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RESUMO 

O presente trabalho resultou da conclusão de uma disciplina no curso de História que 
buscou discutir questões sobre: currículo, planejamento e avaliação, com o objetivo de 
apresentar um tema para reflexão. E com base nessa atividade, a questão discutida aqui é 
sobre os planos e suas aplicações de acordo com a bibliografia pesquisada; para mostrar 
algumas reflexões acerca das publicações que envolvem diversos trabalhos como o 
planejamento e seus benefícios para escola como: sequência didática, plano de aula, e 
oficina, a pesquisa bibliográfica envolveu os casos que permeavam o assunto sobre 
planejamento e a aplicação em sala; este trabalho também contou com a elaboração de um 
questionário, disponível na plataforma do Formulário Google3,  que buscava a participação 
de professores  e assim saber  sobre as práticas docentes e os desafios em sala de aula 
que cada um enfrentava. Também teve a intenção de apresentar os dados coletados por 
meio de uma pesquisa que utiliza o recurso formulário Google e assim por meio da 
experiência obtida na pesquisa disponibilizada e coletada pelo link , socializar as respostas 
dos professores sobre essas suas práticas de ensino e os desafios da sala de aula, bem 
como conhecer quais ferramentas e metodologias eles usam e que tipo de dificuldades 
esses professores apontam acerca da docência e cultura escolar, e também saber suas 
opiniões sobre o plano de aula. 
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Problematização e introdução 

 

Como dar uma aula de História? O que ensinar nas aulas de História? 

Como ensinar História na região Amazônica? O que levar em consideração nas 

aulas? Quais os sujeitos envolvidos? Como narrar a História de forma lúdica e 

atrativa para que meu aluno se sinta representado? O que se quer que ele aprenda 

de tal conteúdo? Por que é importante planejar e como planejar? Qual a importância 

do planejamento para as aulas de História? 
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 Muitos são os questionamentos no que tange a nossa formação de 

graduando em História, e não é mera coincidência que tais incertezas partam no 

início do curso mediante a ansiedade de logo se estar em sala de aula atuando na 

docência, uma das questões a qual esse trabalho tende a responder é a indagação 

sobre o que dar de conteúdo na aula de história por observar trabalhos como os 

trabalhos desenvolvidos atingiram os alunos e como ele foi desenvolvido, visto que 

os nossos próprios alunos esperam algo das nossas aulas de história, como por 

exemplo, o assunto que terá nas aulas; quais as atividades que serão realizadas, 

como será a prova e etc. é importante saber por meio da pesquisa bibliográfica 

como  esses professores também se debruçaram sobre tais perguntas como: o que 

ensinar para a turma, quais os conteúdos e as metodologias necessárias para 

ministrar as aulas; e se existem ainda outras questões envolvidas nesse processo 

de planejamento dos professores; outra questão que este trabalho vislumbra é tentar 

saber por meio do questionário quais as dificuldades apontadas e existentes no 

cotidiano escolar desses professores. 

Quando se menciona ensino, o ambiente escolar como um todo deve ser 

levado em consideração, pois os alunos aprendem uns com os outros, com 

funcionários, professores e também fora da sala de aula, porque é onde ele tem 

outros contatos e, dessa forma, os alunos também aprendem. Nesse sentindo 

entende-se que a esfera do ensino se dá em outros espaços, entretanto o ambiente 

escolar é ainda o processo do qual o aluno passa boa parte de seu tempo e é esse 

ambiente de escolarização que se apresenta como oportuno, visto que, à medida 

que aprende, ensina e é também um ser ensinado, não podemos esquecer que a 

questão do ensino é práxis do professor a educação portanto é planejar e agir e 

assim poder obter um bom retorno social, por isso Lélia Cavalcante em seu trabalho 

nos recorda da importância da sistematização por meio de planejamentos um dos 

casos que ela cita é sobre os planos de aulas: “o plano de aula é o caminho para se 

combater as atividades desarticuladas e casuístas, caminhando na construção de 

práticas educativas sintonizadas com as atuais necessidades dos alunos e da 

sociedade.”4 Nesse caso o plano de aula se apresenta como um recurso 
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organizador, além desse planejamento Lélia Cavalcante apresenta outros tipos de 

planejamento com aplicações e especificidades como o: Planejamento educacional, 

planejamento de ensino, planejamento escolar, e planejamento curricular,  além 

disso os professores dispõe de outras ferramentas como a sequência didática  em 

que os docentes pode propor diversas atividades para um bimestre por exemplo, 

englobando os seus conteúdos programáticos da disciplina levando em 

consideração um tema gerador,  é o que aprendemos ao observar em um 

planejamento de  sequência didática organizado por Hino (2016) que usa uma série 

de atividades com emprego de imagens, mapas, e jornais para envolver os alunos 

sobre a História de São Paulo e a greve de 1917, as atividades propostas pela 

autora estão divididas por aulas, onde em cada aula conta com uma dinâmica a fim 

de que o aluno participe desse processo de ensino aprendizagem, logo na parte 

inicial ela deixa claro o objetivo da sequência: “a sequência didática aqui proposta 

visa uma articulação do passado com o presente na qual a história da cidade de São 

Paulo seja contada através da manifestação popular escolhida, no caso, a greve de 

1917.”5 Assim toda as atividades propostas na sequência didática vai permeando 

esse contexto histórico através da temática elegida pela autora. 

Além da Sequência didática outra ferramenta que se apresenta como um 

bom recurso e que podemos ter em vista, são os projetos interdisciplinares que são 

planejados sempre levando em consideração outras disciplinas, tornando-se um 

ganho para os alunos, é o que nos apresenta o trabalho de Silvano Nascimento em 

que propõe um diálogo no projeto interdisciplinar com a disciplina de Artes, desse 

modo o autor vai mostrando como os projetos interdisciplinares são importantes para 

os alunos em vários sentidos como levar a criticidade ao posicionamento e a 

fomentação das habilidades até as competências, além disso é a partir  desse 

diálogo disciplinar  que os alunos conseguem perceber a integração das disciplinas 

entre si; o autor nos lembra que trabalhar com projetos interdisciplinares são sim um 

desafio, porém ele também evidência que o professor não precisa ser especialista 

em todas as disciplinas do currículo escolar, basta apenas que ele esteja aberto aos 

professores das demais disciplinas tanto para o planejamento quanto para a 
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execução do projeto interdisciplinar, o autor nos faz ver e pensar que trabalhar com 

projetos interdisciplinares são importante porque: “outras disciplinas podem dialogar 

na procura por inclusão, por libertação”6 cada projeto interdisciplinar tem um objetivo 

traçado, esse apresentado por Nascimento (2016) por exemplo, contou com um 

período de vigência de 2013 a 2014 funcionando no contra turno dos alunos, essa 

ideia de um projeto interdisciplinar funcionar no contra turno dos alunos não 

necessariamente é via regra geral porém é interessante nós pensarmos na 

vitalidade de um projeto e nas formas de execução como o trabalho do autor conclui. 

Os Projetos de Intervenção escolares também são uma outra forma em 

que podemos trabalhar atividades previamente planejadas, os projetos de 

intervenção são planejados conforme a necessidade como por exemplo, eles podem 

ter como objetivo geral dar visibilidade a algum conteúdo, ou assunto; podendo ser 

construídos coletivamente com o corpo pedagógico para inserir eixos da escola 

descrito no projeto político pedagógico, se for o caso; o interessante é que os 

projetos de intervenção sejam debatidos e planejados por mais de uma pessoa, um 

desse exemplo de projeto de intervenção consta na obra  “coleção formação de 

professores e relações étnico raciais” no livro, podemos observar como alguns 

projetos de intervenção com temáticas trabalhadas para as escolas públicas foram 

planejadas passo a passo, um dos que mais chamou a atenção no livro foi  o projeto 

de intervenção que insere o debate da afirmação da identidade negra baseada na lei 

10.638/20037 no projeto para a escola, os autores propõe o resgate da Cultura e 

História do povo negro e o combate a violência e preconceito no ambiente da escola,  

tendo como foco no projeto de intervenção “contribuir para a desconstrução de 

estereótipos atribuídos aos negros e verbalizados a partir de apelidos pejorativos 

que visam desqualificar uma característica particular, tal como o cabelo”8 nesse caso 
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os autores mencionam no texto que não existia dentro do Projeto político 

pedagógico da escola ações que englobassem o assunto, por isso o projeto de 

intervenção desenvolvido para a escola pública situada na Ilha do Marajó/PA vinha 

com objetivos de atender a demanda da lei 10.638/2003. 

 Iniciando com o projeto de intervenção; os autores apresentam dentro 

desse projeto um quadro de atividades planejadas a serem realizados que 

demonstra desde a apresentação do projeto na semana pedagógica até a última 

atividade que seria uma culminância de feira para apresentar tudo que foi 

desenvolvido ao longo da vigência na escola, incluindo no planejamento debates de 

filme, rodas de conversas, oficinas de tranças e cabelos, e etc. Outro recurso que 

podemos estar pensando em usar na docência são as oficinas, em um trabalho 

desenvolvido no estado de Alagoas Município de Arapiraca, Sebastiana dos Santos 

apresenta a proposta da oficina de História de Alagoas com seus respectivos 

objetivos e funções. Na apresentação da oficina a autora relata uma problemática, 

que é a falta de horário disponível para que os professores pudessem ministrar o 

curso na escola além de contar também com falta de material didático e outros 

fatores que autora vai apontando no texto, entretanto em meio as dificuldades 

encontradas isso não atrapalha o planejamento e a execução da oficina, a autora vai 

apresentando como esse tipo de oficina é um ganho tanto para o meio escolar  

quanto para o aluno, e ela explica o porquê o trabalho torna-se viável, visto que:  

 Na rede estadual de ensino, a disciplina de História de 
Alagoas está inserida na parte diversificada da matriz curricular. a 
orientação estadual consolidada pela Portaria nº 18, de 30 de janeiro de 
2009, da Secretaria Estadual de Educação e Esporte de Alagoas é de que 
haja uma hora semanal de ensino de História de Alagoas no 8º e 9 º anos 
do ensino fundamental, ficando a critério das escolas a metodologia 
utilizada

9
 

Portanto, a oficina sobre a história do município teve como objetivo 

proporcionar aos alunos o acesso as informações e história de Alagoas, a autora 

explica que essa é uma disciplina cobrada no conteúdo programático de editais de 

vestibulares, portanto é necessário que os alunos tenham este contato com a 
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disciplina; o planejamento metodológico da oficina contou com aulas expositivas 

dentro de uma temática específica como o ofício do historiador, trabalhando temas 

como Alagoas Colonial, Imperial e República, sendo fechada com uma exposição de 

fotos sobre o município por meio de uso de fontes como a fotografia a fim de poder 

perceber e mostrar as transformações da cidade ao longo do tempo. 

 Um outro recurso apresentado que nos possibilita organizar as ideias, 

fazer o recorte de conteúdo e de suas temporalidades e propor as atividades como 

pensar nas metodologias e recursos, é a ferramenta conhecida como Plano de Aula, 

excelentes para a orientação nos trabalhos, Joana Carbonesi por exemplo 

disponibiliza um plano de aula que tem o seguinte objetivo na apresentação: “Foca-

se na animação enquanto modo de representação de experiências históricas e como 

fonte de análise da construção da memória e da identidade japonesa acerca da 

participação do Japão na Segunda Guerra Mundial”10. Neste plano de aula ela 

sistematiza tudo que pretende alcançar com o filme, no caso a animação escolhida e 

usada entra como fonte histórica em sala por fazer debates que envolvam a questão 

do Japão na Segunda Guerra Mundial a ideia de nacionalismo e memória nacional 

bem como  apresentar os acontecimentos: “Teatro de Operações do Pacífico de 

1941 a 1945”, a construção do plano de aula envolveu também a metodologia 

aplicada, os recursos necessários para aula, além de demonstrar uma divisão de 

tempo das atividades contabilizando a carga horária no plano de 100 minutos, o 

plano construído expõe quais as avaliações planejadas para o aluno, e as propostas 

de  atividades extra classe e na classe.  

Por fim feito esse apanhando de referências que nos propõe ferramentas 

planejadas para nosso trabalho docente e a aplicação deles podemos notar que a 

prática de planejar inclui também sempre levar em consideração os sujeitos 

envolvidos, nesse caso o público a qual os trabalhos se destinam e os objetivos 

educacionais, apontando que é preciso também educar sujeitos sociais ativos na 

sociedade e que possam vivenciar no processo de escolarização lugar onde eles 

passam maior parte da vida, uma boa interação social, afirmar as identidades, 
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compreender valores e alteridade, proporcionar também o respeito ao próximo, 

potencializar as suas habilidades e não apenas reduzi-las as normas de bom 

comportamento e aluno nota máxima por meio de boletim e histórico escolar, a 

escola também deve partir desse princípio visto que ela , enquanto instituição de 

patrimônio para a comunidade ainda que não seja institucionalizada como museus e 

centros históricos, que são também espaços de memórias e de desenvolvimento de 

atividades não formais, por dialogar com a comunidade tem um papel importante em 

todas essas atividades propostas pelas ferramentas a partir da elaboração de 

planejamentos, deste modo se compreende também que parte da própria escola por 

meio de planejamento de oficina, projeto de intervenção etc.; e não somente das 

organizações não governamentais e de movimentos sociais e etc; como a 

bibliografia nos aponta.  

O Plano de Aula 

É provável também que docentes com anos de experiência tenham tal 

preocupação com o ensino, porque ensinar, não é somente transferir conhecimento, 

é também permitir que a sala de aula seja um ambiente em que a cultura, a vida 

prática seja valorizada e ressignificadas bem como problematizada, Flávia Caimi cita 

que “o professor não seria, assim, um simples técnico, reprodutor de conhecimentos, 

mas um profissional capaz de inovar, de participar das decisões de interagir com 

seus pares”11 dessa forma podemos concluir que o ato educativo é um ato político, 

isto é, de escolhas consciente em que nós não construímos sozinhos, em que não 

apenas reproduzimos o conhecimento como cita a autora, e que antes de tudo nós 

participamos ativamente nessa construção  e na valorização da cultura para estimar 

as diversidades existentes, vale mencionar aqui, que a disciplina escolar História por 

exemplo, não é fácil e que está longe de ser uma disciplina decorativa porque em 

seus estudos Carvalho e Araújo já pontuavam tal questão, pois: 

 A apreensão dos conceitos básicos da disciplina História por 
parte dos estudantes constitui-se num desafio para professores da 
educação básica em virtude da precária experiência que estes possuem em 
relação aos conceitos apresentados. A proposta para o trabalho de 
construção de conceitos deve respeitar o conjunto de representações que o 
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estudante construiu ao longo de sua vida acerca do mundo em que vive e 
leva para o ambiente escolar

12
.   

      Deste modo deve se levar em conta as peculiaridades de nossa 

turma, quanto a idade, a formação e o ambiente como um todo no planejamento; 

Garcia em 1984 comentava que o ato do ensino é “a ação deliberada e objetiva, 

planejada pelo professor, em função de procedimentos de comunicação específicos, 

como meio de prover interação com o aluno, tendo como veículo uma estratégia 

instrucional, visando facilitar a aprendizagem do estudante.13” o planejamento é 

portanto o meio de autoanálise e de verificação como anda nosso ensino e em que 

sentidos podemos fazer melhoramentos com base nos procedimentos adotados no 

plano de aula, outro elemento a qual devemos dar atenção é também a linguagem 

que usamos para crianças e adolescentes para que não sejam as mesmas que 

usamos na educação de jovens e adultos, pois elas devem ser diferentes por 

compreender as necessidades de nosso público; entretanto devemos também 

considerar outra questão, a do conceito e a consciência histórica de nossos alunos, 

visto que pode facilitar e ou ser uma problemática no nosso ensino de História, pois 

assim como a citação de Caimi (2006) reforça que enquanto professores atuantes, 

precisamos levar em conta o interesse do nosso público discente, para assim poder 

promover um ensino próximo de sua realidade e possibilitar a representatividade 

quando pudermos em nossas aulas,  porque eles mesmos “reivindicam um ensino 

mais significativo, articulado com sua experiência cotidiana”14 e desse modo 

envolver o aluno em nossas aulas para despertar o interesse e fazer a construção 

de debates, envolve uma preparação antecipada, seja ela nas aulas de História do 

ensino fundamental maior, médio, ou na EJA15 e assim por diante; percebemos ai 

que “o planejamento de uma aula dialoga com toda a formação do professor, desde 

o momento de sua experiência escolar ao período de formação e de atuação 

profissional, bem como, relaciona-se aos conhecimentos adquiridos ao longo da 

formação continuada.”16  Dessa forma concluímos também que o professor está em 
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continuas mudanças e atualizações não só na sua forma de ensino como na 

obtenção de novos conhecimentos e diálogos dentro de sua formação. 

 É no momento do planejamento do Plano de Aula que observamos 

aberturas propícias a essa questão de agregar outros valores e conteúdos aos 

alunos, pois esse recurso auxilia professores de História a englobar respostas mais 

precisas, a refletir a prática docente a organizar as ideias, a sistematizar o ensino, a 

corrigir falhas necessárias dentro da práxis de ensinar, ou de avaliar e a repensar no 

próprio método de avaliação para a turma, sejam elas mais diferenciadas, 

tradicionais, ou com uso de outros recursos e fontes; de qualquer forma é 

necessária a reflexão sobre o plano de aula, pois se identifica que “é o plano de aula 

que dá ao professor a dimensão da importância de sua aula e os objetivos a que ela 

se destina, bem como o tipo de cidadão que pretende formar.”17 O recurso do 

planejamento nos proporciona uma dimensão norteadora, vale lembrar que ela não 

é uma receita que serve para todos, porém ela auxilia bastante os professores em 

tomadas de decisões, em conjunto de técnicas e didáticas a serem aplicadas a tal 

objetivo e assim por diante.  

Plano de aula é uma previsão mais exata quanto ao conteúdo, 
materiais e atividades didáticas, ou seja, é uma seqüência de tudo que vai 
ser ministrado e desenvolvido no dia letivo. Assim, a aula é a sistematização 
das atividades propostas em um momento, no qual o professor e aluno se 
relacionam numa perspectiva de ensino-aprendizagem

18
.  

 
Dessa forma os autores apresentam que o plano de aula é uma 

ferramenta que possui uma especificidade formatada para a aula, do qual deve estar 

o mais próximo da execução tendo ao mesmo tempo uma flexibilidade caso sejam 

necessárias adaptações, seja para realidade escolar seja de turma para turma ainda 

que o plano de aula tenha o direcionamento para a mesma série, dessa forma 

entende-se que o plano de aula é uma ferramenta que agrega outros planejamentos 

sendo os planos de aulas destinados a aula no dia. 

Vale mencionar que em nosso cotidiano escolar é comum nos 

depararmos com as indagações de alguns alunos da nossa turma, pois muitos 

fazem perguntas como: “para que serve História?” Ou “por que aprender isso?”  E 

                                                           
17

 CASTRO, Patricia Aparecida Pereira Penkal de; TUCUNDUVA, Cristiane Costa; ARNS, Elaine 
Mandelli. A importância do planejamento das aulas para organização do trabalho do professor em sua 
prática docente. ATHENA Revista Científica de Educação, v. 10, n. 10, 2008. p. 61. 
18

 ASSIS, Renata Machado; BARROS, Marcos Oliveira; CARDOSO, Natália Santos. Planejamento de 
ensino: Algumas sistematizações. Intinerarius Reflectionis, v.1, n.4, jan./jul.2008. p. 9. 



 
 

“no que vou usar isso na minha vida?” 

  Isso é claramente percebido quando nossas aulas apresentam o olhar 

para o de fora tornando assim as aulas bastante europeizadas, nossos alunos 

tendem a ficar mais dispersos ou até a parar a explicação do professor e fazer umas 

dessas perguntas acima citadas, pois se a escola tem uma função e objetivo, 

devemos avaliar a nossa própria atividade sempre que possível “confrontando 

conteúdos encontrados nos livros e manuais com outros encontrados por eles em 

atividades de captação, alunos e professores podem se apropriar de procedimentos 

que fazem com que tomem consciência de que o sentido do passado não se 

encontra somente na perspectiva da continuidade, mas também na da mudança”19 o 

próprio aluno cobra mesmo que não intencionalmente essa representatividade, esse 

ensino que tenha significado para a vida cotidiana dele. 

     Mediante tal função que a escola cumpre na sociedade devemos nós 

questionar sobre como potencializar o conhecimento histórico e escolar do aluno, no 

trabalho desenvolvido por Castro et al (2008) eles identificam a necessidade de se 

preparar as aulas mesmo com anos de experiência na docência pois mencionam 

que “por este motivo, pensar que a experiência de anos de docência é suficiente 

para a realização de um bom trabalho é um dos principais motivos que levam um 

professor a não obter sucesso em suas aulas.”20  Sendo assim nossas aulas 

precisam passar longe do improviso caso contrário estaríamos cada vez mais 

afastando o aluno de nossas aulas, não estaríamos envolvendo eles na construção 

do conhecimento, nossas aulas de História seriam passível de ser chamadas de 

chatas por alguns deles além de não estar despertando a curiosidade do aluno pelo 

conhecimento, o improviso constante em sala de aula seria um total 

descompromisso com a educação além de estarmos contribuindo para que esse 

aluno perca o interesse pela escola, é provável que no íntimo ele já se sinta 

deslocado do ambiente escolar entretanto é preciso reconhecer no ambiente escolar 

as diferentes problemáticas envolvidas e tentar contemplar as múltiplas 

necessidades ali presente, mesmo que seja um desafio, contudo podemos sim 

promover uma educação efetiva e de qualidade em uma sociedade que mercantiliza 

                                                           
19

 SCHMIDT, Maria Auxiliadora Moreira dos Santos; GARCIA, Tânia Maria F. Braga. A formação da 
consciência histórica de alunos e professores e o cotidiano em aulas de história. Cad. Cedes, v. 25, 
n. 67, 2005, p. 304. 
20

 CASTRO, et al. Op.cit.,.p. 61. 
 



 
 

a educação e que exclui as minorias, embora cada vez mais notamos tal intervenção 

direta em nossa práxis docente no ato da humanização, isto é, em nossas aulas 

pautada cada vez mais em uma educação para o mercado e menos atuante e 

consciente na vida dos alunos, entretanto esse ato político e social do professor 

começa pelo ato do planejamento das aulas. 

 

A escola o professor e o aluno 

 

      Os professores compreendem que nenhum aluno é melhor que outro 

na sala, e que todo mundo sabe algo que traz consigo uma bagagem de 

conhecimento, podendo assim adequar os conteúdos a esse processo de 

construção de saberes, visto que somos sujeitos de constantes atualizações, todo 

dia se aprende algo e nossas aulas de História são assim, uma aula dada hoje é a 

continuidade da que foi dada ontem, e da próxima a ser dada, não encerrando em si 

mesma a discussão. Sabemos assim, que a nossa ação de planejar irá influenciar 

na turma, o plano de aula pode muito bem ajudar na melhoria do ensino e no 

método avaliativo de alguns professores, quando o ano letivo começa , temos a 

oportunidade para tomar as decisões de refletir e de colocar como metas novas 

dinâmicas de ensino, ou ressignificar uma dinâmica que foi elaborada no ano 

anterior, a nossa primeira aula de História dever ser então o momento de 

conhecimento, conhecer nossa turma, a qual vamos trabalhar o ano todo, conhecer 

e tentar identificar os níveis cognitivos e de aprendizagem desses alunos, a idade 

deles, e se possível à própria expectativas deles sobre a disciplina; o primeiro dia de 

aula é excelente para realização de dinâmicas e oficinas e de estudar a turma ao 

mesmo tempo o que nos possibilita levar em consideração no plano de aula à 

introdução de novas metodologias, de caracterização da turma, de verificar as 

potencialidades daquela turma e assim ressaltar o que há de melhor e mais 

produtivo neles; e também de rever os planos de aulas antigos voltados para a 

turma anterior e até mesmo de pensar na sua reutilização ou na ressignificação 

desses saberes bem como uso de estratégias diferenciadas, de ludicidade em sala 

ou não, e refletir a viabilidade de até mesmo se trabalhar na turma outros projetos 

escolares, propostas de projetos de intervenção etc., o retorno às aulas nada mais é, 

a melhor maneira de nortear como planejar as futuras e próximas aulas pois o ato de 



 
 

planejar para Baffi (2002) é senão a “atividade que está dentro da educação, visto 

que este tem como características básicas: evitar a improvisação”21, é no plano feito 

para cada aula que também se pode estabelecer aquilo que Cerri  (2009) cita em 

seu trabalho como a colocação de um dos problemas, a questão “da História – é o 

da seleção e organização de conteúdos de ensino”22 pois já se compreende que 

humanamente é impossível compreender tudo de História em uma aula, ou que tudo 

que é produzido em termos historiográficos em um ano é passível de ser levado 

para a sala de aula, é necessário no próprio plano da aula selecionar, recortar e 

organizar, seja por temas ou optando por uma história cronológica isso precisa estar 

bem direcionado no plano de aula e no próprio planejamento anual, Fusari (1990) 

nós alerta também que a falta de planejamento “aliada às demais dificuldades 

enfrentadas pelos docentes no exercício do seu trabalho, tem levado a uma contínua 

improvisação pedagógica nas aula. Em outras palavras, aquilo que deveria ser uma 

prática eventual acaba sendo uma “regra” prejudicando, assim, a aprendizagem dos 

alunos e o próprio trabalho escolar como um todo”23. 

 É preciso firmamos o compromisso com a nossa área de atuação e estar 

ciente de nossos papeis levando em consideração que a História está sempre em 

movimentação, ler, construir e reconstruir é um trabalho que cerca o docente, 

principalmente naquilo que diz a História, pois como ressalta Fonseca (2010) “assim 

como a História não é um mero conjunto neutro de conhecimentos escolares a 

serem ensinados, apreendidos e avaliados.”24  é nessa conjuntura que se analisa 

tudo isso, pois, como também já mencionado reflete na nossa atuação no momento 

em que criamos o ato de elaborar os planos de aula, por mais exaustivo que seja, 

sem dúvida, podemos encontrar nessa ação, benefícios e bons frutos produtivos, 

principalmente por evitar cair na ideia de dar uma aula pautada apenas e somente 

em livros didáticos, ou apenas chegar na frente da turma e começar a falar várias 
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coisas sem ao menos sequer fazer “links” com a vida dos alunos  e assim tornar 

nossas aulas momentos que para o aluno é de desmotivação e cansaço pelas aulas 

de História.  

Planejar as aulas nos ajuda então na identificação e em como melhorar 

nosso ato de ensino, levando em consideração as dificuldades e o ambiente, sem 

dúvida resulta em êxitos na nossa prática de ensino e vivência escolar, pois quando 

se reconhece que um aluno da zona ribeirinha tem necessidades diferente de um 

aluno da capital, que a infraestrutura escolar não é a mesma, e se reconhece que 

até mesmo dentro da cidade por exemplo, há diferenças estruturais de uma escola 

de um bairro para outro, que a demanda de um público que aquela escola atende 

também é diferente de um lugar para outro, tudo isso levado em consideração nos 

propõe a uma reflexão e uma auto avaliação , visto que sabendo de tais dificuldades 

que as escolas de uma para outra são diferentes, podemos pensar em como 

melhorar o ensino e valorizar o aluno, partindo também da nossa metodologia e 

recursos disponíveis; em um trabalho desenvolvido por Nunes e Nunes (2015) é 

apresentando a importância dessa reflexão pois “ a metodologia aplicada mediante 

planejamento envolveu os diferentes modos de retransmissão e compartilhamento 

do conteúdo”25 

 

 A educação palco de disputas 

 

  Não é somente o ensino, a educação sempre foi um centro de 

discussões até porque a educação está longe de ser neutra, a educação da década 

de 70 por exemplo era uma coisa, a dos anos 80 e 90 eram outras, e assim no 

nossos dias a educação está em movimento em atualizações constantes, 

igualmente a História que desenvolve um papel significativo pois ela não é estática , 

e pensar o ensino de História é considerar o sujeito envolvido, nesse caso o nosso 

aluno, pois ele é o sujeito central em que tem sua história, sua orientação sexual, 

sua cor, seu posicionamento que as vezes vai contra aquilo que lhes é colocado na 

sociedade ou no próprio berço familiar; vale recordar que a educação está sempre 

passando por reorganização como na década de 90 em que por exemplo: 
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 Essa Nova Proposta foi produzida em um contexto marcado por reformas 
educacionais, iniciadas no Brasil a partir da década de 90 e, em geral, 
influenciadas pelas teorias neoliberais. Por essa perspectiva, a educação 
passa a ser vista como um setor estratégico voltado à formação de mão de 
obra qualificada para o mercado de trabalho.

26  

    Para Castro et al (2008) abordam que planejar nem sempre foi um ato 

historicamente fácil e que ele também foi centro de discussões em uma época em 

que nas escolas o planejamento era uma maneira de controlar e vigiar as ações de 

professores para interferir no regime da época, entretanto: 

O regime autoritário fez com que muitos educadores criassem uma 
resistência com relação à elaboração de planos, uma vez que esses planos 
eram supervisionados ou elaborados por técnicos que delimitava, o que o 
professor deveria ensinar, priorizando as necessidades do regime político

27
.  

  Durante todos esses tempos notamos que grandes foram os desafios 

enfrentados como o próprio debate do planejamento das aulas, que em certo 

período não foi tão harmônico assim, porém é preciso reconhecer a suma 

importância de se planejar as aulas, porque: 

O planejamento de uma aula é fundamental para a sua execução, pois a 
partir dele é que se poderão alcançar os objetivos traçados previamente por 
professores e alunos. A experiência da elaboração de um plano de aula é 
permeada por uma série de discussões que antecedem ou são 
concomitantes a sua própria escrita. Como é o caso da escolha do tema, 
discussão do assunto escolhido e discussão das metodologias a serem 
aplicadas para alcançar os objetivos traçados nestas discussões

28
.  

    Nossos desafios no tempo atual vão muito mais além de conteúdo, 

comportam uma série de problemáticas envolvidas na nossa profissão, como a falta 

de recursos básicos em sala, a violência escolar, falta de laboratórios e etc., e nos 

preocupamos em proporcionar um ensino que venha atender as exigências e as 

demandas e ainda assim conseguir dentro de nossas possibilidades um conjunto de 

saberes que valorizem o espaço escolar o cotidiano do aluno, e o saber desse aluno 

em nossos planos de aulas.  

Resultados iniciais de uma pesquisa na plataforma Google 
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Finalizando esse texto apresento o resultado de pesquisa que constou 

como resposta 13 participantes no questionário29 cuja proposta principal é fazer a 

coleta dos dados, seu link foi disponível na internet, trabalhando a questão do 

compartilhamento em grupos de Facebook e Grupos de WhatsApp sempre deixando 

claro aos participantes que no questionário eles podiam sentir-se à vontade ao 

responder as perguntas, e se desejassem poderiam até pular algumas perguntas 

caso eles não se sentissem tão à vontade assim para respondê-las.  

A idade desses participantes varia entre 47 e 23 anos, tendo participação 

de professores não somente do estado do Pará como de outras localidades também 

como, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Paraíba, Paraná, e São Paulo, professores 

esses que atuam em escolas particulares e públicas bem como atuantes de nível 

superior também. As perguntas dispostas no questionário tinham como objetivo 

saber sobre a prática docente desses professores, se eles utilizavam algum tipo de 

planejamento, quais as ferramentas e metodologias eles utilizam e quais as 

dificuldades apontadas pelos professores sobre a docência e a cultura escolar. 

Quando perguntado sobre qual disciplina lecionavam, a disciplina de 

História foi a selecionada pela maioria, embora se reconheça que a realidade de 

alguns  professores não é pautado apenas na atuação em uma matéria  em muitos 

casos chegando a atuar em duas ou mais disciplinas, percebemos ao longo da 

pesquisa realizada por meio das respostas individuais dos mesmos no questionário, 

respostas interessantes como a pergunta de número quatro que buscava então 

saber de cada participante o quanto ele conseguia compreender que a sua disciplina 

resultava em um bom rendimento nos alunos, a maioria respondeu que obtém êxito 

em sua disciplina, contando com cerca de 30,8% responderam que „talvez‟, 

enquanto 69,2% responderam positivamente que „sim‟, que seus alunos 

demonstram um bom desempenho na disciplina. A pergunta de número três no 

questionário procurava saber qual a maior dificuldade que eles sentiam e que 

destacavam em sua profissão, podemos ver no quadro o esboço de cada 

participante; vale rememorar que as trezes pessoas que responderam o questionário 
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provinham de localidades distintas incluindo municípios em que atuavam, portanto, 

leva-se em consideração que o lugar de fala de cada um deve ser respeitado.  

Abaixo consta as respostas das perguntas de número 3, 5 e 6 do 

questionário reunidas em tabelas, as respostas dos participantes estão transcritas, 

nelas podemos observar que tipo de  respostas foram dadas pelos participantes a 

respeito da visão deles das dificuldades nas escolas, os métodos avaliativos que 

eles usam e a opinião a respeito da ferramenta: Plano de aula. De modo que se 

conclui por meio dessas respostas dadas por eles, que são muitas as dificuldades 

existentes no cotidiano escolar do professor, porém esses apontamentos não 

passam despercebidos pois cada realidade escolar tem suas singularidades e 

especificidades de elementos. 

Tabela 01: Exposição das respostas dos professores participantes na pesquisa 

 



 
 

 Ressalto que a pesquisa usada de forma experimental em meio digital 

demostrou resultados instigantes como é o caso da terceira pergunta, em que cada 

professor aponta as diversas problemáticas como por exemplo, a professora  de 

História G.S30, de 40 anos da UVA/PB, que aponta que o ato de não poder reprovar 

e a questão da fome, é algo que afeta no desempenho; bem como para o professor 

de História E.M.S de 37 anos que leciona em Laranjeiras/RJ, alude que uma de suas 

maiores dificuldades com o fundamental menor estava relacionada a questão dos 

conceitos e da desconstrução deles, indicando como dificuldades; já a professora 

E.C.M, de 23 anos Mocajuba/PA, respondeu ao questionário que uma das 

dificuldades sentida no fundamental maior, era devido ao número de alunos não 

alfabetizado na idade certa e que alguns deles apresentavam uma conduta em 

certos casos violenta. Já a professora S.A, que leciona História, Sociologia, e Língua 

Portuguesa em escola pública e em uma Universidade em Belém/PA, reporta que a 

falta de biblioteca em uma de suas atuações docente foi uma dificuldade sentida. 

Demais respostas dadas por outros professores podem ser lidas acima no quadro 

apresentado. Porém notamos que algumas das dificuldades como essas apontadas 

pelos professores extrapolam o muro da escola como a fome que afeta o 

desempenho dos alunos, ou a conduta violenta que tais alunos apresentam, tais 

questões como essa precisam ser exploradas e discutidas de forma que se consiga 

achar metas, propostas e projetos que venha ao encontro ao embate apontado 

como citam de exemplo essas professoras, e assim atender tal demanda da 

comunidade escolar. 

Observarmos também que os professores usam diversos métodos 

avaliativos nas aulas e recorrem as mais variadas atividades em classe como: 

testes, seminários, atividades para casa e assim por diante. Quando perguntado 

sobre o Plano de Aula, no último item do questionário observarmos que houve um 

certo silenciamento das fontes, apenas 10 deram a opinião sobre o recurso sendo 

que haviam 13 participantes, vale lembrar que historicamente como já apresentado a 

questão do plano de aula já foi um processo conflituoso em um passado não tão 

distante. Dessa forma miramos aqui que no questionário não era obrigatório 
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responder a todas as questões. Porém das seis perguntas elaborados pode-se 

observar que apenas a 6º pergunta obteve menos respostas, isso faz nos pensar um 

pouco sobre a recepção e quais as opiniões dos professores sobre o recurso do 

Plano de Aula, não podemos esquecer que “o plano de aula é o detalhamento do 

plano de ensino”31 entender a percepção do professor sobre isso é de suma 

importância para a pesquisa e futuras pesquisas. 

Considerações finais 

Este trabalho teve a intenção de apresentar os dados coletados por meio 

de uma pesquisa que usa o recurso formulário Google, e mostrar algumas reflexões 

acerca das publicações com diversos trabalhos que envolve o planejar e seus 

benefícios para escola como: sequencia didática, plano de aula, e oficina. Em suma 

conclui-se que é somente vivenciando a experiência de sala de aula que 

aprendemos a ensinar e levar em conta as necessidades e especificidades dos 

alunos para os nossos planejamentos, conclui-se que desconstruir a ideia de aula 

chata é possível quando os alunos se enxergam partícipes nela, trabalhar sem 

planejar é um risco pois a improvisação gera mais a falta de interesse dos alunos e 

que assim como a bibliografia apontou a improvisação é diferente do ato de se 

buscar outros mecanismos quando o exposto em planos falha ou não funciona 

corretamente, por isso os planejamentos podem estar aberto aos processos de 

alterações e de plano B .  

E que o preparo das nossas aulas é uma ação que requer tempo e 

paciência, e que o plano de aula não é algo que deve ser feito sem antes levar em 

consideração a própria questão da aula em si, olhar a forma como elaboramos o 

plano de aula ou como ele foi pensando é ter como hábito o reconsiderar, o analisar 

cuidadosamente o revisar de nossas aulas e nossa prática docente, quando o aluno 

consegue compreender a proposta das aulas ele pode assim, entender  o motivo de 

ser ensinado isso, ou aquilo e até verificar como o trabalho do professor de História 

tem como ofício a responsabilidade de selecionar fontes e conteúdos priorizando 
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alguns pontos que outros, ter isso de forma clara e objetiva permite que transpareça 

no planejamento do nosso plano de aula e de outros planejamentos que fazemos. 

      E por fim devemos sim nós questionar se certas práticas não tem 

contribuído para o desinteresse dos alunos, e de que forma as práticas tem ajudado 

ou afetado e como podemos juntos melhorar o ensino pois entendo que ensinar 

História não é exigir dos alunos memorização de datas, fatos, e os nomes dos 

“grandes homens” da história, e tal ação está muito interligada na própria forma de 

como nós, enquanto professores nos posicionamos diante do planejamento das 

aulas e de nossos objetivos profissionais, embora a pesquisa inicial tenha 

demonstrado que muitos são os desafios do cotidiano do professor, que vai desde a 

valorização docente tanto pelo governo quanto em sala, questões de teto salarial, 

condições de trabalho, carga horária, gestão escolar e o processo de ensino como 

um toda, há ainda uma luta pela valorização da profissão e por buscas pela melhoria 

no sistema de ensino que deve ser constante e trabalhadas em conjuntas. 
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