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RESUMO 
 
O planejamento de ensino constitui-se um instrumento norteador das ações 
pedagógicas do professor. Entretanto, muitas vezes, por motivos diversos, tais 
ações nem sempre são executadas totalmente. Diante dessa realidade, a questão 
problematizadora desse estudo foi: quais as causas que interferem na execução 
total das ações planejadas pelos professores? Em consonância com essa indagação 
o objetivo desse estudo foi analisar as causas que interferem na execução total das 
ações planejadas pelo professor. Trata-se de uma pesquisa descritiva de 
abordagem qualitativa a qual teve dois momentos: um estudo bibliográfico e um 
estudo empírico. Para a realização dessa investigação foram utilizados dois 
questionários: um para obter dados pessoais e profissionais dos professores e outro 
com questões relacionadas ao planejamento de ensino e sua execução. Essa 
pesquisa foi realizada no segundo semestre de 2014, tendo como sujeitos oito 
professores de duas escolas da Rede Municipal de Ensino de Porto Velho (RO). Os 
resultados desse estudo apontam que os professores acreditam que o planejamento 
serve para organizar o ensino, porém, destacam como entraves na execução total 
do referido planejamento, questões como a carência de recursos didáticos e pouco 
tempo para a realização das atividades planejadas. Desse modo, concluí-se que há 
necessidade de que o planejamento de ensino cumpra efetivamente sua função, 
deixando de ser apenas um documento elaborado para atender uma ação 
burocrática. 
 
Palavras-chave: Planejamento. Execução. Plano de ensino.  
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ABSTRACT 

Teaching planning constitutes a guiding tool for pedagogical actions of the teacher. 
However, many times, for various reasons, such actions are not always fully 
implemented. Given this reality, the problem-point of this study is: what are the 
causes that interfere with the full implementation of planned actions by teachers? In 
line with this question the objective of this study is to analyze the causes that 
interfere with the full implementation of actions planned by the teacher. It is a 
descriptive qualitative approach which had two stages: a literature study and an 
empirical study. To carry out this research we used two questionnaires: one for 
personal and professional teachers and other issues related to educational planning 
and execution. This survey was conducted in the second half of 2014, with the 
subject eight teachers from two schools in the Municipal Network of Education Porto 
Velho (RO). The results of this study indicate that teachers believe that planning is to 
organize teaching, however, stand out as obstacles in the full implementation of that 
plan, issues such as lack of teaching resources and little time to carry out the 
planned activities. Thus, it concluded that there is need for the educational planning 
fulfills its duty, no longer just a document drawn up to meet a bureaucratic action. 
 
 

Keywords: Planning. Execution . Teaching plan .
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INTRODUÇÃO 
 

O planejamento de ensino tem papel importante para a ação educativa do 

professor. Planejar é um ato que cada homem e mulher têm que assumir na sua 

vida, é um ato que nos torna conscientes dos objetivos que queremos alcançar ao 

buscar diferentes formas de concretizar a nossa intenção. Partindo da rápida 

caracterização dessa problemática traçamos como questão problematizadora desse 

estudo, a seguinte indagação: quais as causas que interferem na execução total das 

ações planejadas pelos professores? Para responder a essa indagação, o objetivo 

geral dessa investigação consiste em analisar as causas que interferem na 

execução total das ações planejadas pelo professor.  

Os resultados desse estudo apontam que os professores acreditam que o 

planejamento serve para organizar o ensino, porém, destacam como entraves na 

execução total do referido planejamento, questões como a carência de recursos 

didáticos e pouco tempo para a realização das atividades planejadas. A pesquisa em 

pauta torna-se relevante por apontar indicadores que suscitam a necessidade do 

planejamento de ensino cumprir efetivamente sua função, deixando de ser apenas 

um documento elaborado para atender uma ação burocrática. 

Este trabalho está dividido da seguinte forma: seção I – apresentamos o 

esboço da literatura especializada na temática da pesquisa, na qual tomamos 

conhecimento da base teórica que trata do planejamento de ensino; seção II – 

explicamos sobre o desenho da investigação, onde apresentamos a motivação de 

estudo e a metodologia que fora usada para o desenvolvimento da pesquisa, e o 

perfil dos participantes desse estudo. Na seção III – apresentamos os dados obtidos 

na presente investigação e, posteriormente, a analise e interpretação desses. Por 

ultimo, apresentamos as considerações finais nas quais tecemos comentários a 

respeito dos resultados obtidos por meio da pesquisa. 
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1 PLANEJAMENTO DE ENSINO: UM DIALOGO 

  

Na prática educativa, é necessário planejamento a fim de organizar uma ação 

intencional por parte dos professores em busca de alcançar objetivos estabelecidos 

antes da ação propriamente educativa na relação educador e educando.  No âmbito 

escolar, o planejamento é parte constitutiva da sua organização, e a ação educativa 

sem planejamento se torna, muitas vezes, sem sentido e se reduzindo a mero ato 

que não possibilita o desenvolvimento dos alunos. Por isso, é importante desvelar o 

quanto se faz necessário compreender o papel dado ao planejamento por parte dos 

professores e sendo de suma importância para o processo educacional.  

Neste particular, é necessário focalizar no planejamento mais especifico que é 

o de ensino. Com intuito, de aprofundar assim, direcionando nosso trabalho e 

buscando algumas definições acerca do tema do trabalho.  

Ao pensar no planejamento nos reportamos para origem desse conforme o 

que ressaltam Christofoli et al.(2009, p. 19), “O planejamento como uma 

necessidade educacional surge com o aparecimento da escola publica a partir do 

século XVII, e aprofunda-se na medida em que se amplia o direito à educação para 

todos, expresso na legislação como o acesso à educação com qualidade social para 

todos, de todas as idades”, a qualidade é a origem do planejamento, e o que 

almejamos de alguma forma para avaliar aquilo já feito para melhorar ou ter 

eficiência. 

Na perspectiva de responder a pergunta: para que planejar? Gandin (1994, 

p.16): diz: “O planejamento é um plano que ajuda a alcançar a eficiência. Isto é, 

elaboram-se planos, implanta-se um processo de planejamento a fim de que seja 

bem-feito aquilo que se faz dentro dos limites previstos para aquela execução”. 

Portanto, a eficácia é pretendida quando na escola se tem um objetivo, que por meio 

da ação do professor, se pretende alcançar. Exemplo: se há intenção quanto à 

aprendizagem dos alunos de alguns conteúdos então, planejam-se estratégias de 

ensino para, ao final, conseguir a eficácia.  

 Na escola o espontaneísmo não pode ser prevalecente por parte dos 

professores. Queremos dizer, que toda ação do professor deve está pautada no que 

foi antecipadamente planejada. O planejamento é um instrumento para o auxílio do 

professor na prática educativa. Como a educação é um ato intencional de 

transmissão e assimilação dos conhecimentos, o planejar se torna também um ato 
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explicitamente intencional de encontrar formas de alcançar determinados objetivos. 

Para isso, como é difícil ter um conceito chave sobre planejamento, Gandin (1997, 

p.18-19) apresenta uma abrangente definição sobre o ato de planejar: 

 

a) Planejar é transformar a realidade numa direção escolhida; 
b) Planejar é organizar a própria ação; 
c) Planejar é implantar “um processo de intervenção da realidade”; 
d) Planejar é agir racionalmente; 
e) Planejar é dar clareza e precisão à própria ação; 
f) Planejar é explicitar os fundamentos da ação do grupo; 
g) Planejar é pôr em ação um conjunto de técnicas para racionalizar a   

ação; 
h) Planejar é realizar um conjunto orgânico de ações; proposto para 

aproximar uma realidade a um ideal; 
i) Planejar é realizar o que é importante e, além disso, sobreviver... se 

isso for essencial. 

 

Diante dessas várias definições, podemos verificar o quanto é uma tarefa 

difícil conceituar planejamento, ao mesmo tempo, observamos o quanto se tem uma 

riqueza nas definições dadas pelo autor acima em mostrar que um ato de planejar 

não é um ato mecânico puro e simplesmente, um ato burocrático que o professor 

tem que fazer. Tento a mesma compreensão do papel do planejamento, Silveira 

(2005, p.01) ressalta: “planejar exige transformar, organizar, intervir, agir, dar 

clareza, explicitar os fundamentos, dá o valor necessário ao que se coloca como 

essencial para o desenvolvimento do ensino aprendizagem da escola”. Tudo isso, 

corrobora, para que tenhamos um planejamento que realmente contribua para a 

ação efetiva do professor na relação com os alunos. 

Outro autor que traz uma importante colaboração para a discussão dos 

conceitos de planejamento é Dálmas (1994, p. 24-25) que ao sistematizar a partir de 

várias concepções sobre planejamento, chega a essa síntese: 

 

-todo planejamento possui teoria. Da mesma forma que a técnica, a teoria 
não é neutra, porque há um objetivo a alcançar e uma realidade a 
transformar; 
-o ato de planejar exige uma tomada de decisão, o que se propõe a fazer e 
quais as alternativas prioritárias dentro da estrutura; 
-o planejamento é um processo. Esta característica parece ser a mais 
importante, pois planejar não é algo estanque, mas uma ação contínua e 
globalizante; 
Todo planejamento encerra “ação”, sem a qual não teria sentido. Este agir 
visa um produto melhor, isto é, transformar a realidade. 

 
A partir do entendimento desse autor, podemos assinalar que o planejamento 

requer e baseia-se numa teoria que lhe dá subsídio ao ser elaborado. Além disso, é 
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preciso ter a consciência que o ato de planejar é um ato político decisório, o que 

requer a tomada de decisões, por parte do professor, a qual irá incidir diretamente 

na formação dos seus alunos, tendo como meta a transformação da realidade 

desses. Cabe ressaltar, que este autor coloca o planejamento como processo, isto é, 

não é algo simples e burocrático, mas deve estar em permanente processo de 

aperfeiçoamento e de acordo com a realidade onde se planeja.  

Por fim, Gandin (1997) destaca a “ação”, porque é imprescindível que além do 

“elaborar”, é fundamental realizar na prática o que se idealizou. Isso porque só tem 

sentido o planejamento quando se executa e no final consegue-se a eficácia, como 

já havíamos enfatizado. 

O planejamento participativo já há algum tempo vem sendo discutido ao 

direcionar formas de resolver problemas em conjunto. Dessa maneira, de forma 

geral, segundo Vianna (1986, p.23):  

 

O Planejamento Participativo constitui-se em uma estratégia de trabalho, 
que se caracteriza pela integração de todos os setores da atividade 
humana, social, num processo global, para a solução de problemas 
comuns. 

 

Assim, se coloca uma nova forma de se organizar uma ação pedagógica com 

a função de propor um modo de trabalho, pautado nas atividades de diversos 

sujeitos com o objetivo central de permitir favorecimento do processo de 

ensino/aprendizagem. Isto posto, consideramos que o trabalho individual não 

colabora amplamente na prática educativa em relação ao planejamento coletivo e 

participativo, que requer que os indivíduos inseridos na comunidades sejam sujeitos 

capazes de opinar através do diálogo, construindo um ambiente em que todos 

decidem. 

Porém, esta tarefa não é fácil quando se localiza escolas que não se 

adequaram a essa nova forma de se organizar e estabelecer o relacionamento entre 

integrantes de maneira a fomentar a elaboração de um planejamento em que todos 

têm voz, como aponta Dálmas (1994, p.28): 

 

É preciso propiciar à pessoa a possibilidade de poder vivenciar uma nova 
dimensão da vida social, na qual não participe somente da execução, mas 
também na discussão dos rumos da instituição escolar. Em outras palavras, 
presença ativa e criativa na elaboração, execução e avaliação, Isto é, na 
decisão e no fazer do planejamento. 
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Neste sentido, o planejamento participativo tem relevante impacto na escola 

quando se propõe inclusão de outros durante a decisão, propiciando à comunidade 

escolar um espaço para discutir. Por conta disso, podemos visualizar uma formação 

que contemple o aprendizado da democracia na qual todos são membros ativos da 

instituição. 

É oportuno que todos que fazem parte da gestão escolar envolvam-se nas 

tarefas pertinentes ao processo ensino e aprendizagem, para minimizar o peso das 

responsabilidades que recaem sobre os professores, tal como enfatiza Esteve 

(1999, p. 106): 

A massificação do ensino e o aumento das responsabilidades dos 
professores não se fizeram acompanhar de uma melhoria efectiva dos 
recursos materiais e das condições de trabalho em que se exerce a 
docência. Hoje em dia, o ensino de qualidade é mais fruto do voluntarismo 
dos professores do que consequência natural de condições de trabalho 
adequadas às dificuldades reais e às múltiplas tarefas educativas. 

 

 O autor manifesta sua ideia no tocante a ampliação de vagas que se fez no 

ensino público sem se preocupar com a qualidade. Assim, as condições de trabalho 

ficaram a cargo de iniciativas de professores que se empenham em desenvolver um 

planejamento que propicie a aprendizagem efetiva dos alunos. Isto imputou-lhes 

aumento de responsabilidades na sua prática pedagógica. 

Em nossas reflexões sobre a importância do planejamento de ensino, não nos 

iludimos e nem caímos na armadilha de pensar que a escola se transformará 

apenas pelo planejamento, mas partilhamos da concepção que sem o planejamento 

a escola fica impossibilitada de realizar as ações, de fato, que formam e 

desenvolvem as suas capacidades. Isto posto, é preciso rever o papel do 

planejamento por parte dos professores na construção de uma escola que realmente 

atenda as necessidades dos alunos no que diz respeito aos conhecimentos 

necessários para sua formação como homens e mulheres, sujeitos da sua própria 

história. 

Na seção a seguir, apresentamos o desenho da pesquisa em pauta. 
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2 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

Nesta seção traçamos o percurso da pesquisa iniciando pela motivação do estudo, 

seguida da questão problematizadora, bem como os objetivos e os aspectos metodológicos 

da pesquisa. 

 

2.1 MOT IVAÇÃO DO ESTUDO 

 

 A motivação para este estudo surgiu por reflexões durante as observações 

nos estágios supervisionados do curso pedagogia da Universidade Federal de 

Rondônia, durante tais observações percebi algo comum entre aqueles professores, 

tais como escolher o tema a ser trabalhado no inicio da aula, ou a partir de uma 

pagina do livro didático. 

 A identificação com o tema motivou-me a iniciar o estudo nesta área, com 

enfoque no problema dos conhecimentos que os professores têm sobre o plano de 

ensino e quais seus entraves na execução desse. Em minha concepção, o plano de 

ensino é algo de suma importância na organização da aprendizagem dos alunos. 

 

2.2 QUESTÃO PROBLEMATIZADORA DA PESQUISA E SEUS 
DESDOBRAMENTOS 
 

 Ao termino desse estudo, pretendemos apresentar os resultados referentes a 

seguinte questão problematizadora: quais as causas que interferem na execução 

total das ações planejadas pelos professores? A referida questão desdobrou-se em 

outras indagações, a saber:  

 Qual a concepção do professor sobre o planejamento de ensino?  

 Qual sua orientação para a elaboração do seu plano?  

 O professor consegue executar tudo o que planeja?  

 Quais os entraves que dificultam a execução das ações do planejamento de 

ensino?  

 Existe algum tipo de avaliação da execução do seu planejamento? 

 

2.3 OBJETIVO GERAL  

  

Em busca de respostas aos questionamentos acima mencionados , traçamos 
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o seguinte objetivo geral: investigar as causas que interferem na execução total das 

ações planejadas pelos professores. 

 

2.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

Para o desdobramento do objetivo geral dessa pesquisa, trabalhamos com os 

seguintes objetivos específicos: 

 Identificar a concepção do professor sobre o planejamento de ensino,  

 Averiguar se o professor recebe orientação para a elaboração do seu plano,  

 Constatar se o professor consegue executar tudo o que planeja, 

 Relacionar os entraves que dificultam a execução das ações do planejamento 

de ensino, 

 Identificar se há algum tipo de avaliação da execução do planejamento de 

ensino do professor. 

 

2.5 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

O estudo cumpriu atividades de pesquisa que atenderam as características a 

seguir:  

 

2.5.1 Caracterização 

 

A pesquisa em questão, de acordo com os objetivos gerais, é do tipo 

descritivo, tendo em vista que busca uma aproximação maior do problema 

investigado, com intuito de deixá-lo mais nítido, como bem explica o autor GIL (2002, 

p. 42): 

As pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição das 
características de determinada população ou fenômeno ou, então, o 
estabelecimento de relações entre variáveis. São inúmeros os estudos que 
podem ser classificados sob este título e uma de suas características mais 
significativas está na utilização de técnicas padronizadas de coleta de 
dados, tais como o questionário e a observação sistemática. 

 

Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa, pois dessa forma, é 

possível atingir os objetivos traçados conhecermos a partir de observação, reflexão 

e interpretação de dados. Buscando uma aproximação singular, estando dispostos a 
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descobrir o fenômeno. 

 

2.5.2 Procedimentos Metodológicos 

 

Com base nos procedimentos técnicos adotados a pesquisa possui duas 

fases, uma bibliográfica e a outra empírica.  

 

2.5.2.1 Etapa de estudos bibliográficos 

 

Destinou-se à revisão teórica através da análise da literatura especializada, 

bem como estudos de artigos científicos pertinentes a área investigada. De acordo 

com Gil (2002, p. 44) “A pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material 

já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos”. O autor em 

pauta, destaca ainda as vantagens de recorrer a este tipo de pesquisa, enfatizando:  

 

[...] no fato de permitir ao investigador a cobertura de uma gama de 
fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar 
diretamente. Essa vantagem torna-se particularmente importante quando o 
problema de pesquisa requer dados muito dispersos pelo espaço. 

 

Desse modo é possível obter acesso a vastas informações sobre a 

problemática investigada. Nessa etapa foram realizadas leituras e fichamentos, no 

inicio da pesquisa e se estendeu até a fase de análise dos dados. As fontes foram 

livros, artigos e textos da lei conforme indicados na referência. 

 

2.5.2.2 Etapa do estudo empírico 
 

Na pesquisa empírica buscamos fizemos o levantamento de dados junto aos 

professores investigados, esse consiste em uma parte fundamental para 

compreendermos a realidade investigada, vez que só conhecendo o fenômeno tal 

qual se inscreve é que se faz possível refletir sobre a sua configuração em seus 

aspectos.  

Isso posto, e com o auxílio do referido autor, Gil (p.51), destacamos as 

vantagens do levantamento de dados: 

 

Dentre as principais vantagens dos levantamentos estão: a) Conhecimento 
direto da realidade. À medida que as próprias pessoas informam acerca de 
seu comportamento, crenças e opiniões, a investigação torna-se mais livre 
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de interpretações calcadas no subjetivismo dos pesquisadores. b) Economia 
e rapidez. Desde que se tenha uma equipe de entrevistadores, codificadores 
e tabuladores devidamente treinados, torna-se possível a obtenção de 
grande quantidade de dados em curto espaço de tempo. Por outro lado, 
quando os dados são obtidos mediante questionários, os custos tornam-se 
relativamente baixos. c) Quantificação. Os dados obtidos mediante 
levantamentos podem ser agrupados em tabelas, possibilitando a sua 
análise estatística. As variáveis em estudo podem ser codificadas, 
permitindo o uso de correlações e outros procedimentos estatísticos. À 
medida que os levantamentos se valem de amostras probabilísticas, torna-
se possível até mesmo conhecer a margem de erro dos resultados obtidos. 

 

Com vistas a concretizarmos as atividades pertinentes ao estudo empírico, 

selecionamos os seguintes procedimentos: 

 

A. Visita às escolas, munidos do termo de apresentação, para solicitar 

consentimento para realização da pesquisa: Dias antes de entrevistar os sujeitos 

desse estudo, comparecemos às escolas que estão situadas na Rua José Amador 

dos Reis em Porto Velho-RO, para conversar com diretores e coordenadores a fim 

de solicitar a permissão e saber qual o turno em que poderíamos encontrar a 

presença de professores dispostos a colaborar com a pesquisa, e depois de serem 

informados, os gestores de ambas as escolas autorizaram e indicaram um dia em 

que poderíamos fazer a pesquisa junto aos professores sem que interferisse muito 

no funcionamento das atividades das escolas. Uma vez autorizado abriu-se o 

caminho para a realização da pesquisa. 

 

B. Contato com os sujeitos da pesquisa, para expor o objetivo do estudo 

e lograr concordância quanto à participação na pesquisa: Depois da autorização 

dos gestores no dia oportuno, fomos encaminhados para presença dos professores 

nas escolas, esses foram abordados de um a um, nas próprias salas de aula ou na 

sala dos professores. Os objetivos da pesquisa foram apresentados aos docentes 

que consentiram em participar do estudo assinando o termo de consentimento livre e 

esclarecido. 

 

C. Levantamento de Dados (perfil) referentes às características pessoais e 

profissionais dos participantes do estudo, com intuito de verificar o perfil dos 

professores, utilizamos um questionário que fora aplicado em duas escolas 

municipais de Porto Velho, contendo perguntas previamente elaboradas e em 

seguida respondidas pelos próprios professores. 
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D. Aplicação do questionário: A aplicação foi realizada no segundo 

semestre de 2014. Depois de conversar com os docentes lemos as perguntas e 

explicamos cada questão, e logo após pedimos que os professores as 

respondessem com suas próprias palavras. 

 

E. Organização, análise, interpretação e fundamentação dos dados 

obtidos: As respostas dos professores foram tabuladas para o levantamento do 

perfil dos docentes. À luz da Análise de Conteúdo pensada por Bardin (2009), as 

respostas da entrevista foram analisadas com base no critério de recorrência de 

sentido comum encontrados nas respostas dos professores, fato que possibilitou 

subsídio para a criação das categorias que foram examinadas por meio de 

procedimentos interpretativos. 

 

2.6 SUJEITOS DA INVESTIGAÇÃO 

 

Constituem sujeitos desse estudo oito (08) professores da rede Municipal de 

Educação de Porto Velho (RO) que serão referenciados através de pseudônimos a 

fim de conservar o anonimato, garantido no momento da entrevista e respeitando as 

normas éticas, desse modo os professores serão representados da seguinte forma: 

professor A, B, C, D, E, F, G e H.  

Com base na etapa empírica da pesquisa, foi possível traçar o perfil dos 

professores participantes dessa investigação, com relação aos seus dados pessoais 

e profissionais, como nos mostram os dados seguir: 

 
Quadro 1 

Dados pessoais dos professores investigados 
 

Dados pessoais % % % 

Sexo Masculino (12,5%) Feminino 
 (87,5%) 

--- 

Idade 20 - 29  
(12,5%) 

30 – 49  
(62,5%) 

50 ou mais 
(25,0%) 

Fonte: pesquisa de campo, Porto Velho, 2014. 

 

Com relação ao gênero dos entrevistados, a maioria é do sexo feminino, o 

que comprova uma realidade histórica, que é a presença majoritária da figura 
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feminina exercendo a profissão docente do Ensino Fundamental, além do que a 

maior parte são de pessoas com mais de trinta anos. 

 

Quadro 2 
Dados da formação dos professores investigados 

 

Dados da Formação % % 

Tipo de instituição da formação em 
Nível Médio 

Pública (100%) Particular (0%) 

Ano de conclusão do Ensino Médio Entre 1984 a 1999 
(62,5%) 

Entre 2000 a 2008 
(37,5%) 

Ano de conclusão da graduação 1998 a 2010 
(87,5%) 

2011 a 2013 
(12,5%) 

Tipo de instituição onde cursaram a 
Graduação 

Universidade Publica 
(87,5%) 

Instituição Privada 
(12,5%) 

Curso de especialização SIM (62,5%) NÃO (37,5%) 

Tipo de instituição onde cursaram a 
especialização 

Pública (20%) Privada (80%) 

Fonte: pesquisa de campo, Porto Velho, 2014. 

 

 Ao analisarmos o quadro acima, constamos que a maioria da graduação dos 

professores foi feita em instituições publicas antes do ano de 2010, no entanto, no 

que se refere aos cursos de especialização a maior parte dos entrevistados concluiu 

em instituições privadas, o que nos leva ao entendimento de que há uma 

necessidade de políticas públicas que levem a formação continuada de forma 

gratuita a estes profissionais, considerando que, a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação de 1996 (LDB), em seu art. 63, inciso III, versa que os institutos 

superiores de educação deverão fornecer programas de formação continuada para 

profissionais da educação de diversos níveis, e também o que está disposto no art. 

67, inciso II, que afirma que os sistemas de ensino deverão promover a valorização 

dos profissionais da educação, com aperfeiçoamento profissional continuado. Por 

conseguinte, verificamos que na realidade desses professores o que está previsto 

em lei não está sendo efetivado. 
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Quadro 3 
Dados Profissionais dos professores investigados 

 
Dados profissionais % % % 

Tempo de experiência 

como docente 

(25,0%) - de 1 a 

6 anos 

(62,5%) - entre 7 e 

15 anos 

(12,5%) – mais de 

20 anos 

Vínculo empregatício (100%) – efetivo (0%) - emergencial --- 

Jornada de trabalho (25.0%) – 20 

horas 

(62,5%) – 40 horas (12,5%) – 60 horas 

Número de turmas (25,0%) - 1 turma (62,5%)  - 2 turmas (12,5%) – 3 turmas 

Número de alunos por 

turma 

(0%) - de 10 a 15 

alunos 

(87,5%) - de 25 a 35 

alunos 

(12,5%) mais de 

35 alunos 

Fonte: pesquisa de campo, Porto Velho, 2014. 

 

Os professores têm em media duas turmas com pelo menos 35 alunos cada, 

todos possuem vínculo empregatício efetivo na escola e suas jornadas são de ao 

menos 40 horas semanais. No que se refere à experiência profissional, os 

entrevistados tem entre 7 e 15 anos de trabalho docente.  

Depois de termos traçado o perfil agora iremos apontar o lócus da 

investigação dessa pesquisa. 

 

2.7 LÓCUS DA INVESTIGAÇÃO 

 

 Foram visitadas dois (02) estabelecimentos de ensino fundamental da rede 

municipal do município de Porto Velho (RO), sendo selecionadas com base em 

nossa curiosidade enquanto pesquisadores, de conhecer a realidade docente do 

referido município. 

A primeira instituição onde aplicamos o questionário foi numa Escola 

Municipal de Ensino Fundamental, localizada na Zona Leste. O estabelecimento foi 

fundado em 1986, atualmente atende uma clientela de 961 alunos, os quais 

frequentam turmas do 1º a 5º ano na manhã e tarde, e no período da noite na 

Educação de Jovens e Adultos da 2ª ao 8ª, com um número de 33 Professores (3 

estão cursando Pedagogia) e 28 funcionários integram os setores administrativos. A 

escola possui 11 salas de aula, 01 cozinha, 01 refeitório, 02 pátios um coberto e 

outro aberto, 01 sala dos professores, 01 secretaria, 01 diretoria, 01 sala 

multifuncional, 01 laboratório de informática, 03 banheiros, o Projeto Politico 

Pedagógico vigente é de 2013. 
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 A segunda instituição que visitamos foi uma Escola Municipal de Ensino 

Fundamental, localizada no bairro Cascalheira, zona leste, fundada em 2010. 

Atualmente atende uma clientela de 760 alunos, os quais frequentam do 1º a 5º ano 

na manhã e tarde, com um número de 30 Professores e 14 funcionários que 

integram os setores administrativos. A escola possui 14 salas de aula, 01 cozinha, 

01 refeitório, 01 pátio, 01 sala dos professores, 01 secretaria, 01 diretoria, 01 sala de 

leitura, 04 banheiros (02 adaptados para crianças), o Projeto Politico Pedagógico 

vigente é de 2013 e o de 2014 está em fase conclusão. 

 Com base na literatura especifica sobre a temática investigada e na aplicação 

dos questionários para obtenção dos dados pessoais e do estudo empírico, 

apresentamos na seção a seguir a analise e discussão dos dados desse estudo. 
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3 APROXIMAÇÕES E DISTANCIAMENTOS ENTRE O PLANEJADO E O 
EXECUTADO: AS VOZES DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE 
PORTO VELHO-RO 
 

Após analisarmos os dados obtidos por meio do questionário junto aos 

professores, foi possível, a partir dos fragmentos de suas falas tendo como critérios 

a similaridade e a frequência das respostas, criarmos à luz da Análise de Conteúdo, 

com fundamentação em Bardin (2009), categorias de análise, conforme 

apresentamos a seguir: 

A primeira indagação que fizemos aos professores foi: Na sua concepção 

qual o papel do planejamento de ensino? De acordo com as respostas, criamos a 

categoria: 

Categoria 1: Professores que acreditam que o planejamento serve para 
organizar e orientar o ensino. 

 

Do total de 08 professores entrevistados, 05 acreditam que o planejamento 

serve para organizar e orientar o ensino.  

Orientar e organizar seus conteúdos programáticos para desenvolver um 
ensino de qualidade. (Professor B) 
 
Organizar as ações pedagógicas para a rotina. (Professor C) 
 
Organização e coordenação em relação aos objetivos propostos. (Professor 
D) 
 
Papel é para organizar melhor os conteúdos aplicado em sala e para ter 
uma linha à seguir durante a aula. (Professor F) 
 
É para nos orientarmos melhor, procuramos preparar nossas aulas 
verificando os direitos de aprendizagem dos nossos alunos é isso é um 
pouco minucioso precisa ser planejado. (Professor H) 

 

 O que podemos observar é que a ideia de planejamento enquanto 

organização e orientação são recorrentes nas falas dos professores. Esses atrelam 

o planejamento a algo como traçar caminhos a serem seguidos, e instruir métodos 

para se orientar durante as aulas. Tal compreensão encontra respaldo em Gandin 

(1997, p.18-19), que afirma “uma das definições de planejamento é organizar a 

própria ação”. Mas este é um conceito ainda muito superficial, porque como já 

observamos o planejamento educacional é algo contínuo que vai da análise à 

observação, do planejamento à execução e, por fim, à avaliação. 

 

 Os demais professores têm uma concepção diferenciada a respeito do 
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planejamento, as quais estão relacionadas a questões como: 

Avaliar e reavaliar o processo de ensino-aprendizagem. (Professor A) 
 
É uma ferramenta fundamental no trabalho do professor que busca atingir 
seu objetivo, pois traça metas a serem alcançadas. (Professor E) 
 
Para facilitar o trabalho do professor. (Professor G) 

 

 Nessas respostas é possível observar a ideia de planejamento como um 

direcionamento para avaliação e reavaliação do ensino e aprendizagem, bem como 

um instrumento norteador do trabalho do professor. Essa ideia pode ser ancorada no 

pensamento de Gandin (1997, p.18-19) que dentre as diversas definições entende 

que “planejar é dar clareza e precisão à própria ação”. Com essa definição fica 

explicita a importância do professor ter um documento que direcione a sua prática 

pedagógica. 

 

A segunda indagação que fizemos aos professores foi: Você recebe 

orientação quanto à elaboração do seu planejamento? De acordo com as respostas, 

criamos a categoria: 

 

Categoria 1: Professores que recebem orientação quanto a elaboração do 

planejamento 

 

Do total de 08 professores entrevistados, 06 afirmam que recebem orientação 

quanto à elaboração do plano. 

 

 Observam-se destes professores que em suas realidades existe o 

planejamento participativo, o qual segundo Dalmás (1994, p.28) “visa integralizar 

todos os âmbitos escolares e proporcionar um melhor desenvolvimento do ensino na 

instituição”. A partir desta afirmação, podemos concluir que a participação integrada 

de vários agentes escolares no processo do planejamento é um fator de 

corresponsabilidade para o sucesso das metas. 

 

A terceira indagação que fizemos aos professores foi: Você consegue 

executar parcialmente, totalmente ou não executa o que se planeja? De acordo com 

as respostas, criamos a categoria: 
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Categoria 1: Professores que executam o planejamento parcialmente 

Todos os professores entrevistados afirmam que executam o planejamento 

parcialmente.  

Às vezes, consigo, pois sempre ou de vez enquanto nos deparamos com 
situações que requer que mudança no plano, e inovem do ou 
desenvolvendo estratégias pertinentes a situação. (Professor B) 
 
Parcialmente, pois às vezes os alunos tem dificuldade em determinado 
assunto. (Professor F) 
 
Parcialmente pelo tempo das aulas e alguns questionamento dos alunos 
que completam a executar o planejado. (Professor G) 
 

 De acordo com Silveira (2005, p.01) o planejamento é um processo que exige 

organização, sistematização, previsão, decisão e outros aspectos para garantir a 

eficiência e a eficácia de uma ação, segundo essas diretrizes um professor conhece 

sua turma e o seu ambiente, então ele deve tomar proveito de tudo para alavancar o 

processo de ensino e aprendizagem, com este conhecimento, o docente consegue 

executar totalmente suas aulas, posto que o próprio precise rever suas ações para 

que haja conclusão total do plano. Frisando esta questão, Gandin (1997. P.23) 

aborda que “um plano é bom quando contém em si a força do que o faz entrar em 

execução. Ele deve ser tal que seja mais fácil executá-lo do que deixá-lo na gaveta”. 

Com esse pensamento, o referido autor nos leva a reflexão de que o plano de 

ensino do professor não deve atender apenas às exigências burocráticas como já 

resaltamos anteriormente. 

A quarta indagação que fizemos aos professores foi: Quais os entraves que 

dificultam a execução das ações do seu planejamento de ensino? De acordo com as 

respostas, criamos as categorias: 

 

Categoria 1: Entrave relacionado á  escassez de  recursos didáticos  

Do total de 08 professores entrevistados, 05 dizem que seus entraves na 

execução do plano são poucos recursos didáticos disponíveis na instituição escolar. 

 
Poucos recursos, as adversidades do dia a dia. (Professor A) 
 
Às vezes são situações de materiais ou diversos. Ex.: Na verdade nenhum. 
Apenas situações de sala com os alunos que requer rever o plano e 
modifica-la se for o caso. (Professor B) 
 
Ausência de tecnologias (internet para todo o prédio) de aparelhagem 
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eficiente de áudio e vídeo suficiente as necessidades básicas e condições 
físicas de sala de aula. (Professor C) 
 
Recursos pedagógicos, mas muitos alunos precisam de necessidades que 
precisam mudar o plano. (Professor D) 
 
Às vezes a falta de material didático. (Professor G) 

 

 De acordo com esses professores, o maior problema na execução do plano é 

a indisponibilidade de recursos didáticos para as aulas, essa realidade é apontada 

por Esteve (1999, p. 106) quando afirma:  

 
A falta de recursos generalizada aparece, em diferentes trabalhos de 
investigação, como um dos factores que fomentam o mal-estar docente. De 
facto, os professores que encaram a renovação pedagógica do seu trabalho 
vêem-se, frequentemente, limitados pela falta do material didático 
necessário e de recursos para adquiri-lo. Muitos professores denunciam a 
inexistência dos meios necessários ao desenvolvimento da renovação 
metodológica que a sociedade e as autoridades educativas exigem. A 
médio prazo, esta situação provoca a inibição do professor. 

 

 No pensamento do autor, percebemos que as condições do trabalho docente 

não são condizentes com a necessidade de implementação de atividades 

inovadoras e um ensino de qualidade. 

 

Categoria 2: entrave  relacionado a não otimização do tempo escolar  

Do total de 08 professores entrevistados, 03 dizem que seus entraves na 

execução do plano são relacionados com o tempo (horas). A seguir destacamos 

suas falas: 

O tempo que muitas vezes é reduzido (visto que trabalho com a EJA) e a 
falta de compromisso. (Professor E) 
 
Quando ocorre algum imprevisto, exemplo: falta de agua, energia ou 
merenda. (Professor F) 
 
Normalmente surgem assuntos que importantes que devem ser trabalhados 
no momento e às vezes o planejamento não da para ser executado 
conforme planejado.(Professor H) 
 

  Conforme o autor Gandin (1997, p.23) convém ressaltar ainda que dentro de 

um processo de planejamento, cujo espaço de tempo futuro é indefinido, o(s) 

plano(s) tem duração bem fixada. Então, o tempo de extensão das aulas e das 

atividades é algo previamente estabelecido, entretanto há possibilidade de ocorrer 

algum imprevisto de ultima hora, fruto de algo do acaso e não de responsabilidade 

do professor, mas que ele deverá voltar ao ponto onde parou para que não haja 
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lacunas no plano em longo prazo. 

 

A quinta indagação que fizemos aos professores foi: Existem 

acompanhamento e avaliação da execução do planejamento de ensino? De acordo 

com as respostas, criamos a categoria: 

 

Categoria 1:  Professores que apontam que há avaliação quanto ao 

planejamento de ensino 

 

Todos os professores entrevistados dizem que há avaliação em relação à 

questão da execução do planejamento de ensino da instituição escolar. 

 

Gandin (1997, p.93) ressalta que “a avaliação correta é aquela que 

esclarecerá qual foi o ponto fraco da referida cadeia”. E Dalmás (1994, p.34), 

acrescenta que a avaliação é o motor que assegura o dinamismo do plano, pela 

constante atualização através de sucessivas revisões e reformulações. Esta possui 

duplo aspecto: de controle e de realimentação e se faz presente no todo e em cada 

parte. Ambos os autores supracitados apontam que a elaboração do plano é 

constante e que a avaliação não está somente na finalidade do plano, mas também 

no início como obtenção de dados para traçar um diagnóstico com vistas ao alcance 

de novas ações. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Ao concluir este estudo, tecemos as seguintes considerações relacionadas 

aos objetivos que nos propusemos a alcançar. 

No tocante a identificação da concepção que norteia o planejamento de 

ensino dos professores, os resultados indicam que a concepção que os docentes 

têm sobre plano é que eles compreendem sua importância para orientar no processo 

de ensino e aprendizagem, no entanto, não conseguem concebê-lo de forma que 

possam executá-lo conforme o planejado.  

No que diz respeito à averiguação se o professor recebe orientação para a 

elaboração do seu plano, os resultados indicam que em suas realidades existe o 

planejamento participativo, sendo esse um fator de corresponsabilidade para o 

sucesso das metas. 

Sobre a constatação quanto à execução total do plano de ensino, os dados 

revelam que os docentes executam parcialmente, o que se faz questionar a 

elaboração do plano, pois esse só se torna eficaz quando se tem em si a precisão 

de ser executado em sua totalidade e que não deve atender apenas às exigências 

burocráticas. 

Acerca dos entraves que dificultam a execução das ações do planejamento 

de ensino, foi possível verificar que o maior problema na execução do plano é a 

indisponibilidade de recursos didáticos para as aulas, porque as condições do 

trabalho docente não são condizentes com a necessidade de implementação de 

atividades inovadoras e um ensino de qualidade. Outro fator que também que 

dificulta a execução do plano está relacionado ao tempo/hora, entretanto, convém 

ressaltar que embora o plano de ensino tenha duração bem fixada, esse é flexível, 

portanto, sujeito a um replanejamento em casos de imprevistos. 

Quanto à Identificação se há algum tipo de avaliação da execução do 

planejamento de ensino do professor, os resultados apontados pelos sujeitos desse 

estudo indicam que em suas realidades a referida avaliação se faz presente, o que 

nos leva ao entendimento de que essa possa servir para equacionar possíveis 

entraves e nortear novas ações. 

Ante a todos os resultados dessa investigação, concluímos que o 

planejamento de ensino é um instrumento que direciona a prática pedagógica do 

professor devendo esse ser dinâmico e flexível.  
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Como contribuição desse estudo, entendemos que seria importante um 

acompanhamento sistemático de sua operacionalização, evitando distanciamentos 

entre o planejado e o executado.  
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APÊNDICE A - ESTRUTURA DA ESCOLA 
 
 
 
 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA 

 

Formulário da Estrutura da Escola 

 

Nome da instituição:______________________________________________________ 

Endereço:___________________________________________________Nº:_________ 

Bairro:_____________________________ 

Ano de criação:_____ 

Ano do ultimo PPP vigente:_____ 

 

Turnos de Funcionamento e horário: 

(  )Manhã das ______as______ 

(  )Tarde das ______as______ 

(  )Noite das ______as______(Obs.:_____________________________________) 

Quais os anos ofertados:____________ 

Número de Turmas:________________ 

Número de Alunos:________________ 

A estrutura da escola possui: 

Número de Salas de aula:___________ 

Número de Banheiros:______________(Obs.:Nº de adaptados:_________) 

Número de Banheiros para os professores:__________ 

(  )Biblioteca 

(  )Cozinha 

(  )Refeitório 

(  )Pátio 

(  )Quadra de esporte 

(  )Sala de Professores 

(  )Secretaria 

(  )Sala multifuncional 

(  )Brinquedoteca 

(  )Diretoria 

(  )Laboratório de Informática 

(  )Sala de Vídeo 
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(  )Sala de Leitura 

(  )Outros:___________________________________________________________. 

 

 

Funcionários da escola: 
 

Número de Professores:____________(Obs.:______________________________________) 

Diretor(a): 

Vice-diretor(a): 

Coordenador(a): 

Supervisor(a): 

Orientador(a): 

Secretario(a): 

Auxiliar de Secretaria(a): 

Porteiro(a): 

Merendeira(o): 

Serviços-gerais: 

Outros:__________________________________. 
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APÊNDICE B – PERFIL DO PROFESSOR 
 

 

 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 
NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 
CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA 

 

QUESTIONÁRIO APLICADO AOS PROFESSORES 

1. Dados pessoais 

Sexo: (   ) masculino (   ) feminino 

Idade: (   ) 20-29  (   ) 30-39  (   ) 40-49  (   ) 50-59 

2. Nível de Escolaridade 

Ano de conclusão: ______ 

Instituição: __________________________________________________________ 

- Curso de Graduação 

Nome do curso: ______________________________________________________ 

(   ) concluído 

(   ) não-concluído 

(   ) em curso 

Ano de conclusão: ______________ 

Instituição: __________________________________________________________ 

- Curso de Especialização: 

(   ) concluído  (   ) em curso 

Área: _______________________________________________________________ 

Instituição: __________________________________________________________ 

3. Dados Profissionais 

Experiência como docente: ______________ anos. 

Vínculo empregatício: (   ) efetivo (   ) emergencial 
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4. Jornada de Trabalho 

(   ) 20 horas semanais 

(   ) 40 horas semanais 

(   ) 60 horas semanais 

Número de turmas: ______________________ 

 

Número de alunos por turma: ______________ 
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Apêndice C – Questionário  
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

Questionário 

1- Na sua concepção qual o papel do planejamento de ensino? 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

____________________________________ 

2- Você recebe orientação quanto à elaboração do seu 

planejamento? 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

____________________________________ 

3- Você consegue executar parcialmente, totalmente ou não executa 

o que se planeja? 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

____________________________________ 

4- Quais os entraves que dificultam a execução das ações do seu 

planejamento de ensino? 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________
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______________________________________________________

____________________________________ 

5- Existem acompanhamento e avaliação da execução do 

planejamento de ensino? 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

____________________________________ 
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APÊNDICE D – RESPOSTAS DOS PROFESSORES 

 

 

As Perguntas com os questionários respondidos pelos próprios 

professores entrevistados que serviram para analise na Seção III (p. 

26). 
 

Quadro 4 
Concepção dos professores sobre o planejamento de ensino  

 

Pergunta 1: Na sua concepção qual o papel do planejamento de ensino? 

Professores Respostas 

A Avaliar e reavaliar o processo de ensino-aprendizagem. 

B Orientar e organizar seus conteúdos programáticos para desenvolver 
um ensino de qualidade. 

C  Organizar as ações pedagógicas para a rotina. 

D Organização e coordenação em relação aos objetivos propostos. 

E É uma ferramenta fundamental no trabalho do professor que busca 
atingir seu objetivo, pois traça metas a serem alcançadas. 

F Papel é para organizar melhor os conteúdos aplicado em sala e para 
ter uma linha à seguir durante a aula. 

G Para facilitar o trabalho do professor. 

H É para nos orientarmos melhor, procuramos preparar nossas aulas 
verificando os direitos de aprendizagem dos nossos alunos é isso é 
um pouco minucioso precisa ser planejado. 

Fonte: pesquisa de Campo, Porto Velho, 2014. 

Quadro 5 
Orientação sobre o planejamento de ensino 

Pergunta 2: Você recebe orientação quanto à elaboração do seu planejamento? 

Professores Respostas 

A Às vezes, pois a escola está com defasagem de funcionários o que 
compromete o trabalho da supervisão, uma vez que ela desenvolve 
vários papeis dentro da escola. 

B Sim. 

C Sim 

D Sim. 

E Não. 

F Não, pois já me baseio pelo plano de curso. 

G Às vezes com a supervisão. 

H Sim, no inicio do ano letivo os professores junto com a supervisora 
nos juntamos para planejar a nossa ementa. 

Fonte: pesquisa de Campo, Porto Velho, 2014. 
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Quadro 6 

Execução do planejamento de ensino 

Pergunta 3: Você consegue executar parcialmente, totalmente ou não executa o 
que se planeja? 

Professores Respostas 

A Sim, parcialmente sim. 

B Às vezes, consigo, pois sempre ou de vez enquanto nos deparamos 
com situações que requer que mudança no plano, e inovem do ou 
desenvolvendo estratégias pertinentes a situação. 

C Na maioria das vezes sim. 

D Parcialmente. 

E Costumo executar o que planejo, caso contrario não há fundamento. 
Geralmente consigo alcançar totalmente (+- 60%), porem algumas 
vezes parcialmente. 

F Parcialmente, pois as vezes os alunos tem dificuldade em 
determinado assunto. 

G Parcialmente pelo tempo das aulas e alguns questionamento dos 
alunos que completam a executar o planejado. 

H Parcialmente. 

Fonte: pesquisa de Campo, Porto Velho, 2014. 
 

Quadro 7 
Os entraves no planejamento de ensino 

Pergunta 4: Quais os entraves que dificultam a execução das ações do seu 
planejamento de ensino? 

Professores Respostas 

A Poucos recursos, as adversidades do dia a dia. 

B Às vezes são situações de materiais ou diversos. Ex.: Na verdade 
nenhum. Apenas situações de sala com os alunos que requer rever o 
plano e modifica-la se for o caso. 

C Ausência de tecnologias (internet para todo o prédio) de 
aparelhagem eficiente de áudio e vídeo suficiente as necessidades 
básicas e condições físicas de sala de aula. 

D Recursos pedagógicos, mas muitos alunos precisam de 
necessidades que precisam mudar o plano. 

E O tempo que muitas vezes é reduzido (visto que trabalho com a EJA) 
e a falta de compromisso  

F Quando ocorre algum imprevisto, exemplo: falta de agua, energia ou 
merenda. 

G Às vezes a falta de material didático. 

H Normalmente surgem assuntos que importantes que devem ser 
trabalhados no momento e às vezes o planejamento não da para ser 
executado conforme planejado. 

Fonte: pesquisa de Campo, Porto Velho, 2014. 
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Quadro 8 
Acompanhamento e avaliação do planejamento de ensino 

Pergunta 5: Existe acompanhamento e avaliação da execução do planejamento 
de ensino? 

Professores Respostas 

A Sim, embora se esbarre na situação já mencionada. 

B Sim. 

C Sim. 

D Sim. 

E Sim. 

F Sim, uma vez por semana. 

G Sim através da ementa. 

H Sim, normalmente no período de avaliações bimestrais. 
Fonte: pesquisa de Campo, Porto Velho, 2014. 


