação, informação, pesquisa, preparo, 

escolhas, pensar e dificuldade. 

A partir da listagem das palavras citadas acima foi solicitado às alunas que 

escolhessem cinco palavras por ordem de importância, dando o sentido que as 

palavras selecionadas assumiam. Os sujeitos identificados numericamente são os 

mesmos do Quadro 1 da página 79, ou seja, estão na mesma ordem e apresentam o 

mesmo perfil de idade e atuação. 

 

Sujeitos 1ª palavra 2ª palavra 3ª palavra 4ª palavra 5ª palavra 
01 Responsabilidade Pesquisa Criatividade Preparo Dedicação 
02 Responsabilidade Conhecimento Idéias Tema Realização 
03 Criatividade Organização Responsabilidade Conteúdo Realização 
04 Conhecimento Criatividade Dedicação Organização Concentração 
05 Tema Turma Conhecimento Conteúdo Dedicação 
06 Preparação Conhecimento Conteúdo Pesquisa Desenvolvimento 
07 Criatividade Dedicação Responsabilidade Organização Novidades 
08 Educação Responsabilidade Preparo Idéias Dedicação 
09 Idéias Pesquisar Atividade Dedicação Conteúdo 
10 Dedicação Preparação Responsabilidade Criatividade Dificuldade 
11 Idéias Organização Novidades Dedicação Pesquisa 
12 Organização Educação Conhecimento Dedicação Realização 
13 Conhecimento Responsabilidade Conteúdo Organização Dedicação 
14 Organização Criatividade Responsabilidade Interesse Preparação 
15 Nervosismo Responsabilidade Educação Escolhas Pensar 
16 Escolha Preparo Repassar Interesse Dificuldade 
17 Organização Rotina Conhecimento Desenvolvimento Dedicação 
18 Consciência Responsabilidade Educação Dedicação Conhecimento 
19 Responsabilidade Pesquisa Criatividade Preparo Dedicação 
20 Responsabilidade Criatividade Conhecimento Organização Dedicação 

    Quadro 5 : Palavras Repetidas pela Ordem de Importância 

                                                 
11 Apêndice A 
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Neste segundo momento a palavra que aparece em destaque é a palavra 

responsabilidade, que para o grupo tinha o sentido de “Assumir o compromisso” 

(S10- 25 a 30 anos/ atua), “Ser responsável em todos os atos e ações” (S3-menos 

de 20/não atua), Cumprimento de horários, freqüência, compromisso” (S1-menos 

de 20/não atua) “[...] É essencial para um bom planejamento”, (S2-menos de 20/não 

atua). O sentido  está atrelado às características e perfil do professor e não ao ato 

de planejar.  

Parece não existir compreensão do conceito de planejamento, pois não há 

referência ao planejamento, mas às características do professor e ao perfil que lhe é 

determinado, ou a atribuição de sentidos pode ter sido dificultada pela pouca 

experiência com o planejamento.  

O mesmo acontece a alguns sentidos atribuídos à palavra organização. 

“Essencial para conseguir trabalhar” (S7-menos de 20/não atua) “Manter-se 

organizado sempre, com planejamento e anotações em dia” (S3-menos de 20/não 

atua) “Organização no plano de aula, se entender” (S18- 20 a 25 anos/ atua), “Todo e 

qualquer trabalho exige ordem” (S14- 20 a 25 anos/ atua). Mesmo fazendo referência 

ao planejamento, o sentido ainda está relacionado às características do professor. 

Nos sentidos atribuídos às palavras responsabilidade e organização, o ato de 

planejar não aparece como uma possibilidade de transformação da prática, como 

uma relação entre teoria e prática, mas como uma obrigação a ser cumprida. “O 

planejamento é uma questão política, na medida em que envolve posicionamentos, 

opções, jogos de poder, compromisso com a reprodução ou com a transformação” 

(VASCONCELLOS, 1999a, p. 41). 

Quando o professor entender que o planejamento é uma necessidade e que 

faz sentido, “[...] as ações desenvolvidas no planejamento terão como sustentáculo, 

estratégias políticas e sensibilidade” (MAIA e MEDEIROS, 2005, p. 35). 

As concepções expressas pelas professoras em formação no que se refere 

ao planejamento estão relacionadas ao cumprimento de uma das tarefas atribuídas 

ao professor, que é registrar o seu planejamento e está distante de conceder ao 

professor o papel de agente transformador e ao planejamento o instrumento de 

pensamento.  “[...] o planejamento pode ser, pois, uma forma de organizar o 

pensamento do professor” (VASCONCELLOS, 1999a, p. 48).  
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O processo de planejamento (re)significa e 

orienta o trabalho do professor, faz com que ele 

reflita sobre as intenções que teve ao planejar, 

pois todo planejamento é intencional e a intenção 

pode ou não transformar a realidade. 

O planejamento pode transformar a 

realidade quando: oportuniza a participação 

efetiva de todos os envolvidos no processo; 

desafia o grupo a resolver problemas e quando 

permite as escolhas e a tomada de iniciativa. 

 

3.6.2.3 Oficina nº 3 

  

Na 3ª oficina a proposta de trabalho foi 

apresentar gêneros textuais que trouxessem 

discussões acerca da escola e do planejamento. 

A turma foi dividida em grupos e a partir das 

leituras encaminhadas na oficina passada, foram 

destacados aspectos significativos que 

apareceram nos textos. 

O processo permitiu observar sinais de 

referência sobre como as futuras professoras 

representam a figura do professor e como vêem a 

escola. 

 
[...] as escolas são formas sociais que ampliam as capacidades humanas, a 
fim de habilitar as pessoas a intervir na formação de suas próprias 
subjetividades e a serem capazes de exercer poder com vistas a 
transformar as condições ideológicas e materiais de dominação em práticas 
que promovam o fortalecimento do poder social e demonstrem as 
possibilidades de democracia. (GIROUX e SIMON, 2001, p. 95). 

Os textos utilizados na oficina foram discutidos concomitantemente, por isso 

nem todos serão identificados no texto a seguir. Algumas duplas não se 

manifestaram durante as reflexões e outras não destacaram o texto lido. 

PLANEJAMENTO DA OFICINA 3 
Data: 08/04/2009 
*6h45min-7h-Espaço inicial para leitura de 
crônicas  do Maicon Tenfen. 
 
 
OBJETIVOS DA OFICINA: 
Apresentar a atividade programada na oficina 
anterior; 
Citar aspectos considerados no momento da 
preparação da atividade; 
Ampliar repertório literário; 
Refletir sobre as temáticas abordadas nos textos 
literários; 
Coletar dados relacionados ao planejamento; 
 
PROCEDIMENTOS 
 
Leitura dos textos disponibilizados na oficina 
anterior (Ver planejamento da oficina anterior); 
 
Após a leitura dos textos em grupo, destacar os 
aspectos significativos acerca da escola e do 
professor. 
Os aspectos destacados serão registrados na 
lousa-Planejamento coletivo 
 
 Meditação sobre a Páscoa. 
 
Brincadeira de escravos de Jô, com as latinhas 
confeccionadas na oficina 2, pelo grupo da 
paródia. 
 
Após as discussões, propor o planejamento para 
a próxima oficina:  
 
 
Coleta de dados 
Gravação e filmagem. 
 
Planejamento para a próxima oficina 
Leitura do texto: Planejamento em educação: 
conceitos, concepções e políticas. 
Elaboração de questões para discussão. 
 
REFERÊNCIAS: 
• Ver referências dos textos literários da oficina 
anterior 
 
BERTRAM, Rosangela Cristina Machado. 
Planejamento em educação: conceitos, 
concepções e políticas. Timbó, 2009. 
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No texto imagético CAULOS o grupo destacou que os professores recém 

formados são cheios de idéias, a imagem do professor está relacionada a uma 

pessoa comprometida e persistente.  

A representação social do grupo conduz a um protótipo ou modelo desejável 

de professor, um professor que busca desenvolver atividades criativas, dinâmicas e 

que é uma pessoa comprometida com a educação. Como atores sociais, constroem 

suas representações a partir do conjunto de idéias, opiniões, informações e crenças 

presentes no seu contexto sociocultural, de modo que tais representações 

constituem referência para a prática desenvolvida em sala de aula (RIBEIRO, 2009). 

 

Figura 3 : Tirinhas: Caulos 

 

As futuras professoras classificam os bons professores como aqueles “cheios 

de idéias” e estes lhe servem de referência para o seu trabalho. Há uma tendência 

muito grande de se valorizar as idéias, e o planejamento  
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pode estar contaminado por essas concepções e, dessa forma, também 
contribuir para a manutenção da situação dominante, já que pode ser a 
expressão de uma série enorme de boas intenções, de coisas que 
gostaríamos de fazer, mas que não têm o menor senso de realidade, que 
estão totalmente desvinculadas das reais condições materiais e estruturais 
da instituição e da sociedade. (VASCONCELLOS, 1999a, p. 31). 

As idéias articuladas à realidade são fundamentais para o processo de 

transformação. Não basta “Estar cheio de idéias” é preciso ser capaz de articular 

teoria e prática, de colocar em prática as idéias, pois ir para o papel e depois não 

acontecer é um fator de desmoralização do planejamento, que traz o descrédito 

(VASCONCELLOS, 1999a). 

No texto literário ABAIXO DAS CANELAS o grupo sinalizou o interesse do 

professor em pesquisar em livros e na casa do homem mais velho da aldeia as 

respostas para o problema da cidade (FURNARI, 2000a).  

A discussão ficou centrada na imagem do professor pesquisador, que pode 

solucionar os problemas.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
É preciso ver os professores não como seres abstratos, ou essencialmente 
intelectuais, mas, como seres essencialmente sociais, com suas identidades 
pessoais e profissionais, imersos numa vida grupal na qual partilham uma 
cultura, derivando seus conhecimentos, valores e atitudes dessas relações, 
com base nas representações constituídas nesse processo que é ao 
mesmo tempo, social e intersubjetivo. (GATTI, 2003, p. 196).  
 

O significado compartilhado e o meio social no qual o grupo está inserido traz 

experiências individuais e constrói as referências que justificam a forma de agir. Nos 

espaços de formação de professores são veiculadas informações que fazem o 

professor pensar e agir como se ele fosse responsável pela sua formação, pela 

Lá na Poscovônia as pessoas podiam andar até 
peladas, mas os pés eles não podiam mostrar. 
Ninguém sabia por quê. Um dia, porém, aconteceu 
algo que mudou essa história. Um professor 
descobriu o motivo da proibição. 

Figura 4 : Capa do Livro: 
Abaixo Das Canelas 
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condição de estar sempre inovando sua prática. Estas informações trazem ao 

professor uma responsabilidade além do que ele pode assumir e não evidenciam a 

responsabilidade do sistema educacional em promover políticas de formação de 

professores que discutam as problemáticas educacionais a partir de uma visão mais 

ampla, que contemple a posição dos diversos atores sociais envolvidos no processo 

educativo. 

Inovar, transformar é um processo compartilhado que está associado às 

políticas de formação, como afirma Melo (1999, p. 2): “Entender a formação na 

perspectiva social é entendê-la e defendê-la como um direito do professor. É superar 

o estágio de iniciativas individuais para aperfeiçoamento próprio e colocá-la no rol 

das políticas públicas para a educação”. 

A reportagem sobre a VIOLÊNCIA CONTRA O 

PROFESSOR trouxe a palavra rivalidade como 

significativa. Remetendo à idéia de que o 

professor está inserido numa disputa, numa 

guerra de poder, onde o medo faz com que o 

professor se torne omisso ao que acontece ao 

seu redor. A violência, como algo relacionada a 

uma referência externa, é comumente 

 
[...] representada por atos exercidos pelos outros ou por 
fatos externos, do lado de fora de nossas casas, escolas, 
como nas ruas, na periferia das cidades e entre os cidadãos 
econômica e culturalmente marginalizados. Pretendemos 
que a violência esteja distante de nós. Contudo, há 
representações da violência presentes em nosso imaginário 
e materializadas por nossas decisões nos espaços de vida. 
(ITANI, 1998, p. 2). 
 

As discussões relativas à violência não foram 

muito enfatizadas pelo grupo, talvez por que a 

realidade das escolas da região não deixe 

transparecer a violência. As marcas de violência 

institucionalizada estão presentes em vários espaços públicos e na escola não é 

diferente. O grupo toma a palavra rivalidade como eixo de discussão, porém não traz 

elementos para discussão. Colocam professor e alunos como rivais, numa disputa 

de poder. Tratam do assunto como um tema distante, longe da sua realidade. Não 

Professor é esfaqueado ao separar briga de 
alunas no RS 

Agencia Estado 

O professor Ozório Alceu Feline levou uma 
facada no abdome quando tentava separar 
duas adolescentes que estavam brigando no 
pátio da Escola Técnica Estadual Bernardina 
Rodrigues Padilha, em Vacaria, no nordeste do 
Rio Grande do Sul, na segunda-feira à noite. 
Feline passou por uma cirurgia e permanecia 
internado no Hospital Nossa Senhora da 
Oliveira, em estado regular, no final da tarde de 
hoje. 
 
O incidente começou com um desentendimento 
entre as alunas. Feline se aproximou e tentou 
fazer com que as duas se afastassem. Um 
rapaz, identificado como namorado de uma das 
moças, se aproximou e pediu que o professor 
não se metesse. Na seqüência, feriu Feline 
com um objeto cortante. O agressor ainda não 
foi preso.  
 
Hoje, depois de uma reunião com o Ministério 
Público e o Conselho Tutelar, a Brigada Militar 
(a polícia militar gaúcha) decidiu colocar um 
soldado para vigiar o pátio onde ocorreu a briga 
e aumentar a vigilância em todo o bairro onde 
fica a escola. As aulas, que estavam 
suspensas, foram retomadas hoje. 
 
http://www.atarde.com.br/brasil/noticia.jsf?id=85
4310 
Acesso em 26/3/2009-10h22min 
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fazem referência a situações vividas, nem exemplificam com experiências de seu 

campo de atuação. 

À medida que nossa atenção, ou percepção, se move de uma coisa a outra, 
cada uma delas é objetivada por nós vez por vez. Mas não podemos dizer 
que todo objeto que chama nossa atenção, ou que é percebido por nós, é, 
com isso, objetivado. Apenas aqueles que são o centro, por assim dizer, de 
nosso campo de consciência se tornam o tema de nossa representação e 
são objetivados no estrito senso do termo. (MOSCOVICI, 2004, p. 225). 

Nas TIRINHAS DA MAFALDA, o grupo faz relações do tipo de escola e de 

professor encontrados: A dúvida do aluno se manifestou no professor. Uma das 

alunas perguntou: - Será que isso acontece? (Aluna P-Transcrição da oficina 3). 

A insegurança marca o discurso da futura professora, que denuncia a 

superioridade do professor ou a impossibilidade de deixar transparecer a dúvida. A 

imagem que perpassa esta fala é do professor numa condição de autoridade, que 

não deixa transparecer suas dúvidas.  

Estamos sempre em uma situação de analisar representações de 
representações! Isso implica, metodologicamente falando, compreender 
como os sujeitos, na maneira como cada um de nós age, chegam a operar 
ao mesmo tempo para se definir a si mesmos e para agir no social. 
(MOSCOVICI, 2004, p. 218). 

O espaço da sala de aula é um território onde se estabelecem inúmeras 

relações, nas quais ficam evidenciadas relações de poder, conhecimentos e 

saberes, concepções culturais ou religiosas. As complexas redes sociais que 

compreendem os saberes, as concepções culturais ou religiosas, trocam 

informações entre si e na vida cotidiana vão penetrando e facilitando o processo de 

construção do conhecimento e de compreensão do mundo. 

Quando a aluna diz: “será que isso acontece?”, ela deixa transparecer que 

suas experiência quando aluna materializa a imagem do professor autoritário que 

não dialoga com o aluno, que não estabelece uma relação de troca, pois ele é quem 

tem domínio do conhecimento. Com esta concepção ela vai se formando professora.  
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As representações do grupo pesquisado acerca da escola estão presentes 

nos dizeres que relacionam a escola a um campo de interações, onde há muitas 

dúvidas. “As crenças e emoções do indivíduo só podem ser verificadas 

indiretamente, através de confissões ou do que parece ser um comportamento 

expressivo involuntário” (RAPOSO, 1985, p.12).  

 

 

 

 

 
 Figura 5 : Tirinhas: Mafalda 
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O registro dos aspectos significativos indicados pelo grupo foi escrito na 

lousa, construindo um planejamento coletivo para direcionar as discussões acerca 

dos diversos gêneros lidos pelo grupo. O planejamento coletivo foi uma das 

propostas a ser experienciada com o grupo. Construir conceitos coletivamente pode 

trazer uma idéia do processo de construção do conhecimento. 

No quadro abaixo estão descritos alguns sentidos que foram registrados na 

lousa. Estes foram captados nos textos lidos e caracterizam a imagem que o grupo 

tem da escola e do professor. 

 

 

              Quadro 6 : Planejamento Coletivo - Oficina 3-08/04/2009 
 
 

O grupo caracteriza a escola como um espaço que não permite mudanças, 

que barra as idéias. Para o grupo a escola tem um sentido negativo se apresenta 

como tradicional. A imagem do professor é cheia de atributos positivos, 

caracterizando que o grupo vê somente a escola como problemática, o professor por 

sua vez é vítima do sistema. A escola e o professor se apresentam como imagens 

separadas, sem elo.  

O encaminhamento para a última oficina foi a leitura do texto Planejamento 

em educação: conceitos, concepções e políticas12.  

 

3.6.2.4 Oficina nº 4 

 

Na 4ª oficina participaram da discussão vinte alunas, a pesquisadora e a 

orientadora desta pesquisa. O tema discutido partiu das considerações trazidas pelo 

                                                 
12 Apêndice B 

ESCOLA PROFESSOR 

Na escola surge perguntas, medo. O interesse do professor em pesquisa; 

Somos ridicularizados (os alunos) Compromisso, Responsabilidade; 

Os pais esperam da sociedade e a 
sociedade reflete na escola 

As dúvidas dos alunos refletem no 
professor; 

Não permite mudanças Professor recém formado é cheio de idéias 

O professor é tradicional, usa o 
livro didático 

Persistência 

Várias vezes a escola barra as 
idéias 

Influência 

A tradição é bem forte na escola.  



108 

 

texto sobre planejamento construído pela pesquisadora. Caracterizou-se como uma 

troca de idéias e experiências acerca do planejamento educacional. 

A partir da leitura das transcrições das agravações feitas em áudio, alguns 

comentários foram selecionados. A seleção foi realizada utilizando como critério os 

comentários que tinham uma relação direta com o tema em estudo.  

Os participantes serão identificados pelas letras iniciais de sua identificação. 

A letra P, para pesquisadoras,a letra A para aluna e a letra O para orientadora. 

Novamente em função da atividade e do espaço de interação não foi possível 

estabelecer a mesma identificação das oficinas anteriores. Para diferenciar o 

número de alunas envolvidas na discussão, estas serão identificadas pela letra A e 

enumeradas em ordem crescente, A1, A2 e assim sucessivamente. 

As possibilidades de discussão com todos os que estavam envolvidos, 

caracteriza esta pesquisa como pesquisa participante.  

Nesta e nas demais oficinas aparecem 

elementos comuns de conhecimento que 

caracterizam o grupo pesquisado e que 

identificam as representações sociais acerca do 

planejamento. “As representações sociais 

resistem aos conhecimentos e atividades que 

ameaçam destruir a identidade de indivíduos e/ou 

grupos” (ALMEIDA, 1999, p. 271).  

As representações sociais podem ser 

consideradas como a ação de um sistema 

imunológico cultural, constituindo-se em um fator 

de estagnação. “Nas características distributivas 

das representações sociais, a opção é detectar 

elementos comuns de conhecimento produzidos” 

(ALMEIDA, 1999, p. 269). 

A oportunidade de contato próximo com os 

saberes que circulam no grupo permitiu criar 

situações de reflexão, oportunizando não apenas 

sistematizar conhecimentos existentes, mas 

propor conceitos novos. A compreensão das 

PLANEJAMENTO DA OFICINA 4 
Data: 14/04/2009 
*6h45min-7h-Espaço inicial para leitura de 
crônicas de Maicon Tenfen. 
 
OBJETIVOS DA OFICINA: 
Ler o texto teórico; 
Compartilhar aspectos significativos do texto; 
Ampliar repertório teórico; 
Refletir sobre as temáticas abordadas no texto 
teórico; 
Coletar dados relacionados ao planejamento; 
 
 
PROCEDIMENTOS 
 
Leitura do texto disponibilizado na oficina 
anterior (Ver planejamento da oficina anterior); 
 
Durante a leitura do texto em grupo, destacar 
os aspectos significativos acerca do 
planejamento. 
 
  
Brincadeira de tomar banho-atividade da pré-
escola para trabalhar higiene pessoal. 
 
Finalização das oficinas e feedback coletivo 
sobre os conceitos trabalhados.  
 
Coleta de dados 
Gravação e filmagem. 
 
REFERÊNCIAS: 
*Ver referências dos textos literários da oficina 
anterior 
 
BERTRAM, Rosangela Cristina Machado. 
Planejamento em educação: conceitos, 
concepções e políticas. Timbó, 2009. 
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representações sociais de um grupo é um canal aberto para as transformações 

sociais. “Os estímulos que deslancham o comportamento social e as respostas que 

daí resultam são elos em uma cadeia de símbolos” (MOSCOVICI, 2004, p. 160). 

As discussões que emergiram no grupo foram divididas, conforme sugestões 

do próprio grupo, em blocos temáticos, pois mesmo que o texto direcionasse para 

uma reflexão sobre o planejamento, questões relacionadas ao fazer pedagógico 

estiveram presentes o tempo todo.  

Foram elencados três blocos temáticos: teoria e prática , leitura  e 

planejamento . A discussão iniciou com a pesquisadora perguntando sobre o 

parágrafo do texto que falava de teoria e prática. 

Para o grupo, a prática sem a teoria é superficial, sujeita a equívocos. Esta foi 

a frase que suscitou e mobilizou a discussão. Neste momento participaram apenas a 

pesquisadora, identificada pela letra P e seis alunas, identificadas pelas letras A1, 

A2, A3, A4, A5 e A6. 

 
P - O que é mais importante, um professor que tem bastante teoria ou um 
que tem bastante prática?  
A1- Unindo os dois vai se ter aprendizado. 
A 2 - Tem que ter uma mistura, meio termo. 
P - Por que?  
A2 - Porque um processo que só tenha prática, onde está a base dele, a 
teoria? E um professor que só tem teoria como vai colocar em prática o 
conhecimento? 
P - O que é mais complicado?  
A1- Acho a teoria  
A2 - Porque fica só na fala e não tem ação, a gente não vê a ação. A gente 
vê muita gente com bastante experiência na teoria, mas na prática não 
funciona.  
A3 - Na educação a gente vê muitos teóricos. Falam da educação, mas 
eles nunca tiveram experiência na educação. Eu acho que a prática ainda é 
válida.  
A4 - Acho difícil, sei lá, não sei, eu acho difícil o professor ter os dois. Que 
geralmente alguns professores tem mais teoria do que a prática. 
A5 - Naquela parte de reflexionar os fatores que se auto questionam, eu 
me ponho em reflexão, onde eu peco e onde eu deveria melhorar. Falar 
para mim é fácil, agora por no papel-planejar alguma coisa no papel? Ou 
fazer uma leitura, para mim é me crucificar. Então eu me auto avalio, eu 
faço reflexão sobre mim. É fácil eu falar, eu aplicar, por em prática, agora 
por no papel e escrever e ler... Passar para meus alunos através da teoria. 
Então cada professor, cada educador... eu não consigo ver um professor 
que tenha estas duas habilidades. Uma das duas vai predominando na 
pessoa, possa ser que exista, mas eu não consigo achar um professor na 
minha visão ao ponto de buscar as duas coisas. Um professor às vezes 
fala melhor, explica melhor, não saberia colocar no papel, outro já saberia 
colocar no papel.  
A6 - Cada professor tem facilidade em uma disciplina. Professor que sabe 
matemática não sabe ciências. (Transcrição da 3ª oficina, 8/4/2009). 
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No discurso das futuras professoras aparece um descrédito em relação a 

possibilidade de articular teoria e prática ou que esta relação aparece de forma 

precária na atuação dos educadores. O valor parece se concentrar na experiência 

prática, em detrimento do aprofundamento teórico. 

A relação teoria-prática é uma, e apenas uma, das relações que interferem 
na prática. Na verdade, a prática tem relações com o contexto maior, com 
as estruturas da instituição, com as necessidades biológicas, vontades e 
desejos dos sujeitos, além da relação com a teoria. (VASCONCELLOS, 
1999a, p. 45).  

Quando a aluna A 4 diz: acho difícil, certamente se reporta aos seus 

professores, pois esta é a referência que lhe vem à mente.  

As representações são imagens, 

são elementos simbólicos que os homens expressam mediante o uso de 
palavras e de gestos. No caso do uso de palavras, utilizando-se da 
linguagem oral ou escrita, os homens explicitam o que pensam, como 
percebem esta ou aquela situação, que opinião formulam acerca de 
determinado fato ou objeto, que expectativas desenvolvem a respeito disto 
ou daquilo e assim por diante. Estas mensagens, mediadas pela linguagem, 
são construídas socialmente e estão, necessariamente, ancoradas no 
âmbito da situação real e concreta dos indivíduos que as emitem. 
(FRANCO, 2004, p. 170).  

Este aspecto também se apresenta na fala da aluna A 2 “A gente vê muita 

gente com bastante experiência na teoria, mas na prática não funciona”.  Essa 

representação cristalizada se manifesta como se quase nunca pudesse existir um 

professor que articula a teoria com a prática. Isso gera uma atmosfera negativa, 

pouco receptiva à inovação e que, em nada, se reporta ao ato de planejar. 

Considerando que: 

[...] as práticas não mudam por decreto, as práticas só podem começar a 
mudar quando os práticos constroem uma nova concepção dos próprios 
processos de aprender e ensinar, reconhecendo os próprios limites e as 
próprias deficiências. Isso significa que mudar a prática é um processo de 
mudança pessoal, de mudança de perspectiva frente ao mundo e acima de 
tudo, mudar implica no reconhecimento de que é necessário mudar [...]. 
(FRANCO, 2009, p. 8). 

A escola é um espaço que pode contribuir para as transformações sociais. 

Como relata a aluna A 4: - Acho difícil, sei lá, não sei, eu acho difícil o professor ter 

os dois. Que geralmente alguns professores têm mais teoria do que a prática, suas 
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experiências são de uma escola que vivencia práticas desarticuladas, 

desconsiderando que:  

As escolas são formas sociais que ampliam as capacidades humanas, a fim 
de habilitar as pessoas a intervir na formação de suas próprias 
subjetividades e a serem capazes de exercer poder com vistas a 
transformar as condições ideológicas e materiais de dominação em práticas 
que promovam, o fortalecimento do poder social e demonstrem as 
possibilidades de democracia. (GIROUX e SIMON, 2001, p. 95).  

As práticas vivenciadas pelas alunas, não dão pistas de como o professor 

pode estabelecer uma relação entre a teoria e a prática.  A teoria e a prática se 

apresentam de forma mais ou menos precária nos espaços de formação do grupo 

pesquisado. Ausência de referencial da relação teoria-prática pode ser um fator que 

interfira na prática, pois o que vai orientar a prática é a teoria que foi incorporada 

pelo professor e suas relações com os outros atores sociais . Considerando também 

que “o que é tomado em consideração, as experiências que nós temos, isto é, as 

causas que nós selecionamos, tudo isso é ditado, em cada caso, por um sistema de 

representações sociais” (MOSCOVICI, 2004, p.  86).  

A ausência de argumentos que estabelecem relação entre teoria e prática 

pode estar representando, para as futuras professoras, que a prática está distante 

da teoria. Porém, “a rigor, não há prática puramente material, que não esteja 

vinculada a uma elaboração teórica, a algum nível representacional, existe sempre 

um mínimo de consciência, do elemento teórico [...]” (VASCONCELLOS, 1999a, p. 

44).  

Há muita teoria e pouca prática, é um dito popular que colabora para a 

construção da divisão entre teoria e prática, porém por mais precária que seja a 

relação entre a teoria e a prática, elas são indissociáveis. É preciso buscar 

constantemente uma teoria que fundamente a prática. “[...] Nossas representações 

internas, que herdamos da sociedade, ou que nós mesmos fabricamos, podem 

mudar nossa atitude em relação a algo fora de nós mesmos” (MOSCOVICI, 2004, 

p.102). 

Um professor que não estabelece relação entre teoria e prática, pode ter 

robotizado sua ação acreditando que não necessita mais pensar sobre o que vai 

fazer. O planejamento é um caminho para a elaboração teórica. Através do 
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planejamento é possível fazer fluir o conteúdo e decidir por ações que transformem 

a realidade. O planejamento organiza o pensamento do professor. 

Falas percebidas durante o tempo de atividades junto ao grupo foram 

utilizadas para identificar as representações sociais sobre a importância que o grupo 

dá para os momentos de teorização necessários a todo professor. Há a defesa de 

que a construção teórica se dá por intermédio da leitura e da partilha do conteúdo 

lido. 

A pesquisadora faz desencadear uma discussão, sinalizando o aspecto da 

leitura: 

 
P- Esses dias ouvi comentários de vocês dizendo: É só texto, texto, texto! 
E agora que tem esse texto para ler?  
A1- Você tem que passar um texto objetivo, que transmite conhecimento. 
Isso é um papel importante, você ter que passar conhecimento através de 
um texto. Você que recebe o texto vai ter que refletir, vai ter que por em 
prática na própria mente. (Transcrição da 3ª oficina, 8/4/2009). 
 

Os demais membros do grupo silenciaram.  Neste espaço de formação inicial 

de professores já está construída uma representação negativa em relação à leitura.  

Ainda que a leitura seja um instrumento fundamental para a aquisição do 
saber, ela é superficialmente, ligeiramente tratada, ou, o que é bem pior, 
totalmente esquecida ou relegada a um segundo plano, nos cursos de 
magistério do ensino médio e/ou nos cursos de graduação e de licenciatura. 
Isso faz com que os professores se sintam “desarmados” ou, melhor 
dizendo, pedagogicamente enfraquecidos no momento do planejamento, 
organização e implementação de programas de leitura aos seus grupos de 
alunos. (SILVA, 2003, p. 18). 

Possivelmente a aversão à leitura expressa pelo grupo foi desenvolvida nas 

relações sociais que estabelecem dentro da escola, que ainda é o local em que a 

leitura mais circula. Quando as alunas dizem texto, texto, texto sinalizam que há 

uma quantidade muito grande de textos para leitura e que os professores planejam 

suas aulas partindo de textos teóricos. 

O silêncio do grupo leva a argumentar que, pelo fato das oficinas terem sido 

organizadas a partir da leitura, é preferível não se posicionar para não compartilhar 

idéias estereotipadas, salvaguardando uma imagem positiva de si. 

O comportamento social deve ser visto como um problema próprio e 

específico. Sua característica essencial é que ele é simbólico. “Os estímulos que 

deslancham o comportamento social e as respostas que daí resultam são elos em 
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uma cadeia de símbolos; o comportamento expressa, pois, um código e um sistema 

de valores que são uma forma de linguagem [...]” (MOSCOVICI, 2004, p.160). 

A reflexão trazida pelos dizeres das alunas retrata o espaço social e simbólico 

da educação, da escola, apontando as relações através das quais o processo 

individual de formação do leitor se deu.  

Os rituais de ensino são vividos pelo professor e pelos seus alunos no sentido 

de produzir conhecimento necessário à vida em sociedade e às práticas de 

cidadania. Nesses rituais, no cerne deles, existem conceitos, princípios, valores e 

tudo que se possa imaginar para que ocorra a educação formal de uma pessoa. E 

dentro dos rituais escolares, dos rituais de ensino, existem os rituais de ensino da 

leitura (SILVA, 2003). 

São os rituais que transformam a leitura numa rotina estafante. Um deles é 

que a leitura não se dá a partir de práticas reais e significativas, outro é a ausência 

de bibliotecas escolares e o pior fator é o despreparo dos professores para a 

orientação da leitura e dos leitores. 

O despreparo não é de responsabilidade somente do professor, mas também 

do sistema de formação do qual ele é fruto. A trajetória pessoal de cada professor dá 

indícios para compreender que a história de vida não se dá isoladamente, faz parte 

de uma rede de relações sociais que o constitui como sujeito.  

A leitura situa o leitor no próprio espaço. É a partir da leitura que o 

planejamento se torna uma síntese dos conhecimentos oriundos das diversas áreas 

de formação. “O planejamento significa uma arquitetura antecipada e coerente de 

ações, visualizada e organizada pelo sujeito a partir dos seus conhecimentos 

teóricos e da sua sensibilidade ante a realidade em que as ações serão, ou vão 

sendo, colocadas em funcionamento num certo contexto” (SILVA, 2003, p.79). 

Sobre o terceiro bloco temático, o planejamento, as discussões foram 

evidenciadas a partir do planejamento participativo, expressão recorrente no espaço 

educacional do momento. 

 
A 1 - Acho que mais ou menos. Isso a gente ta vendo, né? -Isso que você 
está fazendo não é conhecimento participativo? Planejamento?  
P - A gente foi construindo juntas... como ela disse.  
Neste momento a aluna interroga a professora orientadora. 
A 1- Mas para a tua professora, na tua sala de aula, isso que você está 
explicando para nós não é direcionado com planejamento? (Transcrição da 
4ª oficina, 14/4/2009). 
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A professora orientadora pede espaço e sinaliza alguns aspectos que são 

significativos. 

 

- O objetivo é criar condições para que houvesse mais participação. Por 
que a participação na aula parece mais reticente, mais retraída?-Por que o 
objeto que está em discussão é esse (planejamento) e essa constituição 
teórica não é de domínio imediato de todos. Não é o mesmo que falar 
sobre um texto de literatura infantil, não é?  
- Não é o mesmo que tratar de questões que já são tão familiares. Então é 
mais que normal que a nossa participação seja em proporção menor 
quando o objeto da discussão não é tão conhecido por nós.-Se ele for 
conhecido a gente participa mais  
-O planejamento (em educação) sistemático, o conteúdo a ser trabalhado, 
o contexto que vai ser trabalhado, é fundamental. É como parte disso tudo, 
que se criam mecanismos para que todos estejam atentos. 
- Na nossa vida, tem algumas questões básicas que todos nós fazemos 
frequentemente, questões bem simples, não é? –Essas questões são 
norteadoras de uma construção de propósito, na elaboração de um 
planejamento. A primeira questão e a mais imediata é o que? Qual é a 
pergunta que vem depois. –Por que? Depois vem uma outra perguntinha 
básica, como?  A nossa dificuldade básica em planejamento educacional é 
por que enfatizamos mais uma dessas três perguntinhas, o 
como?(orientadora) - Mas, por que é que vamos fazendo determinadas 
coisas? A atribuição de sentido vem à medida que nós respondemos 
sempre porque e às vezes nem precisa saber por que, a razão se torna 
parte da representação social e de tal modo familiar que atua sem 
percebermos. (Transcrição da 4ª oficina, 14/4/2009). 
 

A aluna faz um feedback e sinaliza que compreendeu o que a professora 

trouxe como contribuição. 

 
A2- É espontâneo. 
O- Uma ação inconsciente. -Todo planejamento que faço na vida, passa 
por estas questões: o que estou planejando, por que estou planejando e 
como estou planejando.  
A3- Que nem planejamento e objetivo é a mesma coisa? (A 3) 
P- Dentro do planejamento tem objetivo.  
A3- Que nem escolar e tal, eu acho assim, né. Deve ser feito, mas assim 
para a vida, eu acho que não. Você tem um objetivo né...não que você vai 
planejar.  
P- Você está planejando o tempo inteiro.  
A3- Eu acho que é o objetivo, por exemplo, eu peço para a professora e tal, 
e tal, isso é o objetivo, mas não que o que você vai fazer para chegar lá é. 
A3- Isso eu deixo para o tempo, sei lá. Deixo o tempo me levar. 
P- Você prevê o que vai fazer.  
O- Para aprender e também para ensinar você precisa estar sempre com 
as perguntinhas básicas nas mãos: o que, por que e como.   
A4- Sem querer acabamos planejando. (Transcrição da 4ª oficina, 
14/4/2009). 
 

A discussão gerada a partir da conceituação de planejamento participativo, 

trouxe à tona conceitos como: participação, planejamento e objetivos. 
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A principal característica do que se chama Planejamento Participativo não é 
o fato de nele se estimular a participação das pessoas. Isto existe em quase 
todos os processos de planejamento: não há condições de fazer algo na 
realidade atual sem, pelo menos, pedir às pessoas que tragam sugestões. 
(GANDIN, 2001, p. 82). 

A participação é uma proposta para intervir na realidade. A não participação 

afeta o desenvolvimento do processo de ensino aprendizagem, “A construção de um 

trabalho escolar participativo e não alienado, exprime-se num constante 

investimento da participação dos alunos na planificação, execução e avaliação das 

diferentes ações” (QUINTEIRO, 2007, p. 74). 

Associar novos conhecimentos à experiência vivenciada dá indícios do início 

da compreensão. Fazer pontes entre a teoria e a vivência prática é um indicativo de 

que os conceitos podem ser transformados à medida que o conhecimento começa a 

ser consolidado. 

As representações sociais, como conhecimento do senso comum, têm como 

um de seus objetivos resistir a conceitos, conhecimentos e atividades que colocam 

em risco as identidades do grupo. Essa resistência é um fator criativo que introduz e 

mantém heterogeneidade no mundo simbólico de contextos intergrupais. O estudo 

das representações sociais permite reconhecer que o objeto em difusão muda ao 

longo do processo (ALMEIDA, 1999).  

O planejamento como um ato intencional e ao mesmo tempo espontâneo, 

presente em tudo o que fazemos, é reconhecido pelo grupo. “Sem querer acabamos 

planejando” (A 4) (Transcrição dia 14/4/2009- 4ª Oficina). O espontâneo é 

caracterizado pela não necessidade de pensar o que se tem a fazer. “Planejar é 

antecipar mentalmente uma ação a ser realizada e agir de acordo com o previsto 

[...]” (VASCONCELLOS, 1999a, p. 35). O planejar ajuda a intervir na realidade, a 

transformar a sociedade.  

Considerando que a educação é um processo social, é preciso compreender 

o planejamento como um componente do processo social, ou um sistema de 

significações, composto, por um lado, de relações entre os sistemas econômicos, 

políticos e educacionais e, por outro, pela dependência desses sistemas para 

realizar-se como atividade social (WILLIAMS, 2000). 

O planejamento, como um componente do processo social deve levar em 

consideração o contexto. O planejamento sistemático, o conteúdo a ser trabalhado, 

o contexto em que vai ser trabalhado, é fundamental. É como parte disso tudo, que 
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se criam mecanismos para que todos estejam atentos. (O) Uma vez que o 

planejamento envolve os processos sociais, ele não pode desprender-se de sua 

dimensão temporal, pois o planejamento não é um processo linear de etapas 

sucessivas, senão como um cálculo de situações num cenário social incerto.  

O planejamento é desenvolvido dentro de um contexto histórico específico, 
tendo-se em vista uma teoria social que permita conhecer a sociedade 
como um todo complexo e dinâmico e considere os diferentes atores sociais 
que atuam e interferem nos processos de planejamento. (FERNANDES, 
2009, p. 13). 

A autora também traz a perspectiva de um planejamento relacionado a idéia 

de educação transformadora na medida em que  

assumindo sua dimensão política de instrumento de participação social, 
poderia mudar mentalidades e comportamentos, na direção de um projeto 
educativo fundamentado na participação e na democracia social, com 
função redistribuidora e integradora da sociedade. (FERNANDES, 2009, p. 
11). 

O planejamento está relacionado às representações sociais dos planejadores, 

já que a realidade concreta das salas de aula em um contexto institucional determina 

qual o tipo de conhecimento será privilegiado e qual direcionamento será dado para 

a ação e finalmente, como deveríamos formular representações de nós mesmos, 

dos outros e de nosso ambiente físico e social (GIROUX e SIMON, 2001). 

Cabe então perguntar sobre o tipo de sociedade existente e sobre a escola 

construída por esta mesma sociedade. O que, por que e como, são perguntas que 

deveriam nortear o processo de planejamento.  

É possível dizer que o planejar em si não seria tão complicado: bastaria 

responder algumas perguntas (por quê, para quê, o que, como, com que, por 

exemplo) e haveria mais sentido no ato de planejar. Mas é complicado porque há 

uma descrença no planejamento, justificada pelo fato de que ele ainda não é visto 

como um momento de construção teórica e metodológica e porque ele não expressa 

o autêntico trabalho pedagógico. Fatores internos como a cobrança formal e 

autoritária do cumprimento do programa e fatores internos como a alienação e a 

desistência da luta contra as pressões equivocadas podem ser os motivos de tornar 

o planejamento complicado e desacreditado (VASCONCELLOS, 1999a). 
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No caso desta pesquisa, algumas alunas ainda não atuam nas etapas onde a 

exigência do planejamento é maior, e o próprio espaço de formação inicial, talvez 

justifique as poucas denúncias em relação ao ato de planejar. 

O conteúdo das oficinas, ainda que relatado de maneira sucinta apresenta a 

complexidade que envolve a identificação das representações sociais. As 

representações sociais de planejamento para este grupo, pois possui um sentido 

característico para cada integrante do grupo e para a coletividade. Quanto mais 

significativo for o objeto representado para aquele que o representa, mais 

profundamente esse eu estará envolvido na representação e, de forma mais radical, 

o núcleo central desta articular-se-á com a sua identidade.  

Para Madeira (1991), o aprofundamento do estudo das representações 

sociais implicará em considerar a identidade do sujeito, que ao representar um 

objeto se representa nessa relação. Planejamento para as alunas, futuras 

professoras, está relacionado a propostas de atividades animadas, dinâmicas, 

baseadas em experiências vivenciadas anteriormente. Enquanto alunas elas 

almejam experienciar na escola propostas ativas, com interações positivas entre o 

grupo. Relacionam as experiências vividas e idealizam as que seriam mais 

significativas para os alunos.  

[...] é evidente que existem objetos mais distanciados aqueles que, pelo 
nível de suas articulações, se tornam mais próximos do “núcleo identitário” 
do sujeito. Isto se dá mediante as relações existentes entre a significação 
atribuída a esse objeto pelo segmento de inserção do sujeito na totalidade 
social e a importância que o próprio sujeito julga ser conferida ao tal objeto 
pelos outros, e que ele tem como referência em sua relação com o mesmo, 
além da carga afetiva que ele projeta no objeto, a partir de sua própria 
história pessoal. (MADEIRA, 1991, p. 139). 

Durante as oficinas as alunas expressaram opiniões relacionadas ao 

planejamento como algo que traga alegria, que seja animado, que possa agradar o 

grupo. Vasconcellos (1999) afirma que o homem não é apenas racional, é afetivo, 

ético, estético, lúdico, físico, espiritual, social, econômico, cultural e político. Há um 

conjunto muito grande de necessidades, além das intelectuais.  

O planejamento de uma atividade que envolva um grupo de pessoas precisa 

atentar-se a considerar vários aspectos que vão ao encontro das características 

humanas. Chamar atenção é preciso quando se parte da idéia de que o professor é 

o único a conduzir o processo, é através dele que tudo deve acontecer, é ele quem 
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determina as etapas. O planejamento de atividades que chamem a atenção dos 

alunos está vinculado à idéia de que o professor é o sujeito do processo e os alunos 

são espectadores.  

Estar atento ao que está sendo trabalhado nas aulas depende do interesse 

pessoal e dos estímulos externos. Se os alunos estão envolvidos no processo de 

ensino e se os conceitos são significativos para eles, a atenção está presente nas 

atividades. “Reações emocionais, percepções e racionalizações não são respostas a 

um estímulo exterior como tal, mas à categoria na qual nós classificamos tais 

imagens, aos nomes que nós damos a elas” (MOSCOVICI, 2004, p. 100). 

O grupo expressou a representação que tem de uma aula interessante, 

procurou trazer para as atividades que planejou o que possivelmente agradaria ao 

grupo todo, considerando que mesmo um espaço organizado com a escola, repleto 

de rituais pode ser transformado num lugar diferente. 

A escola é um universo reificado, onde aparecem diferentes papéis e que 

somente a competência adquirida determina a participação. Tornar a escola um local 

alegre, foi a motivação para o grupo planejar as atividades durante as oficinas. 

Moscovici (2004, p. 100) afirma que “a presença do aparato, a forma como o espaço 

é organizado, [...] e o fato de que tudo isso ocorre no contexto de uma instituição e 

sob a égide da ciência, tudo isso reproduz muitas características essenciais de um 

universo reificado”. 

As alunas expressaram em diversas falas que valorizam aulas diferentes e 

numa das falas denunciaram a prática de uma das professoras, que para não 

constranger, a identificação foi suprimida do texto. “As aulas daquela professora [...] 

são muito chatas, sempre temos que ficar fazendo exercícios e não aprendemos 

nada” (Diário de campo).  

As práticas que ocorrem nos espaços da escola são representadas pelas 

alunas como inúmeros exercícios que são aplicados aos alunos e que não tem 

nenhum significado. Muitas aulas são planejadas sem partir do interesse dos alunos 

ou sem apresentarem um significado concreto, uma relação com as atividades 

cotidianas. O próprio professor reconhece que está mais preocupado em cumprir o 

programa, em “dar” os conteúdos programáticos, do que se os alunos estão 

entendendo, se estão interessados. Justificam esta postura a partir da sistemática 

adotada pelo sistema de ensino. 
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 Na fala de uma das professoras do curso, a única das professoras que 

participou de uma das oficinas, esta atribuiu as oficinas pedagógicas realizadas 

nesta pesquisa como “sobremesa”, afirmando que os estagiários que vem aplicar 

aulas fazem coisas diferentes, dão a sobremesa. 

-Vocês dão a sobremesa e nós damos o “feijão com arroz”, pois estamos 

todos os dias trabalhando com as alunas (Professora do magistério). 

Está construído neste espaço que os estagiários devem trazer coisas 

diferentes, pois a professora da sala tem o seu programa a cumprir e não pode “tirar 

tempo” para ficar incrementando muito as aulas (Diário de Campo). 

Estar todos os dias com os alunos desmotiva o professor a planejar atividades 

interessantes que contagiem os alunos, parece que cria uma intimidade que faz com 

que a acomodação se instale.  

Pode faltar tempo para planejar ou podem surgir inúmeros motivos para que 

esta realidade seja justificada, porém o conjunto de idéias, de crenças que 

circundam o espaço é que justificam tal postura e permitem com que estas práticas 

se perpetuem.  

Desse modo, apresenta-se consolidada a representação social de 

planejamento como algo secundário, pois as atividades podem ser desenvolvidas 

sem ele, vista a escassez do tempo. Por outro, com tempo, disponibilidade e 

entusiasmo, o planejamento implicará em ações inovadoras e mais efetivas. De todo 

modo não há defesa vigorosa sobre planejamento, sendo o mesmo associado com 

maior freqüência ao dever, à obrigação do registro e à vigilância contínua e 

formalmente comprovada das ações do professor. 
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4 PLANEJAMENTO: REPRESENTAÇÃO SOCIAL E ESPECIFICIDA DES DO 

GRUPO DE PROFESSORES EM FORMAÇÃO 

“[...] as representações sociais norteiam todas as atividades humanas, 
permitindo que sejam elaboradas coletiva e individualmente pelos atores 
sociais inúmeras explicações sobre o mundo, sobre as coisas e sobre o 

próprio conhecimento”. 
 (SILVA, 2009, p.31). 

Este capítulo traz a teoria das representações sociais e as especificidades do 

grupo de professores em formação. Apresenta os pontos de ancoragem, a 

materialidade do planejamento e as categorias de análise. Neste momento os 

sujeitos serão identificados por S1, S2 e assim sucessivamente, caracterizados pela 

idade e tempo de atuação, conforme o quadro da página 87. Em outros momentos 

do texto, também em função do espaço de interação, o número de alunas envolvidas 

na discussão será identificado pela letra A, seguidas de numeração em ordem 

crescente. A pesquisadora será identificada pela letra P e a orientadora pela letra O, 

conforme mencionado na oficina anterior.  

4.1 O PLANEJAMENTO E SEUS PONTOS DE ANCORAGEM 

A ancoragem é um processo que transforma algo não familiar no sistema 

particular de categorias e o compara com um paradigma de uma categoria que 

parece ser familiar (MOSCOVICI, 2004). Desempenha um papel fundamental no 

estudo das representações sociais. “Consiste no processo de integração cognitiva 

do objeto representado para um sistema de pensamento social preexistente e para 

as transformações, histórica e culturalmente situadas, implícitas em tal processo” 

(FRANCO, 2004, p. 175). 

Para Nóbrega (2001), a ancoragem está articulada à objetivação e assegura 

as três funções fundamentais da representação: incorporação do estranho ou do 

novo, interpretação da realidade e orientação dos comportamentos. Está organizada 

sobre três condições estruturantes: atribuição de sentido, instrumentalização do 

saber e enraizamento no sistema de pensamento. 
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A atribuição de sentido ao planejamento no espaço escolar se refere a uma 

rede de significações em que são articulados e hierarquizados os valores já 

existentes na cultura. Desse modo, planejamento é organização (S5-menos de 20 

anos/não atua) e expressa o pensamento comum em uma sociedade marcada pelos 

propósitos da ordem. 

 A instrumentalização do saber específico sobre planejamento confere um 

valor funcional à estrutura imageante da representação. “O saber funcional da 

representação enquanto instrumento referencial contribui à construção das relações 

sociais através da interpretação e da gestão da realidade pelos grupos ou 

indivíduos” (NÓBREGA, 2001, p. 78). 

 O enraizamento de determinadas práticas e idéias acerca de planejamento 

no sistema do pensamento, refere-se ao fato de que a representação de planejar se 

inscreve sempre sobre um sistema de idéias pré-existentes. “Todo trabalho que você 

faz tem que ter  uma organização” (S15-20 a 25 anos/atua). (Grifos nossos) 

A ancoragem permite compreender como os elementos dessa representação, 

não só exprimem relações sociais, mas como contribuem para construí-la. É a 

ancoragem que assegura o elo entre a função cognitiva de base da representação e 

sua função social. Fornece também à materialidade do planejamento elementos 

imaginativos servindo para elaboração de novas representações e novos modos de 

conhecer sobre planejamento. 

4.2 OBJETIVAÇÃO 

A objetivação une a idéia de “não familiaridade com a de realidade, tornando-

se a verdadeira essência da realidade. Materializar uma abstração é transformar 

uma representação na realidade da representação; transformar a palavra que 

substitui a coisa, na coisa que substitui a palavra” (MOSCOVICI, 2004, p. 71). 

A objetivação pode ser definida como a transformação de uma idéia, de um 

conceito em algo concreto e é classificada por três fases: a construção seletiva, a 

esquematização estruturante e a naturalização (NÓBREGA, 2001).  

Conceituando cada fase, segundo Nóbrega (2001, p. 74), é possível dizer que 

a fase da construção seletiva compreende o  
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mecanismo utilizado pelo grande público consumidor dos meios de 
comunicação de massa, para apropriar-se de determinado corpus teórico-
científico. Desse conjunto sistemático de idéias, são retirados os elementos 
a partir dos quais as informações em circulação são formadas enquanto 
fatos próprios ao universo do senso comum. A seleção dos elementos é 
feita, por um lado, em função de critérios culturais, sendo estes 
determinados pela igualdade das condições de acesso às informações, 
segundo o pertencimento do grupo. (NÓBREGA, 2001, p. 74).  

A construção seletiva, para o grupo pesquisado pode ser exemplificada pelos 

dizeres da aluna S9-35 a 40 anos/não atua: “planejamento é ter organizado e ter 

planejado o que vai trabalhar”. São critérios normativos que exercem a função de 

preservar a coerência com o sistema de valores próprios ao grupo. 

A fase da esquematização estruturante ou núcleo figurativo é o elemento duro 

e mais estável da representação. “Este núcleo estruturante tem duas funções-

geradora e organizadora, a partir das quais atribui sentido e determina os elos de 

unificação entre os elementos periféricos que se entrelaçam na formação do tecido 

representacional” (NÓBREGA, 2001, p. 74). 

O núcleo figurativo, caracterizado como “um complexo de imagens que 

produz visivelmente um complexo de idéias” (MOSCOVICI, 2004, p. 72), depois de 

aceito pela sociedade, é facilmente utilizado na linguagem. Devido a essa facilidade 

as palavras que se referem ao núcleo figurativo são usadas freqüentemente. Desse 

modo: “manter-se organizado sempre , com planejamento e anotações em dia” (S3-

menos de 20 anos/não atua) (Grifos nossos) é um discurso utilizado com freqüência 

nos espaços escolares. A estabilidade da idéia de planejamento pode ser 

exemplificada na expressão sempre como uma condição estável. 

Na fase da naturalização “os elementos do pensamento se concretizam e, 

portanto, adquirem um status de evidência na realidade e no terreno do senso 

comum” (NÓBREGA, 2001, p. 75). Por este processo, os indivíduos utilizam uma 

espécie de grelha de leitura das informações, para tornar os elementos do modelo 

figurativo uma realidade e dar-lhes uma existência palpável (NÓBREGA, 2001). 

Os elementos do modelo figurativo podem se configurar como imagens, 

considerando que  

do ponto de vista dinâmico, as representação sociais se apresentam como 
uma rede de idéias, metáforas e imagens, mais ou menos interligadas 
livremente e, por isso, mais móveis e fluidas que teoria. Parece que não 
conseguimos nos desfazer da impressão de que temos uma enciclopédia de 
tais idéias, metáforas e imagens que são interligadas entre si de acordo 
com a necessidade dos núcleos, das crenças centrais. (MOSCOVICI, 2004, 
p. 210). 
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A organização é o conceito que aparece naturalizado pelo grupo e pode ser 

exemplificado pela justificada de duas alunas como: “essencial para poder trabalhar” 

(S7-menos de 20 anos/não atua) e “ser organizado para fazer um trabalho bem 

elaborado e sem bagunça” (S13-25 a 30 anos/atua). A partir dessas justificativas é 

possível dizer que o planejamento organizado é o modelo apregoado pelos espaços 

escolares para fazer um bom trabalho. 

As imagens são essenciais para a comunicação e para a compreensão social; 

podem conter aspectos da realidade, estão presentes em nosso ambiente e são 

freqüentemente modificadas, descartadas ou substituídas por outras. São 

construídas e extraídas das experiências vividas e apresentam-se de forma 

dinâmica e imortal. “Em nossa fala, nossos sentidos e ambiente, de uma maneira 

anônima, encontramos elementos que são preservados e colocados como material 

comum do dia-a-dia, cujas origens são obscuras ou esquecidas” (MOSCOVICI, 

2004, p. 75). 

Para compreender as conseqüências da tendência em objetivar, é possível 

analisar fenômenos sociais tão diferentes como adoração de um herói, a 

personificação das nações, raças, classes, etc. Cada caso implica uma 

representação social que transforma idéias em poderes naturais (MOSCOVICI, 

2004). 

Desse modo, o planejamento se encontra, freqüente e facilmente objetivado 

pelo registro, materializado nos documentos que regulam movimentos do professor 

em seu labor diário. De imediato a ação doente é associada à eficácia do registro e 

os modelos de roteiro aceitos e legitimados no espaço escolar. O universo do 

planejamento se objetiva no plano de aula, limitando sua ação às relações professor 

aluno no microcosmo da sala de aula. 

4.3 REPRESENTAÇÃO SOCIAL DE PLANEJAMENTO: DAS OFICINAS ÀS 

CATEGORIAS DE ANÁLISE 

A classificação em categorias pressupõe um ponto de vista baseado num 

consenso. O objetivo é “facilitar a interpretação de características, a compreensão 
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de intenções e motivos subjacentes às ações das pessoas, na realidade, forma 

opinião” (MOSCOVICI, 2004, p.70). 

Categorizar significa escolher um dos paradigmas guardados na memória e 

estabelecer uma relação positiva ou negativa com eles. As classificações são feitas 

comparando as pessoas a um protótipo aceito como representante de uma classe. 

“Representação é, fundamentalmente, um sistema de classificação e de denotação, 

de alocação de categorias e nomes” (MOSCOVICI, 2004, p. 62). 

Para interpretar uma idéia é necessário classificar, dar nome, criar categorias. 

Em toda classificação está em jogo a necessidade de defini-las como conformes, ou 

divergentes, da norma. 

A partir dos dados empíricos, é possível defender que a objetivação, como 

cristalização e materialização da representação de planejamento, está ancorada nas 

seguintes categorias: organizacional: a forma prevista, administrativa: a 

responsabilidade em fazer, pedagógica: o fazer em si, política: a norma e as 

relações sociais.  

Estão descritas abaixo as categorias objetivadas pelos sujeitos desta 

pesquisa. 

4.3.1 Organizacional: a forma prevista 

Os conhecimentos acumulados a partir das experiências, dos modelos de 

pensamento que permeiam os espaços de convivência e que são transmitidos pela 

tradição, pelas mais variadas formas de convivência de pelas práticas escolares, 

formam as representações sociais sobre planejamento. E estas são formadas por 

dois processos que explicam como o social se transforma em representação e como 

a representação se transforma em social. A objetivação e a ancoragem são estes 

dois processos. 

A objetivação é o processo pelo qual o indivíduo reabsorve um excesso de 
significações, materializando-os, ou seja, é um processo de construção 
formal de um acontecimento, pelo indivíduo. São componentes desse 
processo a seleção e descontextualização, a formação do núcleo figurativo 
e a naturalização. (ALMEIDA, 1999, p. 257).  



125 

 

A objetivação dá o norte e transforma as idéias em uma realidade socialmente 

construída.  As idéias objetivadas e compartilhadas se transformam em um núcleo 

figurativo e quanto mais separada do seu ambiente natural, através do uso 

constante, passa a adquirir vida própria e vai se separando da pessoa que a utilizou 

pela primeira vez (MOSCOVICI, 2004).  

É coerente admitir que as pessoas interessam-se e praticam alguma forma de 

organização, e conseqüentemente de planejamento nas suas rotinas diárias. A 

objetivação da idéia de planejamento como organização é compartilhada pelos 

sujeitos desta pesquisa que as repetem com facilidade, pois são naturalizadas na 

sua realidade. “Planejamento é organização , pois tudo que fazemos e queremos 

que o resultado seja agradável devemos ser e ter organização  para tudo. (S5 

menos de 20 anos/não atua). “Devemos fazer planejamento para nos manter 

organizados  nos diversos conteúdos e também organizar  atividades que propiciem 

interesse para com as crianças”. (S10 25 a 30anos/atua). (Grifos nossos) 

A educação escolar, além de participar das regularidades sociais em geral, 
tem alguns elementos específicos que reforçam sua regularidade, se 
tornando até obstáculo para mudança, tal como a legislação (dias letivos, 
carga horária, grade curricular mínima), as rotinas (seriação ou ciclos, 
organização em bimestre ou trimestres, horários de aulas), os espaços bem 
determinados (sala de aula, pátio, quadra, biblioteca), etc.”. 
(VASCONCELLOS, 1999a, p. 55). 

Aceitar que a escola é um espaço social organizado, onde tudo funciona 

como uma engrenagem é compreender que há um grande desafio, o de dominar 

estas regularidades, e este pode ser um limite a ser superado através do 

planejamento. Porém não se pode ter a ilusão de que o que dá vida à escola é o 

planejamento. A participação de todos os atores sociais envolvidos no contexto 

escolar, é o que pode dar vida, movimento à escola. “[...] Numa concepção 

libertadora, sujeitos, projeto e organização devem se articular a partir do 

fundamental, que são as pessoas, construtoras e destinatárias da libertação” 

(VASCONCELLOS, 1999a, p. 37). 

Observando a materialização das idéias nos dizeres dos sujeitos, é possível 

identificar alguns sentidos. O planejamento aparece como organizador da ação e 

como uma possibilidade de atingir resultados agradáveis que despertem interesse. 

A representação compartilhada pelo grupo e reforçada pelo contexto, se 

cristaliza e é traduzida em operações de pensamento e ação na interação cotidiana 
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com o mundo (ALMEIDA, 1999). A representação pode ter sentidos diferenciados, 

uma vez que as experiências de cada um são particulares.  

[...] cada indivíduo vai formando um sistema de pensamento diferenciado e, 
ao mesmo tempo, coerente com o sistema de pensamento do grupo ao qual 
pertence. Esse sistema de pensamento é utilizado, tanto pelo indivíduo 
como pelo grupo, como referência para a interação positiva, ou negativa, de 
um objeto. (ALMEIDA, 1999, p. 25).  

A história do homem é um reflexo do seu pensar sobre o presente, passado e 

futuro. Desde os tempos mais remotos, ainda que empiricamente, as atividades 

desenvolvidas individual ou coletivamente, demandaram em alguma forma de 

organização. O homem no uso de sua razão sempre pensa e imagina o que quer 

fazer, isto é, as suas ações, até mesmo cotidianas e rudimentares. O ato de pensar 

não deixa de ser um verdadeiro ato de planejar (MENEGOLLA, 1997). 

“Planejamento é organização . Todo trabalho que você faz tem que ter uma 

organização ...” (S15; 20 a 25 anos/atua). (Grifos nossos) O planejamento é um 

processo de racionalização dos meios e dos recursos humanos e materiais. O ato de 

planejar requer habilidades para prever uma ação que se realizará posteriormente, 

requer conhecimento e avaliação científica da situação original (MENEGOLLA, 

1997). 

A racionalização do ato de planejar parece estar relacionada à racionalização 

da ação apregoada pela sociedade capitalista moderna. “[...] na medida em que as 

operações utilizadas pelos indivíduos são racionais, toda ação individual das partes 

é baseada no cálculo e nas ciências que as justificam” (WEBER, 1999). “Planejar, 

portanto, é pensar sobre aquilo que existe, sobre o que se quer alcançar, com que 

meio se pretende agir e como avaliar o que se pretende atingir” (MENEGOLLA, 

1997, p. 21). O pensamento precede a ação e dá pistas das representações sociais 

do planejador. O planejamento é um raio-x do pensamento. “O pensar é o que mais 

envolve num planejamento, pois pensar é o primeiro passo, onde tudo começa a 

acontecer, a passar pela nossa memória, juntando dificuldade, responsabilidade, 

conhecimento. O pensar permite que o planejamento possa acontecer (S2 – menos 

de 20 anos/ não atua). O pensar retrata as imagens construídas e a forma como os 

indivíduos concebem o mundo ao seu redor e como se portam diante do sistema 

que está posto. 
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“Planejamento é organizar e ter planejado o que vai trabalhar” (S9- 35 a 40 

anos/não atua). O planejamento é um processo de previsão e de necessidade de 

racionalização de emprego dos meios materiais e dos recursos humanos 

disponíveis. Visa alcançar resultados concretos, em prazos determinados e em 

etapas definidas, a partir do conhecimento e avaliação científica da situação original 

(MENEGOLLA, 1997). A necessidade de fazer uso da razão para fazer escolhas no 

momento do planejamento fica evidenciada nas falas dos sujeitos.  

O processo de racionalização no ato de planejar está relacionado ao alcance 

de resultados concretos em prazos estabelecidos, expressando a racionalização das 

relações interpessoais das sociedades modernas. “Em sua organização e 

desenvolvimento, os referenciais que estruturam a racionalidade estão em profunda 

articulação com a especificidade da inserção do sujeito concreto” (MADEIRA, 1991, 

p. 132). 

Percepção significa, portanto, o movimento de um sujeito situado, na 
relação com o concreto em construção. As diferenças decorrem do 
processo histórico de estruturação do homem e do concreto, do momento e 
do espaço em que a racionalidade se toma ato, dir-se-á, atualiza-se. 
(MADEIRA, 1991, p. 133).  

O pensamento está associado às representações sociais do  indivíduo, como 

ele pensa sobre si e sobre o mundo. Sua ação é orientada a partir do que pensa, de 

como vê o mundo e como o mundo se apresenta para ele. As escolhas que faz são 

decididas a partir das experiências de sua prática, do contexto em que vive, das 

possibilidades reais que estão disponíveis, afinal:  

Falar em dores e esperanças pode até parecer deslocado, mas são homens 
em carne e osso que estão a caminhar. O afetivo e o emocional, também, 
não se enraízam num individual abstrato ou isolado, mas vão se construindo 
no concreto da vida de cada sujeito, que é a de seu grupo, de sua classe, 
em relação com outras classes, num dado tempo e em determinado lugar. 
(MADEIRA, 1991, p. 133). 

A apropriação da organização como um valor se dá na escola pelas 

regularidades sociais que estão postas nas regras, nos espaços, horários, 

separação das turmas etc. A cultura dominante é impressa em uma variedade de 

práticas escolares, isto é, a linguagem oficial que permeia o espaço escolar 

(GIROUX, 1983). 
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A parte objetiva da representação social de planejamento, construída pelos 

sujeitos desta pesquisa, gira em torno do processo de racionalização. Este processo 

de sistematização e otimização na geração de resultados está instalado nas 

diferentes situações da vida cotidiana e não é diferente na instituição escolar, que 

pode reproduzir ou transformar a sociedade. A escola com um perfil formativo 

aprende a lidar com a sociedade, construindo paradigmas, optando por posturas e 

aceitando desafios para conviver com as construções sociais que ocorrem 

cotidianamente, compreendendo as relações sociais.  

A escola, como organização histórica, não tem como se furtar do que é 

esperado dela. Assume o papel que lhe é reservado, como instituição que cresce e 

se desenvolve a partir “das crises sociais e políticas, como um processo 

essencialmente cultural e individual e se revela explicitamente como o campo de 

lutas sociais, o que ela é sempre implicitamente” (CHARLOT, 1986, p. 22). 

Na diversidade que constitui o espaço escolar, “planejamento tem que ter 

organização para se encontrar diante de tantas atividades e avaliações”. (S4- 20 a 

25 anos/ não atua) “[...] ao identificar as escolas como espaços culturais que 

encarnam valores políticos, histórias e práticas conflitantes, torna-se possível 

investigar como as escolas podem ser analisadas como uma expressão de uma 

organização mais ampla da sociedade” (GIROUX, 1986). As atividades e avaliações 

referem-se a sistematização e a otimização dos resultados esperados. “Planejar 

ajuda a concretizar aquilo que se almeja. [...] Re-significar o planejamento para o 

sujeito implica resgatar sua necessidade e possibilidade, em dois níveis: um mais 

geral e outro específico da atividade de planejar” (VASCONCELLOS, 1999a, p. 33). 

O processo de racionalização que se instala no sistema capitalista e perpassa 

a sociedade, forma núcleos figurativos que pertencem a uma construção social mais 

ampla, gerando imagens no coro coletivo que se materializam nos meios sociais 

contemporâneos e nos mais diferentes grupos sociais.  

O núcleo figurativo, está relacionado ao processo psíquico interno pelo qual 
o indivíduo procura tornar um fato, objeto e/ou conhecimento novo, em algo 
familiar coerente com o referencial que já traz consigo, e para isso forja uma 
visão do objeto que seja coerente com sua visão de mundo. (ALMEIDA, 
1999, p. 257). 

As representações que nós construímos são sempre o resultado de um 

esforço constante em tornar algo não familiar em algo familiar e depois de uma série 
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de ajustamentos, o que estava longe, parece ao alcance de nossa mão, o que 

parecia abstrato, torna-se concreto e quase normal. Ao criá-los estamos sempre 

mais ou menos conscientes de nossas intenções (MOSCOVICI, 2004). Neste 

sentido estamos diante da parte figurativa ou objetivada da representação social de 

planejamento, a organização. O processo de planejar preservando as formas de 

ação dentro de uma seqüência lógica, organizada, pode ser conceituado como 

determinístico, que usa modelos para compreender as ações a realizar em função 

das previsões, ou do que possa vir a acontecer. O plano resultante desse processo 

de elaboração racional é chamado de plano-documento, sendo considerado como 

um mapa de orientação das ações a realizar (SANT’ANNA, 1993). 

Como um ato intencional, o planejamento pode tanto dar espaço para a 

transformação, como para a alienação e estagnação da ação, já que “assim como as 

organizações complexas e as que mudam rapidamente, os sistemas escolares 

devem estar mais voltados ao risco, confiando tanto nos processos, como nas 

pessoas” (FULLAN, 2000, p. 122). 

“Planejamento é renovar-se sempre, aprender e passar a diante”. (S18 não 

preencheu o perfil) “Não só planejar o que o educador quer. Fazer uma pesquisa e 

estar atento aos interesses dos alunos” (S14- 20 a 25 anos/ atua). “Transformar uma 

criança, um ser, que raciocina, que é crítico o suficiente para enfrentar a realidade 

da sociedade” (S13- 25 a 30 anos/ atua). 

Para estas alunas, o planejamento está relacionado a elementos além da 

organização, inclui primordialmente reflexão e participação na construção da 

qualidade do processo educacional, volta-se para a totalidade e conceituado como 

um processo de tomada de decisões, direciona-se para a ação-reflexão-ação. 

Apontar o planejamento como um momento para estar atento aos interesses 

dos alunos, aponta para um planejamento educacional que se origina na situação 

real dos alunos, que busca significação para as ações. 

4.3.2 Administrativa: responsabilidade em fazer 

Materializar as abstrações, corporificar os pensamentos, tornar físico e visível 

o impalpável, enfim, transformar em objeto o que é representado, é a função da 

objetivação (NÓBREGA, 2001).  
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Outra idéia objetivada pelos sujeitos acerca do planejamento é a 

responsabilidade. “A responsabilidade no cumprimento dos horários, freqüência, 

compromisso” (S1 menos de 20 anos/não atua). “Responsabilidade de preparar 

atividades” (S12 20 a 25 anos/atua). O planejamento “do ponto de vista 

administrativo, teria por função uma reforma educacional planejada, com vistas a 

preservar a eficiência e a equidade na provisão da educação” (FERNANDES, 2009, 

p. 10). O incentivo à participação do conjunto da administração pública e dos 

agentes sociais atuaria como uma garantia do desenho técnico dos planos e o 

compromisso com a execução (FERNANDES, 2009). Esta visão tecnicista de 

planejamento não está preocupada em renovar técnicas de planejamento, mas 

acrescentar novas habilidades ao planejador. O planejamento é de responsabilidade 

de todos os envolvidos no processo educativo. Planejar implica responsabilidade 

“para com os conteúdos e educandos, com a escola” (S14; 20 a 25 anos/atua). 

“Assumir responsabilidade consigo e com os alunos” (S7; 20 anos/não atua). Estas 

idéias objetivadas no grupo, podem ser compreendidas como uma construção 

seletiva,  

um mecanismo utilizado pelo grande público consumidor dos meios de 
comunicação de massa, para se apropriar de determinado corpus teórico-
científico. Desse conjunto sistemático de idéias, sã retirados os elementos a 
partir dos quais as informações em circulação são formadas enquanto fatos 
próprios ao universo do senso comum. A seleção é feita, por um lado, em 
função de critérios culturais, sendo estes determinados pela desigualdade 
das condições de acesso às informações, segundo o pertencimento do 
grupo. (NÓBREGA, 2001, p. 74).  

A responsabilidade é um critério normativo e que se apresenta como um dos 

aspectos do sistema de valores do grupo. O planejamento, para qualquer sociedade, 

responde aos valores dessa sociedade. No aspecto sociológico, “o planejamento 

preocupa-se com a adequação política e cultural dos acontecimentos científicos e 

tecnológicos, evidenciando as relações de dominação social e a diferença entre 

classes sociais” (PADILHA, 2001, p. 53). 

O planejamento é um instrumento que dirige todo processo educativo, é uma 

das ações comuns da educação, seja em qual nível for. A responsabilidade por fazer 

planos, pode levar ao formalismo desprovido de sentido. “Responsabilidade, sem ela 

fica sempre mais difícil” (S8- 20 a 25 anos/não atua). “Ser responsável em todos os 

atos e ações” (S13- 25 a 30 anos/atua). “O formalismo, a atividade desprovida de 
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sentido para o sujeito, o burocratismo, com certeza são outros fatores que podem 

gerar profundo desgaste da idéia de planejamento” (VASCONCELLOS, 1999a, p. 

32). O cumprimento de prazos não discutidos e o preenchimento de formulários 

impostos transformam o planejamento num saber pronto, técnico, transformando o 

plano numa exigência formal (VASCONCELLOS, 1999a).  

A teoria das representações traz o processo da objetivação como a união da 

idéia de não-familiaridade com a de realidade, afirmando que ela se torna a 

verdadeira essência da realidade. “A materialização de uma abstração é uma das 

características mais misteriosas do pensamento e da fala” (MOSCOVICI, 2004, p. 

71). “Nem todo mundo tem, mas responsabilidade é essencial para um bom 

planejamento” (S2-menos de 20 anos/não atua). “Ter responsabilidade no que faz e 

vai fazer” (S13- 25 a 30 anos/não atua). Os sentidos estão incorporados em nossas 

falas, de uma maneira anônima, elementos que são preservados e colocados como 

material comum do dia-a-dia, cujas origens são obscuras ou esquecidas 

(MOSCOVICI, 2004). 

 A responsabilidade como essencial “e que nem todo mundo tem”, dá indícios 

de que mesmo sendo uma responsabilidade atribuída ao professor, planejar ou não 

planejar vai depender da sua escolha. Fica evidenciado que a norma existe, mas 

pode ser burlada por uma decisão pessoal, independente dos resultados que essa 

decisão possa trazer. [...] “Planejamos porque outros nos pedem/obrigam, mas não 

porque acreditamos naquilo” (VASCONCELLOS, 1999a, p.38). Ter responsabilidade 

no que faz e vai fazer, acentua a responsabilidade individual e remete a pensar que 

só o professor é responsável pelo planejamento, sendo que este faz parte de um 

sistema macro que funciona como uma engrenagem e que faz os sistemas micro 

funcionarem.  

 O planejamento sendo parte dessa engrenagem é caracterizado por um 

sistema dialógico, compartilhado, um exercício democrático. “O planejamento 

dialógico é, na verdade, uma forma de resistência e representa uma alternativa ao 

planejamento autoritário, burocrático, centralizado e descente, que ganhou as 

estruturas dos nossos sistemas educacionais” (PADILHA, 2001, p. 25). 
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4.3.3 Pedagógico: o fazer em si 

A prática docente é uma prática sócio-histórica que se organiza e se 

desenvolve através de saberes próprios que a qualificam como uma capacidade que 

pode ser teoricamente fundamentada e transformada. Essa transformação se dá a 

partir da compreensão dos pressupostos teóricos que organizam tais práticas e das 

condições do contexto. 

O contexto das relações estabelecidas diariamente entre o homem e a 

natureza na luta por garantir a sobrevivência, é conceituado como meio social e é 

nesse ambiente social e historicamente organizado que o sujeito se insere e 
se constitui como tal. Interagindo com os demais, por intermédio do 
trabalho, ele participa ativamente tanto na construção e transformação 
deste ambiente como na de si mesmo. Isso equivale dizer que as funções 
complexas do comportamento humano são elaboradas conforme são 
utilizadas, a depender do conteúdo adjetivo sobre o qual incidem e das 
relações a partir das quais se constroem. (PALANGANA, 1994, p. 150). 

O pedagógico é outro aspecto objetivado pelos sujeitos desta pesquisa e é 

aqui compreendido como um conjunto de idéias dos educadores, sinalizando as 

ações práticas que realizam em sala de aula “Tratando-se, pois de uma construção 

formal do conhecimento, a objetivação orienta as percepções e os julgamentos do 

indivíduo em uma realidade socialmente construída” (ALMEIDA, 1999, p. 258).  

Visto como um conhecimento prático, a atividade pedagógica não existe num 

espaço de abstração. Adquire concretude, no coletivo esclarecido de um grupo 

(FRANCO, 2009). No fazer pedagógico, mediante o uso de diversas formas de 

comunicação são expressas representações sociais.  

Pode-se atribuir uma virtude preditiva às representações sociais, “uma vez 

que, segundo o que o indivíduo diz, podemos não apenas conhecer suas 

concepções sobre variadas questões, como também podemos deduzir sua 

orientação para a ação. Sendo, portanto, um indicador que se reflete na prática 

cotidiana” (FRANCO, 2004). O fazer pedagógico se organiza em função do conjunto 

de idéias, crenças, conhecimentos presentes no grupo e a partir da estrutura social 

que, em grande parte, determina o que e como os membros de um grupo pensam. 

O pensar sobre a prática, organizar as idéias, decidir quais as ações que 

serão realizadas, enfim planejar a ação está relacionado às representações sociais. 
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O conhecimento do senso comum é um conhecimento legítimo, que 

representa a situação social e cultural do indivíduo em seu grupo. Enquanto formas 

de conhecimento prático, as representações sociais orientam as ações no cotidiano, 

a partir de duas forças monumentais. “De um lado temos os conteúdos que circulam 

em nossa sociedade e, de outro, temos as forças decorrentes do próprio processo 

de interação social e as pressões para definir uma dada situação de forma a 

confirmar e manter identidades coletivas” (SPINK, 1995, p. 121).  

No exercício da prática educativa, convivem dimensões envolvendo as 

diferentes linguagens, expressas pela dinâmica entre o ser e o fazer; entre o pensar 

e o realizar; entre o poder e o querer (FRANCO, 2009). 

Há de se realçar que a realidade da prática educativa se faz através de 
ações artesanais, espontâneas, intuitivas, criativas, que vão se 
amalgamando, em cada momento de decisão, em ações refletidas, 
apoiadas em teorias, organizadas através de críticas, autocríticas, de 
expectativas de papel. (FRANCO, 2009, p. 11). 

No conjunto destas dimensões que aparecem no momento da construção de 

um planejamento, o conhecimento da área de atuação é um deles. Eu acho que 

para montar um planejamento precisamos de conhecimento  para escolhermos o 

tema, as atividades e conhecimento para elaborar (S14- 20 a 25 anos/ atua). Para 

fazer o planejamento é necessário preparar bem, com um objetivo específico, 

usando bastante conhecimento  (S16- 20 a 25 anos/ atua) (Grifos nossos). A defesa 

de que é preciso ter conhecimento e usar bastante conhecimento para elaborar um 

planejamento, se faz a partir da idéia de que um bom planejamento é aquele feito 

por um professor que é capaz de ensinar bem a sua disciplina, ou o conteúdo que 

irá trabalhar. O reforço do conhecimento como instrumental de maior peso no 

planejamento inibe a construção de que o professor “é membro de uma comunidade 

Planejamento na Escola: Objetivação e Materialidade  
 
Planejamento: um roteiro pronto para seguir 
 
A1- A escola não permite mudanças. 
A2- Tradicional. 
P -O que é tradicional para você? 
A2- O livro didático. 
(Transcrição da 3ª Oficina -08/04/2009) 
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escolar com objetivos e um alcance social que vão além do ensino de qualquer 

disciplina” (AZANHA, 2009, p. 22). 

Ao reconhecer que além de dominar bem a disciplina e ter bastante 

conhecimento, (S16 e S14), não evidenciam situações educativas que podem levar 

o professor a agir desta ou daquela forma. Isso não quer dizer que submeter-se às 

exigências das circunstâncias signifique estar alheio a tais exigências. O professor 

pode estar avaliando e transformando os movimentos dialéticos da práxis e 

compreendendo o jogo de poder que está por trás das práticas pedagógicas 

(FRANCO, 2009). 

Franco (2009) discute a essência da prática pedagógica, a ação-crítico-

reflexiva, que foi esvaziada de sentidos com a emergência da cientificidade 

moderna, que impregnou o fazer educativo com o modo correto de fazer as coisas 

na busca da competência técnica, distanciando dela sua possibilidade de produzir 

um processo contínuo de reflexão transformadora. É necessário “conhecimento para 

elaborar” o planejamento (S14- 20 a 25 anos/atua). As técnicas são evidenciadas 

nestes dizeres e distanciam a imagem do professor com responsabilidade social. As 

escolhas remetem a pensar que toda prática tem uma intencionalidade, carregada 

de concepções que precisam estar claras para uma prática consciente e ética. 

 

 

 

 

 

 

 

 

As escolhas no ato de planejar, pautadas na diversidade de conteúdos que 

circulam na sociedade, podem ter sua origem tanto em produções culturais mais 

remotas, constituintes do imaginário social, quanto em produções locais e atuais. O 

contexto pode ser definido não apenas pelo espaço social em que a ação se 

desenrola como também a partir de uma perspectiva temporal. Três tempos marcam 

esta perspectiva temporal: o tempo curto da interação que tem por foco a 

funcionalidade das representações; o tempo vivido que abarca o processo de 

socialização; e o tempo longo, domínio das memórias coletivas onde estão 

Planejamento na Escola: Objetivação e Materialidade  
 
Planejamento: Uma ação intencional 
P- Como pensaram a atividade que acabaram de realizar? 
- Por que essa associação? 
- Baseadas em que vocês se programaram para apresentar 
hoje? 
A - A música mexe com a gente. 
A - É pessoal, para ti teve um sentido, para o outro, outro 
sentido. (Transcrição da 2ª oficina-07/04/2009). 
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depositados os conteúdos culturais cumulativos da sociedade, o imaginário social 

(SPINK, 1995). 

A perspectiva temporal remete a pensar na história pessoal e social do 

indivíduo no seu grupo de pertença, ou seja, o contexto de produção das 

representações sociais. “Quanto mais nos ativermos ao aqui-e-agora da interação, 

mais nos defrontaremos com a diversidade e a criação” (SPINK, 1995, p. 122). 

O planejamento tem que sempre trazer NOVIDADES para os alunos, pois 

ficar na “mesmice” já era! Temos que sempre estar inovando aquilo que passamos 

para nossos alunos (S17 menos de 20 anos/atua). O destaque para novidades e 

mesmice pode estar relacionado ao que a futura professora vive enquanto aluna e o 

que está sendo construído enquanto imagem de prática pedagógica. O tempo vivido 

que almeja práticas pedagógicas, com novidades, para não ficar na mesmice 

aparece como indicar da necessidade de mudança na prática pedagógica.  

Na escola as práticas não mudam por decreto, por imposição e só muda 

quando os práticos constroem uma nova concepção dos processos de aprender e 

ensinar e  

isso significa que mudar a prática é um processo de mudança pessoal, de 
mudança de perspectiva frente ao mundo e acima de tudo, mudar implica 
no reconhecimento de que é necessário mudar, reconhecimento esse que 
vai dar origem ao desejo de mudar, que vai desembocar na busca de 
condições para se poder mudar. Essa busca só se dá no coletivo, portanto 
as mudanças só podem ocorrer quando o grupo de docentes passa a se 
constituir em um coletivo de docentes, com compromisso com a mudança. 
(FRANCO, 2009, p. 8). 

Os tempos vividos são evidenciados pelas professoras que recordam aulas já 

vividas ou fazem menção a experiências enquanto professoras. Os conteúdos que 

circulam entre o grupo são evidenciados numa perspectiva temporal mais remota 

constituinte do imaginário social. “Eu lembro de um ano que eu comecei a 4ª série 

aqui. Eu já tinha problema [não entendia a matemática] e ainda hoje eu detesto 

matemática, não gosto, pois não entendo, eu não consigo calcular de cabeça, no 

papel até vai [...]” (Transcrição 14/4/2009-4ª oficina).  

A funcionalidade das representações, a socialização e os conteúdos culturais 

cumulativos - imaginário social apresentam a complexidade e o paradoxo que é 

conceituar as representações sociais. “Quanto mais englobarmos em nossa análise 

o tempo longo, e, portanto, os conteúdos do imaginário social, mais nos 
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aproximaremos das permanências que formam os núcleos mais estáveis das 

representações” (SPINK,1995, p. 122). 

O senso comum não pode ser catalogado em conteúdos buscando 

estabilidade e homogeneidade, pois ele é heterogêneo e não possui uma lógica por 

traz dele, mas sim uma série de contradições. Na diversidade do senso comum, há 

sempre uma determinada ordem social que sustenta. “As representações sociais 

são elaboradas a partir de um campo socialmente estruturado e são frutos de 

imprinting social” (SPINK, 1995, p. 122). 

As contradições e diversidades remetem a estudar as representações como 

um processo, como teoria e prática. A relação teoria-prática é apenas uma das 

relações que interferem na prática. “[...] a prática tem relações com o contexto maior, 

com estruturas da instituição, com necessidades biológicas, vontades e desejos dos 

sujeitos, além da relação com a teoria” (VASCONCELLOS, 1999a, p. 45). “Os 

professores precisam ser muito criativos para assim despertar o interesse dos 

alunos. Com os problemas da sociedade moderna, violência, drogas, assaltos, 

mortes, estupros etc, as crianças estão cada vez mais rebeldes e com falta de 

interesse, por isso precisamos nos utilizar da criatividade para planejar aulas 

produtivas, mas que sejam divertidas e interessantes” (S1- menos de 20 anos/não 

atua).  

O contexto da sociedade moderna é levado em consideração e uma 

justificativa para que as aulas sejam mais divertidas e interessantes, sem deixar de 

considerar a produção. Produção que parece estar associada ao conteúdo.  

Um dos grandes desafios da instituição ou do sujeito é justamente chegar a 
uma ação que seja eficaz, inovadora (tendo como referência um projeto de 
emancipação humana). Reiteramos: ações, práticas temos o tempo todo; o 
que nos interessa enquanto instituição é chegar a uma ação qualificada: 
ação transformadora. A questão é ter a prática adequada, fazer ‘a coisa 
certa’: momento, conteúdo, forma e postura adequadas (quando, o quê, 
como, para quê). (VASCONCELLOS, 1999a, p. 43). 

O planejamento é uma ferramenta intencional, resultado do conjunto de 

idéias, representações sociais, que podem resultar em ações transformadoras. Que 

“[...] se articula tanto com a vida coletiva de uma sociedade, como com processos de 

constituição simbólica, nos quais sujeitos sociais lutam para dar sentido ao mundo, 

entendê-lo e nele encontrar o seu lugar, através de uma identidade social” 

(GUARESCHI e JOVCHELOVITCH, 1995, p. 65) “Todo planejamento que o 
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professor educador se dedica, consegue atingir quase todos os seus objetivos, 

consegue envolver a sua turma. Quando há dedicação, conseqüentemente há 

pesquisas, inovações, criatividade, etc. Professores/educadores dedicados estão 

difíceis de encontrar por aí” (S6 menos de 20 anos/ não atua). 

Na mesma afirmativa há a crença na possibilidade de transformação, 

“Quando há dedicação, conseqüentemente há pesquisas, inovações” e a denúncia 

contra o professor, educadores dedicados, estão difíceis de encontrar (idem). 

Pode não parecer evidente que uma noção tão ampla quanto a de 

representações sociais, que nos remete a sistemas complexos de significações 

elaboradas por grupos sociais, tenha a ver com as práticas pedagógicas in vivo. 

 
A - Eu me ponho em reflexão: onde eu peco e aonde eu deveria melhorar? 
Falar pra mim é fácil, agora por no papel, planejar alguma coisa no papel, 
ou fazer uma leitura, para mim é me crucificar. Então eu me avalio, eu faço 
uma reflexão sobre mim. É fácil eu falar, eu aplicar, por em prática, agora 
por no papel e escrever, ler? Passar para meus alunos através da teoria é 
difícil. (Transcrição da 4ª oficina -14/4/2009). 

 

Dissociar a tarefa de registro escrito com a ação prática do planejamento 

pode ser justificado pela atuação das 22 professoras, registrando o perfil dos 

dezessete (17) sujeitos que responderam a pesquisa. Oito (8) alunas já atuam na 

educação, sendo que destas, seis (6) atuam na educação infantil, uma atua no 

ensino fundamental e uma na secretaria de educação.  O planejamento é o pensar 

sobre a ação e o registro escrito é uma maneira pessoal de organização de cada 

professor, que tanto serve para lembrança do que foi pensado, como um referencial 

para repensar o planejamento. 

O planejamento visto como uma técnica aparece dissociado de sua função de 

prática social histórica que tem como produto a própria história.  “Falar pra mim é 

fácil, agora pôr no papel, planejar alguma coisa no papel, ou fazer uma leitura, para 

mim é me crucificar” (Transcrição 14/4/2009 4ª oficina). Os dizeres trazem as 

marcas negativas do processo de escrita para este sujeito. Se o registrar é “deixar 

marcas. Marcas que retratam uma história vivida” (WASCHAUER, 1993, p. 61). A 

história vivida com o processo de escrita se apresenta de maneira dolorosa e poderá 

se perpetuar nas práticas de registro desta futura professora.  

Discutir a construção de uma representação buscando compreender de que 

maneira ela intervêm em nossa atividade cognitiva e até que ponto ela é 

independente ou determinante, nos remete a aceitarmos que sempre existe certa 
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quantidade, tanto de autonomia, como de condicionamento em cada ambiente, seja 

natural ou social. As representações podem se apresentar como convencional ou 

prescritiva.  

A primeira, a convencional, dá uma forma definitiva e localiza a representação 

em determinado tipo, distinto e compartilhado por um grupo de pessoas. A segunda, 

a prescritiva, se impõe sobre nós como uma força irresistível e essa força é a 

combinação de uma estrutura que está presente antes mesmo que nós comecemos 

a pensar e de uma tradição que decreta o que deve ser pensado (MOSCOVICI, 

2004). 

Convencional ou prescritiva as representações mostram o que nós 

percebemos e imaginamos e constituem um ambiente real e concreto. “Através de 

sua autonomia e das pressões que elas exercem (mesmo que nós estejamos 

perfeitamente conscientes que elas não são nada mais do que idéias)” 

(MOSCOVICI, 2004, p. 40), podem atuar como se fossem realidades 

inquestionáveis. As idéias se apresentam como realidades inquestionáveis que 

temos que confrontar, repetindo o fragmento da transcrição acima: “É fácil eu falar, 

eu aplicar, por em prática, agora pôr no papel e escrever [...]” (Transcrição 14/4/2009 

4ª oficina). O sentido aparece como uma dificuldade que se materializa na 

linguagem, trazendo o peso de sua história e ainda relacionando com as práticas 

vividas na escola.  

 
A - Cada professor tem a sua habilidade, eu não consigo ver um professor 
que tenha estas duas habilidades. Um professor às vezes fala melhor, 
explica melhor, não saberia colocar no papel, outro já sabe colocar no 
papel (Transcrição da 4ª oficina -14/4/2009). 

 

Não podemos desconsiderar que pode haver um mito em torno do 

planejamento, “como se planejar levasse necessariamente a acontecer, o fato de ter 

feito um bom plano ‘garantiria automaticamente’ uma boa prática pedagógica” 

(VASCONCELLOS, 1999a, p. 30). “Registrar a própria prática pode ser um rico 

instrumento de trabalho para o professor que busca reconstruir os conhecimentos 

junto com os alunos, porque o retrato do vivido proporciona condições especiais 

para o ato de refletir” (WASCHAUER, 1993, p. 61). 

Pensar antes de agir, organizar a ação através do registro e registrar os 

resultados da ação, sintetizam o conceito de planejamento como uma “ferramenta 

de trabalho intelectual” (VASCONCELLOS, 1999a, p. 46). 
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O planejamento como uma construção contínua do professor, ajuda a recriar 

a prática, assegurando e enriquecendo as atividades profissionais. O registro da 

prática é “O espaço de apropriação do pensamento, reflexão (teoria e estudo da 

prática) do professor, se dá no diário. Registro da reflexão sobre a prática cotidiana, 

aplicação e planejamento de sua ação junto a seus educandos [...]” (WASCHAUER, 

1993, p. 15). 

O registro do planejamento, mesmo sendo entregue para a coordenação da 

escola no início do ano letivo, ou nos bimestres, pode ser reconstruído diariamente, 

a partir das práticas pedagógicas que vão sendo vivenciadas, tornando-se mais uma 

proposta de trabalho, do que um plano seguido fielmente.  

Não há processo, técnica ou instrumento de planejamento que faça 
milagres. O que existem são caminhos, mais ou menos adequados. De 
qualquer forma, o fundamento primeiro  de qualquer processo de 
planejamento está num nível mínimo (considerando que a realidade é 
sempre contraditória e processual), pessoal e coletivo, de compromisso 
(desejo, ética, responsabilidade) e competência (capacidade de resolver 
problemas). (VASCONCELLOS, 1999a, p. 37). 

O discurso científico sobre pedagogia nos habituou a fornecer explicações 

exclusivamente técnicas, relativas a procedimentos, fundadas em modelos locais de 

funcionamento e de mecanismos associados a características intrínsecas aos 

sujeitos ou ainda a modelos técnicos de aprendizagem (GILLY, 2001).   

A prática não depende da ciência, mas sim da prudência. “Entre o racional e o 

irracional é preciso colocar, para compreender a ação, um domínio intermediário, o 

do razoável” (FABRE, 2004, p. 104). A questão da prudência organiza o sentido da 

direção, da intencionalidade. A dimensão do coletivo das práxis é sempre o caminho 

para a construção de transformações éticas, desejadas e pressentidas pelo grupo 

(FRANCO, 2009). 

Planejam ento na Escola: Objetivação e Materialidade  
 
Planejamento: Relação com outras leituras, outras 
situações vivenciadas 
A- Eu tenho uma mensagem que fala das escolhas. 
A- É só uma mensagem baseada na história  do Lolo Barnabé. 
A- Percebo que o Lolo Barnabé estava sempre insatisfeito, 
sempre buscando alguma coisa a mais, uma coisa melhor. Ele 
viu que essa situação se encontra nas mais diferentes fases da 
vida, né. 
(Oficina 2-07/10/2009) 



140 

 

O desejo do grupo considerado como o caminho para as transformações, 

parte do princípio de que a educação é um processo social e 

[...] para ser compreendida é necessário que seja analisada nas 
intersecções que compõem a estrutura social. Neste sentido, não é possível 
compreender o planejamento da educação sem considerar os elementos 
que o definem como um componente do processo social, ou um sistema de 
significações. (FERNANDES, 2009, p. 2). 

Nesta perspectiva que privilegia a participação social no processo de 

planejamento, há uma posição distinta quanto ao planejamento como instrumento 

técnico racional. Estas duas maneiras de compreender o planejamento “convivem na 

mesma realidade e, não raras vezes, no mesmo sujeito. O importante é a tomada de 

consciência dessas influências e a definição de uma nova intencionalidade para 

orientar a prática do planejar” (VASCONCELLOS, 1999a, p. 31). 

 

 

 

 

 
 
 
 

A objetivação de planejamento para este grupo é o saber fazer e está 

ancorado na técnica. O planejamento aparece como a grande solução para os 

problemas de falta de produtividade da educação escolar, sem, no entanto, 

questionar os fatores sócio-políticos-econômicos. A ênfase na racionalidade e a 

ordem lógica para tudo, vista apenas sob a ótica de quem ensina e não de quem 

aprende, aparece presente nos dizeres dos sujeitos da pesquisa, que reproduzem a 

escola em que foram formados, trazem o referencial de sua formação para sua 

atuação como formadores. 

O conhecimento vivido anteriormente, as idéias passadas são reais e 

aparecem nos sistemas de classificação dos objetos, nas explicações que damos ao 

que nos cerca.  

Todos os sistemas de classificação, todas as imagens e todas as 
descrições que circulam dentro de uma sociedade, mesmo as descrições 
científicas, implicam um elo de prévios sistemas e imagens, uma 

Planejamento na Escola: Objetivação e Materialidade  
 
Planejamento: Criatividade como uma condição 
A- Primeiro a gente vai começar criando, inventando, 
imaginando que nem o LOLO fazia na história. 
A- Hoje a gente tem que ser criativa. 
(Oficina 2-07/04/2009) 
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estratificação na memória coletiva e uma reprodução na linguagem que 
inevitavelmente, reflete um conhecimento anterior e que quebra as marras 
da informação presente. (MOSCOVICI, 2004, p. 39). 

4.3.4 Políticas estabelecidas: a norma e as relações sociais  

A representação não é cópia da realidade, nem uma instância intermediária 

que transporta o objeto para perto/dentro do nosso espaço cognitivo. “Ela é um 

processo que torna conceito e percepção intercambiáveis, uma vez que se 

engendram mutuamente, como no caso do inconsciente agitado ou do complexo 

visível a olho nu” (ARRUDA, 2002, p. 137). 

Conforme já foi citado, as representações são criadas por dois mecanismos: 

objetivação e ancoragem, que permitem compreender determinados 

comportamentos. Para compreender os comportamentos é necessário considerar 

que entre a ilusão e a realidade existe uma infinidade de graduações que devem ser 

levadas em consideração, pois nós as criamos (MOSCOVICI, 2004). 

Objetivar é fazer comparações para tentar reproduzir um conceito em uma 

imagem, é transformar uma idéia em um conceito. A comparação é uma 

representação, quando tenta dar um sentido concreto através de uma imagem. 

“Quando a imagem ligada à palavra ou a idéia se torna separada e é deixada solta 

em uma sociedade, ela é aceita como uma realidade, uma realidade convencional, 

clara, mas de qualquer modo uma realidade” (MOSCOVICI, 2004, p. 73). 

A objetivação de planejamento como política é compartilhada pelos sujeitos 

da pesquisa que a evidenciam como o jogo de forças que mantém o processo 

educacional em funcionamento. “[...] Em todas as experiências brasileiras de 

planejamento, os planos, bem ou mal, ligavam-se à política de educação expressa 

ou pressuposta nos textos das Leis de Diretrizes e Bases” (AZANHA, 1993, p. 76). 

O planejamento nada mais é do que o controle do sistema educacional, uma 

forma de manutenção e efetivação das políticas públicas em vigor. Como 

instrumento de racionalização da ação, ele pode contribuir para a manutenção da 

situação dominante, ou transformar a ação e superar a alienação. 

A divisão do planejamento em níveis, corrobora o sistema controlador e a 

organização escolar que nos “acostumamos a ver como natural e constitui o 

resultados de uma sedimentação temporal ao longo da qual houve conflitos e lutas 
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em torno da definição que deveria ser adotada” (SILVA, 1992). A naturalização das 

normativas perpassa os espaços sociais e na escola, com toda sua complexidade e 

suas implicações políticas passa por uma análise daquelas características que a 

distinguem das outras instituições, encontra diferentes possibilidades de se 

apresentar. O planejamento é uma destas possibilidades e através de suas metas-

objetivos estabelecidas contribui para a legitimação do sistema. 

As políticas de planejamento relacionadas a atingir as metas estabelecidas 

pelo sistema, se configuram como uma tomada de decisão sobre a ação, voltadas 

para atingir as metas, para cumprir o que está estabelecido. “[...] o planejamento é 

uma questão política, na medida em que envolve posicionamentos, opções, jogos de 

poder, compromisso com a reprodução ou com a transformação, etc.” 

(VASCONCELLOS, 1999a, p. 41). Para esta aluna o “Planejamento é realização 

para fazer com que todas as metas sejam atingidas” (S9 35 a 40 anos/não atua). O 

atingir metas mencionado pela aluna reforça a representação social de planejamento 

como o responsável por atingir metas e cumprir os objetivos estabelecidos. 

Na escola as políticas regulam os iguais. “A política baseia-se no fato da 

pluralidade dos homens, ela deve, portanto, organizar e regular o convívio de 

diferentes, não de iguais” (ARENDT, 1998, p. 8).   

 
A1- O professor tem que trabalhar muito a parte que o aluno não 
desenvolve muito bem na matéria. No ano passado o professor de 
matemática falou que o problema é que o professor sempre foge do 
assunto com outras atividadezinhas e outras coisinhas. 
A2 - Isso aconteceu comigo. 
A2 - Isso não é de hoje, por que eu vim, rebolava, eu fazia, passava em 2ª 
época, sempre passava. 
A2 - Eu não entendo as séries iniciais, eu não me lembro das séries 
iniciais, se os professores fizeram isso tudo comigo (Transcrição dia 
14/4/2009-4ª Oficina). 

 

Embora o planejamento exista na escola como um regulador dos conteúdos 

mínimos ele pode ser ignorado pelo professor. Não há processo de planejamento 

que faça milagre. O que existem são caminhos, mais ou menos adequados. O 

fundamento primeiro de qualquer processo de planejamento envolve o pessoal e o 

coletivo. A política que estabelece os conteúdos mínimos a serem ministrados em 

qualquer nível de ensino, não é garantia de efetivação na atuação prática. 

Nas escolas prevalece a cultura organizacional excessivamente 
técnica/burocrática que se constitui de modo centralizado (na equipe de 
Direção/Coordenação) na execução e formulação de políticas e ações, que 
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inevitavelmente, reflete-se nos modus operandis concretizados no processo 
de planejamento. As opiniões técnicas e/ou administrativas predominam e 
as limitações impostas à participação da comunidade intra e extra-escolar 
terminam por influir no compromisso, interesse e responsabilidade pelo 
sucesso das políticas, planos e programas didáticos, metodológicos e 
educacionais. (MAUÁ JÚNIOR, 2007, p. 30). 

“Então assim, a gente pode chegar com mil e duas idéias, mas a escola vai 

querer? Pois vais ter que trabalhar com a realidade do espaço né, não vai também 

mudar” (Transcrição dia 8/4/2009-3ª Oficina). Os dizeres da aluna são uma denúncia 

de que a escola não dá espaço para discussão, que não aceita mudança. Como um 

espaço altamente controlado parece uma lógica que não haja espaço para 

discussão, pois as discussões podem gerar mudanças e nem sempre estas são bem 

aceitas. 

O planejamento político se apresenta como uma forma de controle no sistema 

educacional através dos inúmeros planos que circulam no meio escolar, mantendo-o 

em processo de funcionamento. As políticas estabelecidas na escola geram as 

normas de comportamento e reproduzem o já instituído. 

 

 

 

 

 

 

 
 

O movimento de reapropriação da responsabilidade social docente e do 

compromisso político da profissão produz um processo crescente de 

conscientização dos professores e dos gestores da prática pedagógica, em relação 

à responsabilidade social e política da prática exercida cotidianamente. Os 

envolvidos nas atividades educacionais carregam a responsabilidade de buscar 

soluções para os problemas (FRANCO, 2009). “Planejamento é a responsabilidade 

de assumir o compromisso” (S10 25 a 30 anos/atua). Assumir o compromisso de 

decidir pelo melhor para si e para os outros, de estabelecer políticas e estabelece a 

atividade social. 

“A política, assim aprendemos, é algo como uma necessidade imperiosa para 

a vida humana e, na verdade, tanto para a vida do indivíduo como da sociedade. [...] 

Planejamento na Escola: Objetivação e Materialidade  
 
Planejamento: é possível planejar fazendo tudo? 
A1- A sociedade espera muito da escola. 
A2- Eles acham que os professores na escola tem 
conhecimento, né. 
A3- O professor faz o papel de tudo.  
A3 -O professor vai atrás de tudo. 
(Oficina 3-08/04/2009) 
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Tarefa e objetivo da política é a garantia da vida no sentido mais amplo”. (ARENDT, 

1998, p. 46) 

As políticas estabelecidas na escola referem-se à gestão ao currículo, 

avaliação, arrecadação de recursos, formação de professores, normas disciplinares, 

regras de convivência, entre outros que dão contornos à organização escolar. “A 

gestão poderia ser situada como um campo específico da administração, uma vez 

que está relacionada com a condução das políticas a serem implementadas e prevê 

uma série de práticas, medidas e insumos do âmbito da administração” 

(FERNANDES, 2009, p. 9). A subordinação da gestão as diferentes instâncias de 

educação, federal, estadual, municipal e escolar, é um campo restrito de 

implementação de políticas, com mecanismos institucionais diversos, dentre eles o 

planejamento.  

O planejamento é o componente do processo social ou um sistema de 

significações composto, por um lado, de relações entre os sistemas econômicos, 

políticos e educacionais e, por outro, pela dependência desses sistemas para 

realizar-se como atividade social (WILLIAMS, 2000). “Planejamento é ser 

responsável, em todos os atos e ações” (S3-menos de 20 anos, não atua), 

articulando os processos de descentralização e políticas de coordenação para 

elaboração de uma programação de ensino. O planejamento pode garantir a 

participação às diferentes instâncias na gestão política e administrativa da escola, 

buscando articulá-las.  

A responsabilidade (discurso político) é determinada ao indivíduo como 

medida de sua ação e é determinante para os resultados, predizendo e 

individualizando o espaço escolar. “Planejamento é educação, pois é a base para 

formar cidadãos exemplares” (S8- 20 a 25 anos/ não atua). 

Se certas imagens, ou metáforas, vão atrair ou não os membros concretos 
de um subgrupo específico e, portanto, vão ser integradas em uma 
representação distribuída dentro do grupo, dependerá de vários aspectos. 
Há que se considerar a orientação política e cultural preexistente [...]. 
(WAGNER, 1998, p. 170). 

A orientação política e cultural preexistentes no espaço escolar está mais 

ocupada em comportamentos adaptativos e condicionados, e menos com a 

formação de cidadãos ativos e críticos. Para aceitar certas metáforas como 
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verdadeiras é necessário compreendê-las a partir das “condições concretas em que 

sujeitos sociais se encontram” (WAGNER, 1998, p. 171).  

As condições concretas que se apresentam é que “a educação está implicada 

no processo capitalista de produção, através de vínculos de natureza mais indireta 

como o processo de acumulação e de legitimação [...]” (SILVA, 1992, p. 181).  

As instituições escolares modernas estão inteiramente sob controle do 

estado. Estabelecer características específicas que tornem a escola um espaço 

peculiar e praticamente impermeável às tentativas de controle, é um desafio no 

contexto em que a escola está inserida e pelo que ela representa para a sociedade. 

O estado necessita do sistema educacional, porque a própria educação é a 

instituição legítima, por excelência, na sociedade moderna (SILVA, 1992). 

Na escola as ordens, normas, regras, são práticas naturalizadas, que 

perpassam os espaços administrativos e pedagógicos e regulam o comportamento 

dos professores e conseqüentemente dos alunos. Nas relações sociais da sala de 

aula as regras são reproduzidas primando pela organização de todo o espaço. 

O controle passa a ser exercido por todos, que vigiam uns aos outros e os 

próprios alunos entram nessa vigilância para poderem cumprir as normas da escola, 

do sistema, estabelecendo uma relação de vigiado-vigilante. 

Os sistemas organizacionais da escola são especializados em introduzir, 

paulatinamente, mas progressivamente, as idéias, os conhecimentos, as 

concepções, as disposições e os modos de conduta da sociedade (SACRISTÁN e 

GÓMES, 1998). As idéias, os valores e as normas são interiorizados e com o passar 

do tempo passam a fazer parte da conduta, dos pensamentos do grupo, pois “à 

medida que as diferenças de pensamento vão desaparecendo as representações se 

transformam em representações de representações” (MOSCOVICI, 2004, p. 211). 

[...] O processo de socialização da escola, apesar da importância do 
doutrinamento ideológico e da inculcação de representações particulares e 
idéias dominantes foi e é, sobretudo nas sociedades com fórmulas políticas 
de representação democrática, muito mais sutil, sinuoso e subterâneo [...]. 
(SACRISTÁN e GOMÉS, 1998, p. 17). 

A escola é representada pelo grupo como um espaço que não permite 

mudanças, que subtrai idéias. Esta afirmativa retoma a experiência e o vivido 

enquanto prática, no sentido de movimento que constrói e que expressa 



146 

 

significações, não se dá na abstração ou no isolamento, mas na relação (MADEIRA, 

1991). 

 
A1 - A escola não permite mudanças. 
A2 - Tradicional 
P.  - O que é tradicional para vocês? 
A1 - O livro didático. 
A3 - Aqui diz que é assim que nem todos se sujeitam a dar aula, ao que 
eles estão pagando hoje em dia, apesar de tudo... você ter que fazer isso a 
vida toda. 
A1- Ganha pouco, não ta nem aí. Talvez ela tinha paixão de ser professora. 
A4 - Aí ela estava começando, né.  Depois de um tempo, não consegue e 
outra coisa, não te deixam e. no fim, vai deixando de lado, deixando se 
levar. 
A1-Pelas circunstancias da escola fui obrigada a fazer uma subtração das 
minhas idéias. 
A2 - Então assim, a gente pode chegar com mil e duas idéias, mas que a 
escola vai querer esclarecimento, sim. Pois vais ter que trabalhar com a 
realidade do espaço né, não vai também mudar (Transcrição dia 8/4/2009-
3ª Oficina). 

 

As circunstâncias que se apresentam na escola fazem com que as inovações, 

o desejo de mudar dê lugar ao conformismo, considerando que estamos tão 

mergulhados nesse processo, que naturalizamos estas práticas e somos 

praticamente incapazes de enxergar como apenas uma possibilidade entre tantas 

outras, de construir espaços educativos. 

O planejamento se apresenta como uma conseqüência do poder político, com 

a possibilidade de reproduzir ou de transformar. “[...] as instituições educacionais 

são movidas tanto por ações técnicas  como políticas , e que existe um jogo de 

forças presente neste âmbito [...]” (ANDRADE, 2005, p. 29). (Grifos nossos) 

Como meio de reprodução o planejamento que está atrelado a um sistema 

educacional hierárquico, organiza a escola na lógica da reprodução, intensificando o 

trabalho que a cada ano vai se tornando mais burocrático e controlador, 

potencializando ao máximo o rendimento, a produção.  

Os sistemas de controle de freqüência, de notas, de conteúdos, de objetivos, 

enfim o sistema organizacional da escola é o mantenedor da centralização das 

decisões, em que os planos de ação partem de cima para baixo, não cabendo aos 

comandados discuti-los e sim executá-los. 
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4.3.5 Representações sociais acerca do planejamento  

Ancoragem é um processo que transforma algo não familiar, perturbador, que 

nos intriga, em nosso sistema particular de categorias e o compara com um 

paradigma de uma categoria que pensamos ser própria (MOSCOVICI, 2004). 

Para Moscovici (2004, p. 61) “no momento em que determinado objeto ou 

idéia é comparado ao paradigma de uma categoria, adquire características dessa 

categoria e é re-ajustado para que se enquadre nela”. 

Ancorar é dar nome as coisas. Coisas que não são classificadas e não 

possuem nome, são estranhas, não existem e ao mesmo tempo são ameaçadoras. 

Experimentar a resistência, quando não se é capaz de avaliar algo, de descrevê-lo a 

nós mesmos ou a outras pessoas. O primeiro passo é categorizá-lo, rotulá-lo com 

um nome conhecido. 

O rótulo que classifica algo está relacionado a um conjunto de 

comportamentos e regras que estimulam o que é, ou não é, permitido, em relação a 

todos os indivíduos do grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Categorizar alguém ou alguma coisa significa escolher um dos paradigmas 

estocados em nossa memória e estabelecer uma relação positiva ou negativa com 

ele” (MOSCOVICI, 2004, p. 63). 

A ancoragem como instrumento do saber, é uma modalidade que permite 

compreender como os elementos da representação não só exprimem relações 

Planejamento na Escola: Objetivação e Mate rialidade  
 
Planejamento: O tempo como um agravante 
P- alguma semelhança conosco? 
A1- nossa! 
P- Há! – O que vocês acham?- Vêem semelhanças com a nossa 
vida? 
P- Conseguem continuar? 
A2- Trabalhar 8 horas por dia 
A3- História muito enrolada, viviam felizes, né, antes de começar a 
inventar as coisas. 
A3- viviam preocupados 
A3- Viviam felizes antes dos inventos 
A4- Não temos tempo. 
A3- Concordo, tempo para que? É bem aproveitado? 
A3– Por exemplo, tenho que fazer tudo, tenho que chegar em casa 
fazer isso, isso, isso, né .  
(Transcrição da oficina 1-01/04/2009) 
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sociais, mas também contribuem para construí-las. Está relacionada ao jogo de 

significações externas que incidem sobre as relações estabelecidas entre os 

diferentes elementos da representação (ALMEIDA, 1999). “A ancoragem está 

dialeticamente articulada à objetivação, para assegurar as três funções 

fundamentais da representação: incorporação do estranho ou do novo, interpretação 

da realidade e orientação dos comportamentos” (NÓBREGA, 2001, p. 77). 

Os indivíduos formam um sistema de pensamento próprio e ao mesmo tempo, 

coerente com o grupo de pertença. O sistema de pensamento é utilizado, tanto pelo 

indivíduo como pelo grupo, como referência para a interação positiva, ou negativa, 

de um novo objeto (ALMEIDA, 1999). 

Como a objetivação, a ancoragem também é organizada em três condições 

estruturantes: atribuição de sentido, instrumentalização do saber e enraizamento do 

sistema de pensamento.  

A atribuição de sentido é o enraizamento de um objeto e sua representação 

em um grupo ou em uma determinada sociedade, inscrito em uma determinada rede 

de significações, em que são articulados e hierarquizados os valores já existentes na 

cultura. A instrumentalização do saber confere um valor funcional à estrutura 

imageante da representação, à medida que esta se torna uma teoria de referência 

que permite aos indivíduos compreenderem a realidade e o enraizamento no 

sistema do pensamento refere-se ao fato de que a representação se inscreve 

sempre sobre um sistema de idéias pré-existentes. É o movimento de incorporação 

social da novidade atrelada à familiarização do estranho (NÓBREGA, 2001). 

As duas dinâmicas, de objetivação e de ancoragem, são aparentemente 
opostas: uma visa criar as verdades evidentes para todos e independentes 
de todo determinismo social e psicológico, a outra designa, ao contrário, a 
intervenção de tais determinismos na sua gênese e transformação. (DOISE 
e MUGNY apud NÓBREGA, 2001, p. 79). 

Temos a objetivação, a cristalização da representação de planejamento, 

ancorada em vários elementos como: organizacional : a forma prevista, 

administrativa : a responsabilidade em fazer, pedagógica : o fazer em si, política : a 

norma e as relações sociais. Estes elementos polarizam o planejamento numa 

perspectiva de racionalização.  

Planejar é um processo de racionalização dos meios e dos recursos 
humanos e materiais: racionalizar é um processo discursivo que se 
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desenvolve a partir de proposições ou colocações evidentes e bem 
definidas, através das quais se pretende chegar a novas situações. O ato de 
planejar requer habilidade para prever uma ação que se realizará 
posteriormente, por isso se exige uma acertada e racional previsão de todos 
os meios e recursos necessários nas diferentes etapas do planejamento, do 
seu desenvolvimento e da sua efetiva execução, para alcançar os objetivos 
desejados. (MENEGOLLA, 1997, p. 18). 

Cristalizada na racionalização, a representação social deste grupo vincula-se 

e “opera no concreto como síntese possível e dinâmica de um processo histórico 

que a extrapola”, enfatizando que os referentes que as estruturam não têm origem 

no vazio, mas nas relações com o concreto (MADEIRA, 1991, p. 132). 

Os referenciais que estruturam a racionalidade estão articulados com as 

especificidades da inserção do sujeito no concreto. Para Madeira (1991, p. 132) 

“Valores e símbolos que marcam esta inserção, marcam também, a percepção dos 

fatos e  as condições de sua decodificação”. 

O planejamento é a racionalidade da organização e fica evidenciado no 

aspecto organizacional : a forma prevista, no administrativa : a responsabilidade 

em fazer, no pedagógica : o fazer em si e na  política : a norma e as relações 

sociais. Estes aspectos operacionalizam o controle, a organização. 

Para Prestes (1996, p. 20) “a compreensão de como o conceito de razão 

fundamenta a educação, sobretudo na justificação da razão ser capaz de enunciar 

princípios com validade universal, requer o entendimento da inserção de Kant em 

seu diálogo com o racionalismo e o empirismo”.  

Kant afirmava que há uma capacidade originária da razão e o sujeito impõe 

ao mundo suas condições de compreensão. Ele questionava se podemos restringir o 

conhecimento a um conhecimento do mundo objetivo e que o nosso conhecimento 

tem uma base dentro do próprio sujeito e pode ser argumentada de modo empirista. 

Surge a partir desta filosofia o sujeito moral, sujeito de ação e de conhecimento 

(PRESTES, 1996). 

A idéia moderna de uma razão, concebida como uma força que permitirá ao 

homem atuar no mundo é tematizada também por Hegel. As posições de Kant e 

Hegel são diferentes. 

Em Kant, a razão teórica se circunscreve no âmbito da experiência e a 
razão prática funda a moral autônoma. [...] Hegel recusa a dualidade sujeito-
objeto, aceitando a identidade entre as determinações do pensamento e do 
objeto. As concepções de Kant e Hegel reafirmam a educação como 
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formadora de sujeitos racionais, capazes de ação intelectual e moral, com 
condições de construírem a si e ao mundo. (PRESTES, 1996, p. 21). 

Toda ação racional está orientada pela vontade. O conhecimento e a vida 

prática não se separam da ética e nessa dinâmica o homem se constrói. “A 

racionalidade moderna relaciona-se com a possibilidade de um sujeito que detém a 

razão, enquanto estrutura reflexiva” (PRESTES, 1996, p. 24). A racionalidade 

sustenta a organização da educação como um dos processos que materializa as 

estruturas da sociedade e transforma a escola numa instituição organizada. 

A razão é o resultado de um processo de aprendizagem, “a educação e a 

prática pedagógica ficam absorvidas com o “encantamento” da competência 

cognitiva, reduzindo a razão a uma capacidade operativa” (PRESTES, 1996, p.47). 

“Planejamento é organização, pois tudo que fazemos e queremos que o resultado 

seja agradável devemos ser e ter organização para tudo (S5-menos de 20 anos/ não 

atua). “Devemos fazer planejamento para nos manter organizados nos diversos 

conteúdos e também organizar atividades que propiciem interesse para com as 

crianças” (S10- 25 a 30 anos/atua). A capacidade operativa da razão reflete no 

planejamento quando há uma preocupação em fazer para manter organizado e 

remete a uma estrutura burocrática. 

A estrutura burocrática é por toda parte um produto tardio do 
desenvolvimento. Quanto mais retrocedermos no processo de 
desenvolvimento, tanto mais típica é para as formas de dominação a 
ausência da burocracia e do funcionalismo, em geral. A burocracia é de 
caráter ‘racional’: regra, finalidade, meios, impessoalidade ‘objetiva’ 
dominam suas atitudes. Por isso, seu surgimento e sua divulgação tiveram 
por toda parte efeito ‘revolucionário’ [...] que caracteriza o avanço do 
racionalismo, em geral, em todas as áreas. (WEBER, 1999, p. 31).  

O ato de planejar segue uma lógica, uma organização, que traz uma 

diversidade de idéias que emergem na sociedade. A lógica não só é organizada 

como é o princípio organizador da racionalidade. “A lógica identitária organiza o 

próprio pensamento conceitual” (PÖRTENER, 2009, p. 4). “O pensamento lógico ou 

racional (ou o pensamento objetivo) opera de acordo com os princípios de 

identidade [...]: diferencia reflexão e verificação, teoria e prática, ciência e técnica” 

(CHAUI, 1994, p. 164). 
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O planejamento tem uma forte base na representação, tanto no que diz 

respeito à elaboração, quanto à realização. O pensar não é anterior à ação, mas se 

forma no bojo da própria ação.  

A atividade mental abre a possibilidade de construir uma representação do 
real que acaba adquirindo autonomia em relação a este real, ganhando 
existência própria. [...] Num primeiro momento, a representação tende ao 
passado, trazendo a recordação do objeto, mas no processo de 
desenvolvimento, ela passa a fazer parte do conjunto de relações que o 
sujeito estabelece. (VASCONCELLOS, 1999a, p. 67). 

O conjunto de relações estabelecidas e os princípios de identidade justificam 

o pensamento racional. A representação social de planejamento objetivada nos 

aspectos: organizacional, administrativo, pedagógico e político, se entrelaçam e 

ancoram na racionalização dos meios e dos recursos humanos e materiais.  

Racionalizar é um processo discursivo que se desenvolve a partir de 
proposições ou colocações. Evidentes e bem definidas, através das quais 
se pretende chegar a novas situações. O ato de planejar requer habilidade 
para prever uma ação que se realizará posteriormente, por isso se exige 
uma acertada e racional previsão de todos os meios e recursos necessários 
nas diferentes etapas do planejamento, do seu desenvolvimento e da sua 
efetiva execução, para alcançar os objetivos desejados. (MENEGOLLA 
1997, p. 21). 

Em linhas gerais, somos levados a pensar o planejamento como controle e 

organização, através dos quais se pretende afirmar uma suposta racionalidade. “[...] 

A racionalidade não está imune à ideologia. Ao pensar o sujeito o faz a partir dos 

referentes possíveis” (MADEIRA, 1991, p. 133). “O pensar é o que mais envolve 

num planejamento, pois pensar é o primeiro passo, onde tudo começa a acontecer, 

a passar pela nossa memória, juntando dificuldade, responsabilidade, conhecimento. 

O pensar permite que o planejamento possa acontecer” (S2-menos de 20, não atua). 

Os referentes se constituem pelas representações vinculadas às ideologias, 

que podem ser caracterizadas como um conjunto de idéias que sustentam e servem 

Planejamento na Escola: Objetivação e Materialidade  
 
Planejamento: Improvisando a ação 
A1-A gente fez uma poesia e vai entregar uma folha para 
cada um. 
A2-a [...] não veio e a gente vai estar falando a fala dela... 
(Transcrição da oficina 2-7/04/09) 
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aos interesses que polarizam determinada totalidade social (MADEIRA, 1991). A 

ideologia, enquanto totalidade submetida à contradição e à lei do movimento admite 

em si própria sua potencial negação e se enraíza no confronto em que o homem 

vive e o questionamento que o toma a partir da concretude de sua experiência.  

As representações sociais não podem ser desvinculadas da ideologia, porque 

a representação social é “uma forma de conhecimento socialmente elaborado e 

partilhado, tendo um objetivo prático e concorrente à construção de uma realidade 

comum a um conjunto social” (JODELET apud MADEIRA, 1991, p. 137). 

É possível afirmar que “O trabalho da ideologia é, justamente, subtrair o 

espaço de questionamento ou dele se apropriar pela afirmação de um concreto à 

sua maneira. Pretender que a racionalidade exista independente disso é uma forma 

de mascará-la” (MADEIRA, 1991, p. 134 e 135). A racionalidade científica não existe 

independente das condições histórico-estruturais que lhe dão origem. É pelo sujeito, 

enquanto agente, que ela é efetivada e este não se constitui como tal sem a outra 

dimensão da racionalidade comunicativa. É através desta que ele interage e se 

integra que ele se faz.  

Na racionalidade comunicativa, “como o pensar pelo qual o sujeito se define 

ao definir o mundo e ao orientar suas ações, estrutura-se em relação às idéias que 

moldam este mundo e que chegam ao homem a partir das experiências de sua 

prática” (MADEIRA, 1991, p. 133). Esta não se constitui como ações fragmentadas 

ou fatos sem ligação entre si, mas como um processo através do qual o homem se 

constrói e se expressa, no dinamismo de um concreto. 

 A construção do sentido se processa no nível do pensamento e da 

linguagem, na diversidade de significações do contexto. Nos dizeres dos sujeitos a 

representação é coerente e reafirma o modo como o objeto em estudo, o 

planejamento, se construiu no grupo.  

O conceito de planejamento no processo de escolarização está alicerçado em 

teorias contrárias aos movimentos dialéticos e pode ter se construído a partir da 

racionalização da ação. As futuras professoras compreendem a escola como um 

local organizado onde prevalece a técnica e são mantidas as regras e normas que 

garantem a cultura organizacional da escola. 

[...] embora adaptados a cada situação específica, os métodos e técnicas 
administrativas utilizadas nas mais diversas organizações são todos 
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semelhantes entre si, na medida em que se baseiam nos mesmos princípios 
gerais da Administração. (PARO, 1976, p. 11). 

Essa cultura organizacional, herdada da organização administrativa (modelo 

industrial), oriunda dos princípios da sociedade capitalista, pode ser caracterizada 

pela distancia entre a teoria e prática, planejamento e execução. Está mais 

preocupada no controle do processo, considerando que quem coordena não é quem 

executa.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 “Pessoas e grupos criam representações no decurso da comunicação 
 e da cooperação. Representações, obviamente não são criadas 

 por um indivíduo isoladamente. Uma vez criadas, contudo,  
elas adquirem uma vida própria, circulam, se encontram,  

se atraem e se repelem e dão oportunidade ao nascimento de novas 
representações enquanto velhas representações morrem ”. 

 (MOSCOVICI, 2004, p. 41). 

Durante esta pesquisa, inúmeras situações foram resignificando e 

transformando as minhas certezas em incertezas, possibilitando um (re)apresentar, 

um (re)pensar a temática do planejamento, que foi tão significativa na minha 

trajetória profissional e acadêmica.  

Refletindo a partir dos dizeres de Leonardo Boff, “O ser humano, na verdade 

nunca termina de construir-se. Cada fim é um novo começo”, posso dizer que não 

estou finalizando uma pesquisa, mas que estou dando os primeiros passos, estou 

aprendendo, estou abrindo os caminhos, estou caminhando. 

Somos marcados pelas incertezas, pelas diferenças. A cada dia, as relações 

que estabelecemos e as nossas crenças, enfim as nossas representações sociais 

nos constroem como somos. 

As considerações feitas no transcorrer deste texto dissertativo deram pistas 

da construção teórica a respeito da temática do planejamento e evidenciaram as 

representações sociais que circulam entre professores em formação. Mas, seria 

pretensão afirmar que descobri como tudo funciona. Compreendi a representação 

social de um grupo de futuras professoras acerca do planejamento e como 

reproduzem o que as constituiu como alunas e futuras professoras. 

Uma representação social tem vida própria, é ativa, muda e transforma o que 

foi vivenciado no passado. Apresenta-se como real e enquanto conhecimento prático 

compreende elementos do universo reificado e do universo consensual, que se 

entrelaçam nas relações sociais. No entrelaçar dessas relações surgem formas de 

comunicação que representam as idéias que circulam no grupo e expressam as 

representações sociais compartilhadas. 



155 

 

No processo educativo, os professores compartilham idéias com o grupo, 

reproduzem práticas vividas, tomam como exemplo as práticas dos seus 

professores, constroem um campo representacional que pode ser explicado pelo 

conhecimento do universo reificado, que varia de acordo com o conjunto de normas 

e procedimentos que orientam o fazer pedagógico. 

Nesta pesquisa foram visualizados fragmentos da teoria de planejamento na 

representação do grupo. A presença dos fragmentos indica que as alunas 

reproduzem as teorias apregoadas na sua formação e na experiência como alunas.  

Os elementos normativos da representação, decorrentes das idéias, do 

sistema de valores e crenças das futuras professoras são acionados de forma 

diferenciada, conforme o planejamento se apresenta e o tipo de relação que  o grupo 

mantém com ele. O conteúdo dos saberes identificados na pesquisa explica os 

mecanismos como as representações se formam. As representações sociais são 

históricas e influenciam o desenvolvimento dos indivíduos.  

Na análise da história da educação escolar, as diferentes tendências 

educacionais expressam concepções de planejamento que se constituem de acordo 

com cada contexto sócio-político-econômico-cultural e histórico. 

Na primeira tendência, a tradicional, a história do planejamento se resumia no 

estabelecimento de um roteiro que se aplicaria sempre, qual fosse a realidade; na 

tendência tecnicista a ênfase à realidade era muito forte, buscava-se uma rígida 

seqüência e a ordem lógica para tudo era, ou é, baseada na lógica do professor, 

concepção ainda bastante presente nas instituições de ensino. A última tendência é 

caracterizada pela participação e é fruto da resistência de grupos de educadores, 

ligados à educação popular que se recusavam a reproduzir o sistema vigente. 

Revisar as teorias de planejamento dá indícios para compreensão de que o 

modelo de planejamento tem sua gênese nas concepções administrativas 

implantadas pelo sistema capitalista. Há uma estreita relação entre administração 

empresarial e administração escolar. 

O modelo de planejamento implantado nas escolas pode ser caracterizado 

como um controle dos movimentos, que perpassa as relações escolares. Os 

sistemas hierárquicos vão se instituindo nas diferentes relações e, à medida que vão 

conquistando espaço, se legitimam e passam a ser naturalizados. 

Conforme a representação social identificada no grupo pesquisado, as teorias 

de planejamento que circulam no universo reificado são reproduzidas no universo 
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consensual.  Os discursos herdados entram em contato com os discursos 

emergentes no grupo, reforçando ou entrando em conflito. A apropriação do 

conhecimento das teorias de planejamento consolidadas no universo reificado 

orientam as reflexões e práticas pedagógicas que se reproduzem no universo 

consensual. 

Neste sentido, elementos do universo reificado conceituam o planejamento e 

o categorizam, semelhantemente ao universo consensual, em aspectos relacionados 

à: organização, administração, pedagógico e políticos. Ancorados em elementos que 

consolidam o planejamento como um instrumento de organização da ação, tais 

aspectos caracterizam a escola como uma instituição organizada, que tem a função 

de sistematizar o conhecimento construído pela humanidade e tornar a escola um 

espaço homogêneo. 

Nos movimentos de ancoragem e objetivação, pode ser identificado o modo 

como as futuras professoras se apropriam do conhecimento científico, das teorias de 

planejamento e que sentido atribuem ao planejamento nas suas práticas cotidianas 

e nas reflexões enquanto profissionais da educação, naturalizando o conhecimento 

reproduzido no espaço escolar. 

A representação social do planejamento se configura pela racionalidade da 

organização, operacionalizando o controle e a organização da escola, que funciona 

em meio a tantas contradições para reproduzir a lógica do sistema e as relações 

hierárquicas de organização constituídas em todas as esferas do sistema 

educacional. 

A escola é um espaço repleto de contradições, heterogêneo e complexo, 

convivendo concomitantemente com uma grande luta por homogeneização.  O 

planejamento, mesmo seguindo a regularidade do sistema, pode promover 

mudanças e respeitar a heterogeneidade.  

As normas, os objetivos, as diretrizes, enfim todo o sistema que burocratiza 

as práticas escolares é construído pelos indivíduos nos e com seus grupos sociais, 

disseminando a idéia de que a escola é um espaço organizado e que o 

planejamento é um instrumento de controle, de regulação para manutenção desta 

organização.  

Os conhecimentos socialmente disseminados sobre a função do 

planejamento no espaço escolar reproduzem a lógica do sistema capitalista, que 

planeja com certa ordem, todas as organizações, para que haja continuidade entre 
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intenções e ações. Sendo o sistema de ensino fragmentado, é imprescindível a 

participação de várias pessoas para que ele se legitime e perdure. 

A posição das escolas na sociedade faz com que estejam fadadas política e 

estruturalmente ao Estado e essa compreensão dá clareza a respeito do seu papel 

na sociedade. 

A temática do planejamento perpassa diferentes espaços e no âmbito da 

educação está presente em todas as esferas. A transformação dos conhecimentos 

acerca deste parece demandar atenção específica uma vez que pode ser 

compartilhada em diferentes espaços na interação social e também pode coincidir 

com a representação social de outros professores.   

O planejamento pode ajudar na construção de esquemas que representem 

um modelo de funcionamento da realidade e deveria ser pensado não apenas pela 

lógica de quem planeja e nem pela ordem que o ensino deve seguir, mas na 

experiência de todos os que estão envolvidos na coletividade que é a escola, nas 

suas condições de processo social. 

Compreender as representações sociais dos professores em formação acerca 

do planejamento colabora com os estudos anteriores e acrescenta significativamente 

por se constituir numa pesquisa em representações sociais, que são indispensáveis 

para compreensão da realidade social e estão intimamente ligadas às práticas que 

se desenvolvem em instituições sociais, neste caso na escola. 

A percepção do planejamento enquanto organizador da ação é a forma dada 

pelo grupo e que foi colocada como um modelo, compreendendo que as     

representações sociais convencionalizam os objetos, as pessoas ou acontecimentos 

e as localizam em uma determinada categoria. 

Essa convenção possibilitou conhecer o que representa o planejamento para 

o grupo e mostra como cada experiência relatada pelas futuras professoras é 

somada a uma realidade predeterminada por convenções que liga cada parte a um 

todo. Os pensamentos são organizados de acordo com um sistema que está 

condicionado por nossas representações. 

O planejar é uma atividade corriqueira, porém o registrar não o é. Diferenciar 

o planejar, do registrar é uma condição para ressignificar a imagem do planejamento 

no cotidiano escolar e compreender como o conceito circula na escola.  

O planejamento burocratizado está na escola para dar seqüência ao sistema 

capitalista centralizador da ação, foi com esta finalidade que ele surgiu. Controlar é 
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uma forma de manter os grupos executando e não pensando e refletindo sobre sua 

ação. Fazer planos para entregar, ou cumpri-los é a maneira encontrada para 

evidenciar que há uma regulação da ação, que a participação é limitada. 

Considero que o planejamento só poderá ser caracterizado com um 

instrumento de reflexão individual e coletiva, a partir do momento que práticas 

dialógicas comecem a acontecer, que as experiências sejam partilhadas pelos 

diferentes atores sociais que fazem parte do processo educativo, contestando as 

relações hierárquicas da organização escolar. 

A compreensão das representações sociais do grupo de professoras em 

formação sobre o planejamento pode contribuir para repensar o papel do 

planejamento na escola, já que o planejamento é uma prática presente nas 

instituições de ensino e em especial nos cursos de formação de professores.  

O planejamento pode ter um papel de organizador da ação e ser um espaço 

de reflexão e de relação entre teoria e prática, sintetizar o trabalho do professor, 

orientar e dinamizar o trabalho. Ele contribui para a elaboração teórica do professor. 

Como uma atividade natural que se constrói inicialmente na mente para depois se 

transformar em realidade, o planejamento não deveria seguir padrões determinados, 

pois cada professor é orientado por pensamentos diferentes e há que se considerar 

as condições objetivas e o contexto. Porém, há uma construção coletiva, o projeto 

político pedagógico, que deve ser considerado no momento de planejar já que este 

expressa, ou melhor, deveria expressar o marco referencial que envolve a dimensão 

pedagógica, comunitária e administrativa da escola. 

Na perspectiva do referencial teórico das representações sociais, esta 

pesquisa atingiu seu objetivo e abre novas possibilidades de pesquisa na temática 

do planejamento, investigando os processos de construção da identidade do 

professor, entre tantos outros aspectos que permearam esta pesquisa. 
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APÊNDICE A 

 

QUESTIONÁRIO 

 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO-FURB 
LINHA: EDUCAÇÃO, ESTADO E SOCIEDADE 
REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E EDUCAÇÃO 
ORIENTADORA: Dra NEIDE DE MELO AGUIAR SILVA 
MESTRANDA: ROSANGELA CRISTINA MACHADO BERTRAM 
 
 

PESQUISA PARTICIPANTE  
 

Campo de pesquisa: Escola de Educação Básica Ruy Barbosa 
Diretora: Salvelina Maria Zatelli 
Endereço:Rua Recife, 293-Timbó/SC-CEP 89120000-Fone: (047)33820435 
Grupo de atuação: 4º Magistério 
Número de alunas:22 
 
As palavras abaixo expressam o pensamento do grupo a respeito de planejamento, conforme dados coletados na 
oficina anterior.  
 
Atividades Concentração Consciência 
Organização Conteúdo de trabalho Dedicação 
Rotina Responsabilidade Preparação 
Seqüência Idéias Informação 
Conhecimento Tema Pesquisa 
Repassar Turma Preparo 
Realização Desenvolvimento Escolhas 
Dúvidas Educação Pensar 
Nervosismo Interesse Dificuldade 
Criatividade Novidades  
 
Escolha 10 palavras e liste pela ordem de importância. Dê o sentido que a palavra assume para você: 
 
Palavras Sentido 
1-  

 
2-  

 
3-  

 
4-  

 
5-  

 
6-  

 
7-  

 
8-  

 
9-  

 
10-  
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APÊNDICE B 

 

Planejamento em educação: conceitos, concepções e p olíticas 

 

Rosangela Cristina Machado Bertram  

rcmbertram@yahoo.com.br 

 

Planejar é uma atividade que acompanha o homem desde os tempos mais remotos. A trajetória da 

humanidade foi marcada pelo ato de planejar a ação. Nas atividades mais corriqueiras do dia-a-dia, como a 

fabricação dos primeiros artefatos ou instrumentos que facilitavam a vida primitiva o planejamento esteve 

presente.  

Através das interações sociais, num processo dialético, o conhecimento vai sendo construído. 

Inicialmente a construção acontece através de conceitos espontâneos, que são trazidos do contexto social. Estes 

conceitos surgem a partir do conjunto de valores e crenças e posteriormente vão sendo agregados aos 

conhecimentos acumulados historicamente pela humanidade, gerando novos conceitos ou (re)significando 

conceitos já existentes. 

A esse conjunto de valores e crenças denominamos representações sociais. Mary Jane Spink (1993, p. 

8) nos ajuda a compreender que: 

 
As representações sociais são essencialmente dinâmicas; são produtos de 
determinações tanto históricas como do aqui-e-agora e construções que têm uma 
função de orientação: conhecimentos sociais que situam o indivíduo no mundo e, 
situando-o, definem sua identidade social -o seu modo de ser particular, produto de 
seu ser social.    

 
A mesma autora também nos diz que, antes de serem conceituais, as representações sociais são 

valorativas e sendo conhecimentos práticos, estão orientadas para o mundo social, fazendo e dando sentido às 

práticas sociais. 

Com esta compreensão, este texto visa oportunizar compreensão e reflexão sobre planejamento 

educacional; discute conceitos, concepções e políticas de planejamento em busca de sentidos para as práticas 

encontradas nas escolas. 

 

Planejamento em educação: conceitos fundamentais 

 

O planejamento em educação pode ser influenciado por políticas públicas, expressão do conteúdo 

historicamente elaborado, área do conhecimento, expressão de fundamentos ou pela cultura. Dentre as diversas 

abordagens, um dos conceitos mais generalizados considera planejamento como  

 
processo de previsão de necessidades e racionalização de emprego dos meios 
materiais e dos recursos humanos disponíveis, a fim de alcançar objetivos 
concretos, em prazos determinados e em etapas definidas, a partir do conhecimento 
e avaliação científica da situação original (MARTINEZ, 1977, p.11). (Grifos nossos) 

 
Outros autores conceituam planejamento como: 
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“Uma técnica, e com certeza pode ser usada com vários interesses e objetivos. Tanto pode ser 

apropriada para mascarar uma realidade como para impor soluções que por vezes não representam  interesse de 

todos mas certamente de alguns grupos ou pessoas”  (PADILHA, 1991, p.32). 

 “Um processo de tomada de decisões sobre a ação” Movimento Sem Terra (PADILHA, 1991, p.32) 

 “Um processo de reflexão, de tomada de decisão (...) enquanto processo, ele é permanente” 

VASCONCELOS, 1995, p.43). 

[...] Uma relação dialética entre o poder [...]” (MENDES 2000, p.11). 

 “Uma atividade humana presente no cotidiano de todos os indivíduos, para qual estes estabelecem 

objetivos a serem atingidos e formulam as estratégias de ação para alcançá-los”  (SCAFF,  2007, p.332). 

A referência aos tais autores e apresentação dos conceitos de planejamento construídos por eles, 

contribui para a compreensão do conceito de planejamento em diferentes espaços e tempos, colaborando para a 

construção de um conceito próprio acerca do planejamento. 

Considerando que o planejamento pode ser um pouco de todos os conceitos tecidos pelos autores 

citados, mais significativo é pensar que os conceitos são construídos a partir das experiências vivenciadas por 

cada um.  

No cotidiano das escolas acontecem muitas práticas de planejamento e estas práticas são consideradas 

microestruturas do planejamento educacional. Na lógica educacional, para que o sistema educacional do país 

seja operacionalizado há um ciclo que funciona do sistema de ensino macro para o sistema de ensino micro, do 

federal, para o estadual, deste para o municipal e do municipal para o escolar. 

Seria ingenuidade considerar que o planejamento tem o poder de transformar a educação, pois ele 

também pode prestar-se a estagná-la. Dependendo de sua proposta, ele pode naturalizar sistemáticas de 

planejamento ultrapassadas, que valorizem mais a quantidade do que a qualidade das atividades desenvolvidas 

na escola. 

Podemos dizer que o planejamento supõe ação e se preocupa com a execução dos atos recomendados 

pela previsão. Durante todo processo de implantação de um plano este deve ser avaliado, repensado, 

(re)significado, para que assuma uma característica bastante significativa no processo educacional, a 

possibilidade de construir e desconstruir conceitos. 

O planejamento é um instrumento com o qual se visa atingir certos objetivos traçados por uma política 

de ação determinada pelo sistema, visando a racionalização da ação. 

Os sistemas de ensino apresentam uma estrutura de planejamento que contempla o planejamento macro 

e os planos. Cada plano possui características próprias que determinam as ações. 

Segundo Vasconcellos (1999, p.43) “o objetivo de todo processo de planejamento é chegar à ação [...], 

uma ação transformadora, desencadeada e atravessada por uma intencionalidade, sendo fruto de uma proposta”. 

O processo de planejamento visa uma ação fundamentada que justifique a prática. Visa uma relação 

teórico-prática que busque cientificamente a viabilidade de determinada política. A prática sem a teoria, torna-se 

frágil, superficial prevista a equívocos. 

 
[...]a prática existe, mas muitas vezes opaca, sem a sua autoconsciência, que é a 
consciência teórica; mecânica, sem capacidade de autopropulsão que só pode provir 
da visão intelectual autônoma, capaz de viver por si mesma as razões das ações e 
alimentar a intencionalidade destas; pedestres, porque baseada não em um processo 
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intelectual mas em um processo regulamentar que, dando as ordens, se esquiva de 
oferecer as idéias em que estas deveriam estribar-se (MENDES, 2000, p.111). 
 

As práticas são viabilizadas por vários planos de ação: o planejamento do sistema de ensino, a proposta 

pedagógica, a proposta curricular, o plano político-pedagógico,o plano de curso, plano de ensino e o plano de 

aula.  

Diferenciando cada um deles, percebemos que eles são complementares e articulados e que apesar de 

possuírem um propósito de fragmentar uma ação mais ampla, suas especificidades auxiliam na compreensão de 

todo o processo educativo. 

 

Planejamento em educação: concepções e tendências 

 

Segundo Ott (1984 apud Vasconcellos 1999, p.28), existem três grandes concepções que vão se 

manifestando em diferentes momentos da história do planejamento no Brasil. O planejamento como princípio 

prático, como instrumento normativo e o planejamento participativo.  

Como principio prático, esta relacionado à tendência tradicional de educação, em que o planejamento 

era feito sem grande preocupação de formalização, basicamente pelo professor, e tendo como horizonte a tarefa a 

ser desenvolvida em sala de aula. Era muito mais o estabelecimento de um roteiro que se aplicaria fosse qual 

fosse a realidade. Observava-se o plano, que com efeito orientava o trabalho do professor e tinha uma estreita 

relação entre planejar e acontecer. Era uma referência para o trabalho do professor, servia de guia para a ação. 

(OTT apud VASCONCELLOS, 1999) 

O Segundo princípio caracterizava o planejamento como instrumental/normativo: relacionado a 

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

de produtividade da educação escolar, sem, no entanto, questionar os fatores sócio-político-econômicos. O 

planejamento com pretensão de neutralidade, normatividade e universalidade, uma rígida seqüência e ordem 

lógica de quem ensinava e não de quem aprendia. Sua centralidade estava nas mãos dos especialistas. A 

introdução dos especialistas na escola trouxe para dentro da escola a divisão social do trabalho no campo 

pedagógico, a divisão entre os que pensam, decidem e os que executam. O planejar passou a significar preencher 

formulários com objetivos educacionais gerais, instrucionais operacionalizados, conteúdos programáticos, 

estratégias de ensino e avaliação (OTT apud VASCONCELLOS, 1999). 

O último princípio, o planejamento participativo, rompe com o planejamento funcional ou normativo 

das concepções anteriores, é entendido como um instrumento de intervenção no real para transformá-lo (OTT 

apud VASCONCELLOS, 1999). Os planejamentos mencionados acima convivem na mesma realidade e suas 

influências são sentidas nas práticas escolares. A diversidade de planejamentos existentes nos remete a pensar a 

complexidade deste tema. 

 
é impossível enumerar todos tipos e níveis de planejamento necessários à atividade 
humana. Sobretudo porque, sendo a pessoa humana condenada, por sua 
racionalidade, a realizar algum tipo de planejamento, está sempre ensaiando 
processos de transformar suas idéias em realidade. Embora não o faça de maneira 
consciente e eficaz, a pessoa humana possui uma estrutura básica que a leva a 
divisar o futuro, a analisar a realidade a propor ações e atitudes para transformá-la  
(GANDIN, 2001, p. 83). 
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A participação na construção dos diversos níveis de planejamento deu ao professor a possibilidade de 

atuar consciente da sua função, de aprender a trabalhar com o outro e construir de forma participativa. Esta nova 

perspectiva pode dar ao professor as condições de atuar na gestão escolar, já que está esta buscando não ter mais 

o caráter técnico das décadas passadas. 

Segundo Libâneo (2001) a participação é fundamental por garantir a gestão democrática da escola, pois 

é assim que todos os envolvidos no processo educacional da instituição estarão presentes, tanto nas decisões e 

construções de propostas, como no processo de implementação, acompanhamento e avaliação. 

Mesmo com a participação de todos os envolvidos, o planejamento não pode ser considerado perfeito 

ou infalível, por estar lidando com a sociedade, que é fluida, mutante, que não dá possibilidade de controle 

absoluto. Com esse caráter flexível é que o planejamento deveria ser construído, adaptando seus objetivos as 

realidades e partindo das representações sociais acerca dele para (re)construir conceitos e compreender o entorno 

do processo. 

Mesmo a realidade mais conhecida pode surpreender pelo seu caráter solúvel, flexível e mutável. Neste 

sentido conhecer a realidade é um aspecto importante se houver espaço para refletir sobre o que está posto e se a 

reflexão sobre as formas de ação for uma constante.  

Mauá Junior em sua tese sobre planejamento escolar, faz uma ligação entre a existência individual e 

material e a capacidade de reflexão: 

 
O homem ligou-se, à vida, à sua existência individual e material, bem como a sua 
espécie, mediante sua capacidade de reflexão, isto é, do domínio de seus saberes 
sobre si mesmo e sobre a articulação de seus atos no mundo. (2007, p.18) 
 

Com esta perspectiva o planejamento educacional não poderá estar fundamentado somente no aspecto 

educacional, deverá ser visto através de uma perspectiva realista da situação social. A proposta de trabalhar na 

perspectiva do planejamento participativo tem sido difundida em todo país, como uma possibilidade de avanço 

nos espaços de discussão. 

Um desafio hoje é formar cidadãos e isso supõe compromisso, um novo direcionamento, que 

compreenda uma postura que incentive a participação e a compreensão dos processos sociais, e a participação 

ativa da sociedade. 

Historicamente o planejamento era um instrumento regulador do Estado e articulador do capitalismo, 

muitas vezes ainda o é, porém o planejamento pode instaurar movimentos historicamente contraditórios, que 

caminhem para o exercício da democracia, da qualificação dos processos educacionais.  

Um dos mecanismos para que isso aconteça é conhecer a realidade e a partir dela planejar, seja em qual 

nível de planejamento for. As pequenas ações podem gerar mudanças significativas.  

O processo contínuo de ação-reflexão-ação é um processo dinâmico que prima pela coletividade e pela 

participação, considerando a realidade pessoal e social. Instalando esta dinâmica de ação-reflexão-ação nas 

atividades relacionadas ao planejamento é possível construir uma educação ativa, contrariando a passividades 

impregnada da escola, onde alguns pensam o que os outros vão executar. 
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Níveis e políticas de planejamento na educação brasileira 

 

Para conceituar os planos citados alguns autores foram selecionados, procurando situar o planejamento 

nos diferentes níveis: 

O Planejamento do sistema de Educação é de maior abrangência, correspondendo ao planejamento que 

é feito em nível nacional, estadual ou municipal. Este Incorpora e reflete as grandes políticas educacionais 

(VASCONCELLOS, 1999). 

O planejamento curricular “é a proposta geral das experiências de aprendizagem que serão oferecidas 

pela escola, incorporada nos diversos componentes curriculares. Dá a espinha dorsal da escola, desde as séries 

iniciais até às terminais. Contempla os fundamentos da área de estudo, desafios pedagógicos, encaminhamento 

metodológico, proposta de conteúdo e processo avaliativo” (VASCONCELLOS, 1999, p.95).  

O projeto político-pedagógico “é um documento que não se reduz à dimensão pedagógica, nem muito 

menos ao conjunto de projetos e planos isolados de cada professor em sua sala de aula (VEIGA, 1998, p.11). O 

projeto pedagógico reflete a realidade da escola, situada em um contexto mais amplo que a influencia e que pode 

ser por ela influenciado.  

O plano de curso “é um instrumento de trabalho, amplo, genérico, sintético, que serve de marco de 

referência às operações de ensino-aprendizagem que se desencadearão durante o curso, derivadas dos fins a 

serem alcançados” (SANT´ANNA, 1992, p.235). 

O Plano de ensino “é o processo de decisão sobre atuação concreta dos professores, no cotidiano de 

seu trabalho pedagógico, envolvendo as ações e situações, em constantes interações entre professor e alunos e 

entre os próprios alunos” (PADILHA, 2001, p. 33). 

O Plano de Aula “é um instrumento de trabalho que especifica os comportamentos esperados do aluno 

e os meios-conteúdos, procedimentos e recursos- que serão utilizados para sua realização, buscando sistematizar 

todas as atividades que se desenvolvem no período de tempo em que professor e aluno interagem, numa 

dinâmica de ensino-aprendizagem” (SANT´ANNA, 1992, p. 259).  

Em meio a todos estes planos de ação que viabilizam o planejamento educacional a necessidade de 

articulação entre o macro e o micro é imprescindível. O professor tem a árdua tarefa de interligar os planos para 

que haja coerência e conceituá-los para que fale com precisão sobre cada um deles. Quanto mais internalizado o 

conceito, mais autonomia terá. Para Vasconcellos “Embora, no dia-a-dia, o professor entre sozinho na sala de 

aula, está, na verdade, sendo portador de um projeto que é coletivo [...]”  (SANT´ANNA, 1992, p. 50).  

Participar da construção do planejamento e estabelecer relações entre as diversas modalidades de 

planejamento, tendo coerência na escolha das ações, tornou-se imprescindível na caminhada para a qualificação 

da educação. Se antes o professor era um executor dos planos pensados por outros, hoje pelo menos no âmbito 

da escola a participação está prevista na LDB, não só como uma normativa, mas como uma conquista. 
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