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O PLANEJAMENTO COMO NECESSIDADE DA AÇÃO DOCENTE 

*Gidélia Alencar 

RESUMO 

 
Este texto apresenta uma reflexão acerca do posicionamento do professor do ensino 
superior frente a sua prática, entendendo como se dá o processo de ensino e 
aprendizagem neste nível de ensino. Desenvolve uma abordagem relativa ao 
planejamento como organização sistemática da metodologia a ser utilizada no 
desenvolvimento das atividades docentes na educação superior, contemplando os 
aspectos inerentes ao plano de ensino e ao plano de aula, evidenciando o entendimento 
do que sejam metodologias ativas e sua aplicabilidade prática no ensino superior através 
de estratégias de ensino. Finaliza, com a compreensão da avaliação como instrumento 
de e para a aprendizagem nesta modalidade de ensino. 
 
PALAVRAS- CHAVE: Ensino, Planejamento, Metodologias, Estratégias, Docente. 

 

 

 

PLANEJAMENTO DOCENTE: LUGAR NA PRÁTICA PEDAGÓGICA DO PROFESSOR 

DO ENSINO SUPERIOR. 

 

O ato de planejar não é uma ação específica da instituição educacional, muito pelo 

contrário, o planejamento faz parte da história do ser humano, através do desejo de 

transformar sonhos em realidade. Alguns planejam de forma sistemática, organizada 

cientificamente; outros, sem conhecerem estas organizações, planejam da forma que lhe 

convém. A grande questão é que todos nós planejamos as ações que iremos fazer em 

nossa vivência pessoal ou profissional. 

Aqui, abordaremos a questão do Planejamento educacional, que remete a uma 

organização sistemática e sequenciada da ação de educar. Então, podemos considerar 

como planejamento educacional uma organização sequenciada a respeito dos aspectos e 

ações necessárias para o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. 

Assim como a educação, o planejamento educacional acompanha as diversas 

concepções, partindo da visão tradicional, sendo feito basicamente pelo professor, com o 

fim de desenvolver as tarefas em sala de aula; pela concepção tecnicista, onde aparece 

como a grande solução para os problemas da educação, entretanto sem levar em conta 

os fatores sócio-políticos-econômicos; e a perspectiva atual do planejamento, sendo 

considerado instrumento de participação, diálogo e de intervenção da realidade, 

possibilitando a transformação da sociedade através do processo educacional.  

Vejamos a questão a seguir: 

“A professora, ao entrar na turma do primeiro ano do curso de formação de professores, pediu a 
cada aluno que manifestasse, oralmente, o seu entendimento do que é educar, do que é ser 
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professor e do que é ser aluno. Todas as respostas mostravam uma compreensão simplificada da 
natureza de cada uma dessas atividades. Frente a esse resultado, a professora fez um 
planejamento de trabalho que considerasse o aprendizado de conceitos e a discussão de 
significados atribuídos ao longo da história da educação à ação educativa, à figura do professor e 
à do aluno”. 

(Fonte: Prova Enade, 2008 – Pedagogia) 
 

Esta questão remota para uma característica essencial do planejamento: a flexibilidade 

pautada na sensibilidade perceptiva do professor.  

Então, o planejamento se constitui numa necessidade do educador, e não um ritual 

burocrático, já que ultrapassa a questão técnica de organização de conteúdos, objetivos 

e metodologia e transforma-se numa questão política, pois envolve posicionamentos, 

compromisso e opções. É um instrumento de decisão e por isso deve ser uma ação 

espontânea do professor. É preciso que se desconstrua a ideia de obrigatoriedade.  

Existem três níveis de planejamento educacional. Vejamos: 

1. Planejamento a nível nacional – onde está implícita a política educacional de uma 

nação, a ser desenvolvida a longo, médio e curto prazo. 

2. Planejamento a nível institucional – baseado no plano nacional, expressa através 

dos cursos, a sua filosofia de ação, seus objetivos e toda dinâmica escolar. São os 

planos curriculares. 

3. Planejamento a nível do ensino – decorrem dos planos curriculares e expressam 

propostas pedagógicas necessárias ao bom andamento do processo de ensino-

aprendizagem. São os planos de ensino / de disciplina /ou de aprendizagem. Definem 

de forma sistemática toda a ação educativa, considerando a filosofia educacional da 

instituição, do curso, os objetivos, os conteúdos e a metodologia utilizados em cada 

componente curricular. Os planos de aula correspondem ao plano de ensino. 

 

Conhecendo um pouco mais sobre os planos de ensino e de aula 

Os Planos de Ensino precisam obedecer a uma sistemática de organização, pois alguns 

itens que o compõem são indispensáveis. Vejamos: 

Itens necessários para um Plano de Ensino em um curso superior 

 Nome da Instituição  

Curso  

Ano/ Semestre letivo   

Nome do componente curricular De acordo com a matriz curricular do curso 

Carga Horária  De acordo com a matriz curricular do curso 

Docente Nome do professor que irá lecionar a componente curricular. 

Ementa  Descrição resumida do conteúdo conceitual e procedimental 

Objetivos  O que se quer atingir (podem ser baseados nas competências) 

Conteúdos  Quais os conteúdos necessários para atingir as competências 

Metodologia  Como os encontros serão direcionados metodologicamente 

Avaliação  Como e com quais instrumentos se dará o processo de avaliação 

Recursos  O que será necessário para desenvolver as aulas 

Referências Básicas e 
Complementares  

No mínimo 03 referências básicas e 05 complementares. 
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O desenho abaixo apresenta uma ilustração quanto às etapas necessárias para a 

elaboração de um Plano de Ensino. (elaborado por Menegolla e Sant’Ana, 1991, p. 74). 

SONDAGEM 
Alunos – Professores – Escola - Comunidade 

 

 

 

 

 

 Seleção dos 

conteúdos 
 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos então concluir que o planejamento constitui-se em um processo evolutivo. 

Já os Planos de Aula constituem-se pela previsão de conteúdos e atividades de uma ou 

mais aulas. Devem conter: identificação do conteúdo, objetivos, método e estratégia de 

aprendizagem, recursos didáticos, avaliação, referências. São pessoais e cada docente 

poderá construí-lo como quiser. 

 

Estratégias metodológicas como instrumentos de ensino – aprendizagem. 

 

As estratégias de ensino podem ser utilizadas de forma ativa. Para um maior 

entendimento, é preciso compreender o que são metodologias ativas – termo bastante 

utilizado na contemporaneidade. 

O que são Metodologias Ativas? São metodologias educacionais centradas no 

estudante. Utilizam-se de métodos e técnicas que estimulam a interação entre estudantes 

e professor / estudantes e estudantes. Permitem a utilização de conhecimentos e 

experiências previamente apreendidos ou vivenciados pelos estudantes. Possibilitam a 

reflexão crítica, opiniões próprias e até mesmo contestação, já que estimulam a 

participação ativa dos envolvidos no processo. 

Objetivos 

Seleção dos 

Procedimentos 

Seleção dos Recursos  

Humanos Materiais 

 

Determinação do Processo 

de Avaliação 

Planejamento 

Agilização do Plano 
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Constituem-se numa prática pedagógica inovadora, onde o docente deve propor ações 

que desafiem ou possibilitem o desenvolvimento das operações mentais dos estudantes. 

Estes, por sua vez são estimulados a construir, modificar e integrar ideias interagindo 

com outros atores, com objetos e situações que exijam o seu envolvimento.  

Para que isso se dê, é imprescindível a intervenção e mediação do professor, assim 

como a troca com os pares e a atitude dialógica, já que todos precisam buscar a 

transformação nas relações de poder.  

As metodologias ativas são processos interativos de conhecimento, análise, estudos, 

pesquisas e decisões individuais ou coletivas, com a finalidade de encontrar soluções 

para um problema. É o processo de ensino em que a aprendizagem depende do próprio 

aluno. O professor atua como facilitador ou 

Orientador para que o estudante faça pesquisas, reflita e decida por ele mesmo, o que 

fazer para atingir um objetivo. É um processo que estimula a autoaprendizagem e facilita 

a educação continuada porque desperta a curiosidade do aluno e, ao mesmo tempo, 

oferece meios para que possa desenvolver capacidade de análise de situações com 

ênfase nas condições locais/regionais e apresentar soluções em consonância com o 

perfil psicossocial da comunidade na qual está inserido.  

 

Papel das estratégias de ensino no processo de ensino-aprendizagem 

 

Inicialmente, vejamos a conceituação: Estratégia vem do grego strategia e significa “a 

arte de aplicar ou explorar os meios e condições favoráveis e disponíveis, com vista à 

consecução de objetivos específicos.” (Anastasiou, 2007, p. 76). Assim, podemos 

considerar o professor como um estrategista, na medida em que precisa utilizar-se de 

instrumentos que favoreçam o alcance dos objetivos educacionais traçados no seu plano 

de ensino.  

As estratégias visam à consecução dos objetivos, por isso é preciso que estes estejam 

bem definidos no planejamento do professor. Assim, a depender do que se quer alcançar, 

o docente poderá aplicar estratégias individuais e ou grupais, durante a sua prática 

pedagógica. 

Abaixo, apresentamos algumas estratégias que podem ser utilizadas para a participação 

ativa dos estudantes e docentes no processo educativo do ensino superior. Estão 

organizadas em forma de tabela descrevendo resumidamente as diversas estratégias 

que podem ser utilizadas como instrumentos de ensino-aprendizagem. 
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Estratégias de Ensino ou Estratégias de Ensinagem. 

Tipos Fundamentos básicos 

Aula expositiva dialogada Apresentação oral de um assunto de maneira lógica, com 
participação ativa dos estudantes. 

Trabalhos em grupo Tem como objetivos; facilitar a construção coletiva do 
conhecimento; permitir a troca de ideias e opiniões; favorecer o 
debate e a participação dos alunos; desenvolver habilidades de 
síntese, coordenação, colaboração, análise, aceitação de 
opiniões divergentes e autodisciplina; possibilitar a prática da 
cooperação. 

Phillips 66 É uma variação da discussão de pequenos grupos. Os grupos 
são constituídos por seis membros que discutem o assunto 
durante seis minutos. 

Seminário Estudo de um tema a partir de fontes diversas, sistematizadas 
pelos estudantes, com o objetivo de construir uma visão geral do 
assunto. Não deve ser fragmentado. 

Brainstorming / Tempestade de 
Ideias / Tempestade Cerebral  

Estimula o estudante a gerar novas ideias de forma espontânea 
ou natural, deixando fruir a imaginação. 

Dramatização Representação teatral, a partir de um foco, um problema, uma 
situação, etc. Pode conter explicitação de ideias, conceitos e 
argumentos. A dramatização pode ser planejada ou espontânea. 

Estudo de Texto Exploração de ideias de um autor a partir do estudo crítico de 
um texto e/ ou busca de informações exploração de ideias de 
autores estudados. 

Portfólio  Identificação e construção de registro, análise, seleção e 
reflexão das produções mais significativas ou identificação dos 
maiores desafios/dificuldades em relação ao objeto de estudo, 
assim como das formas encontradas para superação. 

Mapa Conceitual Construção de um diagrama que indica a relação de conceitos 
de uma perspectiva bidimensional, procurando mostrar as 
relações hierárquicas entre os conceitos pertinentes e estrutura 
do conteúdo. 

Estudo Dirigido Ato de estudar sob a orientação e direção do professor, visando 
sanar dificuldades específicas. 

Lista de Discussão por Meios 
Informatizados 

Oportunidade de debate à distância, por um grupo de pessoas 
especialista e/ ou estudantes de um tema que queiram 
aprofundá-lo por meio eletrônico. 

Solução de Problemas Enfrentamento de uma situação nova, exigindo pensamento 
reflexivo, crítico e criativo a partir dos dados expressos na 
descrição do problema; demanda a aplicação de princípios, leis 
que podem ou não ser expressas em fórmulas matemáticas. 

Grupo de Verbalização e de 
Observação (GV/GO) 

Análise de tema / problema sob a coordenação do professor, 
que divide os estudantes em dois grupos: um de verbalização 
(GV) e outro de observação (GO). É uma estratégia aplicada 
com sucesso ao longo do processo de construção do 
conhecimento e, nesse caso, requer leituras, estudos 
preliminares, ou seja, um contato inicial com o tema. 

Estudo de Caso Análise minuciosa e objetiva de uma situação real que necessita 
ser investigada e é desafiadora para os envolvidos. 

Júri Simulado Simulação de um júri em que, a partir de um problema, são 
apresentados argumentos de defesa e de acusação. Pode levar 
o grupo à análise e avaliação de um fato proposto com 
objetividade e realismo, à crítica construtiva de uma situação e à 
dinamização do grupo para estudar profundamente um tema 
real. 

Simpósio Reunião de palestras e preleções breves apresentadas por 
várias pessoas (duas a cinco) sobre um assunto ou sobre 
diversos aspectos de um assunto. Possibilita o desenvolvimento 
de habilidades sociais, de investigação, amplia experiências 
sobre um conteúdo específico, desenvolver habilidades de 
estabelecer relações. 

Painel Discussão informal de um grupo de estudantes, indicados pelo 
professor (que já estudaram a matéria em análise, interessados 
ou afetados pelo problema em questão), em que apresentam 
pontos de vista antagônicos na presença de outros. Podem ser 
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convidados estudantes de outras fases, cursos ou mesmo 
especialistas na área. 

Fórum Espaço do tipo “reunião”, no qual todos os membros do grupo 
têm a oportunidade de participar do debate de um tema ou 
problema determinado. Pode ser utilizado após a apresentação 
teatral, palestra, projeção de um filme, para discutir um livro que 
tenha sido lido pelo grupo, um problema ou um fato histórico, um 
artigo ou jornal, uma visita ou uma excursão. 

Oficina / Laboratório ou workshop  Reunião de um pequeno número de pessoas com interesses 
comuns, a fim de estudar e trabalhar para o conhecimento ou 
aprofundamento de um tema, sob orientação de um especialista. 
Possibilita o aprender a fazer melhor algo, mediante a aplicação 
de conceitos e conhecimentos previamente adquiridos. 

Estudo do Meio Estudo direto do contexto natural e social no qual o estudante se 
insere, visando uma determinada problemática de forma 
interdisciplinar. Cria condições para o contato com a realidade, 
propicia a aquisição de conhecimentos de forma direta, por meio 
da experiência vivida. 

Ensino com Pesquisa Utilização nos princípios do ensino associados aos da pesquisa. 
Concepção de conhecimentos e ciência em que a dúvida e a 
crítica sejam elementos fundamentais. Propicia ao estudante 
assumir o estudo como situação construtiva e significativa, com 
concentração e autonomia crescente, fazendo a passagem da 
simples reprodução para um equilíbrio entre reprodução e 
análise. 

Discussão Dirigida Proporciona a participação ativa dos alunos do início ao fim da 
aula, fazendo perguntas ou respondendo às perguntas do 
professor. Desenvolve as habilidades de expressão do 
pensamento, de raciocínio e compreensão, de argumentação e 
contra-argumentação e de saber ouvir e aceitar pontos de vista 
diferentes. 

Simulação Empresarial ou Jogo de 
Empresa 

Técnica de treinamento e desenvolvimento gerencial. Ocorre 
através de uma simulação empresarial, com a utilização de 
modelos matemáticos computadorizados. Sua característica 
principal é o aspecto competitivo que estimula o estudante a 
concorrer com outras pessoas utilizando-se das ferramentas 
necessárias. É um importante instrumento para capacitar 
profissionais e estudantes universitários. 

Ensino em Laboratório Permite ao aluno obter a familiaridade necessária com 
instrumentos de trabalho em um ambiente sob 
acompanhamento especial dos professores. 

Dinâmicas de Grupo Instrumentos auxiliares na dinamização do trabalho pedagógico 
do professor. Não substituem o conhecimento ou qualquer 
conteúdo. 

Oficinas Pedagógicas Procedimento didático caracterizado pela vivência da relação da 
teoria com a prática, possibilitando aos atores envolvidos um 
processo de aprendizagem compartilhado, baseado em 
experiências prévias. Extrapola o estudo da fundamentação 
teórica e potencializa os sujeitos ao enfrentamento dos seu 
problemas e à produção de bens culturais e de serviços. 

Grupo de Cochicho  Divisão do grupo em duplas que dialogam em voz baixa para 
discutir um tema ou responder a uma pergunta sem requerer 
movimento de pessoas. Após a discussão, é feita a 
apresentação dos resultados ao grupo maior. É um método 
extremamente informal que garante a participação quase total, 
sendo de fácil organização. 

Entrevista Rápida série de perguntas feitas por um entrevistador que 
representa o grupo, a um convidado especialista em 
determinado assunto. 

Painel integrado Permite a integração de conceitos, ideias e conclusões. Consiste 
na divisão do grupo em subgrupos que serão totalmente 
reformulados após determinado tempo de discussão, de tal 
forma que cada subgrupo é composto por integrantes de cada 
subgrupo anterior. Cada participante leva para o novo subgrupo 
as conclusões e/ou ideias do grupo anterior, havendo assim a 
possibilidade de cada grupo conhecer as ideias levantadas pelos 
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demais. 

Painel Progressivo Trabalho individual que progride para o grande grupo através da 
formação sucessiva de grupos que se constituem pela junção de 
grupos formados na etapa anterior, que vão aumentando até se 
fundirem num só (plenário). Em cada etapa sucessiva, os grupos 
devem retomar as conclusões da etapa anterior a fim de 
desenvolvê-las, harmonizando-as. 

Encadeamento de Ideias Discussão com grupos entre 12 e 30 pessoas sobre assunto já 
trabalhado com todo o grupo. Possibilita  recordação agradável 
e estimulante exercício mental. 

Discussão Circular Processo de encadeamento de aspectos dentro de uma mesma 
ideia. Oferece oportunidade ao raciocínio rápido e comprovação 
do entendimento do assunto. 

(Fonte: Anastasiou, 2007, p. 86 a 106)   

É preciso lembrar que o domínio das estratégias é um aspecto importante que precede a 

sua aplicação pelo docente, pois antes de aplicá-las, é preciso  que se domine o 

processo, conhecendo todas as etapas, tendo  em mente que as formas de organizar o 

grupo dependem de cada estratégia. Entretanto, para a escolha de cada estratégia, é 

preciso considerar os objetivos estabelecidos no planejamento. 
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