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“Mude seu falar que eu mudo meu ouvir.” 

 

(ASSOCIAÇÃO CARPE DIEM et all)



RESUMO 

 

O presente trabalho demonstra a articulação e necessária determinação ideológica que deve 

existir entre o planejamento e a avaliação na escola. Para tanto, aborda que há uma ideologia 

determinante, intrinsecamente, ligada ao ato de planejar, pois o mesmo é carregado de 

intencionalidade humana. Essa intencionalidade nas ações pedagógicas, previstas no 

planejamento escolar, pode ser motivado pelo comprometimento ideológico de quem o 

idealiza, conduzindo o aprendizado do aluno para este fim, em que acredita e formulou suas 

ideias, partindo de teorias pré-existentes. Ademais, no meio escolar, o planejamento pode ser 

utilizado como modo de prever a administração de recursos, portanto, acaba sendo 

influenciado por questões das relações sociais entre escola, professores e alunos, além de 

influências econômicas, políticas e culturais. Dessa forma, necessita exercer também um 

papel político dentro da escola. Este trabalho aborda as particularidades de um planejamento 

educacional, os seus tipos, funções e as etapas de um planejamento escolar, ademais, discorre 

sobre o conceito de planejamento curricular. Explicita, detalhadamente, as características de 

um planejamento e os tipos de planos na escola. Versando sobre a articulação entre 

planejamento e avaliação, apresentam-se, nesse trabalho, os conceitos e ideologias do campo 

desta última, a sua prática em nossa atualidade, bem como uma proposta de uma avaliação 

como instrumento de emancipação. Finalizando as colocações desse objeto de estudo, 

considera-se que o Projeto Político Pedagógico é o primeiro passo dessa articulação, seguido 

do planejamento de ensino, que encerra em sua idealização, uma previsão da avaliação da 

aprendizagem a ser aplicada com o alunado. Portanto, conclui-se que não há avaliação da 

aprendizagem, sem planejamento escolar que a embase ideologicamente. Afirma-se, pois, que 

planejamento e avaliação na escola devem ser articulados e com determinação ideológica 

própria que os regule, visando o sucesso da aprendizagem do educando. 

 

Palavras-chave: Avaliação. Ideologia. Planejamento.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Muito se tem falado da importância do planejamento docente, porém ainda 

verificamos dificuldades à sua aplicabilidade. Nota-se, ao mesmo tempo, que diversos fatores 

sociais, profissionais e pessoais podem contribuir para a falta de aplicação desse 

planejamento, o que, por conseguinte, afeta sobremaneira o discente acadêmico e, 

principalmente, a sua formação como profissional e como cidadão (LIBÂNEO, 1994; 

LUCKESI, 2005).  

Muitas pesquisas realizadas, atualmente, têm o enfoque na avaliação do aluno, em 

como esse se apropria do conhecimento através dessa avaliação e nas metodologias aplicadas 

para essa mesma avaliação, sem que se possa averiguar se a origem desses modelos 

avaliativos é direcionada para o que se deseja que o aluno aprenda e em que se deseja que ele 

se transforme (HOFFMANN, 2009; LUCKESI, 2011).  

A falta de clareza do uso da ementa pode confundir tanto o docente, por achar que ela 

pode ser usada como um planejamento, quanto o discente por achar que pode seguir as aulas 

pelos: objetivos, conteúdo programático, avaliações etc. As poucas pesquisas sobre o uso 

correto do planejamento, objetivando o crescimento do discente como aluno e cidadão, 

pesquisando seus resultados e analisando seu conteúdo, possibilita saber como o professor 

está dando diretividade em seu planejamento e realizar um comparativo entre que resultado 

pretende ter e o que está obtendo do corpo discente. Pode-se também analisar de que modo o 

docente está atuando sobre o conhecimento: se como mero repetidor ou se transformador do 

conhecimento (HOFFMANN, 2009; LUCKESI, 2011).  

Indubitavelmente, o planejamento é um assunto que sempre está nas bases de 

discussões de qualquer instância de ensino. Este norteia todas as ações docentes e discentes 

dentro do processo de ensino-aprendizagem. Sua notoriedade advém também da dificuldade 

de sua aplicabilidade e qualidade no decorrer das aplicações docentes. Portanto, muito se fala 

da dificuldade com que os docentes ainda têm de formular, colocar em prática e avaliar o seu 

próprio planejamento (DEMO, 2008; HOFFMANN, 2009; LIBÂNEO, 1994; LUCKESI, 

2005, 2011).  

 Em vista desse cenário, o objetivo desse trabalho é ampliar os conhecimentos acerca 

dos conceitos de planejamento e analisar se esse carrega em si uma intencionalidade humana 

e se é norteado por algum comprometimento ideológico, através da análise bibliográfica de 
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diversos autores especialistas no assunto. Analisar-se-á da mesma forma, suas etapas, tipos e 

características a fim de entender a sua importância no processo da didática, destacando as 

características de um bom planejamento de ensino e toda a sua repercussão na sala de aula. 

 Como vamos explorar conhecimentos sobre o planejamento educacional é 

imprescindível, pois, falar de avaliação, já que um e outro são partes integrantes de um 

processo importante da construção do conhecimento. Sendo assim, discorrer-se-á sobre as 

questões da prática da avaliação em nossa atualidade, seus ranços e avanços, e como essa aos 

poucos está sendo manifestada como instrumento de emancipação e transformação do fazer 

docente. 

 Por fim, será concatenado nesse trabalho, uma articulação entre planejamento e 

avaliação como uma necessária determinação ideológica possível e imprescindível de 

acontecer para que se tenha um processo de ensino-aprendizagem com qualidade.  
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2 PLANEJAMENTO: CONCEITO E IDEOLOGIA 

 

Ferreira (1999), explicitando os sentidos das palavras em seu Dicionário Aurélio 

eletrônico, nos incita a entender que planejamento é o (a): 

 

1.  Ato ou efeito de planejar.  
2.  Trabalho de preparação para qualquer empreendimento, segundo 
roteiro e métodos determinados; planificação;     
3.  Processo que leva ao estabelecimento de um conjunto coordenado de 
ações (pelo governo, pela direção de uma empresa, etc.) visando à 
consecução de determinados objetivos.   
4.  Elaboração de planos ou programas governamentais, especialmente 
na área econômica e social. 
 

Podemos inferir desses conceitos que o planejamento não é um ato pronto e 

acabado, que se pode fazer instantaneamente, pelo contrário, temos a certeza de que se trata 

de um processo, visando à consecução de objetivos, portanto, requer tempo e cuidado em sua 

elaboração. 

 

2.1 Ideologia Determinante 

 

Para que se comece a delinear sobre planejamento escolar e sua determinação 

ideológica, tem que ser recorrer à ideologia e suas realidades. Em geral, docentes que 

externam seu pensamento – ideia – como único delineador do planejamento e da avaliação, 

tem uma tendência a cometer erros de avaliação em seus resultados. Isto porque o 

planejamento, apesar de ser um ato intencional, nele se estabelecem meios para atingir um 

fim; portanto, ele tem uma ideologia e um comprometimento com seus resultados de modo a 

beneficiar o fim, e não apenas o pensamento do docente. Deve-se considerar ainda que 

necessita ser feito dentro de um contexto real, para posteriormente elaborar novas ideias 

(CHAUÍ, 1990). 

Chauí (1990, p. 26), sobre o conceito de ideologia de cada fase do espírito 

humano, esclarece que é “[...] um conjunto de idéias para explicar a totalidade dos fenômenos 

naturais e humanos”. Abordando que ideologia é sinônimo de teoria, esclarece que esta é um 

“organização sistemática de todos os conhecimentos científicos, indo desde a formação das 
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idéias mais gerais, [...], até as menos gerais, [...], e as mais particulares” (Op. cit., p.26). 

Complementa mostrando que ideologia é o “conhecimento da formação das idéias, tanto do 

ponto de vista psicológico quanto do ponto de vista social, sendo o conhecimento científico 

das leis necessárias do real e sendo o corretivo das idéias comuns de uma sociedade” (Op. cit. 

p. 27).  

Portanto, quando se elaboram novas ideias dentro de um planejamento, estamos 

indiretamente incluindo uma ideologia no planejamento. E se tem ideologia, tem uma conduta 

humana; e se tem uma conduta humana, existem por trás dessa ideologia, ideias e escolhas. 

Com base nesse pressuposto, há que se determinar o modo de fazer ideias. Chauí (1990, p. 10-

11) nos diz que: 

Um dos traços fundamentais da ideologia consiste justamente em tomar as 
ideias como independentes da realidade histórica e social, de modo a fazer 
com que tais ideias expliquem aquela realidade, quando na verdade é essa 
realidade que torna compreensíveis as ideias elaboradas. 
 

Ora, a indissociação da realidade com as ideias, faz com que todo o conteúdo 

administrado pelo docente em seu plano de aula, tenha grandes chances de ser carregado, ou 

pela ideologia do próprio docente, ou pela experiência de vida do mesmo.  Assim sendo, 

aparece neste pensamento de construção de planejamento do docente, uma nova necessidade 

pedagógica: a de diferenciar tal conteúdo ideológico, de modo a proporcionar ao discente, a 

construção da sua própria ideologia e adequar essa ideologia à experiência de vida que terá 

adiante como profissional formado (LUCKESI, 2005). 

 

2.2 A intencionalidade da ação Humana 

 

A grande dificuldade de se atribuir um juízo de valor a uma ação do homem é 

saber a sua verdadeira intenção, quando se pratica um ato, ou se julga determinada ação. Ao 

tratar do assunto de intenção humana, obrigatoriamente falamos de consciência; portanto, faz-

se necessário que tratemos do assunto em conjunto para que possamos entender a intenção 

como um todo (LUCKESI, 2005). 

Falar de intenção humana é falar do resultado das ações de um individuo em seu 

espaço cônscio, emocional e social. Como Freire (1987) afirma que o homem é um corpo 
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consciente, deduz-se dai que intenção e ação é consciência, a partir do e de indivíduo para 

individuo.  

Assim sendo, o docente, que também é um ser cônscio e intencional, necessita ter 

em mente que precisa respeitar toda a bagagem de cultura e conhecimento do discente, no 

momento de realizar seu planejamento escolar. Plano esse que não se delimita a um individuo, 

mas ao conjunto eclético de saberes na sala de aula (FREIRE, 1987; LUCKESI, 2005). 

Embora saibamos que inexiste o “plano pedagógico perfeito”, ele pode ser 

ideologicamente realizado pelo docente quando possibilita a sua mudança durante o percurso 

da execução, tornando-o assim “contingencial” e adaptável à realidade percebida pelos alunos 

e pelo docente quando do início do semestre (LUCKESI, 2005). 

Uma melhor síntese que podemos ter para a intencionalidade do educador aparece 

magistralmente em Freire (1987, p.63): “... ao educador não cabe nenhum outro papel que não 

o de disciplinar a entrada do mundo nos educandos. Seu trabalho também será o de imitar o 

mundo”. 

Com isso concluímos que em tudo o que o educador transmitir como 

conhecimento ao aluno, carrega em si a intenção do professor em transmitir também a sua 

ideologia nas entrelinhas deste.  

Para que o docente então possa avaliar com a determinada ideologia, a 

consciência e com a intenção necessária a apropriação do conhecimento por parte do aluno, o 

planejamento é a ferramenta que vai proporcionar ao docente o desenvolvimento dessa ação, 

já que o seu papel de disciplinador, deve levar em conta todas as modificações que o meio 

ambiente vai proporcionar ao educando para buscar a satisfação de suas necessidades 

(LUCKESI, 2005). 

Nesse momento, outro olhar deve ser levantado para a criação desse 

planejamento: a natureza do aluno. Quando levado em consideração tal fato, abre-se ao 

docente um leque de oportunidades e de vivencias em sala de aula que o conhecimento 

adquirido pelo aluno antes de adentrar a graduação, tornar-se-á rico em cultura, saber e 

realização, e principalmente respeitando a sua natureza (LUCKESI, 2005).  

Importa comentar e analisar os efeitos dessa respeitabilidade da natureza do aluno 

no processo de criação do planejamento docente. Esses efeitos podem ser positivos e 

negativos com relação ao planejamento e avaliação, tanto por parte do docente como por parte 

do aluno. Não podemos considerar o planejamento e avaliação como uma ação qualquer, mas 
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como uma ação que possa retratar o atual estágio do aluno e para onde queremos (e) levar o 

conhecimento desse aluno, visando ao máximo a sua completude como ser humano e ativo 

dentro de sua sociedade, devolvendo a ela, o melhor de si para modificá-la para melhor 

(LUCKESI, 2005). 

 Assim sendo o docente deve ser consciente e compreender que suas ações devem 

proporcionar meios sadios, a intencionalidade fim de transmitir conhecimento. Assim nos fala 

LUCKESI (2005, p.104): 

 
O que significa que temos por obrigação buscar o máximo possível de 
compreensão das determinações de nossa ação para que possamos 
propor fins e meios mais sadios para o ser humano, seja no que se 
refere aos efeitos imediatos ou subsequentes, seja no que se refere aos 
efeitos individuais ou coletivos. 
 

Este contexto significa que o docente também pode e deve estabelecer, além de 

uma relação de respeito para com o aluno, uma relação política de construção de uma 

sociedade. Acrescentando a essa relação, podemos observar que a figura do docente em sua 

trajetória, estabelece subjetivamente uma relação de um pseudo-poder para com o aluno, onde 

de alguma forma ou de outra, consciente ou não, impõe sua ideologia tanto na administração 

da disciplina quando na construção do planejamento (LUCKESI, 2005).  

O resultado disso, por não levar em consideração esse pequeno poder, a cultura do 

aluno, sua consciência e intencionalidade, transforma o planejamento em um ato não politico 

na sala de aula, impedindo que o resultado favorável ao aluno seja de fato concretizado, 

quando “esse fato garante uma dormência na da consciência, que possibilita a ação inimiga 

sem nenhuma interposição de resistência” (LUCKESI, 2005, p.105). 

O docente deve e se obriga a considerar seu planejamento, avaliação e intenção 

como um ato politico (apartidário) de construção de saberes, para que o resultado em longo 

prazo seja uma sociedade igualitária (LUCKESI, 2005). 

 

2.3 Planejamento e comprometimento ideológico. 

 

No momento em que o docente planeja, implicitamente está colocando em seu 

escopo toda a bagagem ideológica pela qual ele foi tomando conhecimento ao longo da sua 

vida. No ato do planejamento, existe também o da escolha e com ele todo o conteúdo 
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axiológico do docente incorporado no plano e transmitido ao aluno, entendendo que a partir 

dessa concepção, deve-se existir o comprometimento por parte deste não deixando que por si 

só, o planejamento caminhar sozinho (LUCKESI, 2005).  

Levando em consideração este último aspecto da construção do planejamento, 

muitos docentes apenas colocam no papel um “mapa” do que vão aplicar durante o 

semestre/ano para com os seus alunos, como se o tornasse uma bússola a nortear para onde 

caminharão ambos, durante todo esse tempo. Este é um conceito que ainda encontramos em 

muitos docentes e atrasados em sua concepção. Sabemos então que o ato de planejar assenta 

em opções filosóficas-políticas e, assim sendo, é necessário que se estabeleça para onde 

devemos ir com o aluno, ideologicamente falando, e como podemos colocá-lo como agente 

transformador do ambiente em que vive e na sociedade como um todo (LUCKESI, 2005).  

Estabelecidas as bases do planejamento, automaticamente, elas deixam de ser 

neutras, reconhecem-se comprometidas, onde poderemos incorporar críticas e implantar uma 

finalidade social a médio e longo prazo; e as técnicas transformar-se-ão em meros 

instrumentos de aplicação para que os meios proporcionem o fim (LUCKESI, 2005).  

No quesito comprometimento pessoal, encontramos na figura do professor sob a 

visão do aluno, muito mais que um transmissor de conhecimento. Na maioria dos casos, este 

passa a ser um “ícone” e referência tanto profissional, quanto pessoal, e que pode levar a 

vivência e experiência pelo resto da sua vida. Isto ocorre mesmo sem o conhecimento do 

professor e também sem que o aluno perceba essa figura nele (LUCKESI, 2005). 

Quando isto ocorre, é embarcado no aluno o comprometimento ideológico do 

professor em sua filosofia de vida, perpetuando assim o “modus operante” do professor no 

aluno. Neste comenos, não houve a preocupação com a ideologia correta ou politicamente-

correta, na construção do planejamento. Nota-se que o professor apenas repassou para o aluno 

o que acreditava como conteúdo correto, e o que sempre repassa a outros sem a preocupação 

com o que o aluno vivenciou até o presente momento. Para que se compreenda a perspectiva 

psicológica que deve ter esse conteúdo, em sua abordagem ideológica, consideraremos o que 

Saviani (1996, p. 40) relata que: 

 
A aprendizagem se insere naquele quadro psicológico de cada; dá-se a 
partir das vivências internas. Ela é no fundo, a incorporação do seu eu 
anterior de elementos assimilados do ambiente. E a aprendizagem é 
também função das ações anteriores, das emoções, dos sentimentos, 
temperamento. Além disso, o quadro interior pode vir a ser 
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modificado profundamente mediante certos acontecimentos, certos 
traumas; e a partir dai, a visão das coisas mudará também. 
 

Surgem então algumas perguntas: quanto o docente conhece de cada aluno? 

Quanto de cada cultura ele deve embarcar no seu planejamento? Quanto de seu sentimento 

deve inserir neste plano, sem levar em consideração tudo o que o aluno vivenciou até hoje?  

Somente uma análise real dessas respostas, pode proporcionar ao docente um 

planejamento adequado (não necessariamente o ideal) para o seu curso; tendo em vista que é 

humanamente (ou ideologicamente) impossível o plano perfeito, voltamos então à 

necessidade da abordagem contingencial desse comprometimento ideológico inserida no 

planejamento (LUCKESI, 2005). 

O planejamento para Luckesi (2005) acaba sendo o produto de um ato político-

social, científico e técnico, não apenas político-filosófico, nem muito menos apenas um ato 

técnico. 

 

2.4 Planejamento como modo de prever a administração de recursos escassos 

 

É uma constante no cenário histórico do planejamento e da avaliação, colocar-se o 

planejamento apenas como uma técnica sofisticada, utilizada para estabelecimento de 

previsões administrativas de recursos, prevendo possíveis escassezes dos tipos operacionais, 

materiais, financeiros, e até humanos, ligados à área de gestão governamental (LUCKESI, 

2005). A visão de planejamento era contra uma ideologia embutida, até sendo defendida uma 

posição neutra. Luckesi (2005, p. 110) chama à atenção para o fato de que o planejamento na 

prática, realmente, “tem sido visto como uma técnica neutra de prever a administração dos 

recursos disponíveis da forma mais eficiente possível”. Precisamos, porém, trazer então a 

discussão para o âmbito da prática educativa escolar, dentro da visão da Didática. 

Luckesi (2005) critica o fato de na escola a prática do planejamento nas chamadas 

‘semanas de planejamento escolar’ só servem como momento de preenchimento de 

formulários que acabam arquivados pelos gestores da escola. Ademais, o autor ressalta que 

esse tipo de postura é conservadora e dá o aspecto neutro que o conservadorismo precisa 

manter. Longe do que o planejamento também deve ser: “além de delimitar ações eficientes, o 
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planejamento tem de cuidar das finalidades político-sociais da ação” (LUCKESI, 2005, p. 

112). 

Não que o planejamento não deva prever a administração de recursos escassos, 

pelo contrário, isso também deve ser realizado, porém, não delimitando sua ação à apenas 

isso. Por isso, Luckesi (2005) ressalta que muitos livros que tratam sobre Didática trazem uma 

conceituação de neutralidade do planejamento, sem enfatizar que há uma necessidade de uma 

discussão política da ação que se vai realizar. 

Libâneo (1994, p. 222) enfatiza que “o planejamento é um processo de 

racionalização, organização e coordenação da ação docente, articulando a atividade escolar e 

a problemática do contexto social”. Ademais, o autor nos lembra que tudo o que acontece no 

meio escolar, interrelacionados pelas relações sociais, entre escola, professores e alunos, sofre 

influências econômicas, políticas e culturais, portanto, os elementos do planejamento estão, da 

mesma forma, influenciados por essas questões. Portanto, afirma que a ação de planejar não 

pode ser reduzida ao simples preenchimento de formulários para controle administrativo. 

Portanto, traremos a seguir um capítulo do que seria um planejamento dentro dos 

parâmetros corretos na visão político-social das ações a serem realizadas em sala de aula. 
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3 PARTICULARIDADES DO PLANEJAMENTO NA ESCOLA 

 

O Planejamento é realizado pela equipe de professores, junto ao coordenador, 

geralmente, durante as semanas pedagógicas. Nesse período são realizadas previsões de tudo 

o que a escola dispunha de materiais para execução das aulas, principalmente, a distribuição 

dos conteúdos nas cargas-horárias devidas para o ano letivo, com proposição de atividades 

para cada temática abordada (LUCKESI, 2005). 

Antes de abordar as etapas e partes de um planejamento de ensino, precisamos 

demonstrar as diferenças entre planejamento educacional, curricular e do ensino, 

propriamente dito. 

O Planejamento Educacional seria “o processo de abordagem racional e científica 

dos problemas de educação, incluindo definição de prioridades e levando em conta a relação 

entre os diversos níveis do contexto educacional” (TURRA, s/d, apud LUCKESI, 2005). 

Já o Planejamento Curricular seria:  

a) “uma tarefa multidisciplinar que tem por objeto a organização de um sistema de 

relações lógicas e psicológicas dentro de um ou vários campos de conhecimento, 

de tal modo que se favoreça ao máximo o processo ensino-aprendizagem”;  

b) “a previsão de todas as atividades que o educando realiza sob a orientação da 

escola para atingir os fins da educação” (TURRA, s/d, apud LUCKESI, 2005). 

E, diante dos conceitos acima, temos que Planejamento do ensino é:  

a) “a previsão inteligente e bem articulada de todas as etapas do trabalho escolar 

que envolvem as atividades docentes e discentes,  de modo que torne o ensino 

seguro, econômico e eficiente”;  

b) “a previsão das situações específicas do professor com a classe”;  

c) “o processo de tomada de decisões bem informadas que visam à racionalização 

das atividades do professor e do aluno, na situação de ensino-aprendizagem, 

possibilitando melhores resultados e, em consequência, maior produtividade” 

(TURRA, s/d, apud LUCKESI, 2005). 



19 
 

 
 

Embora saibamos que se trata de uma citação longa, não podemos deixar de 

explicitar ipsis litteris Libâneo (1994, p. 223) discorrendo sobre as funções do planejamento 

escolar:  

i) explicitar princípios, diretrizes e procedimentos do trabalho docente que 
assegurem a articulação entre as tarefas da escola e as exigências do 
contexto social e do processo de participação democrática; 
ii) expressar os vínculos entre o posicionamento filosófico, político-
pedagógico e profissional e as ações efetivas que o professor irá realizar na 
sala de aula, através de objetivos, conteúdos, métodos e formas organizativas 
do ensino; 
iii) assegurar a racionalização, organização e coordenação do trabalho 
docente, de modo que a previsão das ações docentes possibilite ao professor 
a realização de um ensino de qualidade e evite a improvisação e a rotina; 
iv) prever objetivos, conteúdos e métodos a partir da consideração das 
exigências postas pela realidade social, do nível de preparo e das condições 
sócio-culturais e individuais dos alunos; 
v) assegurar a unidade e a coerência do trabalho docente, uma vez que torna 
possível inter-relacionar, num plano, os elementos que compõem o processo 
de ensino: os objetivos (para que ensinar), os conteúdos (o que ensinar), os 
alunos e suas possibilidades (a quem ensinar), os métodos e técnicas (como 
ensinar) e a avaliação, que está intimamente relacionada aos demais; 
vi) atualizar o conteúdo do plano sempre que é revisto, aperfeiçoando-o em 
relação aos progressos feitos no campo de conhecimentos, adequando-o às 
condições de aprendizagens dos alunos, aos métodos, técnicas e recursos de 
ensino que vão sendo incorporados na experiência cotidiana; 
vii) facilitar a preparação das aulas: selecionar o material didático em tempo 
hábil, saber que tarefas professor e alunos devem executar, replanejar o 
trabalho frente a novas situações que aparecem no decorrer das aulas. 

 
Vemos, a partir da citação acima, as diferenças entre a visão de planejamento 

abordadas no início, mais técnica, e a realmente acreditada pelos pedagogos estudiosos no 

assunto. 

 

3.1 Características de um planejamento 

 

Libâneo (1994) esclarece que o plano não pode ser “um documento rígido e 

absoluto” (p. 223) por conta do seu caráter de orientação e abertura às mudanças, portanto, 

sempre em movimento. Podemos, pois, afirmar que uma das características do plano de 

ensino é o dinamismo, a flexibilidade, pois o professor está sempre organizando e 

reorganizando o trabalho, em outras palavras, se necessário, replanejando. 

Outra característica marcante é a previsão em ordem sequencial e de forma 

progressiva dos passos a serem seguidos para a execução das aulas, visando atingir os 
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objetivos definidos. Não significa que há um engessamento dos passos, porque na aplicação 

prática podem ser invertidos, se forem necessários (LIBÂNEO, 1994). 

A objetividade também se apresenta como uma característica a ser entendida pelos 

educadores, pois ela significa que não adianta fazer previsões fora da realidade, onde não há 

condições nem humanas e materiais. Essa objetividade não pode ser limitada pelas 

dificuldades, e Libâneo (1994) interpela que os educadores ajam com criatividade e 

superação.  

A característica da coerência que o autor também trabalha diz respeito aos 

objetivos gerais, específicos, conteúdos, métodos e avaliação, ou seja, “é a relação que deve 

existir entre as idéias e a prática” (LIBÂNEO, 1994, p. 224). 

Portanto, antes de partir para confecção de uma plano de ensino, deve-se ter em 

mente essas particularidades, a fim de torna-lo mais eficiente e eficaz no trabalho escolar. 

 

3.2 Tipos de planos na escola 

 

As características apresentadas acima servem para todos os planejamentos, porém 

precisamos demonstrar as diferenças entre três planos em níveis diferentes na escola: o plano 

da escola, o plano de ensino e o plano de aula. 

Faz-se necessário a diferenciação desses conceitos para que possamos entender 

como na prática são realizados os planejamentos da escola. 

O Plano da escola tem caráter mais abrangente, com orientações gerais que ligam 

a escola ao sistema escolar, e, também, o projeto político pedagógico com os planos de ensino 

específicos (LIBÂNEO, 1994). 

O Plano de ensino (também chamado de plano de unidades) é uma previsão para 

o ano letivo ou semestre, para toda uma disciplina. Ele é separado em unidades sequenciais, 

que representam a disciplina como um todo a ser estudada, por isso requer também, objetivos 

específicos, conteúdos e metodologia (LIBÂNEO, 1994). 

O Plano de aula é uma previsão mais específica, preparada para uma aula apenas, 

visando um conteúdo específico ou um conjunto de conteúdo da disciplina abordada 

(LIBÂNEO, 1994).  
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3.3 Etapas do planejamento escolar 

 

Assim como as características, as etapas servem para todos os tipos de 

planejamento. Com particularidades que os diferenciam apenas conceitualmente nas diversas 

áreas (LIBÂNEO, 1994). 

Libâneo (1994) esclarece que essas etapas são: 

a) De preparação - consiste na formulação de objetivos claros e previsões de 

passos sequenciais para alcançá-los; 

b) De acompanhamento – refere-se à forma de atuação do professor e o 

aprendizado do aluno; 

c)  De aprimoramento – busca, enfim, a avaliação do alcance dos objetivos 

traçados para o plano específico. 

Ter noção, pois, dessas etapas é importante para que o educador possa assegurar 

também as suas características que estão intrínsecas em todas elas.  
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4 AVALIAÇÃO: CONCEITOS E IDEOLOGIAS 

 

A primeira ideia que nos vem à mente quando falamos em avaliação é de 

classificação. Sem dúvida, quando avaliamos, estamos classificando automaticamente. Seja 

objetos, pessoas, comportamentos, ações, enfim, tudo o que pode ser avaliado, pode ser 

medido e classificado (LUCKESI, 2005; 2011; PERRENOUD, 1999). 

Vianna (2000, p. 53), comentando sobre os conceitos de Tyler (1942), 

considerado pai do conceito de avaliação, a avaliação “está identificada com um processo de 

investigação de valores, devendo verificar, periodicamente, a eficiência das escolas e 

identificar os pontos críticos dos vários programas curriculares”. O pai da avaliação, Tyler 

(1942), não apoiava o fato de acharem que avaliação era a mesma coisa que “medida”. Ele 

dizia que a medida era apenas um momento de um processo maior, chamado avaliação, 

embora reconhecesse a importância dos exames, testes e provas (VIANNA, 2000). 

Tyler (1942) achava que a avaliação devia incidir sobre o aluno como um todo, 

evitando apenas alguns elementos isolados, para isso, pressupunha uma diversidade de 

instrumental de avaliação, não se restringindo apenas aos exames escritos (VIANNA, 2000). 

A partir de Tyler (1942), muitos outros autores surgiram, no cenário internacional, 

discorrendo sobre avaliação, entre eles: Cronbach (1963), Scriven (1967), Stake (1983), 

Stufflebeam (1971) e Perrenoud (1999), trazendo luz aos novos conceitos de avaliação, 

retirando-a do patamar de apenas “medida” e trazendo-a a um “processo” que deve ser bem 

aplicado visando realmente seus fins no ensino-aprendizagem, que seria a aprendizagem do 

aluno.  

As colocações desses autores influenciaram o contexto nacional e muitos autores 

brasileiros começaram suas publicações criticando a pedagogia do exame e exaltando o novo 

modo de ver e entender a avaliação educacional. Podemos citar alguns grandes nomes 

nacionais da área: Demo (2008), Hoffmann (2009),  Libâneo (1994), Luckesi (2005; 2011), 

Vianna (2000), entre outros. 

A avaliação da aprendizagem está dividida em três momentos, ou melhor dizendo, 

desempenha três funções: diagnóstica, formativa e somativa. A avaliação diagnóstica, de 

acordo com Hadji (2001) pode ser realizada a qualquer tempo e hora durante o processo de 

mediação pedagógica visando a identificação das características do aprendiz e a realização de 

balanço de seus pontos fortes e fracos, todavia o autor acha que o termo prognóstico é mais 
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condizente porque precede a ação de formação. Para ele, a avaliação formativa tem caráter de 

acompanhamento durante o processo de formação do indivíduo em vários aspectos, por isso é 

mais complexa de ser realizada, exigindo mais dos professores. Enquanto a avaliação 

somativa teria como função realizar o balanço das aquisições, aprendizagens, no final da 

formação, visando a expedição ou não do “certificado” de formação. Dentro dessa última 

função, localizam-se as notas e classificações necessárias (HADJI, 2001; LUCKESI, 2005; 

2011; PERRENOUD, 1999). 

A exposição dessas funções da avaliação, acima, reitera o conceito de que a 

avaliação é um processo cheio de ações interligadas e pensadas pelo professor, a fim de 

desenvolver o aluno de forma integral (CARVALHO; VIANA, 2010; DEMO, 2008; 

HOFFMANN, 2009; LIBÂNEO, 1994; LUCKESI, 2005; 2011; PERRENOUD, 1999).  

Necessário, pois, entender como se dá a prática da avaliação em nosso contexto 

brasileiro, o que faremos a seguir. 

 

4.1 A prática da avaliação em nossa atualidade 

 

Na verdade, como vimos, a avaliação dentro do contexto educacional vem 

crescendo em termos de conceito, ampliando oportunidades de grandes debates entre 

estudiosos da área. Tudo isso por conta da consideração de que há muitas décadas, praticamos 

apenas a “pedagogia do exame” e não “avaliação” propriamente dita (DEMO, 2008; 

HOFFMANN, 2009; LUCKESI, 2005; 2011; PERRENOUD, 1999; VIANNA, 2000). 

As perspectivas são para deixar de considerar a avaliação como apenas exames, 

representados por provas e entrar num patamar muito maior de consideração do aluno, como 

indivíduo beneficiário do processo de ensino-aprendizagem, portanto, merecedor de um 

processo de avaliação bem estruturado, desde o planejamento (DEMO, 2008; HOFFMANN, 

2009; LIBÂNEO, 1994; LUCKESI, 2005; 2011; PERRENOUD, 1999). 

Luckesi (2011) fala das contribuições do século XVIII e das pedagogias Jesuítica 

e Comeniana, que contribuíram para a instituição dos passos do ensino-aprendizagem 

vigentes até a data atual em nosso país. O autor afirma que ainda seguimos passos como 

(LUCKESI, 2011, p. 239): 

a) Apresentação do assunto novo; 
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b) Assimilação do conteúdo transmitido;  

c) Generalização do conteúdo pela compreensão ampliada; 

d) Aplicação por meio de exercícios; e 

e) Correção de exercícios. 

Desses passos, podemos inferir que o processo de avaliação se limita a verificar o 

conteúdo que foi concebido e aplicado por meio de exercícios, aferidos por exames ou provas. 

Por isso, entendemos que hoje ainda no Brasil, assim como em outras partes do mundo, ao 

invés de avaliação, as escolas praticam apenas a pedagogia do exame, ou apenas verificação 

de resultados, não se importando com a aprendizagem dos alunos (DEMO, 2008; 

HOFFMANN, 2009; LIBÂNEO, 1994; LUCKESI, 2005; 2011; PERRENOUD, 1999). 

A confusão conceitual é clara quando falamos de avaliação e os alunos acham que 

avaliação é sinônimo de provas e exames. Essa confusão, muitas vezes até praticada pelos 

próprios professores, gera arbitrariedades na sala de aula, causando muitos problemas aos 

alunos, inclusive evasão discente (CARVALHO; VIANA, 2010; DEMO, 2008; 

HOFFMANN, 2009; LIBÂNEO, 1994; LUCKESI, 2005; 2011; PERRENOUD, 1999). 

O modismo da Avaliação em Larga Escala, atualmente implementado pelos 

países, leva-nos a solidificar em nossas mentes que avaliação não passa de exame para 

aferição de notas e classificação de indivíduos, galgando postos e prêmios pelos primeiros 

lugares (DEMO, 2008; HOFFMANN, 2009; LUCKESI, 2011). 

Portanto, se fôssemos demonstrar as duas formas e características como a 

avaliação é entendida hoje, poderíamos dizer que existem duas vertentes que são aplicadas: 

a) Avaliação tradicional ou avaliação pela pedagogia do exame – é realizada de 

forma tradicional, utilizando apenas exames, testes e provas, com o objetivo 

de aferir apenas resultados acerca do conteúdo transmitido; os alunos são 

considerados apenas receptores e reprodutores de conteúdos. A nota ou a 

média final aparece como o principal objetivo dentro desse contexto, porque 

limita-se a averiguar os acertos e erros dentro dos exames e provas realizadas 

(DEMO, 2008; HOFFMANN, 2009; LUCKESI, 2005; 2011; PERRENOUD, 

1999). 

b)  Avaliação emancipadora ou mediadora – é realizada dentro dos princípios de 

uma avaliação formativa, numa perspectiva construtivista, onde se analisa, não 
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só a recepção do conteúdo, mas também a capacidade do aluno em 

desenvolver e criar a partir desse conteúdo transmitido; os alunos são 

considerados atores dentro da mediação pedagógica, interagindo com o 

professor para aumentar as suas potencialidades. A nota ou a média final é 

apenas a parte final do processo e não mais o principal objetivo (DEMO, 

2008; HOFFMANN, 2009; LUCKESI, 2005; 2011; PERRENOUD, 1999). 

   

Certamente, fica claro que nessas duas vertentes de pensamento do que seja 

avaliação, os ideários filosófico-políticos são diferentes entre elas, demonstrando que tipo de 

ação educacional se quer trabalhar com o corpo discente. 

Faz-se necessário, pois, entender o sentido amplo que a avaliação nos convida a 

praticar nesses novos tempos, num ideário filosófico-político mais construtivista, por este ser 

mais adequado e mais próximo à ideia de desenvolvimento integral do aluno, por isso o tópico 

a seguir discorre sobre essa possibilidade e seu impacto no aluno, objetivo maior da escola. 

 

4.2 A avaliação como instrumento de emancipação  

 

Perrenoud (1999, p. 53) chama atenção para o fato de que:  

 

Avalia-se sempre para agir. Mesmo as pesquisas pedagógicas feitas 
independentemente da avaliação escolar corrente têm, em geral, o objetivo 
de orientar uma inovação, fundamentar uma defesa pró ou contra tal 
reforma, aumentar a eficácia do ensino ou da seleção. 

 

Com essa afirmação, podemos inferir que avaliação, nos conceitos modernos que 

estão tentando implementar hoje na Educação como um todo, pressupõe mudanças, não mais 

verificação para estagnação, mas crescimento. O que nos faz concluir, que mesmo a passos 

lentos, podemos entrever que a “pedagogia do exame” há de perder sua força no contexto 

educacional (DEMO, 2008; HOFFMANN, 2009; LUCKESI, 2005; 2011; PERRENOUD, 

1999). 

Enquanto a pedagogia do exame tem em seu ponto forte a aplicação de exames e 

características de uma educação bancária, ou tradicional, como também é chamada; a 
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avaliação, como processo de emancipação, tem em seu ponto forte, o aluno, como 

beneficiário de um processo de ensino-aprendizagem consciente, iniciado desde o momento 

do planejamento (HOFFMANN, 2009; LUCKESI, 2005; 2011; PERRENOUD, 1999). 

Hoffmann (2010) nos chama a atenção para que a ação avaliativa não se restrinja 

a observar atitudes e a corrigir-lhes tarefas, atribuindo com isso, notas e calculando médias. 

Hoffmann (2010) sobre esse novo olhar a respeito da prática avaliativa, incentiva 

a utilização de vários instrumentos avaliativos, dando oportunidade para o aluno explorar suas 

diversas dimensões, melhorando seu desempenho e seus resultados, notoriamente, sua 

aprendizagem. 

Para isso, a autora expõe: 

O conjunto de anotações que se constitui sobre um estudante, com base em 
pressupostos mediadores, dinamiza e otimiza o acompanhamento individual, 
retirando os alunos do anonimato dos “números” e elevando-os à condição 
de pessoas, sujeitos de uma história única, cujo acompanhamento é papel do 
educador (HOFFMANN, 2010, p. 90). 
 

O acompanhamento que propõe a autora é no sentido de “entender, observar a 

evolução, refazer o processo junto ao aluno, propor-lhe novos desafios (mediação)” 

(HOFFMANN, 2010, p. 90-91). Enfatiza, ademais, que esse acompanhamento proposto pela 

avaliação que media a aprendizagem, seja sempre de caráter multidimensional e subjetivo, 

portanto, sugere que isso seja feito através de muitos relatórios. 

A avaliação como instrumento de emancipação, trazida por Hoffmann (2008), 

trouxe uma palavra muito forte, que desde então é utilizada no meio acadêmico, “mediação”, 

e, portanto, avaliação mediadora. A autora esclarece que a avaliação mediadora tem por 

fundamento os princípios da avaliação contínua, formativa. Essa avaliação mediadora, tem 

como função resgatar o papel de mediador do professor, levando-o a uma atitude não 

classificatória (HOFFMANN, 2008; 2010). 

 

O sentido fundamental da ação avaliativa é o movimento, a transformação. 
Os pesquisadores muitas vezes se satisfazem com a descoberta do mundo, 
mas a tarefa do avaliador é a de torná-lo melhor. O que implica um processo 
de interação educador e educando, num engajamento pessoal a que nenhum 
educador pode se furtar sob pena de ver completamente descaracterizada a 
avaliação em seu sentido dinâmico (HOFFMANN, 2008, p. 90). 
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Mediação para Hoffmann (2010) é “interpretação, diálogo, interlocução” (p. 102). 

E, para que essa mediação seja feita pelo professor, faz-se necessário que ele tome 

consciência de que “o ato de avaliar é essencialmente interpretativo, em primeiro lugar” 

(p.102).  

Hoffmann (2010, p. 103) reitera que, 

 
a finalidade da avaliação não é a de descrever, justificar, explicar o que o 
aluno ‘alcançou’ em termos de aprendizagem, mas a de desafiá-los todo 
tempo a ir adiante, a avançar, confiando em suas possibilidades e 
oferecendo-lhes, sobretudo, o apoio pedagógico adequado a cada um. 

 

Por tudo que se apresentou sobre avaliação e suas características, é preciso afirmar 

que o início de todo processo avaliativo tem início no planejamento, portanto, a relação entre 

planejamento e avaliação, bem como sua determinação ideológica é essencial. 
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5 PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO NA ESCOLA: ARTICULAÇÃO E 

NECESSÁRIA DETERMINAÇÃO IDEOLÓGICA 

 

Luckesi (2011) considera que o primeiro passo seja contornar todas as ações 

pedagógicas, utilizando-se do Projeto Político-Pedagógico (PPP) da escola, este em 

consonância com o Sistema Educacional Brasileiro. Neste documento estão definidos os 

objetivos de onde se quer chegar com a ação pedagógica da escola, embasados por um ideário 

filosófico-político, norteando a prática educativa. Definidas as metas teóricas do 

desenvolvimento do trabalho educativo no PPP, pode-se prever a prática didática utilizada 

como recurso para alcançá-las. 

O próximo passo, segundo Luckesi (2011) é a elaboração adequada do 

Planejamento de Ensino, articulada ao PPP, prevendo o nível de desenvolvimento dos 

educandos de sua atuação, o nível de escolaridade e os conteúdos adequados. 

O Planejamento do ensino, pois, tanto orienta a execução do ensino como a 

própria avaliação da aprendizagem, bem como ao seu ideário filosófico-político (LUCKESI, 

2011). O autor é bem enfático quando diz que: “sem ações pedagógicas planificadas, não há 

avaliação da aprendizagem” (LUCKESI, 2011). 

Luckesi (2011, p. 19) afirma: 

 
O ato pedagógico – composto de três elementos – inicia-se com o 
estabelecimento de metas, com o planejamento. Sob sua guia, segue a 
execução, que, dialeticamente, soma-se à avaliação, para que se produza o 
resultado desejado. 
 

Para o autor, uma “ação espontânea não oferece condições para uma avaliação 

operacional pelo fato de não ter uma direção traçada (condição para a existência da avaliação 

intencionalmente realizada)” (LUCKESI, 2011). 

É inconcebível que o planejamento trace metas e ações dentro de uma visão 

ideológica e a avaliação seja aplicada diferentemente da visão concebida. 

No Brasil, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº. 9394 de 20 

de dezembro de 1996) (BRASIL, 2001) incentiva que a escola deve realizar a avaliação da 

aprendizagem, numa perspectiva formativa, assim como aplicar uma metodologia mais 

construtiva, visando um desenvolvimento integral do educando.  
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Nesse contexto, podemos afirmar que planejamento e avaliação na escola devem 

ser articulados e com determinação ideológica própria que os regule, visando o sucesso da 

aprendizagem do educando, objeto-fim da Educação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

 
 

6 CONCLUSÃO 

 

Indubitavelmente, a importância do planejamento docente e de sua execução, que 

foi explorada em nosso estudo, foi mais uma vez confirmada, todavia, chegamos à conclusão 

de que ainda verificamos dificuldades à sua aplicabilidade na prática pedagógica do cotidiano 

escolar em nossa atualidade, algumas vezes causadas por fatores de mediação do professor ou 

por fatores intrínsecos à própria gestão escolar, como diversos fatores sociais, profissionais e 

pessoais podem contribuir para a falta de aplicação desse planejamento, o que, por 

conseguinte, afeta sobremaneira o discente acadêmico e, principalmente, a sua formação 

como profissional e como cidadão. Por fim, vimos que o planejamento norteia todas as ações 

docentes e discentes dentro do processo de ensino-aprendizagem (HOFFMANN, 2009; 2010; 

LIBÂNEO, 1994; LUCKESI, 2005; 2011).   

Constatamos que o conceito de avaliação ainda está se solidificando como meio 

de emancipação do aluno, como cidadão, sujeito de aprendizagem integral, contudo, 

detectamos que na prática, embora a legislação já seja regida por transformações, ainda 

observamos a utilização de uma pedagogia e avaliação voltada aos exames, testes e provas, 

apenas no sentido de medir e classificar indivíduos, não se importando com o processo de 

ensino-aprendizagem destes, apenas com resultados para aferição de prêmios (HOFFMANN, 

2009; 2010; LIBÂNEO, 1994; LUCKESI, 2005; 2011).   

Comprovamos que o planejamento e a avaliação são partes de um todo maior, 

chamado processo de ensino-aprendizagem, portanto, requerem cuidados e zelo na 

idealização e execução de seu ideário filosófico-político, desde o Projeto Político Pedagógico 

da instituição de ensino. São vistos como partes interdependentes que se correlacionam em 

busca da execução de um fim, ou seja, direcionados para o que se deseja que o aluno aprenda 

e em que se deseja que ele se transforme na sociedade em que está inserido (HOFFMANN, 

2009; 2010; LIBÂNEO, 1994; LUCKESI, 2005; 2011).   

Chegamos à conclusão também de que o professor deve dar diretividade em seu 

planejamento e realizar um comparativo entre que resultado pretende ter e o que está obtendo 

do corpo discente, de forma constante, auto avaliando-se. Bem como, inferimos que o 

professor deve analisar de que modo lida com o conhecimento: se como mero repetidor ou se 

transformador do conhecimento (HOFFMANN, 2009; 2010; LIBÂNEO, 1994; LUCKESI, 

2005; 2011).   
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Ampliamos, pois, com esse estudo, os conhecimentos acerca dos conceitos de 

planejamento e de avaliação, bem como sobre o relacionamento destes na prática pedagógica, 

além de melhorar nosso conhecimento acerca da mediação do professor como agente do 

processo de ensino-aprendizagem, visando o desenvolvimento integral do discente. 
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