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Resumo  

O presente trabalho pretende abordar a influência do plano de aula na práxis docente, 

mais especificamente do professor da Educação Superior. Entendendo que o 

professor tem um papel importante no desenvolvimento da aprendizagem de seus 

alunos, o plano de aula é um dos recursos que contribui para o dia-a-dia do professor, 

auxiliando sua prática. Nossa pesquisa possui o seguinte problema: a elaboração do 

plano de aula como estratégia metodológica na Educação Superior é importante? 

Como objetivo geral desta pesquisa, nossa intenção é compreender qual a 

contribuição e importância do plano de aula para o trabalho docente. E como objetivos 

específicos, estabelecemos: aprofundar nossos conhecimentos teóricos mediante a 

elaboração de plano de aula; identificar quais são as principais dificuldades que os 

professores enfrentam ao elaborar um plano de aula e/ou ao aplicá-lo; verificar quais 

as características e como elaborar um plano de aula; perceber a compreensão do 

professor sobre o planejamento de ensino e se este instrumento está sendo utilizado 

pelos professores da Educação Superior. Nossa pesquisa será de cunho qualitativo e 

como instrumento de análise utilizaremos a entrevista e a observação das aulas, 

assim como os planos de aula dos docentes dos Cursos de Licenciatura. 

 
Palavras-chave: plano de aula; professor; ação docente. 

Introdução 

O objeto de estudo desse projeto de pesquisa evidencia uma das 

indagações que norteiam reflexões nos tempos atuais: a elaboração do plano de 
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aula como estratégia metodológica na Educação Superior é importante? E ainda 

mais: por que e para que planejar?  

Sabemos que de uma maneia geral, para muitos professores o ato 

de planejar não é uma tarefa fácil. Além disso, a falta de planejamento pode trazer 

consequências prejudiciais para os sujeitos envolvidos. 

É interessante salientar que o ato de planejar está incutido em nosso 

cotidiano norteando as nossas ações e decisões, sendo o mesmo essencial para 

nossa vida social. Em cada ação de nossas vidas é necessário que haja 

planejamento, e no contexto educacional não é diferente. No entanto, a ação do 

professor deve estar pautada nas necessidades dos alunos, que por sua vez são os 

principais agentes do contexto educacional.  

Segundo Libâneo (1994, p. 222) o planejamento trata-se de “um 

processo de racionalização, organização e coordenação da ação docente, 

articulando a atividade escolar e a problemática do contexto social”.  Deste modo, o 

plano de aula é fundamental para que ocorra a previsão e organização da aula, bem 

como a organização dos objetivos propostos para o processo de ensino.  

Ainda nesta perspectiva, Libâneo salienta que: “A ação de planejar, 

portanto, não se reduz ao simples preenchimento de formulários para controle 

administrativo, é, antes, a atividade consciente da previsão das ações político – 

pedagógicas”. (LIBÂNEO, 1994, p. 222). Contudo, o método do planejamento é 

muito importante para o professor, mas principalmente para os agentes da 

aprendizagem.  

Tendo em vista o exposto acima, o presente projeto tem como cerne 

principal compreender qual a contribuição e importância do plano de aula para o 

trabalho docente; aprofundar nossos conhecimentos teóricos mediante a elaboração 

de plano de aula; identificar quais são as principais dificuldades que os professores 

enfrentam ao elaborar um plano de aula e/ou ao aplicá-lo; verificar quais as 

características e como elaborar um plano de aula; perceber a compreensão do 

professor sobre o plano de aula e se este instrumento está sendo utilizado pelos 

professores da Educação Superior. 

 

Metodologia  

Com relação ao caminho que se pretende seguir, esta 

pesquisa possui uma abordagem qualitativa e exploratória-descritiva, pois após 
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a pesquisa bibliográfica pretendemos desenvolver entrevistas, aplicação de 

questionário, análise do plano de aula e observação das aulas.  

A abordagem da pesquisa terá uma análise qualitativa, na qual 

para Gil (2008) poderá passar por três fases: “redução, exibição e conclusão / 

verificação” (GIL, 194). A utilização de questionários é importante, pois se 

apresenta “como técnica de investigação composta por um conjunto de 

questões que são submetidas a pessoas com o propósito de obter informações 

sobre conhecimentos, crenças, sentimentos, valores, interesses [...] (GIL, p. 

140). E “a entrevista é uma forma de interação social. Mais especificamente, é 

uma forma de diálogo assimétrico, em que uma das partes busca coletar dados 

e a outra se apresenta como fonte de informação. (GIL, p. 128). 

O universo da pesquisa se constituirá com professores da Educação 

Superior, sendo definido posteriormente a quantidade, instituição e a área de 

atuação. Os dados pretendidos nesta metodologia de pesquisa poderão variar. 

A pesquisa procurará responder ao objetivo geral: Compreender 

qual a contribuição e importância do plano de aula para o trabalho docente. 

Pretende-se que a pesquisa contribua para que atuais ou futuros educadores 

percebam um pouco sobre o fazer metodológico e reflitam sobre a real necessidade 

e responsabilidade da prática dos professores para a Educação.  

 

Referencial Teórico  

Discutir e pesquisar sobre o assunto planejamento e/ou plano de 

aula, é de grande importância, principalmente aos profissionais da educação. Trata-

se de uma ação que faz parte do dia-a-dia dos educadores nos quais muitas vezes 

tem enfrentando dificuldades. 

Inicialmente é importante compreendermos o conceito de 

planejamento. Segundo o dicionário Michaelis (2013), planejamento significa: “Ato 

de projetar um trabalho, [...] determinação dos objetivos ou metas de um 

empreendimento, como também da coordenação de meios e recursos para atingi-los 

[...]”. Para o pesquisador Menegolla (1993), “[...] planejar é uma exigência do ser 

humano; é um ato de pensar sobre um possível e viável fazer [...]. (MENEGOLLA, p. 

17). 

A LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) refere nos 

artigos 12 a 14 sobre a participação da instituição de ensino, bem como o corpo 
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docente, trata da importância de formular e executar o planejamento, considerando a 

aprendizagem dos alunos em suas especificidades. Cabe à equipe pedagógica, 

além de executar o planejamento, fazer valer a proposta pedagógica do 

estabelecimento de ensino. 

De acordo com Libâneo (1994), o plano de aula bem estruturado 

favorece a organização do trabalho didático, e estabelece uma metodologia 

facilitada com ordem de execução no qual sem dúvidas poderá influenciar nos 

futuros resultados de ensino aprendizagem no quais professores e alunos estarão 

submetidos. 

Sob essa linha de pensamento, é imprescindível que integrantes da 

equipe escolar planejem as atividades e evitem o improviso. Ao planejar suas 

atividades, devem preocupar-se em respeitar a realidade dos alunos e buscar a 

aprendizagem significativa como objetivo principal de suas ações. O 

comprometimento com a qualidade também é o fator chave para o profissional que 

visa desenvolver sua prática de maneira efetiva. 
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