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APRESENTAÇÃO

 A Rede Municipal de Ensino de Caxias do Sul (RME) apresenta uma 
multiplicidade de projetos e ações. Cada escola traz sua singularidade às práticas 
educativas. A Secretaria Municipal da Educação (SMED), comprometida com o 
projeto de cidade em que todos aprendem, lança os Cadernos Pedagógicos nos 

5, 6, 7, 8, 9 ,10, 11 e 12, que divulgam os trabalhos educativos produzidos pelos 
profissionais que fazem a educação na RME.

 Nessa perspectiva, os Cadernos Pedagógicos pretendem estabelecer 
um espaço para a publicação dos trabalhos realizados pelos professores, 
coordenadores pedagógicos, diretores e vice-diretores, professores que atuam em 
bibliotecas escolares, secretários de escola, profissionais do Programa Vinculação, 
assessores pedagógicos da SMED, entre outros. A intenção é que reflitam sobre a 
sua prática docente, concebam a escola como um espaço de conquista, inspiração, 
aprendizagem e felicidade, conheçam os trabalhos realizados pelos colegas e 
sintam-se instigados a relatarem suas experiências.

 Vai, assim, uma coletânea de artigos à consideração de todos os profissionais 
da educação, para leitura e crítica em momentos de conversação pedagógica.  
 Os Cadernos Pedagógicos são uma aposta e um convite a novos diálogos. 

Edson Paulo Theodoro da Rosa 
Secretário Municipal da Educação
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A AVALIAÇÃO NO PLANEJAMENTO DA GESTÃO PEDAGÓGICA

Flávia Melice Vergani *

 Em nosso dia a dia, sempre estamos enfrentando situações que exigem 
planejamento, mas como nossas ações vão se transformando em fatos rotineiros, nem 
percebemos os diferentes planejamentos que estão embutidos nelas. Entretanto, para 
realizar as atividades que fogem do cotidiano, precisamos pensar e estabelecer uma forma 
para chegar ao que desejamos. Por exemplo, um simples passeio a Porto Alegre envolve 
planejar: quanto dinheiro gastar, qual o tempo disponível, como vamos, quem convidaremos 
para ir junto e outras questões mais.

A ação de planejar é uma atividade em que se programam objetivos e metas e se 
estabelecem os meios para chegar até eles. Planejar é sinônimo de fazer escolhas. E, para 
bem fazê-las, é imprescindível conhecer a realidade, a fim de poder decidir onde chegar 
e de que forma chegar até lá. Mas, antes de programar o planejamento, é importante 
saber onde estamos, o que temos, para fundar os alicerces que sustentarão a construção 
e execução do planejamento. Esse exercício que antecede o planejamento é a avaliação. 
Nesse sentido, avaliação e planejamento marcham quase no mesmo passo.

Na educação não é diferente. Nela, o planejamento busca a intervenção mais 
eficiente do gestor, do professor, organizando melhor os recursos disponíveis: o tempo do 
gestor, do professor e dos alunos, o espaço físico, os materiais pedagógicos, a experiência 
dos alunos, etc.

Para uma compreensão mais abrangente do significado de planejamento, seguem 
algumas definições. Segundo Gandin (1993, p. 18-19),

a) planejar é transformar a realidade numa direção escolhida;
b) planejar é organizar a própria ação (de grupo, sobretudo);
c) planejar é implantar um processo de intervenção na realidade;
d) planejar é dar clareza e precisão à própria ação (de grupo, sobretudo);
e) planejar é pôr em ação um conjunto de técnicas para racionalizar a ação.

Além de Gandin, Castro (1977, p.16) afirma também que o planejamento é uma 
“tentativa de antecipar e ordenar decisões que deverão ser tomadas, visando atingir algum 
conjunto de objetivos especificados”.

Examinando os vários conceitos apontados sobre planejamento, podemos 
inferir algumas semelhanças, entre eles: em âmbito geral todo o planejamento possui 
fundamentação teórica e prática, e, portanto, não é imparcial, pois há um objetivo a atingir 
e uma situação ou realidade a mudar. Assim, a ação de planejar exige tomada de decisão; 
o planejamento é um procedimento a ser construído, implantado e implementado, e essa 
particularidade parece ser a mais imponente, pois planejar não é algo momentâneo e 
estagnado, mas uma ação em movimento, contínua e globalizante.

Além do mais, o ato de planejar, segundo Padilha (2000), é sempre um processo 
de reflexão, de tomada de decisão racional sobre a ação. Paviani (2003, p.76) diz que 
“uma decisão racional é aquela que apresenta por si mesmo elementos de justificação. [...] 
requer análise de todas as possibilidades”. É um processo de previsão de necessidades 
e racionalização de emprego de meios, de recursos disponíveis e fins, visando à 

*Professora da RME e Coordenadora Pedagógica da Secretaria Municipal da Educação de Caxias do Sul. Mestre em Edu-
cação pela UCS
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Desse modo, planejar é uma atividade que está no cerne da educação, uma vez 
que esta tem como peculiaridades essenciais: impedir o falseamento e a improvisação, 
antecipar situações, definir caminhos que possam orientar mais acertadamente a ação 
educativa e prever o acompanhamento e a avaliação da própria ação, pois planejar e 
avaliar andam de mãos dadas.

Faz-se necessário reafirmar que o planejamento educacional é uma ação precedida 
da avaliação e que está em permanente circulação, não é estática, é um processo contínuo 
de avaliação-planejamento-avaliação.

De acordo com Luckesi (2001, p.16), “enquanto o planejamento é o ato pelo qual 
decidimos o que construir, a avaliação o ato crítico que nos subsidia na verificação de como 
estamos construindo o nosso projeto”.

Em outras palavras, a avaliação permeia todo o ato de planejamento e de execução 
e, dessa forma, contribui em todo o percurso da ação planificada. Ela é necessária para 
a construção crítica do percurso e importante para o redimensionamento daquilo que foi 
planejado.

Consequentemente, a avaliação se constitui num processo indispensável ao próprio 
ato de planejar, uma vez que permite responder se as atividades planejadas foram realizadas 
a contento, ou seja, se os resultados previstos no planejamento foram alcançados e em 
que medida. 

No contexto escolar, o foco do planejamento é a aprendizagem. Se a escola 
compromete-se com a aprendizagem, os sujeitos dessa instituição devem concentrar seus 
esforços no planejamento da gestão pedagógica da aprendizagem. 

Os atores envolvidos nesse compromisso são os diretores, professores, pais e 
alunos. A garantia do processo educativo que se realiza na escola só se efetiva com a 
participação e o envolvimento de todos esses sujeitos. Essa participação não deve ser 
individual, mas coletiva. Cada segmento tem uma função no planejamento e na organização 
de um projeto educacional e na sua execução. 

Na perspectiva da lei, a participação de todos é o pilar da gestão democrática. Cabe 
lembrar que a Constituição Federal, em seu artigo 206, traz ao contexto escolar o princípio 
da Gestão Democrática como mecanismo de consolidação da democracia participativa 
no Brasil. A gestão democrática da educacão é, ao mesmo tempo, transparência e 
impessoalidade, autonomia e participação, liderança e trabalho coletivo, representatividade 
e competência.

Portanto, para que o planejamento se efetive, são necessárias decisões coletivas. 
De acordo com Paviani (2003, p.76), “a participação de todos define com maior eficácia os 
critérios e os objetivos que determinam a racionalidade das decisões”.

E quem chama à participação? Compete ao gestor da instituição esse chamamento. 
Sendo assim, o gestor é alguém pertencente à “instituição” e a quem compete a execução 
das tarefas confiadas à gestão. Na escola, o gestor é o diretor. Sua função abrange as 
dimensões pedagógica, administrativa e social, exigindo competência técnica, política 
e pedagógica. É ele quem deve fazer a articulação dos diferentes atores em torno do 
planejamento escolar, seja pedagógico ou administrativo, bem como garantir a sua 
execução. Deve exercer sempre uma liderança democrática, sendo capaz de dividir o 
poder de decisão sobre os assuntos escolares com todos os outros agentes do processo 
ensino-aprendizagem, estimulando a participação. 

concretização de objetivos, em prazos previstos e etapas definidas, a partir dos resultados 
das avaliações.
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Em vista disso, os agentes envolvidos devem estar articulados, no sentido de investir 
em planejamentos e ações, a fim de garantir o objetivo primeiro e último da educação: a 
aprendizagem. Essa articulação de pessoas envolvidas com objeto da aprendizagem é que 
garante a ocorrência do planejamento. Pensar e discutir a aprendizagem coletivamente é 
sinônimo de gestão pedagógica.

Gerir pedagogicamente significa, além de pensar e discutir a aprendizagem, ter 
planos, projetos, sonhos que manifestam intenções, propósitos e objetivos. Nesse caso, o 
projeto ou plano que expressa o intuito da escola é o projeto pedagógico. 

Trata-se de um documento que norteia as ações da escola. O projeto pedagógico 
é construído coletivamente, levando em consideração os encaminhamentos das esferas 
federal, estadual e municipal, os textos oficiais e normatizantes sobre a educação, as 
concepções filosóficas e epistemológicas, as avaliações nacionais e estaduais, o contexto 
escolar como um todo e, principalmente, as ações que levem em conta as aprendizagens 
dos alunos, ou melhor, a promoção dos alunos. 

O Projeto Político Pedagógico é o plano global da instituição. É entendido como a 
sistematização, nunca definitiva, de um processo de planejamento participativo, que se 
aperfeiçoa e se objetiva na caminhada, que define claramente o tipo de ação educativa que 
se quer realizar. [...] Visa ajudar a enfrentar os desafios cotidianos, só que de uma forma 
refletida, consciente, sistematizada, orgânica, científica, e, o que é essencial participativa. 
(VASCONCELLOS, 2006, p.198)

 Mas, para a construção e execução desse documento, é necessária a avaliação. 
Para que o projeto pedagógico efetivamente se estabeleça na escola, é fundamental que 
haja processos de avaliação. Inserida no planejamento das várias ações desenvolvidas no 
interior e exterior da escola, a avaliação se coloca como diagnóstica e mediadora. Analisa o 
processo, a caminhada de ensino e de aprendizagem, portanto, não pode ser instantânea, 
uma “fotografia”, deve ser um processo por meio do qual a escola se conheça, alcançando 
uma compreensão contextualizada do que está fazendo. Assim, as próprias mudanças 
introduzidas tornam-se objeto de avaliação. 

 Com o crescimento da autonomia escolar, vai ganhando importância cada vez maior à 
avaliação da escola no seu conjunto, feita por ela mesma; trata-se de uma auto-avaliacão da 
instituição. [...] A instituição que se avalia percebe suas necessidades, e toma as iniciativas 
para superá-las; quando não se coloca a tarefa de analisar suas práticas, isto será feito de 
fora, aumentando o seu grau de dependência. (VASCONCELLOS, 2006, p.200)

 Assim sendo, a avaliação é perfilhada como um meio de prover indicadores 
qualitativos sobre o processo ensino-aprendizagem. É objeto do processo e elemento 
direcionador do exame crítico e das alterações no trabalho desenvolvido; é, também, 
norteadora para a construção da proposta pedagógica da escola, pois os dados traduzir-
se-ão em ações de planejamento e metas para a prática escolar. 

Nessa direção, não há como falar em planejamento sem fazer referência à avaliação. 
A avaliação fornece indicadores para orientar o planejamento, e durante a execução do 
planejamento, é necessária a avaliação para fazer ajustes no que foi planejado. 
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Portanto, a avaliação emerge como elemento integrador do planejamento da gestão 
pedagógica. É um sistema articulado, cujo objetivo é o ajuste e a orientação da intervenção 
pedagógica, com fim definido: a aprendizagem do aluno. Se na escola não acontece a 
promoção da aprendizagem a ela confiada, significa que o ensino descumpriu com a sua 
finalidade: a de fazer aprender e aprender a aprender.
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PLANEJAMENTO: FERRAMENTA DE MEDIAÇÃO ENTRE TEORIA E PRÁTICA

 Daiane Scopel Boff* 

 No cenário educacional vigente, em que se torna imprescindível sonhar e buscar 
uma educação para todos, pensar sobre formas de garantir o sucesso da aprendizagem 
dos alunos é uma preocupação constante de todo educador. 
 Buscar a formação continuada é fundamental para a qualificação e o aprimoramento 
das competências dos profissionais da educação.  Ensinar é um processo intencional que 
exige do professor muito mais do que conhecer sua área de atuação, exige tornar visível/
próximo ao aluno esse conhecimento historicamente construído e propor situações para 
que esse conhecimento possa ser (re)construído, (re)significado. Talvez seja este um dos 
maiores desafios do professor: buscar a abordagem mais adequada a fim de facilitar a 
construção do conhecimento pelo aluno, sujeito ativo e relacional, dono de seu processo 
de aprender.
 Ao prever o processo a ser percorrido pelo aprendiz, o professor tem a oportunidade de 
buscar a abordagem mais adequada, antecipar o processo de construção do conhecimento 
e criar condições para que isso aconteça. Com esse foco, o planejamento é fundamental 
em todo ato pedagógico. Planejar torna possível traçar formas de intervenção na realidade 
em direção aos objetivos a serem alcançados. Mapear o caminho a ser percorrido, prever 
roteiros e paradas são pré-requisitos básicos a quem deseja, intencionalmente, alcançar 
objetivos propostos.  

O planejamento, enquanto construção-transformação de representações, é uma mediação 
teórico-metodológica para ação, que em função de tal mediação passa a ser consciente e 
intencional. Tem por finalidade procurar fazer algo vir à tona, fazer acontecer, concretizar, e 
para isto é necessário amarrar, condicionar, estabelecer as condições objetivas e subjetivas 
prevendo o desenvolvimento da ação no tempo. (VASCONCELLOS, 2006, p.79)            

 O planejamento, segundo Vasconcellos, apresenta-se como um movimento cíclico 
de elaboração e realização interativa do que foi planejado. Aponta, numa perspectiva 
dialética1, três dimensões presentes no momento da elaboração: Realidade, Finalidade 
e Plano de Ação Mediadora, esta última caracterizada como a essência do planejamento. 
Nessa perspectiva, as finalidades remetem à existência/ao conhecimento da realidade e à 
necessidade de superá-la. Com esse objetivo o plano de ação é construído.
 Nesse enfoque, a análise da realidade se configura como ponto de partida, busca 
explicitar o momento de construção atual, seja de ordem cognitiva, social e/ou emocional. 
Elenca as necessidades que norteiam as intervenções na busca do ideal a ser alcançado. 
Ideal esse que se materializa nos objetivos a serem atingidos. Objetivos que devem 
explicitar o que vai ser oportunizado e para que será feita tal intervenção, tendo por base a 
realidade evidenciada. 

1 Significa dizer que uma supõe, nega e supera as demais. (Vasconcellos, 2006, p.86)

*Professora da RME e Assessora da Secretaria Municipal da Educação de Caxias do Sul. Docente da Área de Matemática 
e Estatística da Universidade de Caxias do Sul. Mestre em Ensino de Matemática pela UFRGS
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A situação, ao mesmo tempo em que nos indica o que nos falta (portanto, os objetivos, ou 
seja, aquilo que ainda não foi alcançado mas que deve ser alcançado), indica o que temos 
(portanto, os meios que nos permitem realizar os objetivos propostos). (SAVIANI, 1983a, 
p.64)

 Definidos os objetivos, é necessário traçar formas de intervenção da realidade e de 
acompanhamento da aprendizagem, buscar caminhos que possibilitem a concretização 
e a verificação dos objetivos propostos. Com esse foco, o plano de mediação também 
passa a ser base para um novo planejamento. Para tanto, é necessário ter clareza dos 
critérios de avaliação, que explicitam a qualidade esperada no desempenho do aluno, e 
dos instrumentos que irão oportunizar tal verificação. 
 Como elemento de mediação, juntamente com recursos, tempos e espaços 
disponíveis, a metodologia utilizada conduz a forma de intervenção do professor e explicita 
sua postura perante o processo de construção do conhecimento.  A ação docente revela, 
mais implícita ou explicitamente, concepções epistemológicas, filosóficas e pedagógicas 
presentes e, também por esse motivo, é importante refletir sobre elas. O professor, ao 
planejar a aula, prever formas de mediação, tempos e espaços, carrega suas concepções 
de ser humano, de mundo, de ensinar, de aprender, enfim, de todo processo de conhecer 
e, dessa forma, o planejamento se torna ferramenta de mediação entre teoria e prática. 
 Vasconcellos (2006, p. 81) afirma que “a elaboração do plano, obviamente, não é 
ainda a ação; é um processo mental, de reflexão, de tomada de decisão. [...] a dialética da 
ação humana consciente e intencional entre ação e reflexão.” 
 No que diz respeito à discussão acerca da importância do planejamento, a construção 
dos Referenciais da Educação da Rede Municipal de Ensino de Caxias do Sul2 mostrou 
caminhos e alternativas na busca do fazer aprender. As reflexões feitas pelos profissionais 
da educação evidenciam a preocupação com o processo de construção do conhecimento 
e apontam o norte das ações docentes.
 Essa construção possibilitou discussões sobre o processo de ensino-aprendizagem, 
no sentido de traçar intenções educativas e diretrizes pedagógicas que, articuladas, orientam 
a organização e o desenvolvimento de uma prática coerente e focada na aprendizagem 
dos alunos.
 Com o eixo voltado para o fazer aprender, o professor busca articular a realidade 
e a intencionalidade por meio de sua mediação. Para Vasconcellos (2006), a metodologia 
de trabalho utilizada é reflexo de concepções sobre educação e um conjunto de objetivos 
explícitos e implícitos. Uma metodologia na perspectiva dialética percebe o ser humano 
como um sujeito ativo e de relações.
  Sob esse enfoque, a construção do conhecimento acontece a partir de interações 
intencionais do sujeito com o objeto, e será mais facilmente estabelecida, se ancorada 
em conhecimentos anteriores. Esse processo, de forma mais ampla, se traduz em um 
movimento do pensamento que vai, desde a síncrese até a síntese, mediado pela análise.
 Segundo Saviani (1983), esse movimento parte da visão caótica do todo (síncrese) 
a uma totalidade de relações e determinações (síntese), por meio de abstrações e relações 
menos complexas (análise).

2 Consulte os Cadernos 1, 2, 3 e 4 dos Referenciais da Educação da Rede Municipal de Ensino de Caxias do Sul para ler as 
reflexões/construções na íntegra.
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 Sob a perspectiva dialética, em um contexto escolar, a construção do conhecimento 
pode ser expressa por meio de três momentos interativos: mobilização para o conhecimento, 
construção do conhecimento e elaboração e expressão da síntese do conhecimento3. 
 Mobilizar para a construção do conhecimento se traduz em um momento de 
provocação, de desequilíbrio, de aproximação. Na mobilização, procura-se tornar o objeto 
em questão, objeto de conhecimento para o aluno, a fim de possibilitar uma significação 
inicial para este objeto. No ambiente escolar, essa mobilização, em geral, precisa ser 
provocada. Assim, faz-se necessário despertar para o desejo de interagir e, evidentemente, 
o de querer aprender. 
 Uma possibilidade para despertar o desejo/a necessidade no aluno é propor 
situações problematizadoras, que desafiem ou provoquem um conflito na busca de 
sua solução. A problematização fará o aluno pensar, elaborar hipóteses de afirmação e 
contradição, buscar conhecimentos já construídos. Esse movimento servirá de suporte as 
outras informações e às relações posteriores que serão realizadas pelo aluno.
 Para que a construção do conhecimento se efetive é necessário oportunizar 
o confronto entre sujeito e objeto de conhecimento, propiciando “saltos” que talvez não 
acontecessem sem a mediação do professor e os elementos da cultura acumulada pela 
humanidade. Esta ação entre professor, aluno e objeto de conhecimento precisa ser interativa 
e não apenas justaposta, uma vez que, nesta perspectiva, a construção do conhecimento 
acontece pela e na interação sujeito-objeto, por meio da mediação do professor.
 Ainda, em uma perspectiva dialética, a elaboração e a expressão da síntese do 
conhecimento retratam um momento de conclusão, generalização, consolidação de 
conceitos. Segundo Vasconcellos, o sujeito, tendo já percorrido as etapas anteriores de 
aproximação e análise do objeto, tem a oportunidade de sistematizar o conhecimento que 
vem construindo e expressá-lo concretamente, tecendo sínteses cada vez mais complexas.
 Com o olhar voltado à aprendizagem dos alunos, o professor, ao buscar formas 
de mediação adequadas à realidade constatada e às finalidades apontadas, evidencia a 
essência de quem deseja desencadear o processo de ensino-aprendizagem e participar 
dele com consciência e intencionalidade. Isso requer do professor uma postura reflexiva 
sobre sua prática e formação, considerada inacabada, visto que o cotidiano escolar provoca 
inúmeras indagações e exige diferentes mediações. Com esse foco, o planejamento 
se apresenta também como objeto de investigação, uma vez que o professor necessita 
adotar intervenções didáticas diferenciadas, a fim de facilitar o processo, considerando a 
diversidade de sujeitos, o tempo, os espaços e os recursos. 
 Por fim, o planejamento, assim como qualquer ferramenta de trabalho, contribui com 
a prática quando selecionado e utilizado adequadamente, considerando também limites e 
potencialidades dos sujeitos envolvidos. Nesse contexto, a mediação entre teoria e prática 
se fortalece tendo o planejamento como ferramenta reflexiva e intencional.
 Para fins de visualização, o mapa conceitual apresentado na figura 1 sintetiza as 
concepções acima apresentadas.
 

3 Para esclarecimentos sobre este assunto, consulte Vasconcellos em sua obra Construção do conhecimento em sala de 
aula, p. 55 a 127.
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O CURRÍCULO ORGANIZADO POR PROJETOS DE TRABALHO: 
PLANEJAMENTO OU METODOLOGIA?

Kátia Regina Ricardo*
Nilda Stecanela** 

      Desafiadas a mediar as reflexões sobre o trabalho pedagógico organizado por 
projetos junto ao grupo de coordenadores pedagógicos da rede pública municipal de 
ensino, norteamos nosso trabalho com o propósito de proporcionar a (re)visitação das 
diferentes concepções sobre projetos, a fim de relacionar percursos metodológicos 
capazes de potencializar o planejamento da ação pedagógica numa perspectiva focada na 
aprendizagem e na construção de um currículo significativo.
      Para atingir esse objetivo, em dois encontros de quatro horas, propusemos uma 
reflexão inicial, em pequenos grupos, a fim de levantar as concepções dos professores 
coordenadores sobre projetos, suas intencionalidades, formas de sistematização e 
estrutura, além das relações com os diferentes níveis e contextos de ensino.
      As reflexões e análises dos diferentes grupos ao longo do curso permitiu-nos 
construir, coletivamente, uma síntese das concepções sobre o trabalho por projetos que 
encontra respaldo em diferentes autores e explicita a questão central que permeou as 
discussões: projeto é metodologia ou planejamento? Faz diferença pensar o projeto sob 
estas duas dimensões? É possível dialogar sobre os projetos nestas duas perspectivas? 
Como fazer isto?
      Tais questões talvez não encontrem eco entre muitos professores, porém na 
sua essência revelam dimensões diferentes acerca dos propósitos de se trabalhar com 
projetos, transitando entre um “modismo” e uma efetiva possibilidade de construção de 
conhecimentos em sala de aula. Vasconcellos (2002) alerta que    

  A questão essencial não está na técnica em si que o professor aplica em sala de aula para 
desenvolver os conteúdos, mas na postura que assume seu trabalho, seja em termos de 
firmeza de objetivos, quanto em capacidade de ler criticamente a realidade, bem como de 
sua fundamentação epistemológica, pois assim poderá, em cada contexto concreto, buscar 
as melhores formas de intervenção pedagógica, não ficando vítima de modismos e estando 
capacitado para enfrentar as desafiantes pressões do ambiente. (VASCONCELLOS, 2002, p. 
168).

      Nosso objetivo, neste texto, porém, é discutir sobre as concepções acerca do 
trabalho organizado por projetos à luz de autores como Celso Vasconcellos, Fernando 
Hernández e Montserrat Ventura, Celso Antunes e outros. Embora esses autores sejam 
velhos conhecidos da área da educação e do fazer pedagógico nos contextos escolares 
e não escolares, podem ser considerados como referentes atuais, pois ainda são restritas 
as produções didático-pedagógicas que ultrapassem as bases epistemológicas e didáticas 
que os mesmos propõem, especialmente quando nos situamos num paradigma crítico de 
educação.  
      Nosso propósito aqui não é produzir uma teoria sobre o assunto, tampouco, 
apresentar uma nova proposta. Antes pelo contrário, o intuito é reunir e contextualizar as 
representações que circundam os entendimentos que se tem sobre o que é o trabalho 
organizado por projetos, buscando a informação junto aos atores que a protagonizam, ou 
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seja, na ação pedagógica desenvolvida na rede municipal de ensino, através do que nos 
trouxeram os coordenadores pedagógicos.
 Analisando, inicialmente, o que de comum foi apresentado pelos diferentes grupos 
de discussão dos encontros do curso que mediamos, podemos afirmar que todo projeto 
segue, em linhas gerais, um modelo heurístico de planejamento, no qual parte-se da 
leitura da realidade, definem-se as finalidades e constroem-se as formas de mediação1. 
Este modelo encontra paralelo na estrutura do método científico, onde, identificado o 
tema/problema e sua justificativa (Realidade), projetam-se os objetivos (Finalidades), e 
a metodologia, o cronograma, os recursos, a avaliação e as referências (Mediação) que 
fundamentam o projeto. 
      Numa perspectiva de planejamento, o trabalho pedagógico organizado por 
projetos vale-se da própria estrutura (metodologia) científica e permite observar duas 
possibilidades em movimento: o projeto didático e o projeto de pesquisa. O primeiro, de 
uso mais disseminado nas escolas, pode ser um recurso muito útil à medida que possibilita 
a reflexão e a organização das etapas do trabalho bem como sua permanente revisitação 
e acompanhamento. É útil no planejamento de uma viagem de estudos, visita a um museu, 
realização de uma campanha, ou quando se pretende trabalhar com um objeto significativo, 
ou seja, aquilo que pode ser considerado um ganho pessoal para o aluno, como, por exemplo, 
a criação de uma revista ou a construção de uma maquete. Já o projeto de pesquisa é uma 
proposta, talvez, um pouco mais exigente, pois envolve a identificação de um problema 
a partir da leitura da realidade e uma investigação mais profunda e sistemática a fim de 
se buscar respostas sobre o mesmo. É uma oportunidade de construir conhecimentos 
significativos e vivenciar as etapas do método científico, buscando-se confirmar ou refutar 
hipóteses, realizar trabalho de campo, coletar e analisar dados, organizar informações de 
diferentes fontes e de estabelecer conclusões coerentes entre o problema investigado e 
os dados coletados. Em outras palavras, trata-se da organização do trabalho pedagógico 
com base na pesquisa em sala de aula como uma ferramenta pedagógica, através da qual, 
segundo Moraes (2007), professor e aluno, através da pesquisa, jogam um jogo, em que 
são convocadas a participar a leitura, a escrita e a fala.
      Na perspectiva metodológica, os projetos podem ser desenvolvidos segundo 
diferentes concepções: dialética, dialógica, problematizadora ou, ainda, expositiva. Na 
perspectiva da metodologia dialética de construção do conhecimento em sala de aula, 
discutida por Vasconcellos (1995a), as três dimensões apontadas pelo autor - mobilização 
para o conhecimento, construção do conhecimento e elaboração e expressão da síntese do 
conhecimento – podem ser associadas, resguardadas as proporções e devidas intenções 
ideológicas, de forma análoga aos três momentos pedagógicos da metodologia dialógica, 
ou seja: ao estudo da realidade (ER), à organização do conhecimento (OC) e à aplicação 
do conhecimento (AC). 
      Segundo Vasconcellos (2002), o projeto é uma forma de trabalhar em sala de aula 
e pode representar uma renovação metodológica. Para o autor, a organização do currículo 
escolar por projetos de trabalho pode ser uma possibilidade concreta de “superar problemas 
da prática tradicional como a passividade do aluno, o distanciamento entre o objeto de 
conhecimento e os interesses do aluno, a desarticulação do ensino com a realidade, o não 
desenvolvimento da iniciativa e da autonomia dos alunos” (VASCONCELLOS, 2002, p. 
161). 

1Realidade, finalidades e mediação são as três dimensões do planejamento apontadas por Vasconcellos (1995), das quais 
decorrem os vários elementos constitutivos da ação pedagógica, quais sejam: diagnóstico e levantamento das necessidades; 
definição de objetivos estabelecendo o que se vai fazer e onde se quer chegar com determinada ação; definição dos conteú-
dos conceituais, procedimentais e atitudinais; organização dos tempos e espaços da aprendizagem; escolha da metodologia 
para além da aula meramente expositiva; seleção dos referenciais teóricos que nortearão o processo; definição dos indicado-
res da avaliação a serem observados na avaliação; listagem dos recursos humanos e materiais implicados no projeto. 
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 Outra forma de organizar o trabalho pedagógico é através da exposição em aula. 
O convite feito por Vasconcellos (2002, p. 153-168), para não ficarmos na aula meramente 
expositiva, requer transitar pela exposição provocativa ou pela exposição dialogada, 
ambas ancoradas numa perspectiva dialética de construção do conhecimento em sala de 
aula. Conforme o autor, a exposição provocativa substitui a exposição magistral e pode 
ser assim organizada: colocação do problema, exposição posicionada e estimulante do 
educador; reflexão de confronto e problematização por parte dos educandos; confronto 
educador-educando para superação de suas posições iniciais. Nesse caso, o papel do 
professor é provocar, no sentido de propor ações de conhecimento; provocar situações 
em que os interesses possam emergir e o aluno possa atuar; colocar o pensamento 
do educando em movimento na direção do objeto de estudo; desequilibrar; favorecer o 
pensar do aluno sobre a questão, tema, problema. É também papel do professor dispor 
objetos, elementos, situações, ou seja, dar condições para que o estudante tenha acesso 
a elementos novos, para possibilitar a elaboração de respostas aos problemas suscitados 
e superar a contradição entre sua representação mental e a realidade. O professor dá 
indicações, oferece subsídios, dispõe de elementos como “combustível” e propõe 
ações que favoreçam a elaboração significativa do conhecimento. Por fim, é necessário 
interagir com a representação do sujeito, “solicitar expressão, acompanhar o percurso 
de construção”, intervir quando a capacidade de análise do aluno não for muito longe, 
“estabelecendo novas contradições entre a representação sincrética e os elementos do 
objeto não captados pelo sujeito”. Assim, o aluno terá condições de ‘triturar’, trabalhar, 
processar informações e aproveitá-las, chegando a elaboração da síntese. A exposição 
provocativa é o mote para o desenvolvimento dos projetos de pesquisa e o meio pelo qual 
as duas perspectivas de projeto - metodológica e de planejamento - se unem para dar 
forma e propósito à investigação, efetivando a (re)construção de conhecimentos.
      Na exposição dialogada, talvez a forma mais comum de organização do trabalho 
pedagógico nas escolas, a situação pedagógica é mediada pelo professor, através da 
exposição, problematização, estabelecimento de relações, didatização da informação, 
estímulo às sínteses provisórias do conhecimento que vai sendo construído.
      A metodologia por problematização aproxima-se das anteriores à medida que 
identifica e situa, na realidade, uma situação problema que exige a mobilização de 
conhecimentos prévios e habilidades cognitivas, espaço-temporais e psicomotoras para 
sua resolução. 
       Esse conjunto de posturas pode estar presente nos Projetos de Trabalho, seja 
na sua intenção inicial, respeitando o tempo e os saberes prévios dos alunos, seja na 
metodologia específica que será adotada em cada novo planejamento de ensino e de 
aprendizagem para um conjunto de aulas. Uma referência que tem norteado o trabalho em 
várias escolas advém de ações desencadeadas no contexto educativo espanhol, através 
da obra de Hernandéz e Ventura (1998). Segundo esses autores, o trabalho com projetos 
se constitui numa forma de organizar os conhecimentos escolares. Sua função primordial 
é favorecer a criação de estratégias de organização dos conhecimentos escolares em 
relação ao tratamento da informação e a relação entre os diferentes conteúdos em torno 
de problemas ou hipóteses que facilitem aos alunos a construção de seus conhecimentos, 
a transformação da informação procedente dos diferentes saberes disciplinares em 
conhecimento próprio. Trata de ensinar o aluno a aprender, a encontrar o nexo, a estrutura, 
o problema que vincula a informação e que permite aprender.
       Celso Antunes (2001) é outro autor que chega à biblioteca do professor e orienta 
como trabalhar com projetos. Para ele, projeto é uma pesquisa ou investigação desenvolvida 
em profundidade sobre um tema ou tópico que se julga interessante conhecer. A essência 
e a chave do sucesso de um Projeto é o esforço investigativo, deliberadamente voltado a 
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encontrar respostas convincentes para questões sobre o tema, levantadas pelos alunos, 
professores ou ambos. A forma mais convencional de se estudar Projetos é considerá-los 
um complemento aos elementos sistemáticos de uma ou de algumas disciplinas, porém não 
deve ser apresentado aos alunos como um evento excepcional, mas como um componente 
que integra uma linha de estudos definida na Proposta Pedagógica da escola. 
      O mérito dos projetos, segundo Antunes (2001), é possibilitar aos alunos tornarem-se 
descobridores de significações nas aprendizagens práticas; usar as habilidades operatórias, 
socializar-se e superar dificuldades no grupo; automotivar-se, conduzir estratégias de 
investigação própria, optar sobre os temas que gostariam de explorar, enfim, tornarem-se 
‘fazedores de saberes’. 
      Se a ação pedagógica organizada por projetos pode ser definida como planejamento 
ou como metodologia, não importa muito, uma vez que a metodologia é um dos elementos 
constitutivos da dimensão mediação que compõe o planejamento. O que merece ser 
sublinhado são as potencialidades do trabalho organizado por projetos, justamente 
na perspectiva de mobilização para o conhecimento, de organização e construção do 
conhecimento, com o intuito de contribuir para se chegar à elaboração e à expressão da 
síntese do conhecimento com a pretensão de aplicá-lo na vida cotidiana do aluno e da 
comunidade. Talvez, a maior potencialidade do trabalho por projetos esteja na capacidade 
de seduzir o aluno e também o professor para o protagonismo cotidiano da escola e da 
aventura do conhecimento, na busca permanente do prazer de aprender e de ensinar.
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    PLANEJAMENTO VIA TEMA GERADOR
Neiva Lourdes Camello de Rossi* 

Renata Pereira **
 
 Em um panorama que visa atingir uma educação que seja libertadora e possibilite 
a ampliação da visão de mundo do educando, novas metodologias vêm surgindo e 
reestruturações curriculares vêm ocorrendo. Pode-se apontar como marcos neste sentido, 
a Lei de Diretrizes e Bases de 1996 e as Diretrizes Curriculares Nacionais, de 1998, que 
apontam para uma educação voltada para a compreensão da realidade pessoal e social, 
para princípios éticos, políticos e estéticos. Diante da forma cada vez mais rápida pela 
qual o conhecimento enquanto informação se difunde, é preciso buscar novas formas de 
trabalhar para que se construam novos conhecimentos, num currículo que seja coerente 
entre o pensar, o agir e o falar, levando à prática efetivamente democrática e inclusiva.
 Giacomassi (2009) aponta que o processo educativo advém da relação entre 
currículo, conhecimento e cultura. Dessa forma, considera o homem como um ser de 
relações, historicamente situado, criando e recriando a si mesmo e aos seus conceitos, 
por meio de diálogos entre seus pares e com objetos de conhecimento. A metodologia 
proposta por Paulo Freire, pensador contemporâneo, traz na sua essência características 
problematizadoras e conscientizadoras, partindo de temáticas geradoras buscadas na 
realidade do educando a fim de dar-lhes novas significações. Um processo básico e essencial 
na aprendizagem é o diálogo (Freire, 1992), por seu potencial de produzir um avanço do 
senso comum, baseado na experimentação e na opinião, para o conhecimento científico 
ressignificado pelos avanços cognitivos decorrentes desta prática, que aprofunda a tomada 
de consciência. Dessa forma, a aprendizagem se dá sempre de forma coletiva, nunca sendo 
um processo solitário, mas sim, mediatizado entre sujeitos, pelas suas relações entre si e 
pelas relações com o mundo. Assim, o aluno perguntando e discutindo, sendo provocado e 
levado a reinventar seu conhecimento no coletivo, assume o papel de verdadeiro sujeito de 
sua aprendizagem, tornando-a, indubitavelmente, muito mais significativa.
 O conhecimento representa um papel indissociável nos contextos filosófico, 
sociológico e político, enquanto instrumento de intervenção consciente no contexto 
histórico. Esse fato, uma vez compreendido e assumido, não permite que se considere a 
educação como sendo apolítica. Pelo contrário, ao romper a visão ingênua dos educandos, 
através do processo educativo, esses podem tornar-se precursores das mudanças que 
desejam efetivar. Assim, Freire propõe o trabalho a partir de temas geradores advindos da 
realidade, como forma de reestruturar o currículo e a decorrente escolha de conteúdos de 
acordo com as problemáticas da realidade da comunidade em que se insere a escola. Por 
isso sua proposta metodológica é flexível, e se transforma e se amplia em cada realidade, 
com seus aspectos sociais, ambientais, físicos e cognitivos, dentro do e pelo coletivo.
 O ponto de partida para um planejamento é o conhecimento da realidade, do contexto 
onde tal planejamento será executado. No planejamento escolar, essa fase diagnóstica 
deve contemplar o aluno e sua realidade social, ambiental, cognitiva, física e em todas 
as dimensões que colaboram na sua formação. Deve ser verdadeiramente democrático, 
para que todas as suas peculiaridades sejam percebidas e consideradas na seleção dos 
conteúdos e das relações que serão buscadas.

* Professora da RME de Caxias do Sul, na EMEF Dezenove de Abril
** Professora da RME de Caxias do Sul e doutoranda em Sensoriamento Motor pela UFRGS
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 Essas informações subsidiarão a escolha do que ensinar, amplamente vista como a 
seleção de conteúdos, e de como ensinar, em termos de definição metodológica, a fim de 
ampliar a visão de mundo do educando e de romper barreiras que porventura existam, que 
o levam a posicionar-se de forma passiva perante sua realidade.
 Como forma de buscar romper o caráter excludente da educação tradicional e buscar 
uma forma de ensino efetivamente participativa e transformadora, surge a metodologia 
dialógica. Essa traz consigo como elemento indissociável a reestruturação curricular, 
necessária para que haja coerência entre o pensar do educador, o falar do coletivo e o agir 
da comunidade escolar. Se efetiva com a participação ativa e coletiva, condizente com a 
realidade e à sua função de ferramenta para o desenvolvimento e para a democracia, uma 
vez que analisa e amplia a discussão das problemáticas da comunidade.
 Como principal veículo para essa educação conscientizadora Paulo Freire elegeu o 
diálogo. Baseando-se nele, a educação tem potencial para tornar-se libertadora e romper 
fronteiras entre classes, extrapolando os limites individuais e coletivos. Para Paulo Freire 
(1980, p.104), “a educação é um ato de amor, por isso, de coragem. Não pode temer o 
debate. A análise da realidade. Não pode fugir da discussão criadora, sob pena de ser uma 
farsa”.
 Sendo o diálogo o meio pelo qual as aprendizagens ocorrem de forma dinâmica, 
democrática e coletiva, também através dele é feita a seleção de conteúdos. Dessa 
forma, não é mais o educador que, dono da razão, impõe sua visão de mundo e seu 
entendimento da realidade aos educandos. Mas é ele que, aproveitando sua formação 
acadêmica e seu comprometimento com uma educação libertadora, modera as discussões 
e proporciona o estabelecimento de relações das quais serão observadas as necessidades 
de conhecimentos sistematizados.
 “Para o educador-educando, dialógico, problematizador, o conteúdo programático da 

educação não é uma doação ou uma imposição, um conjunto de idéias a ser depositado nos 
educandos, mas a devolução organizada, sistematizada e acrescentada ao povo daqueles 
elementos que este lhe entregou de forma desestruturada” (FREIRE, 2003, p. 83). 

 A estruturação curricular, no que tange à seleção, (re)construção e organização 
de conteúdos deve ser dinâmica, flexível e coerente com a realidade, para que estes 
tenham papel de meio para o avanço dos níveis de aprendizagem e de uma transformação 
da visão de mundo. Essa deve ser investigada, discutida, explorada e os conteúdos e 
informações que se mostrarem necessários para sua análise crítica e extrapolação devem 
ser selecionados e trabalhados. Assim, um tema gerador não é definido arbitrariamente; 
ao contrário, o processo dialético que existe anterior à sua definição precisa contemplar 
os diversos atores, seu momento social, cultural e histórico, e se apropriar das diversas 
formas de linguagem inseridas no mesmo.
 A pesquisa socioantropológica pode servir a essa investigação, que essencialmente 
é neutra, e que traduz a visão de mundo da comunidade e embasa a microestrutura da rede 
temática. Nesse criterioso processo de investigação e escuta, o educador deve despir-
se de preconceitos e vestir-se de sensibilidade para perceber as contradições, dilemas e 
limites explicativos da comunidade; para localizar as questões geradoras através da fala 
dos diversos sujeitos. O educador deve assumir seu papel de comprometimento social e 
político, e abandonar a postura autoritária de detenção do conhecimento.
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 Esse processo tem que ser pautado pela igualdade, pela ausência de arrogância em 
relação aos diversos saberes e olhares. A humildade é essencial para o verdadeiro diálogo. 
Freire (2003, p. 81) aponta que “no encontro dos homens, não há ignorantes absolutos, 
nem sábios absolutos: há homens que, em comunhão, buscam saber mais”.
 Assim, em igualdade de saberes, os diversos atores tornam-se companheiros no 
processo de discussão e criação de uma nova visão de mundo. Uma vez determinados os 
temas geradores, aqueles que serão os motivadores das discussões vindouras, seleciona-
se o tema gerador, o pivô central da programação curricular. Optou-se por estabelecer 
esse como uma pergunta, de forma a provocar, desde seu estabelecimento, uma reflexão. 
Entende-se, assim, a questão geradora como a pergunta a que se quer responder, ao final 
de todo o trabalho, através de uma mudança de atitude. Sua resposta é o chamado contra-
tema, a situação ideal, o objetivo do trabalho com a questão geradora. Visando essa utopia 
é que o trabalho vai tomando corpo e força.
 Segundo Piconez (2005), os temas geradores consideram o respeito pela 
construção coletiva do currículo, contrapondo-se fortemente à transmissão de conteúdos 
descontextualizados sob forma de depósito de informações. Dessa forma, existe uma 
horizontalidade na relação educador-educando, mediada pelo conhecimento, de forma que 
sejam sujeitos ativos do processo de aprendizagem.
 A questão geradora é definida dentre os temas geradores advindos do processo 
de diálogo e de investigação anteriores. É através da observação e da escuta atenta e 
humilde, que se elencam as contradições entre a realidade e a forma como ela é vista. 
Dessas contradições surgirão os conteúdos a serem trabalhados, a fim de rediscuti-
las e transformá-las, ampliando os limites explicativos existentes. Nesse aspecto, essa 
metodologia se aproxima da metodologia da problematização e do arco de Maguerez, pois 
os conteúdos são selecionados a partir da realidade e, após o trabalho sistematizado, 
voltam para ela, em novas formas de viver, compreender e agir (Berbel, 1996). A realidade 
social, ambiental, física e cultural é o ponto de partida e o ponto de chegada do processo 
educativo.
 Os temas geradores são organizados em rede temática, pois a partir das suas 
relações se estabelece o que necessita ser trabalhado, para partindo da microestrutura, que 
é a visão de mundo que a comunidade possui, passar pelo conhecimento sistematizado, 
elencado de acordo com as temáticas, e atingir a macroestrutura, uma nova visão de 
mundo, mais ampliada e cheia de novos significados. Este percurso do micro até o macro 
é planejado pelo coletivo de educadores, com base nos temas geradores, e com vistas às 
novas concepções que formarão uma visão de mundo mais ampliada e permitirão que os 
educandos assumam seus papéis de agentes na sua realidade.
 Dentro dessa rede se escolhem caminhos que serão percorridos, de forma 
interdisciplinar e contextualizada, pelo coletivo escolar, para que a visão de mundo se 
amplie e se obtenha uma postura mais crítica, baseada na formação de conceitos a partir do 
conhecimento sistematizado. Em sala de aula, esse trabalho segue com a linha dialógica, 
partindo do que o aluno sabe sobre o caminho que será traçado, a partir da microestrutura. 
Essa etapa consiste no Estudo da Realidade (ER), passo essencial para que o trabalho seja 
significativo. Nesse momento, procede-se à uma escuta atenta, direcionada e investigativa, 
a fim de perceber o que o aluno já sabe e pensa sobre a temática escolhida. Várias técnicas 
podem ser utilizadas, como facilitadoras, para que o aluno consiga exteriorizar suas 
impressões. 



Caderno Pedagógico 7 - Avaliação e Planejamento

25

 Nesse momento, ao ser desafiado, o educando deve sentir-se motivado a buscar 
novos conhecimentos para embasar suas opiniões e para melhor explicar suas dúvidas. 
Um movimento crucial, pois desejoso, ele busca e anseia pelos conceitos que irá elaborar 
a partir do conhecimento sistematizado.
 Uma vez que o educador tenha ciência da visão do aluno, deve trabalhar de 
forma contextualizada os conteúdos significativos e selecionados pelo coletivo a partir da 
rede temática, a fim de que surjam conflitos entre a visão do aluno e o conhecimento 
sistematizado. De forma dialógica e problematizadora, os alunos são levados a procurar 
novas respostas, levantando novas hipóteses, ampliando sua visão de mundo e incorrendo 
no avanço do senso comum para o conhecimento cada vez mais elaborado (Scocuglia, 
2005). O objeto de conhecimento media o processo dialógico, pois nessa ótica todos os 
atores do processo educacional têm potencial e o direito de escolher, optar, refletir e, sujeitos 
de tal processo, ressignificar tais conteúdos. Esse momento é denominado de Organização 
do Conhecimento (OC), durante o qual o conhecimento técnico-científico é utilizado como 
ferramenta para suscitar dúvidas, conflitos e, de forma contextualizada, fomentar novas 
hipóteses.
 Também nesse momento, o educador deve se re-educar, pois as formas tradicionais 
de trabalhar os conteúdos não respondem às necessidades dos alunos, que devem ser 
desafiados a reelaborar seus conceitos, e não receberem-nos passivamente.
 O educador deve ser um inventor e um reinventor constante dos meios e dos caminhos com os 

quais facilite mais e mais a problematização do objeto a ser desvelado e finalmente apreendido 
pelos educandos. Sua tarefa não é a de servir-se desses meios e desses caminhos para 
desnudar, ele mesmo, o objeto e, depois, entregá-lo, paternalisticamente, aos educandos, a 
quem negasse o esforço da busca, indispensável, ao ato de conhecer (FREIRE, 1980).

 O educador deve ter ainda como objetivo, trazer, principalmente, às camadas 
populares, o conhecimento que porventura lhes tenham sido negado, considerado privilégio 
de camadas sociais dominantes (Scocuglia, 2005), e proporcionar-lhes plenamente o direito 
de reconstruir seu próprio conhecimento.
 Após essa etapa, pretende-se que o educando tenha sofrido mudanças quanto à 
sua forma de ver e de explicar o mundo. Que as explicações que elabore não sirvam mais 
na microestrutura da rede temática, origem da reestruturação curricular. Procede-se a uma 
nova investigação de sua forma de ver e entender o mundo. Nesse momento, o objetivo 
é verificar se o educando superou sua visão ingênua, tendo assumido uma visão crítica, 
capaz de fomentar mudanças no seu modo de vida e no seu entorno. 
 Este momento consiste na Aplicação do Conhecimento (AC), quando se procura 
contrapor e desafiar os educandos, a fim de que os mesmos demonstrem mudanças em 
relação ao estágio de pensamento inicial. Das conclusões verificadas podem derivar um 
novo planejamento, quando se avalie que os limites explicativos iniciais persistem. Dessa 
forma, consiste em nova investigação sobre a realidade cognitiva dos educandos.
 Visando à construção de uma educação democrática e libertadora, superada a 
educação bancária, a metodologia via tema gerador respeita a realidade dos educandos e 
visa uma efetiva melhoria da sua qualidade de vida. Atinge esse objetivo quando, usando 
o diálogo como ferramenta crucial, leva os educandos a romperem sua visão ingênua de 
mundo de forma que se percebam como agentes de sua realidade. Por ser uma mudança 
de paradigmas, não se discute mais apenas o que ou como ensinar, mas sim, por que, para 
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quem e em que contexto ensinar. Sendo uma metodologia contextualizada na realidade 
da comunidade escolar, é dinâmica e flexível. Exige do professor muita humildade, 
escuta sensível e atenta e muita coragem, para abandonar sua postura de transmissor do 
conhecimento e assumir seu papel investigador e sujeito do processo ensino-aprendizagem 
sem arrogância.
 Tendo como princípios metodológicos a conquista da autonomia, o respeito ao 
educando e a dialogicidade, Paulo Freire deixa um legado ímpar para a construção de uma 
sociedade efetivamente democrática.
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PLANEJANDO AS AULAS DE LÍNGUA PORTUGUESA 
NO ENSINO FUNDAMENTAL

                                                                                                                                    Carla Roberta Sasset Zanette*
                                                                                                                                               Lucien Beatriz Pellin De Bastiani**

 Sabe-se que a interação verbal ocorre por meio de enunciados que circulam nas 
diferentes esferas da atividade humana socialmente organizada. Segundo Bakthin (1992), 
toda linguagem é uma forma de interação humana. Por intermédio da linguagem, o sujeito 
pratica ações que sem ela não conseguiria realizar; com ela, o sujeito age sobre o outro, 
constituindo compromissos e vínculos.
 É sob essa perspectiva que os Referenciais de Língua Portuguesa da Rede 
Municipal de Ensino foram construídos, com o propósito de nortear e intensificar as práticas 
docentes quanto ao desenvolvimento da competência comunicativa dos alunos.
 Os Referenciais de Língua Portuguesa sintetizam uma discussão pedagógica 
e reflexiva envolvendo concepções linguísticas e pressupostos teórico-metodológicos 
apontados nos PCNs. 
 Esse novo olhar sobre o ensino de Língua Portuguesa exige do professor um 
planejamento voltado a práticas de linguagem por meio de textos dos mais variados 
gêneros, nas mais diversas situações de uso.
 Como apontam os PCNs (1998, p.23) “Toda educação comprometida com o 
exercício da cidadania precisa criar condições para que o aluno possa desenvolver sua 
competência discursiva”. Sendo assim, é por meio das situações discursivas que o aluno 
poderá se constituir como cidadão e exercer seus direitos como usuário da língua.
 Desta forma, pensar a organização de um currículo voltado a práticas de linguagem 
requer considerar o texto como unidade de sentido e, consequentemente, reconhecer a 
diversidade de gêneros discursivos que circulam socialmente.
 Quanto aos gêneros discursivos, podemos citar novamente Bakthin (1992,p.280),que 
diz que os gêneros discursivos referem-se a toda e qualquer produção de linguagem, 
oral e escrita. Caracterizam-se como uma forma relativamente estável de enunciado, 
produzido em situação de interação verbal.  
 Outra contribuição relevante é a de Marcuschi (2002, p.19), os gêneros discursivos 
“são fenômenos históricos, profundamente vinculados à vida cultural e social. [...] São 
entidades sócio-discursivas e formas de ação social incontornáveis em qualquer situação 
comunicativa”.
 Para  Adam, os gêneros discursivos são constituídos por sequências textuais, 
também chamadas tipos textuais. As sequências são esquemas linguísticos básicos 
cuja função, conforme Bronckart (1999) é organizar linearmente o conteúdo temático e a 
microestrutura dos textos.
 Os gêneros, para Adam (1992), fazem parte da interação social e as sequências 
são organizações linguístico-formais inter-relacionadas no interior de cada gênero. 
Representam uma rede hierárquica, uma entidade relativamente autônoma e um processo 
textual presente na composição dos gêneros.

*Professora da RME e Assessora da Secretaria Municipal da Educação de Caxias do Sul. Especialista em Língua Portuguesa 
pelas Faculdades Integradas de Amparo/SP
**Professora da RME e Assessora da Secretaria Municipal da Educação de Caxias do Sul. Especialista em Literatura Infanto-
Juvenil pela UCS
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 A sequência, por sua vez, possui um conjunto de traços que lhe são próprios e 
que se diferenciam dos gêneros por serem mais homogêneas e facilmente delimitáveis. 
Os gêneros são inúmeros e as sequências são relativamente poucas. Adam apresenta as 
sequências narrativa, descritiva, argumentativa, explicativa e dialogal. Já Marcuschi (2002) 
trabalha com as sequências narrativa, descritiva, argumentativa, injuntiva e expositiva.
 Os gêneros discursivos apresentados no Referencial foram agrupados tendo 
como base as sequências textuais. O documento foi organizado de modo a contemplar 
objetivos, habilidades, conteúdos, critérios de avaliação que devem ser trabalhados em 
cada ano/série, mais especificadamente, em cada trimestre, de forma hierarquizada e 
gradual, respeitando o processo de aprendizagem do aluno. Vale dizer que as habilidades 
elencadas, apresentam-se hierarquizadas de acordo com seu grau de complexidade, de 
modo a delinear, gradualmente, o processo de aprendizagem. 
 Essa perspectiva de trabalho com textos possibilita uma organização diferente dos 
conteúdos programáticos da Língua Portuguesa, evidenciando as sequências como eixo 
estruturante. Tal processo permite reconhecer a aplicabilidade dos conhecimentos textuais 
(orais e escritos). 
 Ao eleger uma sequência textual como unidade de trabalho, elegem-se, também, os 
conteúdos gramaticais que deverão ser trabalhados. Abre-se, assim, o leque dos gêneros 
discursivos que poderão fazer parte das leituras e das propostas de escrita.

Desdobramentos didático-pedagógicos

 No intuito de didatizar e viabilizar a proposta curricular de Língua Portuguesa, a 
Secretaria Municipal da Educação, por meio da Assessoria Pedagógica, orienta e subsidia, 
teórica e metodologicamente, os professores, seja em momentos de formação continuada 
ou em acompanhamentos individuais, visando à qualificação do planejamento de sala de 
aula.
 Nos encontros de professores são oportunizadas reflexões sobre o ensino da 
Língua Portuguesa, contemplando, também, atividades que priorizem o desenvolvimento 
da competência comunicativa do aluno, envolvendo habilidades voltadas à leitura e à 
produção de textos, orais e escritos, literários e não literários.
 Descrevemos, na sequência, a organização dos encontros propostos para os anos 
finais do ensino fundamental, agrupando gêneros discursivos com base nas sequências 
textuais que neles predominam e a análise linguística envolvendo os aspectos gramaticais 
correspondentes.
 Primeiramente, os professores são levados a analisar, discutir e refletir sobre a 
função e os objetivos da disciplina de Língua Portuguesa nos anos finais do ensino 
fundamental, lembrando sempre que

 “a linguagem é o principal veículo de interação, por meio do qual se dá a construção do 
conhecimento, e a língua a ferramenta maior de acesso às informações e de processamento/
sistematização delas rumo à construção dos saberes” (AZEVEDO e ROWELL, 2010).

 Além disso, orienta-se que a sistematização dos conteúdos esteja ancorada na 
perspectiva do eixo uso-reflexão-uso.
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 Com essa clareza e baseando-se nos Referenciais da Rede Municipal de Ensino, 
nos Planos de Estudos, nos Planos de Trabalho de Língua Portuguesa, os quais orientam 
o que o aluno precisa saber em cada ano/série no ensino fundamental, o professor percebe 
a importância de planejar e elaborar seu Plano de Sala de Aula.
 A fim de melhor entender que os gêneros normalmente são constituídos por 
sequências textuais diferentes, é retomado o conceito de gênero discursivo, de sequência 
textual e da estrutura de cada uma das sequências textuais, sua macroestrutura, seus 
elementos e os aspectos gramaticais que precisam ser abordados para que o aluno leia e 
escreva adequadamente. 
 Só então são apresentadas propostas de atividades, normalmente por meio de um 
Plano de Sala de Aula envolvendo um gênero discursivo. No exemplo a seguir é trabalhado 
o gênero Conto e as sequências textuais narrativa, dialogal e descritiva. Apresentamos 
algumas das atividades de leitura e produção elaboradas com base em habilidades 
descritas no Referencial de Língua Portuguesa para o 6º e 7º ano do Ensino Fundamental, 
cadernos 2 e 3.

Plano de Sala de Aula com base no conto 
“As Três Perguntas” de Jon J. Muth.

As Três Perguntas

1. Era uma vez um menino chamado Nikolai que às vezes não sabia muito bem como agir.
2. - Quero ser uma boa pessoa – ele dizia aos amigos -, mas nem sempre sei a melhor maneira de fazer isso.
3. Os amigos de Nikolai o entendiam e queriam ajudá-lo.
4. - Se eu conseguisse encontrar as respostas para as minhas três perguntas – Nikolai continuava -, eu sempre 
5. saberia o que fazer.
6. - Qual é o melhor momento para fazer as coisas?
7. - Quem é mais importante?
8. - Qual é a coisa certa a ser feita?
9. Os amigos de Nikolai refletiram sobre a primeira pergunta.
10. Então Sônia, a garça, falou:
11. - Para saber o melhor momento de fazer as coisas, é preciso planejar com antecedência.
12. Gogol, o macaco, que andava procurando entre as folhas alguma coisa para comer, disse: 
13. - Você saberá quando fazer as coisas e observar e prestar muita atenção.
14. Pushkin, o cachorro, que estava descansando, se revirou e disse: 
15. - Você não pode prestar atenção em tudo sozinho. Precisa de companheiros para vigiar e ajudá-lo a resolver 
16. quando fazer as coisas. Por exemplo: Gogol, um coco vai cair na sua cabeça.
17. Nikolai pensou por um instante. Depois fez sua segunda pergunta: 
18. - Quem é mais importante?
19. - Quem está mais perto do céu – disse Sônia, rodopiando rumo ao céu.
20. - Quem sabe curar os doentes – disse Gogol, esfregando o cocoruto machucado. 
21. - Quem faz as leis – rosnou Pushkin.
22. Nikolai pensou um pouco mais. Depois fez a terceira pergunta:
23. - Qual é a coisa certa a ser feita?
24. - Voar – disse Sônia.
25. - Divertir-se o tempo todo – riu Gogol.
26. - Brigar – latiu Pushkin, na mesma hora.
27. O menino refletiu longamente. Gostava de seus amigos. Sabia que todos tentavam fazer o possível para 
28. ajudá-lo a responder a suas perguntas. Mas suas respostas não pareciam corretas.
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29. Então, teve uma ideia.
30. “Já sei”, ele pensou. “Vou perguntar a Leo, a tartaruga. Ela já viveu muito tempo. Com certeza sabe 
31. responder às minhas perguntas.”
32. Nikolai subiu ao alto da montanha, onde a velha tartaruga morava sozinha.
33. Ao chegar, o menino a encontrou cavoucando um jardim. A tartaruga era muito velha, e cavoucar era um 
34. serviço difícil para ela.
35. - Tenho três perguntas para responder e vim pedir a sua ajuda – disse Nikolai. – Qual é o melhor momento 
36. para fazer as coisas? Quem é mais importante? Qual é a coisa certa a ser feita?
37. Leo ouviu com atenção e sorriu. Depois continuou cavoucando. 
38. - Você deve estar cansada – disse Nikolai, finalmente. – Deixe-me ajudá-la.
39. A tartaruga agradeceu e lhe entregou a pá. E, como aquele trabalho era mais fácil para o menino do que 
40. para uma velha tartaruga, Nikolai cavoucou até todas as covas estarem prontas.
41. No entanto, assim que ele terminou, soprou uma ventania e a chuva despencou das nuvens escuras.
42. Enquanto caminhavam às pressas para se abrigar na casa da tartaruga, Nikolai ouviu um grito de socorro.
43. O menino desceu correndo por uma trilha e encontrou uma panda com a perna machucada por uma árvore 
44. que tinha caído.
45. Com todo cuidado, Nikolai levou a panda até a casa de Leo e, com um pedaço de bambu, fez uma tala para 
46. a perna dela.
47. A tempestade continuava, batendo nas portas e janelas. A panda acordou. 
48. - Onde estou? – perguntou. – Onde está minha filha?
49. O menino saiu correndo. O rugido da tempestade era ensurdecedor. Lutando contra o vendaval e a chuva, 
50. ele avançava pela floresta. Lá encontrou a filhinha da panda, deitada no chão, tremendo de frio.
51. A pequena panda estava encharcada e assustada, mas viva. Nikolai a levou para a casa da tartaruga, a 
52. enxugou e aqueceu. Então colocou-a nos braços da mãe.
53. Ao ver o que Nikolai tinha feito a tartaruga sorriu.
54. Na manhã seguinte o sol estava quente, os passarinhos cantavam e tudo no mundo ia bem. A perna da 
55. panda tinha melhorado e ela agradeceu a Nikolai por ajudá-la e por salvar sua filhinha da tempestade.
56. Naquele instante, Sônia, Gogol e Pushkin chegaram para ver como iam as coisas.
57. Nikolai sentia uma paz muito grande em seu interior. Tinha amigos maravilhosos. E tinha salvado a panda 
58. e sua filhinha da tempestade. Mas também estava decepcionado, pois não encontrara as respostas que 
59. procurava. Então perguntou novamente a Leo.
60. A velha tartaruga olhou para o menino.
61. - Muito bem, você encontrou a resposta para suas perguntas! – ela disse.
62. - Como assim? – perguntou o menino.
63. - Ontem, se você não tivesse ficado para me ajudar a cavoucar o jardim, não teria ouvido os gritos da panda, 
64. pedindo socorro. Portanto, o melhor momento foi aquele em que você me ajudou a cavoucar o jardim. 
65. Naquele momento quem foi mais importante fui eu, e a coisa mais certa a fazer foi me ajudar. Depois, 
66. quando você encontrou a panda machucada, o momento mais importante foi aquele em que você tratou da 
67. perna dela e salvou a sua filhinha. Quem era mais importante era a panda e sua filha. E a coisa mais 
68. importante a fazer foi cuidar delas e salvá-las.
69. - Então, lembre-se de que há só um momento mais importante, e esse momento é agora. Quem é mais
70. importante é quem está com você. E a coisa mais certa a ser feita é fazer o bem a quem está ao seu lado. 
71. Isso responde, querido menino, às perguntas sobre o que é mais importante no mundo.
72. - Por isso estamos aqui.

                                    I – Leitura do conto “As três Perguntas”  

II - Entendendo a história...

1. Quem escreveu o texto? 

2. Para quem foi escrito o texto? 

3. Em que meio de comunicação o texto foi publicado?



Caderno Pedagógico 7 - Avaliação e Planejamento

31

4. Responda como são chamados os textos que relatam uma história ficcional/
inventada curta, condensada, que apresenta poucas personagens, poucas ações e 
tempo e espaço reduzidos? 

5. Geralmente os contos se relacionam com alguma temática presente em nosso 
cotidiano. Com que tema se relaciona o conto “As três perguntas”? 

6. Quem são os personagens da história?

7. No início do conto, apresenta-se um problema do personagem principal da história.
Quem é este personagem e qual o seu problema?

8. Que estratégia o personagem principal utiliza inicialmente para resolver seu 
problema? Na sequência da história, além de seus amigos mais próximos, a quem 
mais ele pede ajuda? Por que ele acredita que esse personagem pode ajudá-lo?

9. O que acontece então?

10. Nikolai consegue encontrar respostas a suas perguntas no final do conto? Como?

11. Escreva as respostas que Nikolai encontrou para cada uma de suas perguntas:

a) Qual é o melhor momento para fazer as coisas?

b) Qual é a coisa mais importante?

c) Qual é a coisa certa a ser feita? 

12. Com base nas ações e atitudes dos personagens percebidas no decorrer da leitura 
da história, caracterize Nikolai, Sônia, Gogol, Pushkin e Leo. 

13. Dê os referentes das palavras abaixo:

a) isso (linha 2)        

b) ele (linha 2)

c) todos (linha 27)                

d) a (linha 33)

14. No texto encontramos várias vezes a palavra coisa, designando vários sentidos, 
conforme o contexto em que se encontra. Substitua a palavra em destaque nas 
frases abaixo  por outra palavra de mesmo sentido.

a) “Qual é o melhor momento para fazer as coisas?” (linha 6) 

b) “Qual é a coisa certa a ser feita?” (linha 8) 

c) “Você saberá quando fazer as coisas” (linha 13) 

d) “Naquele instante, Sônia, Gogol e Pushkin chegaram para ver como iam as 
coisas.” (linha 56) 

      15. Escreva outras frases em que a palavra “coisa” é empregada e explique seu   
 sentido. Ex: Apareceu uma coisa estranha no céu.
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III - Produzindo conto

Escreva um conto relatando os sentimentos mais profundos, as dúvidas mais frequentes 
de um jovem que está deixando de ser criança e tem de se entender como adolescente 
enfrentando seus problemas. O conto será lido na rádio da escola, no programa “Com a 
palavra, os alunos...”.
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