
Definir o currículo a ser desenvolvido em um ano
letivo é, de acordo com Coll (2004), uma das tarefas
mais complexas da prática educativa e de todo o cor-
po pedagógico das instituições.

As diretrizes adotadas pelo corpo docente e admi-
nistrativo-pedagógico, no processo de elaboração
e definição do planejamento curricular, formalizam
um enlace entre este e o seu processo de desenvolvi-
mento nas salas de aulas. Isso fundamenta e fideliza
a coerência de uma prática que desenvolva compe-
tências e habilidades alinhadas às intencionalidades
que serão estabelecidas.

Planejar o currículo para seu desenvolvimento em
práticas pedagógicas concretas não só exige ordenar
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seus componentes para serem aprendidos pelos
alunos, mas também prever as próprias condições
do ensino no contexto escolar ou fora dele. A fun-
ção mais imediata que os professores devem rea-
lizar é a de planejar ou prever a prática do ensino
{SACRISTÁN,2000).

Dentro da perspectiva de planejamento como or-
ganização dos conteúdos escolares e da definição
das intenções educativas, Coll (2004) apresenta três
alternativas: formular as intenções educativas, pre-
cisando os resultados esperados da aprendizagem,
ou seja, o que o aluno deve ter aprendido até o final
do processo educativo; defini-las por meio dos con-
teúdos que os discentes devem aprender na escola;
concretizá-las, estabelecendo as atividades de ensi-



no e de aprendizagem das quais os alunos vão par-
ticipar. Nessa alternativa, nos colocamos mais próxi-
mos da sala de aula, uma vez que o currículo deverá
ter, com clareza, quais são essas atividades, as suas
características e os critérios que deverão ser levados
em consideração para o planejamento escolar e seu
desenvolvimento.

Sobre a primeira alternativa, observamos que, ao
longo da trajetória da educação, tivemos a prática de
traçar para nossos alunos os objetivos esperados com
tais aprendizagens e conteúdos. Esse costume já não
cabe mais em nossa realidade escolar, visto que de-
vemos atualmente prepará-los para uma sociedade
que exige indivíduos autônomos, que se posicionem
criticamente e saibam resolver situações-problema
do cotidiano social. Nessa perspectiva, não pode-
mos mais planejar nos fechando em objetivos, e sim
elaborando competências a serem desenvolvidas ao
longo do processo de escolarização. Isso faz com que
o currículo se apresente de forma mais aberta e pró-
xima das competências e habilidades individuais que
cada discente terá que desenvolver.

A segunda alternativa nos propõe a idéia de que cada
conteúdo tem valores particulares e peculiares que
são de fundamental importância para a formação
de nossos alunos, tais como o início da seleção e do
planejamento da organização dos conteúdos e das
atividades a serem desenvolvidas nas salas de aulas
com a finalidade de desenvolver as competências e
habilidades estabelecidas. Nesse momento, devemos
questionar o que queremos desenvolver com deter-
minado conteúdo e atividade. Essa reflexão nos per-
mite dar significado ao que pretendemos trabalhar e
nos orientar em nossa prática docente. Dessa forma, o
planejamento passa a ter um caráter norteador, e essa
intencionalidade é fundamental no processo de esco-
larização, pois nos oferece subsídios para a avaliação
do processo na dimensão formativa.

Planejar o currículo implica encontrar uma forma
pedagógica, e isso deve estar bem claro para o pro-
fessor. E/e deve cuidadosamente fazer uma seleção e
ordenação pedagógica, isto é, uma "tradução" desse
currículo que culminará na educação do aluno. En-
tretanto, o desenvolvimento dessa tarefa para o pro-
fessor é dificultado pela falta de conhecimento ou
carência de capacitação técnico-pedagógica e cultu-

ral adequada para sustentar e desenvolver tal com-
petência. Essa dificuldade também advém do papel
que ele incorpora nas várias instituições. Em muitas
delas, ele entende que o seu papel é o de reprodutor
da cultura selecionada, o que dificulta a sua ação real
no planejamento do currículo (SACRISTÁN, 2002).

Planejar a prática educativa é uma etapa importante,
pois os aspectos pedagógicos adquirem forma e fi-
cam preparados para sua implantação.

O planejamento é a função de ir formando progres-
sivamente o currículo em diferentes etapas, fases ou
através das instâncias que o decidem e mo/dam. O
planejamento é feito pelo político que o prescreve,
pelo fabricante de livros-texto, pelo centro que re-
aliza um plano ou pelo professor que define uma
programação. Tudo isso supõe decisões acumuladas
que dão forma à prática (SACRISTÁN, 2000).

É importante que exista uma relação entre o plane-
jamento do currículo e o momento de prever o seu
desenvolvimento ou o do ensino, objetivando que as
finalidades estejam coerentes com princípios peda-
gógicos, organização das atividades e conteúdos, em
função de princípios metodológicos e condições de
ambiente de aprendizagem. •
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