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“Os dois grandes males que debilitam o ensino 

e restringem seu rendimento são:  

A rotina sem inspiração, nem objetivo. 

A improvisação dispersiva, confusa e sem 

ordem. 

O melhor remédio contra esses dois grandes 

males é o PLANEJAMENTO.” 

(Luiz Alves de Mattos)  
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RESUMO 

 

As reflexões deste trabalho centram-se na análise das práticas docentes ao nível de 

planejamento de ensino e aprendizagem utilizadas pelos professores do curso de Secretariado 

Executivo. O presente trabalho foi desenvolvido por meio de pesquisa realizada com docentes 

de cursos de Secretariado Executivo no Brasil, objetivando refletir sobre as práticas docentes 

acerca do planejamento de ensino e aprendizagem utilizadas pelos professores do curso de 

Secretariado Executivo. A pesquisa realizada tem caráter descritivo com abordagem 

qualitativa. Tal pesquisa denotou que, em geral, a maioria dos docentes realizam um 

planejamento de ensino das aulas que ministram, porém muitas vezes ele não é seguido e 

frequentemente é alterado, por diversos motivos exteriores. 

Palavras- chaves: Planejamento de ensino, Docência do Ensino Superior, Secretariado 

Executivo. 
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ABSTRACT 

 

The reflections of this work focus on the analysis of teaching practices at the planning of 

teaching and learning used by professors of the Executive Secretariat. This work was 

developed through research conducted with teachers of courses in the Executive Secretariat in 

Brazil, aiming to reflect on teaching practices regarding the planning of teaching and learning 

used by professors of the Executive Secretariat. The research has a descriptive qualitative 

approach. Such research denoted that in general, the majority of teachers held a planning 

education classes that teach, but often it is not followed and is often changed for various 

reasons outside. 

Keywords: Planning education, teaching in Higher Education, Executive Secretariat 
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1 INTRODUÇÃO 

   As reflexões deste trabalho centram-se na análise da importância do planejamento 

do processo de ensino-aprendizagem no âmbito do Ensino Superior nos cursos de 

Secretariado Executivo no Brasil. A Docência no Ensino Superior é uma questão pouco 

levantada, mas está em processo de desenvolvimento, ganhando cada vez mais espaço 

dentro das universidades. A crescente preocupação com a docência no ensino superior tem 

proporcionado um aumento nos estudos sobre o tema da formação e do desenvolvimento 

profissional de seus docentes, para além de um saber meramente teórico-disciplinar. 

Amplia-se a demanda desses profissionais por formação no campo dos saberes pedagógicos 

e políticos, o que indica um reconhecimento da importância desses para o bom 

planejamento e desempenho do ensino. 

 Essa preocupação com a qualificação dos professores faz com que esses 

profissionais estejam cada vez mais preocupados com a qualidade do ensino oferecido 

dentro das universidades e com o bom desempenho do planejamento em relação ao 

processo de ensino-aprendizagem. O planejamento eficaz de ensino é de fundamental 

importância para a aprendizagem do discente, segundo Castanho (2000, apud VIEIRA, 

2000, p. 87) “ [...] A educação, em todos os níveis, precisa de uma nova postura. O ensino 

tradicional paulatinamente vem dando lugar a práticas alternativas que devem levar ao 

desenvolvimento global dos educandos e acender o entusiasmo para lutar por uma 

sociedade diferente, reestruturada.” 

 Neste sentido surgem questionamentos que motivam a pesquisa e a construção deste 

estudo: como é realizado o planejamento de ensino e aprendizagem em Secretariado 

Executivo? Este é o questionamento que se busca elucidar no decorrer deste texto.  

 Este trabalho tem como objetivo geral demonstrar as práticas docentes ao nível de 

planejamento de ensino e aprendizagem utilizadas pelos professores de Secretariado 

Executivo no Brasil e como objetivos específicos: a) identificar os principais aspectos que 

configuram o planejamento de ensino desses professores; b) conhecer os significados que 

os professores de Secretariado Executivo atribuem ao planejamento de ensino; c) identificar 

as limitações do processo do planejamento de ensino. 
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  Não é pretensão deste estudo esgotar o assunto abordado, mas desenvolver a análise 

crítica acerca das condições de planejamento de ensino e seu contexto frente à docência 

universitária. Nota-se, outrossim, a importância do presente trabalho para contribuir com as 

reflexões acerca do tema proposto junto aos docentes dos cursos de Secretariado Executivo, 

no Brasil, ressaltando-se a importância do planejamento de ensino e o quanto esse 

planejamento influencia no processo de ensino e aprendizagem.  Esta investigação tem 

como principal fundamentação teórica as proposições de Gil (2006) que aborda a didática 

do ensino superior com foco no planejamento das aulas e no processo de ensino e 

aprendizagem. O texto está dividido em cinco partes além dessa introdução. Inicialmente 

aborda-se o desenvolvimento do planejamento de ensino na docência universitária e a 

importância do profissional docente para o desenvolvimento do ensino, salientando a 

significância da qualificação desse profissional para o bom desempenho do ensino superior, 

no capítulo seguinte aborda-se os conceitos e as práticas de didática e planejamento no 

Ensino Superior, relacionando-os com o profissional de Secretariado Executivo e a 

docência, segue-se então com a metodologia da pesquisa, a interpretação e análise dos 

resultados e as considerações finais. 
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2 EDUCAÇÃO SUPERIOR BRASILEIRA E A DOCÊNCIA UNIVERSITÁRIA 

  

Segundo Gil (2006), atualmente os estudiosos delineiam muitas definições de 

planejamento. Quase todas se referem à busca de equilíbrio entre meios e fins, entre 

recursos e objetivos, mas diferem entre si em decorrência do quadro de referencia teórico 

adotado pelos seus autores. Os estudos sobre planejamento possibilitam a identificação de 

diferentes teorias. Uma delas é a que vincula a Teoria Geral dos Sistemas (TGS), segundo o 

qual “o planejamento envolve quatro elementos necessários para a sua compreensão: 

processo, eficiência, prazos e metas” (CARVALHO, 1976 apud GIL, 2006, p. 95).  

 Com base nesses elementos, pode-se aplicar ao conceito de planejamento as mais 

diversas atividades. Conforme Gil (2006), o planejamento educacional pode ser definido 

como um processo sistematizado mediante o qual se pode conferir maior eficiência às 

atividades educacionais para, em determinado prazo, alcançar as metas estabelecidas. Tal 

processo não é composto apenas pelo “fazer aulas”, mas pode ser entendido como uma 

busca constante para transformar velhos conteúdos em temáticas interessantes e 

atualizadas. Para tanto, requer do docente um pouco de criatividade e motivação para 

transformar o velho em novo. Para Castanho (2000, apud VEIGA, 2000, p. 87), a questão 

da criatividade requer “[...] sensibilidade diante do mundo, fluência e mobilidade do 

pensamento, originalidade pessoal, atitude para transformar as coisas, espírito de análise e 

síntese e capacidade de organização coerente são as qualidades da pessoa criadora”. Nessa 

perspectiva este capítulo discute a docência superior brasileira.   

O termo docência deriva do latim docens que se define, pois, como a ação de 

ensinar, exercer o magistério. Masetto (2008 apud COSTA, 2008, p. 2) define a docência 

como “domínio de conhecimentos específicos em uma determinada área a serem mediados 

por um professor para os seus alunos”. Complementando este conceito Freire (1996 apud 

COSTA, 2008, p. 02) afirma que “não há docência sem discência, as duas se explicam e 

seus sujeitos apesar das diferenças que os conotam, não se reduzem à condição de objeto 

um do outro. Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender”. 

 No Brasil, a docência, surgiu com a chegada dos primeiros jesuítas, que por muitos 

anos tiveram a missão de catequizar os indígenas. As atividades de educação dos jesuítas 
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estavam subordinadas aos interesses da igreja, que sempre buscava proclamar a sua 

supremacia. As escolas administradas pelos Jesuítas eram compostas pelos ensinos de nível 

primário, secundário e superior. O nível superior era baseado nas normas do Tratado Ratio 

Studiorum, que previa o ensino de um currículo único e sistematizado, eram ensinados 

apenas os cursos de Filosofia e Teologia (SANTOS, 2006).  

 Os filhos da nobreza eram ensinados ao estilo de educação medieval que os 

preparava para a universidade de Coimbra, em Portugal, que até então ofertava os cursos de 

Direito Canônico e Civil, Teologia, Filosofia e Medicina. Com a expulsão dos Jesuítas do 

Brasil, passaram-se décadas sem nenhuma ação voltada para a educação, essa situação só 

mudou em 1808, com a chegada da família real. “A chegada da corte portuguesa 

impulsionou a criação de instituições culturais e científicas do ensino técnico [...]” 

(RIBEIRO, 1992 apud LOPES, 2011, p. 13). Foram criados cursos para formar burocratas e 

profissionais liberais. 

 Da chegada da família real até a proclamação da república houveram vários pedidos 

de criação de uma universidade no Brasil, mas todos tiveram recusa, o que denota total 

indiferença, por parte da corte portuguesa. Teixeira (1989 apud LOPES, 2011) ressalta que 

com a transmigração da família real, criam-se as duas primeiras escolas de medicina, vinte 

anos depois as faculdades de direito, depois uma faculdade de minas e minerologia; a de 

engenharia veio com a academia militar. Apesar de tanto desinteresse da corte na criação 

das universidades brasileiras, foi durante o império que foram criadas as primeiras 

faculdades brasileiras. Elas eram compostas pela justaposição dos cursos, principalmente 

Medicina, Direito e o curso Politécnico e tinham como características principais serem 

independentes uma das outras, serem situadas em cidades importantes e possuírem uma 

orientação elitista. 

 Segundo Teixeira (1989 apud LOPES, 2011), somente em 1920, a república dá o 

nome de universidade às escolas profissionais superiores que havia no Rio de Janeiro que 

surgiu da aglutinação das faculdades existentes. Apesar de não trazer significativas 

mudanças ao ensino superior no Brasil, a Universidade do Rio de Janeiro trouxe uma 

discussão social sobre a importância das universidades, as suas funções, entre outras 

questões. 
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 Segundo Moreira (1997 apud SANTOS, 2006), em 1931, foi criado o Estatuto das 

universidades brasileiras, que estabelecia a classificação das universidades em pública 

(Federal, Estadual e Municipal) e privada.  Em 25 de janeiro de 1934, foi fundada a 

Universidade Estadual de São Paulo (USP), que foi a primeira a funcionar efetivamente, e 

posteriormente veio a se tornar o maior centro de pesquisa do Brasil. Logo mais tarde, em 

1945, no período da Ditadura Militar, o ensino superior no Brasil sofreu muita influencia 

norte-americana, sendo incorporado as nossas instituições de ensino o modelo dos campis, 

a pesquisa acadêmica, a exigência de qualificação dos professores em nível de pós-

graduação e a ampliação dos programas de mestrado e doutorado. 

 Em 1961 é publicada a Lei N° 4.024, a primeira lei de  

Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, o que inicialmente não acarretou mudança 

nenhuma na educação superior vigente, pelo contrario consolidou o modelo tradicional 

(BRASIL, 1961). Este cenário da Educação Superior no Brasil só veio a mudar, em 1968, 

com a promulgação da Lei N° 5540, intitulada por Lei da Reforma Universitária, entre as 

inovações desta lei, pode-se destacar: o vestibular classificatório, o regime de tempo 

integral e a dedicação exclusiva dos professores, os cursos de curta duração e a 

indissociabilidade das atividades de ensino, pesquisa e extensão (BRASIL, 1968).  

 Segundo Fávero (2006 apud LOPES, 2011, p. 46), “[...] Esta lei visava aumentar a 

eficiência das universidades brasileiras, entre suas medidas ressaltam-se a que cria o 

sistema departamental, o sistema de créditos, a matrícula por disciplina, o vestibular 

classificatório, a carreira do magistério e os cursos de pós-graduação”. Em 1996, foi criada 

uma nova Lei de Diretrizes e Bases (LDB) N° 9.394. A qualificação do corpo docente é um 

ponto de destaque nos aspectos citados na lei, que traz ainda em seu art. 44 a abrangência 

do ensino superior, que envolve cursos seqüenciais, de graduação, de pós-graduação e 

cursos de extensão (BRASIL, 1996). Após a sua publicação essa lei foi considerada a mais 

completa legislação em favor da educação já redigida. Tal característica proporcionou à 

educação, importantes avanços, como a criação da instituição de alguns programas do 

governo federal visando à promoção do acesso ao ensino superior, como o Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), que tem como objetivo avaliar as 

instituições de ensino superior, os cursos de graduação e o desempenho dos estudantes 
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universitários, o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) que atualmente é a única 

forma de ingresso nas instituições de ensino superior federais e o Programa Universidade 

Para Todos (PROUNI), que com custeio do Governo Federal estudantes ingressam em 

universidades de caráter privado.   

 Em 03 de fevereiro de 2011 foi divulgado um Decreto, embasado na Lei nº 8.069 

que constitui oficialmente à Reforma do Ensino Superior e institui o Grupo de Trabalho 

Interministerial (GTI) com a competência de analisar a educação superior no Brasil, 

apresentando, consequentemente, um plano de ação voltado para a reestruturação, 

desenvolvimento e democratização das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES). O 

relatório final do GTI, divulgado extra-oficialmente em dezembro de 2003, reconhece a 

situação crítica do ensino superior no Brasil, em especial das universidades federais, tal 

situação levou o governo brasileiro a realizar algumas medidas que viessem recuperar esse 

quadro crítico que o ensino superior brasileiro vinha enfrentando. 

 Em 2004, foi instituído o Programa Universidade para Todos PROUNI, através da 

Medida Provisória nº 213 (BRASIL, 2004). Logo em seguida, o Decreto nº 5.245 de 18 de 

outubro de 2004 regulamentou tal Medida Provisória, estabelecendo os procedimentos para 

adesão das Instituições Privadas de Educação Superior ao PROUNI.  Mais recentemente, 

em 13 de janeiro de 2005, o PROUNI foi transformado em lei – Lei nº 11.096/05, 

incentivando às instituições que a aderissem com isenção de Imposto de Renda de Pessoa 

Jurídica, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, Contribuição Social para o 

Financiamento da Seguridade Social e Contribuição para o Programa de Integração Social, 

tais benefícios fez com que algumas da maiores instituições privadas de ensino superior do 

Brasil aderissem a citada Lei. 

 Também em 2004 foi instituído o Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (SINAES), pela Lei nº 10.861 que se objetiva na condução do processo de 

avaliação da educação superior, levando em consideração a avaliação das instituições de 

ensino superior, dos cursos de graduação e o desempenho dos estudantes (BRASIL, 2004).  

 Recentemente, o Ministério da Educação (MEC), divulgou uma avaliação das 

instituições de ensino superior no Brasil e seus cursos, foram avaliados 8.665 cursos das 

áreas de ciência exatas, licenciaturas e áreas afins, bem como os cursos dos eixos 
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tecnológicos de controle e processos industriais, informação e comunicação, infraestrutura 

e produção industrial, pertencentes a 1.387 instituições de ensino superior, tal pesquisa 

Avaliou a evolução dos indicadores de qualidade no ensino superior, no período de 2008 a 

2011, podendo-se afirmar que a avaliação e os instrumentos de política econômica que 

acompanham a avaliação, como PROUNI e o FIES, fomentaram a melhoria da qualidade 

de ensino superior. A conclusão é que, segundo pesquisa bibliográfica, houve expressiva 

evolução do ensino superior em todos os níveis e indicadores, nas universidades, centros 

universitários e faculdades (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2012).  

 

2.1. O professor Universitário 

 O professor universitário tem a nobre função de proporcionar as condições e suporte 

para viabilizar a aprendizagem, além de fazer do educando um ser capaz de solucionar os 

problemas do cotidiano. Para que o professor venha alcançar o objetivo de proporcionar a 

aprendizagem ao discente é exigido dele algumas qualificações, pode-se observar, no geral, 

a valorização das qualificações acadêmicas, pesquisas e titulações, em detrimento das 

qualificações pedagógicas e interpessoais. 

 A preparação pedagógica desse profissional, ainda é bastante precária no Brasil. 

Seguramente, a maioria dos professores que lecionam em instituições de ensino superior 

não passou por qualquer processo sistemático de formação pedagógica. E ainda, segundo 

Gil (1997), mostra certo vigor à crença de que o fundamental para o exercício do magistério 

no nível superior é o domínio adequado da disciplina que o professor se dispõe a ensinar. 

 A formação pedagógica para o exercício do ensino superior pode ser vista como um 

campo em que há muito por se fazer em termos de valorização. Quando existe alguma 

formação para a docência neste grau de ensino esta se encontra circunscrita “a uma 

disciplina de Metodologia do Ensino Superior, nos momentos da pós-graduação, com carga 

horária média de 60 horas”. Não há uma exigência de conhecimentos de base para o 

magistério e nem uma formação sistemática propiciadora da construção de uma identidade 

profissional para a docência (ANASTASIOU, 2003 apud MIZUCAMI; FERENC, 2005, p. 

4). 
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 Pimenta e Anastasiou (2002, MIZUCAMI; FERENC, 2005, p.5), afirmam que, 

“embora os professores possuam experiências significativas e trajetória de estudos em sua 

área de conhecimento específica, é comum nas diferentes instituições de ensino superior, o 

predomínio do despreparo e até um desconhecimento científico do que seja o processo de 

ensino e de aprendizagem, pelo qual passam a ser responsáveis a partir do instante em que 

ingressam na sala de aula.” Com exceção do apoio nas ementas das disciplinas com as 

quais irão trabalhar, que já se encontram estabelecidas, os professores que ingressam no 

ensino superior percorrem o caminho do ensino totalmente despreparados para tal. 

 Nesse contexto acerca da formação do professor universitário, surgem reflexões sob 

os diferentes enfoques e paradigmas relativos aos saberes pedagógicos e epistemológicos 

que mobilizam a docência, gerando assim, uma consequência negativa no âmbito das 

universidades, que a cada dia tem recebido mais professores sem experiência pedagógica 

prévia na função de docente do ensino superior, além dos diversos professores que, apesar 

de apresentarem um ótimo referencial teórico, necessitam, entretanto, rever sua didática e 

prática pedagógica.  Ficando explicito, portanto, que a ausência da formação pedagógica 

vem trazer a esses professores frente às interfaces do “que ensinar” “como ensinar” e a 

“quem ensinar” grande dificuldade na prática do cotidiano docente (GIL, 2006). 

 Atualmente, vislumbra-se uma mudança nesse quadro, visto que alguns professores 

universitários reconhecem a necessidade de conhecimentos e habilidades pedagógicas para 

o desempenho adequado da função docente. Para Gil (1997), as autoridades educacionais 

vêm incentivando o desenvolvimento de programas de formação e aperfeiçoamento de 

professores para o ensino superior. Nas universidades e nos estabelecimentos isolados de 

ensino superior, é cada vez maior o número de cursos de metodologia, pedagogia e didática 

do ensino superior que são oferecidos em nível de especialização, para que por fim se faça 

cumprir os pré requisitos dispostos na Lei de Diretrizes e Bases (LDB).  

  De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) em seu artigo 66: 

 

A preparação para o exercício do magistério superior far-se-á em nível de 

pós-graduação, prioritariamente em programas de mestrado e doutorado. 

Parágrafo Único. O notório saber, reconhecido por faculdade com curso 
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de doutorado em área afim, poderá suprir a exigência de titulo acadêmico 

(BRASIL, 1996, p. 24). 

 
 A LDB estabelece também que as universidades deverão apresentar “um terço do 

corpo docente, pelo menos, com titulação acadêmica de mestrado ou doutorado” (BRASIL, 

1996). Assim, os critérios para exercer o magistério superior continuam a serem os 

definidos pela Resolução nº 20\77, do então Conselho Federal de Educação, que estabelece:  

Art. 5º Para a aceitação de docentes, além da qualificação básica, serão considerados, 

entre outros, os seguintes fatores relacionados com a matéria ou disciplina para a qual é 

feita a indicação:  

• Curso de doutor ou de mestre obtido em curso de credenciamento no  

País, ou em instituição idônea no País ou no exterior, a critério do Conselho, 

ou, ainda, titulo de Livre-docente obtido conforme a legislação especifica; 

• Aproveitamento, em disciplinas preponderantemente em área de concentração 

de curso de pós-graduação strictu sensu, no País, ou em instituição idônea no 

País ou no exterior, a critério do Conselho, com carga horária comprovada, de 

pelo menos 360 horas; 

• Aproveitamento, baseado em frequência e provas, em cursos de especialização 

e aperfeiçoamento, na forma definida em resolução especifica deste Conselho; 

• Exercício especifico de atividade técnico-profissional, ou de atividade docente 

de nível superior comprovada, durante no mínimo dois anos. 

• Trabalhos publicados de real valor; 

§ 1º A aceitação de professor responsável é valida para o mesmo curso ou habilitação, 

na mesma ou em outra instituição de ensino, nesta ultima hipótese mediante nova 

indicação, e é subordinada ao entendimento a uma das seguintes exigências: (I) O 

preenchimento da condição da alínea “a”; ou (II) O preenchimento simultâneo de uma 

das condições das alíneas “b” ou “c” com uma das condições das alíneas “d” ou “e”. 

  § 2º A aceitação de professor auxiliar é condicionada ao preenchimento das 

exigências da alínea “b” ou da exigência da alínea “c”.  

 § 3º No caso de matérias profissionais, poderá ser aceita a titulo excepcional e a 

critério do Conselho a atuação de professor que comprove, além da titulação básica, 

capacidade técnico-profissional pertinente e no caso do professor responsável acrescida 

de, pelo menos dois anos de experiência didática em instituição de ensino superior, na 

matéria ou disciplina que será lecionada. 
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 Diante do exposto na Resolução nº 20\77 e na Lei de Diretrizes e Bases (LDB), 

pode-se concluir que as normas para a prática da Docência no ensino superior não tiveram 

muitas alterações em relação a preparação e qualificação do profissional docente. 

 Conforme Tavares (2009, apud ZACCARO, 2012), faz-se necessário que esse 

profissional docente tenha qualificação adequada para que venha desempenhar com 

excelência o seu papel de educador moderno que é ensinar e reforçar os bons princípios, 

para que o individuo desenvolva bons valores para a vida e, assim, tenha um 

comportamento adequado. Entretanto, ser professor também é ser um provocador. É preciso 

incomodar, desafiar, criar polêmicas na sala de aula para atingir seu maior patrimônio, que 

é a atenção do discente.  

 O papel de um profissional é descrito por diversos fatores. Segundo Gil (2006), 

definir esses papéis não constitui uma tarefa simples, pois a profissão de professor é 

bastante complexa, visto que implica o desempenho de múltiplos papéis. Em decorrência 

ainda, do dinamismo dessa profissão, os papeis tendem a se alterar com muita frequência. 

Assim qualquer tentativa de definir os papéis de um doente tende a ser incompleta. Durante 

muito tempo na historia da educação, admitiu-se a idéia de que o papel do professor 

universitário era apenas o de ensinar, porém alguns pesquisadores, como Carl Rogers, 

vieram para colocar que o papel do professor não é o de ensinar, mas sim o de ajudar o 

aluno a aprender. Como o ensino superior apresenta grande dinamismo, os papeis desses 

profissionais pode ser significativamente ampliados. 

  Atualmente existem diversos pesquisadores desenvolvendo estudos a cerca do papel 

a ser desempenhado pelo professor universitário. Conforme citado em Gil (2006), 

McKeachie, um dos mais conhecidos autores da docência do ensino superior, cita na oitava 

edição de seu Teaching Tips em 1986, seis papéis do professor universitário: especialista, 

autoridade formal, agente de socialização, facilitador, ego-ideal e pessoa. Em 2001, 

Goodyear e seus colaboradores, definiram sete papéis para o docente universitário: 

facilitador de conteúdos, pesquisador, assessor, facilitador de processo, designer, tecnólogo 

e consultor.  

 Segundo Gil (2006), existem outros 27 papéis que denotam a profissão docente, tais 

quais, administrador, especialista, aprendiz, membro de equipe, participante, didata, 
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educador, diagnostificador de necessidades, conferencista, modelo profissional, modelo de 

professor, facilitador de aprendizagem, assessor do estudante, mentor, avaliador, assessor 

de currículo, preparador de material, elaborador de guias de estudos, líder, agente de 

socialização, instrutor, animador de grupos, pesquisador, pessoa, planejador de disciplina, 

coach e conselheiro. 

 O papel principal do professor universitário é ser o agente de mudança no mundo da 

docência do ensino superior, mas essa mudança só ocorrerá quando o docente se der conta 

de que não basta apenas ter domínio sobre o conteúdo, mas, sobretudo deverá contribuir 

para uma situação de aprendizagem. Neste sentido, a afirmação de Pimentel (1993, p. 85), é 

pertinente quando afirma que: 

 
Todos os professores têm domínio do conhecimento amplo, 
profundo e atualizado, não só do conhecimento programático 
como da ciência que ensinam. Têm também o conhecimento de 
ciências correlatas. Nem todos, porém, têm o conhecimento da 
produção do conhecimento e poucos têm o conhecimento claro e 
consciente do que é ensinar. 

 

 Observa-se que as discussões a cerca da docência superior brasileira, demonstram a 

importância do desenvolvimento do ensino e da melhoria da formação dos profissionais 

docentes para o exercício do magistério. Nessa perspectiva, o capitulo que segue aborda 

questões a cerca da docência e do planejamento de ensino nos cursos de secretariado 

executivo, objetiva nos mostrar as técnicas de planejamento usadas pelos profissionais 

docentes deste curso para alcançar a plena aprendizagem dos discentes. 

 

2.2. Didática e Planejamento de ensino na educação superior 

 

 O termo “didática” deriva do grego didaktiké, que tem o significado de a arte do 

ensinar. Nos dias atuais, deparamo-nos com muitas definições diferentes de didática, mas 

quase todas apresentam-se como ciência, técnica ou arte de ensinar. Uma definição obtida 

em dicionário a vê como “parte da Pedagogia que trata dos preceitos científicos que 

orientam a atividade educativa de modo a torná-la mais eficiente” (HOUAISS, 2001, p. 22). 

Com efeito, a Pedagogia é reconhecida tradicionalmente como a arte e a ciência de ensinar. 
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 Segundo Piletti (2010, p. 40), “Didática estuda a técnica de ensino em todos os seus 

aspectos práticos e operacionais, podendo ser definida como: A técnica de estimular, dirigir 

e encaminhar, no decurso da aprendizagem, a formação do homem.” Para Masetto (1977, p. 

32), didática é o estudo do processo de ensino e aprendizagem em sala de aula e de seus 

resultados”. O planejamento e a didática no ensino superior requer do professor algumas 

habilidades distintas daquelas que estão diretamente relacionadas à prática docente. O 

professor universitário desempenha diferentes papéis, e um deles é o de planejamento e 

didática (GIL, 2006). 

 Segundo Belchior (1972 apud BORDENAVE, 1977, p. 73), Um planejamento 

qualquer compreende uma série de fases, que se aproximam das fases do método comum da 

pesquisa: 

a) Definição e equacionamento preliminar do problema 

b) Elaboração das diretrizes básicas do planejamento; 

c) Fixação inicial dos objetivos; 

d) Colheita preliminar de dados; 

e) Realização de levantamentos e pesquisas; 

f) Estabelecimento de projeções e previsões; 

g) Análise e discussão de dados; 

h) Apresentação de alternativas ou opções; 

i) Formulação de decisões ou propostas; 

j) Integração de planos parciais, desdobramentos em planos derivados ou replanejamento 

geral.  

 A maioria dos professores universitários reconhecem a importância do planejamento 

de ensino, mas nem todos planejam seus cursos de uma forma criativa, pelo contrário, 

utilizam, na maioria das vezes, os mesmos métodos de ensino e os mesmo procedimentos 

de avaliação.  Para Gil (2006), o professor universitário, ao assumir uma disciplina, precisa 

tomar uma série de decisões. Precisa, por exemplo, decidir a cerca dos objetivos a serem 

alcançados pelos alunos, do conteúdo programático adequado para o alcance desses 

objetivos e dos recursos que vai adotar para facilitar a aprendizagem, dos critérios de 

avaliação etc. 
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 Todas essas decisões, bem como tornar isso possível, fazem parte do planejamento 

de ensino, que é uma condição essencial para um bom trabalho do docente. De fato, à 

medida que as ações docentes são planejadas, evita-se a improvisação, garantindo maior 

probabilidade do alcance dos objetivos. Para um planejamento efetivo, o professor deve 

inicialmente proceder com um diagnóstico da realidade em que se insere a disciplina. Essa 

realidade envolve as necessidades e expectativas dos discentes, a importância da disciplina 

no contexto do curso, os recursos disponíveis para a sua aplicação, dentre outros. Com base 

nesse diagnostico, o docente consegue definir com precisão os objetivos da disciplina, 

determina o seu conteúdo programático, seleciona as estratégias e os recursos de ensino e 

define os procedimentos que devem ser feitos para alcançar efetivamente o processo de 

ensino e aprendizagem.  

 Tuckman e Edwards (1971 apud BORDENAVE, 1977), desenvolveram um modelo 

sistêmico para o planejamento do ensino e controle de instrução. Conforme abaixo: 

 
                                         - especificação de tarefas (análise das tarefas) 
       Fase 1) Análise             - reformulação dessas tarefas em objetivos comportamentais 
                                        - especificação da sequência desses objetivos. 
 
 
                                        - especificação de atividades instrucionais 
      Fase 2) Síntese           - planejamento dos processo de avaliação 
 
 
                                         - realização de atividades instrucionais 
      Fase 3) Operação       - coleta de dados de avaliação 
 
 
  
     Fase 4) Realimentação        - Os dados coletados na fase de desenvolvimento são  

analisados para possíveis alterações ou confirmações em 
todo o processo. 

     
Figura 01: Etapas de instrução de planejamento de ensino, segundo Tuckman e Edwards                                                                                            
Fonte: TUCKMAN e EDWARDS, 1971 apud BORDENAVE, 1977, p.107  
 
 O modelo em questão consta de quatro fases e está voltado para a instrução ao 

docente para a elaboração de um planejamento eficaz, destacando aspectos relevantes da 
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REALIMENTAÇÃO 

aprendizagem cognitiva e psicomotora. A seguir, demonstra-se o modelo sistêmico de 

Tuckman e Edwards (1971 apud BORDENAVE, 1977), esquematicamente: 

 
ANÁLISE                                                        SÍNTESE                               OPERAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 02: Etapas de instrução de planejamento de ensino, segundo Tuckman e Edwards                                                                                 
Fonte: TUCKMAN e EDWARDS, 1971 apud BORDENAVE, 1977, p.108.  
  
 A seguir detalham-se os passos que o docente deve dar para planejar a sua disciplina 

de forma sistêmica, conforme esquema acima: 

 

a) O professor certifica-se da importância da disciplina, segundo as necessidades sociais, 

culturais, econômicas, tecnológicas, etc. 

b) Determina qual será o aprendizado do aluno e a aplicabilidade da disciplina para o seu 

cotidiano. 

c) Determina todas as operações especificas que devem ser dominadas pelo aluno ao fim 

da disciplina. 

d) Determina os objetivos comportamentais e expressivos da disciplina. 

e) Identifica as experiências que o aluno deve vivenciar para que os objetivos sejam 

alcançados. 

f) Seleciona atividades especificas para um aprendizado efetivo. 

g) Determina a forma de avaliar o aprendizado do discente, focando sempre em um efetivo 

processo de ensino e aprendizagem. 

 

Especificação 
das operações 
em tarefas 
ocupacionais. 

Produção 
das tarefas 
em 
objetivos 
de ensino. 

Especificação 
de uma 
sequencia 
para os 
objetivos de 
ensino. 

Especificação 
das atividades 
de ensino 

Planejamento 
de processos 
de avaliação. 

Coleta de 
dados de 
avaliação 

Execução 
de 

atividades 
de ensino 
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 Segundo Gil (2006, p.91), O planejamento das atividades de ensino é uma ação para 

se canalizar os nossos conhecimentos e para se alcançar os objetivos previamente 

estabelecidos, com segurança, sendo relevante por motivos diversos como: 

 

 

a) Evita a rotina e improvisação, certamente percebida pelos alunos. A rotina, porque 

 os recursos auxiliares e os métodos não são inovados,  atrativos, visto não serem 

adequados às diferenças individuais e do jeito de aprender dos educandos, e ao nível de 

aprendizagem da classe, tornando as aulas enfadonhas.  

b) Auxilia na realização dos objetivos, desde quando o docente partindo dos resultados 

da avaliação planeja o ensino em função dos objetivos desejados, logo, os recursos 

auxiliares e métodos estão adequados a realidade do discente, tornando uma aprendizagem 

mais prazerosa e eficaz, concorrendo para o engrandecimento pessoal dos alunos. 

c) Promove a eficiência do ensino, porque estabelece os marcos para tornar o processo 

da aprendizagem mais exeqüível e eficaz; 

d) Aumenta a produtividade evitando a perda de tempo e energia, isto é, adequando o 

binômio tempo/energia, pois há clareza e coerência entre a proposta pedagógica planejada 

com a realidade da classe, tornando uma aprendizagem satisfatória a todos. 

e) Sistematiza a direção do ensino, aumentando a confiança do docente, visto que o 

planejamento é elaborado de forma ordenada, disciplinada e racional, definindo as 

principais tarefas que devem ser desenvolvidas em sala de aula, para guiar-se, com eficácia 

ao nível de aprendizagem dos discentes, passando a esses uma aprendizagem segura e 

satisfatória, que por sua vez passam a avaliar a ação pedagógica do docente.  

 Percebe-se que o sucesso do planejamento do ensino não está relacionado somente 

às questões técnicas de organização, coerência e flexibilidade, mas, em grande parte, às 

relações estabelecidas entre os sujeitos sociais e os indivíduos/pessoas que estão presentes 

neste contato presencial e também a questão da avaliação, que é fundamental, visto que será 

a partir dela que os próximos procedimentos serão aperfeiçoados, bem como serão adotadas 

novas estratégias. Sendo assim, vivenciar o planejamento segundo as 

concepções apresentadas, envolve o posicionamento individual e coletivo dos professores, 

das IES e das várias instâncias do sistema educacional. 
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3 DOCÊNCIA E PLANEJAMENTO DE ENSINO EM SECRETARIADO 

EXECUTIVO 

 
 No Brasil hoje, pode-se considerar que uma das maiores falhas no ensino superior é 

a falta de planejamento de ensino adequado. Segundo Bordenave (1977), os critérios de 

planejamento do ensino, atualmente empregados por muitos professores são inadequados. 

 Mas o que significa planejamento de ensino? Planejar compreende um conjunto de 

conhecimentos práticos e teóricos aplicados a uma didática, no sentido de tornar possível o 

alcance dos objetivos e metas nele pré-estabelecidos, mas é essencial enfatizar que o 

planejamento de ensino implica, especialmente, em uma ação refletida: o professor 

elaborando uma reflexão permanente de sua prática educativa. 

 

3.1 Docência em Secretariado Executivo 

 Em um relato histórico da profissão pretendemos apresentar a sua evolução e seu 

desenvolvimento desde a criação até hoje. Para Sabino e Rocha (2004, p. 09), secretário é 

“uma pessoa empregada por um corpo público, ou por uma companhia ou por um 

individuo, cabe a ela escrever ordens, cartas e registros, documentos públicos ou privados”. 

Conceito de data de 1947 e foi descrito no primeiro dicionário de Merriam-Webster. 

 Nonato Junior (2009, p.80), apresenta o processo histórico de secretariado, porém se 

aprofunda no trabalho do assessor, o qual data da criação do homem. Salienta que para 

organizar selecionar, assistir e encaminhar fontes de saber é necessário estar assessorado 

por outras pessoas. Assim a origem da assessoria advém da origem humana. 

 A origem do Secretariado remonta a Dinastia Macedônica, enfatizam Sabino e 

Rocha (2004), as atividades de secretariar começam nas civilizações antigas, pelos escribas, 

considerados os primeiros secretários da historia, que desenvolveram um sistema de 

anotação rápida, a taquigrafia. Afirmam que o desenvolvimento da função de secretariar 

deu-se pela cultura, em razão do domínio da escrita e da necessidade de registrar a historia, 

realizando atividades bastante ligadas aos governantes. Nonato Junior (2009, p.81) 

complementa esse pensamento ao escrever “a assessoria configura-se como uma das ações 
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intelectuais mais antigas da humanidade”. As atividades intelectuais eram exercidas pelos 

escribas, a quem cabiam várias funções devido ao domínio da escrita. 

 Na idade média, a função de secretário ficava restrita aos homens e a necessidade 

dessa função reaparece na Revolução Comercial (1400-1700) e no mercantilismo. A 

revolução Industrial na Inglaterra criou uma nova estrutura empresarial que exigiu funções 

de auxiliar nas administrações, consolidando assim o papel do profissional de secretariado. 

E foi somente com as duas grandes guerras mundiais que surge a utilização da mão-de-obra 

feminina nas funções ditas administrativas. Isso ocorreu devido à própria guerra que gerou 

escassez da mão-de-obra masculina. Foram as máquinas que permitiram a incorporação de 

mulheres a indústria para substituir os contingentes masculinos enviados à guerra.  

 As mulheres que mantinham suas atividades para pessoas conhecidas pela 

proximidade e confiança passaram a expandir a profissão de secretariado, mantendo seus 

empregos mesmo depois da 1º guerra mundial. No Brasil, a visibilidade do profissional de 

secretariado ocorreu a partir das décadas de 1950, período em que se destacaram apenas as 

técnicas secretariais. (NONATO JÚNIOR, 2009) 

 De fato percebemos que o contexto das organizações contribui para alavancar a 

profissão secretarial e delinear novos rumos nesta carreira, que se consolidou com a 

implantação de cursos superiores em secretariado, com os esforços das entidades de classe 

que levou à aprovação das Leis nº 6.556, de 5 de setembro de 1978, nº 7.377 de 30 de 

setembro de 1985 e nº 9.261, de 10 de janeiro de 1996, à criação da Federação Nacional de 

Secretárias e Secretários (FENASSEC), em 31 de agosto de 1988 e, por fim, a conquista do 

código de ética do Profissional de Secretariado no Brasil, publicado no diário oficial de 7 

de julho de 1989. Esse relato histórico é fundamental para que entendamos as origens da 

profissão em torno da cultura e do conhecimento, bem como sua evolução em termos 

técnicos, processos, atribuições e formação do perfil profissional.  

                 Dentre várias características necessárias à prática da docência universitária, 

pode-se observar que muitas são próprias da atividade secretarial. GIL (2006), Ao 

identificar os 27 papéis que são desempenhados pelo docente universitário, que são, 

administrador, especialista, aprendiz, membro de equipe, participante, didata, educador, 

diagnostificador de necessidades, conferencista, modelo profissional, modelo de professor, 
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facilitador de aprendizagem, assessor do estudante, mentor, avaliador, assessor de 

currículo, preparador de material, elaborador de guias de estudos, líder, agente de 

socialização, instrutor, animador de grupos, pesquisador, pessoa, planejador de disciplina, 

coach e conselheiro, destaca-se o papel de administrador já que as atividades docentes 

envolvem planejamento, organização, monitoração e avaliação do processo ensino- 

aprendizagem. A lei N° 7.377 de 30/09/1985 que regula a profissão de Secretário, em seu 

Art. 4°, mostra as atribuições do profissional de Secretariado Executivo. Se relacionarmos 

as atribuições de um secretário executivo com as atribuições de um docente, veremos que 

existe convergência de atividades (BRASIL, 1985). 

 A resolução N° 3/2005, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais, para os 

cursos de secretariado executivo, traz em seu Art. 4°, as habilidades e competências que a 

formação em Secretariado Executivo deve possibilitar ao discente (BRASIL, 2005, p. 2): 

 

a) Exercício de funções gerenciais, com solido domínio sobre 
planejamento, organização, controle e direção; b) Utilização do raciocínio 
lógico, crítico e analítico, operando com valores e estabelecendo relações 
formais e causais entre fenômenos e situações organizacionais; c) Domínio 
dos recursos de expressão e comunicação compatíveis com o exercício 
profissional, inclusive nos processos de negociação e nas comunicações 
interpessoais e intergrupais; d) Receptividade e liderança para o trabalho 
em equipe, na busca da sinergia; e) Iniciativa, criatividade, determinação, 
vontade de aprender, abertura a mudanças, consciência das implicações e 
responsabilidades éticas do seu exercício profissional. 
 

 Traçando um paralelo com a literatura que trata sobre a docência, percebe-se o quão 

comuns são as habilidades dos objetos de estudo dessa pesquisa. O profissional de 

Secretariado Executivo, dentro de suas inúmeras atribuições, segundo Faria e Reis (2008, p. 

169), carrega consigo determinados atributos que são fundamentais para a docência: 

“perceber ambientes; saber ouvir; comunicar-se adequadamente com diferentes pessoas; ser 

imparcial independentemente da situação vivida. Ademais, ele é passível de compreender 

que educar é construir, é induzir à reflexão.” Outra habilidade em comum é a comunicação, 

habilidade esta essencial para qualquer atividade em qualquer campo de atuação, o 

profissional que sabe se comunicar com eficiência está na trilha do sucesso, enfim, são 

vários os pontos comuns entre as habilidades necessárias para o secretariado executivo e a 
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prática do magistério, estando o profissional de Secretariado executivo apto para realizar as 

atividades docentes no ensino universitário (LOPES, 2011).  

 Destacam-se algumas estratégias utilizadas pelos docentes dos cursos de 

Secretariado executivo no Brasil para atingir os objetivos das disciplinas ministradas e 

concluir o processo de ensino e aprendizagem. As estratégias de ensino são métodos 

desenvolvidos para serem utilizadas como meio de alavancar o processo de ensino - 

aprendizagem. Para Petrucci e Batiston (2006 apud ADELINO, 2012, p. 4), a palavra 

estratégia esteve, historicamente, vinculada à arte militar, e, atualmente, é largamente 

utilizada no ambiente empresarial. Porém, os autores admitem que: 

 

 [...] a palavra “estratégia” possui estreita ligação com o ensino. Ensinar 
requer arte por parte do docente, que precisa envolver o aluno e fazer com 
ele se encante com o saber. O professor precisa promover a curiosidade, a 
segurança e a criatividade para que o principal objetivo educacional, a 
aprendizagem do aluno, seja alcançada.   
 

 Desse modo, o “uso do termo “estratégias de ensino” refere-se aos meios utilizados 

pelos docentes na articulação do processo de ensino, de acordo com cada atividade e os 

resultados esperados.” (ADELINO, 2012, p. 6) Segundo Piletti (2010, p. 65), “As 

estratégias de ensino são maneiras particulares de provocar a atividade dos alunos no 

processo de aprendizagem.” 

  As estratégias são formas de planejamento que visam à consecução de objetivos, 

portanto, é necessário que haja clareza sobre aonde se pretende chegar naquele momento 

com o planejamento de ensino. Conforme Gil (2006, p. 99), planejamento de ensino é a 

organização das aulas, visando sempre “[...] o direcionamento sistêmico das atividades a 

serem desenvolvidas dentro e fora da sala de aula com vistas a facilitar o aprendizado dos 

estudantes.” Segundo Piletti (2010, p. 60), “planejamento consiste em traduzir em termos 

mais concretos o que o professor fará em sala de aula, para conduzir os alunos a alcançar os 

objetivos educacionais propostos.” Os dois autores citados conversam, entre si, quando 

concordam que o planejamento de ensino nada mais é do que a organização das aulas a 

serem ministradas, com um único foco, atingir os objetivos delineados. 

 Luckesi (1994 apud ADELINO, 2012) considera que os procedimentos de ensino 

geram consequências para a prática docente: para se definir procedimentos de ensino com 
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certa precisão, é necessário ter clara uma proposta pedagógica; é preciso compreender que 

os procedimentos de ensino selecionados ou construídos são mediações da proposta 

pedagógica e metodológica, devendo estar estreitamente articulados; se a intenção é que 

efetivamente a proposta pedagógica se traduza em resultados concretos, tem-se de 

selecionar ou construir procedimentos que conduzam a resultados, ainda que parciais, 

porém complexos com a dinâmica do tempo e da história; ao lado da proposta pedagógica, 

o educador deve lançar mão dos conhecimentos científicos disponíveis; estar 

permanentemente alerta para o que se está fazendo, avaliando a atividade e tomando novas 

e subsequentes decisões.  

 Visando aprofundar essa discussão e considerando os objetivos deste estudo, o 

Quadro 1 apresenta uma transcrição individualizada das estratégias de ensino, a partir do 

entendimento de Anastasiou e Alves (2004, ADELINO, 2012, p.10) acrescidas das 

recomendações de Petrucci e Batiston (2006, ADELINO, 2012, p. 10 ) aplicáveis à área de 

negócios, onde se enquadra a subárea do Secretariado Executivo. 

 

Quadro 01- Definição das estratégias de Ensino 

ESTRATÉGIA DESCRIÇÃO 

AULA EXPOSITIVA 
DIALOGADA 

É uma exposição do conteúdo, com a participação ativa dos estudantes, cujo 
conhecimento prévio deve ser considerado e pode ser tomado como ponto e 
partida. O professor leva os estudantes a questionarem, interpretarem e 
discutirem o objeto de estudo, a partir do reconhecimento e do confronto 
com a realidade. (ANASTASIOU; ALVES, 2004, p. 12).  

ESTUDO DE TEXTO É a exploração de idéias de um autor a partir do estudo crítico de um texto 
e/ou a busca de informações e exploração de idéias dos autores estudados. 
(ANASTASIOU; ALVES, 2004, p. 12).  

ENSINO EM 
PEQUENOS GRUPOS 

É uma estratégia particularmente válida em grandes turmas, pois consiste 
em separar a turma em pequenos grupos, para facilitar a discussão. Assim, 
despertará no aluno a iniciativa de pesquisar, de descobrir aquilo que 
precisa aprender. (PETRUCCI E BATISTON, 2006, p. 13)  

PHILIPS 66 É uma atividade grupal em que são feitas uma análise e uma discussão 
sobre temas/problemas do contexto dos estudantes. Pode também ser útil 
para obtenção de informação rápida sobre interesses, problemas, sugestões e 
perguntas. (ANASTASIOU; ALVES, 2004, p. 13). 
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GRUPO DE 
VERBALIZAÇÃO E 
GRUPO DE 
OBSERVAÇÃO (GV E 
GO) 

É a análise de tema/problemas 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 requer leituras, estudos 
preliminares, enfim, um contato inicial com o tema. (ANASTASIOU; 
ALVES, 2004, p. 13).  

DRAMATIZAÇÃO É uma apresentação teatral, a partir de um foco, problema, tema etc. Pode 
conter explicitação de idéias, conceitos, argumentos e ser também um jeito 
particular de estudo de casos, já que a teatralização de um problema ou 
situação perante os estudantes equivale a apresentar-lhes um caso de 
relações humanas. (ANASTASIOU; ALVES, 2004, p. 13).  

SEMINÁRIO É um espaço em que as idéias devem germinar ou ser semeadas. Portanto, 
espaço, onde um grupo discuta ou debata temas ou problemas que são 
colocados em discussão. (ANASTASIOU; ALVES, 2004, p. 13).  

ESTUDO DE CASO É a análise minuciosa e objetiva de uma situação real que necessita ser 
investigada e é desafiadora para os envolvidos. (ANASTASIOU; ALVES, 
2004, p. 13). 

JURI SIMULADO É uma 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 à 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. (ANASTASIOU; ALVES, 2004, p. 13).  

SIMPOSIO É a reunião de palestras e preleções breves apresentada 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, desenvolve habilidades 
de estabelecer relações. (ANASTASIOU; ALVES, 2004, p. 13). 

PAINEL É a 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 convidados estudantes de outras fases, cursos 
ou mesmo especialistas na área. (ANASTASIOU; ALVES, 2004, p. 14).  

PORTFÓLIO É a identificação e a 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. (ANASTASIOU; ALVES, 2004, p. 12).  

TEMPESTADE 
CEREBAL 

É uma possibilidade de estimular a geração de novas ideias de forma 
espontânea e natural, deixando funcionar a imaginação. Não há certo ou 
errado. Tudo o que for levantado será considerado, solicitando-se, se 
necessário, uma explicação posterior do estudante. (ANASTASIOU; 
ALVES, 2004, p. 12).  

MAPA CONCEITUAL Consiste na construção de um diagrama que indica a relação de conceitos 
em uma perspectiva bidimensional, procurando mostrar as relações 
hierárquicas entre os conceitos pertinentes à estrutura do conteúdo. 
(ANASTASIOU; ALVES, 2004, p. 12).  
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ESTUDO DIRIGIDO É o ato de estudar sob a orientação e diretividade do professor, visando 
sanar dificuldades específicas. É preciso ter claro: o que é a sessão, para que 
e como é preparada. (ANASTASIOU; ALVES, 2004 p. 12).  

ESTUDO DIRIGIDO E 
AULAS ORIENTADAS 

Permite ao aluno situar-se criticamente, extrapolar o texto para a realidade 
vivida, compreender e interpretar os problemas propostos, sanar 
dificuldades de entendimento e propor alternativas de solução; exercita no 
aluno a habilidade de escrever o que foi lido e interpretá-lo; prática 
dinâmica, criativa e crítica da leitura. (PETRUCCI E BATISTON, 2006, p. 
12)  

LISTAS DE 
DISCUSSOES POR 
MEIOS 
INFORMATIZADOS 

É a oportunidade de um grupo de pessoas poder debater, adistância, um 
tema sobre o qual sejam especialistas ou tenham realizado um estudo 
prévio, ou queiram aprofundá-lo por meio eletrônico. (ANASTASIOU; 
ALVES, 2004, p. 12). 

ENSINO A DISTÂNCIA As ferramentas usadas no ensino a distância vão das mais simples, como o 
ensino por correspondência sem apoio ou tutoria, pela comunicação apenas 
entre educador e educando, até os métodos mais sofisticados, que incluem 
esquemas interativos de comunicação não presencial via satélite, ou por 
redes de computadores. (PETRUCCI E BATISTON, 2006, p. 12)  

ENSINO A DISTÂNCIA 
E SOLUÇÃO DE 
PROBLEMAS 

É o 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. (ANASTASIOU; ALVES, 2004, p. 13). 

RESOLUÇÃO DE 
EXERCICIOS 

O estudo por meio de tarefas concretas e práticas tem por finalidade a 
assimilação de conhecimentos, habilidades e hábitos sob a orientação do 
professor. (PETRUCCI E BATISTON, 2006, p. 13)  

PALESTRAS Possibilidade de discussão com a pessoa externa ao ambiente universitário 
sobre um assunto de interesse coletivo, de acordo com um novo enfoque; 
discussão, perguntas, levantamento de dados, aplicação do tema na prática, 
partindo da realidade do palestrante. (PETRUCCI E BATISTON, 2006, p. 
14) 

FÓRUM Consiste num 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 fato histórico, um artigo de jornal, uma visita ou uma 
excursão. (ANASTASIOU; ALVES, 2004, p. 14).  

DISCUSSÃO E DEBATE Sugere aos educandos a reflexão acerca de conhecimentos obtidos após uma 
leitura ou exposição, dando oportunidade aos alunos para formular 
princípios com suas próprias palavras, sugerindo a aplicação desses 
princípios. (ANASTASIOU; ALVES, 2004, p. 14). 

OFICINA, 
LABORATÓRIO OU 
WORKSHOP 

É a 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. (ANASTASIOU; ALVES, 2004, p. 14).  
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ESCRITORIO, 
LABORATORIO OU 
EMPRESA MODELO 

Proporciona ao aluno contato com a tecnologia da informação, os reflexos 
de má informação gerada, as inúmeras possibilidades de erros e os 
consequentes acertos. (PETRUCCI E BATISTON, 2006, p. 14)  

ESTUDO DO MEIO É um estudo direto do contexto natural e social no qual o estudante se 
insere, visando a 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. 
(ANASTASIOU; ALVES, 2004, p. 14).  

ENSINO COM 
PESQUISA 

É a utilização dos princípios do ensino associados aos da pesquisa: 
concepção de conhecimento e ciência em que a dúvida e a crítica sejam 
elementos fundamentais; assumir o estudo como situação construtiva e 
significativa, com concentração e autonomia crescente; fazer a passagem da 
simples reprodução para um equilíbrio entre reprodução e análise. 
(ANASTASIOU; ALVES, 2004, p. 14).  

EXPOSIÇÕES, 
EXCURSOES E VISITAS 

Participação dos alunos na elaboração do plano de trabalho de campo; 
possibilidade de integrar diversas áreas de conhecimento; integração do 
aluno, através da escola, com a sociedade, através das empresas; 
visualização, por parte do aluno, da teoria na prática; desenvolvimento do 
pensamento criativo do aluno e visão crítica da realidade em que ele se 
insere. (PETRUCCI E BATISTON, 2006, p. 14). 

JOGO DE EMPRESAS Os alunos tornam-se agentes do processo; são desenvolvidas habilidades na 
tomada de decisões no nível administrativo, vivenciando-se ações 
interligadas em ambientes de incerteza; permite a tomada de decisões 
estratégicas e táticas no gerenciamento dos recursos da empresa, sejam eles 
materiais ou humanos; (PETRUCCI E BATISTON, 2006, p. 15)  

ENSINO 
INDIVIDUALIZADO 

O ensino individualizado é a estratégia que procura ajustar o processo de 
ensino-aprendizagem às reais necessidades e características do discente. 
(PETRUCCI E BATISTON, 2006, p. 15). 

 

Fonte: ADELINO (2012, p. 10-15) 
 
 
 

 Petrucci e Batiston (2006, apud ADELINO, 2012, p. 15) ressaltam que “as 

estratégias apresentadas não são absolutas, nem imutáveis, constituindo-se em ferramentas 

que podem ser adaptadas, modificadas, ou combinadas pelo docente, conforme julgar 

conveniente ou necessário para o bom planejamento da disciplina a ser ministrada.”, em 

concordância com o autor acima, Gil (2006) enfatiza que os planos e estratégias, em geral, 

devem ser seguidos, porém sempre deve haver uma flexibilização, tornando as ferramentas 

de ensino adaptáveis para que a aula não venha ser prejudicada por algum imprevisto. De 

posse dessas estratégias de ensino, conclui-se que os docentes deveriam estruturar o seu 

planejamento de ensino, de modo a contemplar as diversas possibilidades que facilitem e 

elevem os resultados do processo de ensino-aprendizagem.  
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4. METODOLOGIA 
 
 O presente trabalho foi desenvolvido por meio de pesquisa realizada com docentes 

de cursos de Secretariado Executivo no Brasil, objetivando refletir sobre as práticas 

docentes ao nível de planejamento de ensino e aprendizagem utilizadas pelos professores de 

Secretariado Executivo no Brasil. 

 De acordo com Barbosa (2001, apud SANTOS 2006, p. 46) “a pesquisa, portanto é 

um procedimento formal, com método de pensamento reflexivo, que requer um tratamento 

cientifico e se constitui no caminho para conhecer a realidade ou para descobrir verdades 

parciais.” 

 

4.1 Delineamento da pesquisa 
 

 De acordo com Vergara (1998, apud SANTOS, 2006, p. 46), existem diversos tipos 

de pesquisa: [...] a pesquisa cientifica classifica-se quanto aos fins (exploratória, descritiva, 

explicativa, metodológica, entre outras) e quanto aos meios (Pesquisa de campo, estudo de 

caso, ex post facto - Um fato ocorrido, etc) não sendo mutuamente excedente. 

 Quanto aos fins a presente pesquisa é de caráter descritivo com abordagem 

qualitativa, já que tem como objetivo analisar as práticas docentes ao nível de planejamento 

de ensino e aprendizagem utilizadas pelos professores de Secretariado Executivo no Brasil. 

 Segundo PAULA (2007), a pesquisa descritiva tem por premissa buscar a resolução 

de problemas melhorando as práticas por meio da observação, análise e descrições 

objetivas, através de entrevistas com especialistas para a padronização de técnicas e 

validação de conteúdo. A abordagem qualitativa, por sua vez, intenta captar aspectos 

subjetivos e motivações não explícitas de pequeno grupo de pessoas (grupo de discussão ou 

focus groups), selecionados de acordo com perfis determinados (PAULA, 2007) 

  

4.2 Universo e Amostra 
 
 O universo dessa pesquisa é composto por docentes de cursos de Secretariado 

Executivo no Brasil, porém a realização de uma pesquisa cientifica nem sempre é possível 
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com a abordagem total do universo que a compõe, entretanto, utiliza-se uma parte desse 

universo para representá-lo, é o que pode-se chamar de “Amostra”.  

 A amostra da pesquisa constitui-se por dez respondentes, que tinham por 

obrigatoriedade serem graduados em Secretariado Executivo e atuarem na docência 

universitária do curso de Secretariado Executivo, tais docentes foram identificados neste 

trabalho por numeração, de acordo com a ordem cronológica de resposta. 

 Segundo Barbosa (2001 apud SANTOS, 2006, p. 47), “pode-se então definir 

amostra como parte da população que foi devidamente selecionada para representar o 

universo.”  

 

4.3 Coleta de dados 
 
 O instrumento de coleta de dados utilizado nessa pesquisa foi um questionário, 

disponível no Apêndice A, estruturado com seis perguntas dissertativas e nove perguntas 

objetivas, aplicado através de e-mail com docentes dos cursos de secretariado executivo de 

instituições públicas e privadas do Brasil, no período de 20 de dezembro de 2012 à 20 de 

janeiro de 2013. Barbosa (2001 apud SANTOS, 2006, p. 47), diz que o questionário:  

 

É a forma mais usada de coletar dados, pois facilita, com melhor exatidão, a obtenção de 
informações completas. O questionário contém um conjunto de questões logicamente 
relacionadas ao problema central e que deverão ser bem elaboradas. Tem a vantagem de ser 
aplicado a um grande de numero de pessoas ao mesmo tempo e ser totalmente impessoal.  

 
 
4.4 Tratamento dos dados 
 

 Os dados coletados na pesquisa foram tabulados em arquivo eletrônico para 

realização de análise, estes foram dispostos em tabelas e quadros. Com isso, tendo como 

base as fundamentações teóricas, foram analisadas as diferentes respostas de cada docente a 

respeito das práticas adotadas de planejamento e aprendizagem nos cursos de Secretariado 

Executivo no Brasil. Na interpretação, foram também identificados anexos entre os 

resultados obtidos e formulações teóricas já consagradas pela literatura. 
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

  A pesquisa que fundamentou esse trabalho foi realizada com docentes do Curso de 

Secretariado Executivo no Brasil. Na parte I da pesquisa buscou-se conhecer o perfil dos docentes 

participantes. A seguir apresenta-se uma tabela síntese do perfil dos docentes investigados.  

 

Quadro 2: Síntese do perfil do docentes investigados 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

/ IDADE SEXO 
FORMAÇÃO 
ACADÊMICA 

TEMPO DE 
MAGISTÉRIO 

REGIME DA 
INSTITUIÇÃO 

DE ENSINO 

PERFIL 
DOCENTE DE 
DEDICAÇÃO 

DISCIPLINAS 
MINISTRADAS 

DOCENTE 1 
entre 26 à 
30 anos Feminino 

Mestrado 
Acadêmico ou 

Profissional Entre 5 e 10 anos Privada 
Dedicação parcial 

 

Empreendedorismo 
 

Gestão de Feiras e 
Eventos 

DOCENTE 2 20 à 25 anos Feminino Graduação Menos de 3 anos Privada Dedicação parcial Gestão de Eventos 

DOCENTE 3 
Mais de 35 

anos Feminino 

Mestrado 
Acadêmico ou 

Profissional 
Entre 10 e 15 

anos Privada Dedicação Exclusiva 
Gestão Secretarial; 
Gestão de Projetos 

DOCENTE 4 31 à 35 anos Feminino 

Pós-graduação 
latu sensu 

(Especialização 
ou MBA) 

Entre 10 e 15 
anos Privada Dedicação Exclusiva 

Ciência Política 
 

Cultura Brasileira 

DOCENTE 5 
Mais de 35 

anos Feminino 

Mestrado 
Acadêmico ou 

Profissional 
Entre 10 e 15 

anos Pública Dedicação Exclusiva 

Técnicas Secretariais; 
Gestão Secretarial; 

DOCENTE 6 
Mais de 35 

anos Feminino 

Pós-graduação 
latu sensu 

(Especialização 
ou MBA) Entre 5 e 10 anos Pública Dedicação parcial 

Técnicas secretariais 
Organização de 

Eventos 

DOCENTE 7 26 à 30 anos Feminino 
Mestrado 

Acadêmico Entre 5 e 10 anos Pública Dedicação Exclusiva Gestão de eventos; 

DOCENTE 8 
Mais de 35 

anos Feminino 

Mestrado 
Acadêmico ou 

Profissional 
Entre 10 e 15 

anos Pública Dedicação Exclusiva 

Técnicas secretariais e 
estágio 

supervisionado. 

DOCENTE 9 31 à 35 anos Feminino 
Mestrado 

Acadêmico Entre 5 e 10 anos Pública Dedicação Exclusiva Comunicação Oral,  

DOCENTE 10 
Mais de 35 

anos Feminino 

Mestrado 
Acadêmico ou 

Profissional Entre 5 e 10 anos Pública Dedicação Exclusiva 

Técnicas de 
Secretariado; 

Organização de 
Eventos;  
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 Na parte II da pesquisa, avaliou-se a atuação do profissional de Secretariado 

Executivo na docência universitária. Iniciou-se essa seção verificando se os respondentes 

haviam recebido algum treinamento a respeito de como realizar o planejamento do ensino no 

âmbito acadêmico, porém através da pesquisa pode-se concluir que ainda existe um número 

muito alto que jamais receberam qualquer treinamento a cerca de planejamento. 

 

Quadro 3: Síntese dos docentes em relação ao treinamento para o planejamento de ensino 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 Conforme citado por GIL (1997), ainda existe uma crença de que para lecionar no 

ensino superior faz-se necessário apenas o domínio da disciplina a ser ministrada, se 

excluindo a necessidade do aprofundamento do professor no estudo da didática de ensino e 

das técnicas de ensino e aprendizagem. 

 O questionamento seguinte visou avaliar o grau de importância do planejamento 

para os docentes avaliados, concluiu-se que todos os respondentes consideraram que a 

realização do planejamento é de fundamental importância para o bom desenvolvimento da 

aula e do processo de ensino e aprendizagem, destaca-se ainda que 90% dos docentes 

avaliados fazem planejamento de ensino em todas as disciplinas que lecionam. Segundo os 

Docentes 3, 6 e 10, o planejamento é: 

 

Fundamental. Com ele tanto o docente com os discentes saberão quais são os 
objetivos dos conteúdos programáticos de cada disciplina, como serão realizadas 
as avaliações e como realizar o planejamento para aplicação de cada conteúdo 
nas atividades que serão ministradas em aula e as que serão solicitadas fora do 
horário de aula (DOCENTE 4). 
 
De fundamental importância, especialmente para o curso de Secretariado 
Executivo, por sua característica multidisciplinar. O professor precisa planejar os 

DOCENTE 1 DOCENTE 2 DOCENTE 3 DOCENTE 4 DOCENTE 5 DOCENTE 6 DOCENTE 7 DOCENTE 8 DOCENTE 9 DOCENTE 10 

Não Não 

Sim. Um 
curso de 
extensão 

sobre 
planejamento 
e disciplinas 
no mestrado. 

Sim. Fiz 
graduação em 

pedagogia. 
Nesse curso 

estuda-se muito 
o planejamento e 

a didática. 

Na graduação não, 
apenas nos cursos 
de especialização. 

Não 

Cursei 
especialização 
em Docência 

no Ensino 
Superior e tive 

disciplinas 
específicas 

Sim, durante o 
mestrado e nas 

disciplinas 
pagas no 

doutorado. 

Não 

Sim. Um curso 
ministrado pela 
Faculdade de 

Educação.  



40 

 

seus conteúdos e procurar adequá-los à prática cotidiana do profissional que se 
quer formar. Buscar materiais pertinentes, ilustrar com exemplos da área, inserir 
materiais diversificados para deixar as aulas mais atraentes (DOCENTE 6). 
 
[...] É essencial para que as atividades acadêmicas possam ser desenvolvidas 
com melhor didática e organização. Isso facilita a apreensão dos conteúdos por 
parte dos estudantes (DOCENTE 10). 

 

 Com base nas respostas dos docentes 4, 6 e 10, conclui-se que todos os 

respondentes reconhecem a importância do planejamento de ensino para uma boa 

desenvoltura do professor e do aluno na sala de aula, porém segundo GIL, (2006, p.94), 

apesar de reconhecerem a importância do planejamento, nem todos planejam seus cursos de 

maneira criativa, “[...] muitos simplesmente seguem os capítulos de um livro-texto, sem 

considerar o que é realmente necessário para que os alunos aprendam.”  

 Em continuidade, questionou-se como era realizada a elaboração do planejamento 

de ensino, os resultados nos mostram que 20% dos respondentes “Sondam o que os 

estudantes conhecem a respeito do que será ministrado”, 10% “Procura se informar qual o 

interesse dos alunos na disciplina”, 60% “Procura identificar a real necessidade do 

conhecimento a ser ministrado” e 10% assinalaram a opção Outros, afirmando que realiza 

as três opções anteriores. Conforme dispõe o Docente 5: 

[...] Faço um planejamento prévio, com os conteúdos preconizados pelo projeto 
político pedagógico do curso. Depois, com a turma, verifico o conhecimento 
prévio que eles tem e procuro acrescentar no plano pontos pífios da turma. 
Sondo os alunos para adequar melhor os exemplos e materiais complementares 
no sentido de contribuir com a atuação profissional dos educandos (DOCENTE 
5). 
 

 Conforme resposta do Docente 5, podemos considerar que a principal forma de 

elaboração de planejamento de ensino utilizada pelos docentes é “procurar identificar a real 

necessidade do conhecimento a ser ministrado”, conforme Gil (2006, p. 128), “ A seleção do 

conteúdo vincula-se diretamente a quão importantes e significativos possam ser para atender 

às necessidades sociais e individuais dos estudantes numa determinada realidade e época.”  

 A seguir, avaliou-se quais eram as etapas realizadas pelos docentes investigados ao 

elaborar um Planejamento de Ensino, tais quais, formular objetivos para a disciplina, prevê 

todos os passos necessários ao alcance dos objetivos propostos para a disciplina, 

Acompanhar a ação educativa e o aprendizado do estudante e avaliar se os objetivos foram 

atingidos. Diante dos dados coletados, pode-se concluir que todas as etapas são bem aceitas 
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no meio docente, sendo todas, muito bem utilizadas na realização do planejamento de ensino 

dos docentes respondentes. Percebe-se que os procedimentos de elaboração do planejamento 

de ensino se articulam entre si e operacionalizam resultados desejados dentro de uma 

determinada ótica teórica. De posse desses dados, concluímos que “[...] os professores 

deveriam estruturar sua didática”, de acordo com tais fases, “[...] de modo a contemplar as 

diversas possibilidades que facilitem e elevem os resultados do processo de ensino-

aprendizagem.” 

 O questionamento seguinte abordou a respeito da contribuição do Projeto Politico 

Pedagógico (PPP) para a elaboração do planejamento de ensino, de acordo com a pesquisa, 

temos que 80% dos respondentes utilizam o PPP como referencial para a elaboração dos seus 

planos de ensino, conforme explanam os Docentes 3 e 5, e 20% não utilizam em todos os 

momentos, conforme dispõem os Docente a seguir: 

  

Utilizo, pois nele está definido qual é o perfil profissional que o curso pretende 
formar e o ementário de todas as disciplinas, por isso é possível fazer todo o 
alinhamento para que cada disciplina que irei ministrar possa contribuir para a 
formação adequada dos discentes. (DOCENTE 3) 
 
Utilizo como forma de direcionamento. As disciplinas que ficam sob minha 
responsabilidade não são isoladas, fazem parte de um conjunto de saberes. 
Assim, me pauto na ementa constante do Projeto Político Pedagógico e também 
nas ementas das outras disciplinas, procurando realizar trabalhos 
interdisciplinares e adequando os conteúdos ao perfil do curso e atendendo aos 
objetivos elencados pela Instituição. (DOCENTE 5) 
 
O Projeto Político orienta acerca das questões técnicas, mas não da didática e da 
organização dos conteúdos a serem ministrados. Não vejo relação entre o PPP da 
instituição que leciono e o planejamento de ensino das aulas que ministro. 
(DOCENTE 9) 
 
Nem sempre utilizo. Busco não me afastar totalmente dele, mas em função de 
equívocos textuais e ausência de uma orientação pedagógica conclusiva, além da 
defasagem de conteúdo, nem sempre é possível segui-lo na íntegra. (DOCENTE 
10) 
 

 Diante das respostas acima, vemos algumas semelhanças entre elas, quanto ao PPP, 

apenas como forma de orientação, conforme, Betini (2005, p. 39), “A importância do projeto 

político-pedagógico está no fato de que ele passa a ser uma direção, um rumo para as ações 

da instituição ou curso.”  
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 Em continuidade a pesquisa, questionou-se como se dava a elaboração do 

planejamento de ensino. O questionário dispunha das características de três formas de 

planejamento, que segundo Gil (2006, p. 99) são: planejamento individual, que é elaborado 

apenas pelo professor titular da disciplina, planejamento cooperativo, que se dá quando este 

planejamento é elaborado não só pelo professor titular da disciplina,mas por vários outros 

docentes, planejamento participativo, que ocorre quando o planejamento é elaborado pelo 

professor titular da disciplina, porém sofre alterações de acordo com a necessidade dos 

discentes. A seguir apresenta-se a síntese dos tipos de planejamento mais utilizados pelos 

docentes investigados. 

 

Quadro 4: Síntese dos Tipos de Planejamento na percepção dos docentes de Secretariado Executivo no Brasil. 

DOCENTE 1 DOCENTE 2 DOCENTE 3 DOCENTE 4 DOCENTE 5 DOCENTE 6 DOCENTE 7 DOCENTE 8 DOCENTE 9 DOCENTE 10 

Planejamento 
Cooperativo 

Planejamento 
Participativo 

Planejamento 
Participativo 

Planejamento 
Participativo 

Planejamento 
Participativo 

Planejamento 
Cooperativo 

Planejamento 
Participativo 

Planejamento 
Participativo 

Planejamento 
Individual 

Planejamento 
Participativo 

  

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 Conforme a Tabela 2 pode-se concluir que a maioria dos docentes avaliados 

utilizam o planejamento participativo, que segundo Gil (2006, p. 99) é o mais indicado, pois 

o objetivo da elaboração do planejamento de ensino é facilitar o aprendizado dos estudantes. 

 Por fim, questionou-se aos respondentes, quais as principais dificuldades 

encontradas ao longo do semestre letivo em relação à elaboração e implementação do 

planejamento de ensino, a conclusão desse questionamento foi unânime em dizer que a maior 

limitação é a falta de tempo e a sobrecarga de trabalho, visto que um professor ministra 

muitas disciplinas por semestre. Conforme colocam os Docentes 2 e 9. 

 

A falta de tempo, pois o semestre é muito corrido e geralmente um professor 
ministra várias disciplinas. (DOCENTE 2) 
 
A falta de tempo para planejar as atividades de sala de aula, uma vez que, além 
do ensino, atuamos em projetos de pesquisa e extensão, bem como em atividades 
administrativas da instituição. (DOCENTE 9) 
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 Segundo Piletti (2010, p. 62), na execução do planejamento sempre haverá um 

elemento não previsto plenamente, “às vezes a reação dos alunos, as circunstancias do 

ambiente ou a falta de tempo exigirão adaptações e alterações no planejamento.” Porém, 

ainda assim, o planejamento não deve ser dispensado, pois uma das melhores características 

de um planejamento é a flexibilidade. 

 Essa pesquisa visou avaliar a incidência da elaboração do planejamento de ensino 

no âmbito acadêmico e a importância desse planejamento para o alcance dos objetivos das 

disciplinas ministradas nos cursos de Secretariado Executivo no Brasil, salientando o 

desenvolvimento positivo do processo de ensino e aprendizagem. Considerou-se que os 

Docentes dos cursos de Secretariado Executivo do Brasil reconhecem a importância da 

elaboração do Planejamento de Ensino para todas as disciplinas a serem ministradas, pois o 

planejamento veio para melhorar a desenvoltura das aulas e a aprendizagem dos discentes. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A Educação Brasileira tem sofrido grandes transformações atualmente, e é nesse 

contexto de mudanças que está inserido o professor universitário, que para acompanhar 

essa evolução necessita de especializações e capacitações, em diversas áreas voltadas para 

o Ensino Superior, tais quais, Didática, Estratégias de Ensino e aprendizagem, 

Planejamento de Ensino, entre outras. O Ensino Superior Brasileiro é composto por 

diversos docentes, alguns desses se identificam com a docência, se atualizam, se dedicam 

aos estudos e pesquisas e buscam ministrar aulas planejadas e focadas sempre no alcance 

dos objetivos de aprendizagem, porém ainda temos um pequeno percentual que para 

ministrar aulas no âmbito acadêmico é necessário apenas o pleno conhecimento da 

disciplina a ser ministrada, burlando todas as teorias de didática, estratégias e planejamento 

de ensino.            

 Este trabalho teve um enfoque reflexivo a cerca das práticas docentes ao nível de 

planejamento de ensino e aprendizagem utilizadas pelos professores de Secretariado 

Executivo no Brasil. 

 A pesquisa possibilitou a identificação dos principais aspectos que configuram o 

planejamento de ensino dos professores de Secretariado Executivo, a saber, evita, 

porventura, a rotina e a improvisação, contribui para a realização dos objetivos visados, 

promove a eficiência do ensino, garante maior segurança na direção do ensino e economia 

de tempo e energia. 

 Com relação aos significados que os professores de Secretariado Executivo atribuem 

ao planejamento de ensino percebeu-se que eles denotam muito valor, e até acham 

totalmente essencial para o aprendizado, pois com o planejamento em mãos, eles se sentem 

mais seguros para ministrar aulas e ensinar aos docentes o conteúdo com mais precisão, 

sem que para isso a aula venha ser totalmente teórica e exaustiva.  

 Quanto a questão norteadora da pesquisa, como é realizado o planejamento de ensino 

e aprendizagem em Secretariado Executivo? Percebeu-se que esse planejamento é realizado 

com participação dos discentes, sofrendo alteração sempre que realmente necessário, 

buscando sempre o aprendizado e a plena concretização dos objetivos propostos. 
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 Ao refletir sobre as práticas docentes ao nível de planejamento de ensino e 

aprendizagem utilizadas pelos professores de Secretariado Executivo no Brasil, a pesquisa 

denotou que, em geral, a maioria dos docentes respondentes realizam um planejamento de 

ensino das aulas que ministram, porém muitas vezes ele não é seguido e frequentemente é 

alterado, por diversos motivos exteriores. Essa prática de alterar o plano de ensino não é 

algo a ser condenado, na verdade, segundo Piletti (2010), isso é normal e não dispensa o 

planejamento, apenas vai haver uma flexibilização do mesmo. Isso é ruim, quando por 

motivos mínimos, esse planejmaneto passa a ser alterado constantemente, podendo ao fim, 

prejudicar o alcance dos objetivos delineados. 

O estudo do Planejamento de Ensino é importante, para uma melhor 

compreensão do processo de ensino e aprendizagem, visto isso, ao se tentar fazer esse 

estudo, algumas dificuldades foram encontradas, como a indisposição dos docentes em 

responderem o questionário de pesquisa, que gerou dados predispostos a falha, o que 

dificultou a constatação do objeto da pesquisa. Como esta pesquisa não pretende exaurir o 

tema em questão, sugere-se a realização de trabalhos posteriores, buscando o 

aprofundamento do tema proposto, tais como, As principais estratégias de ensino utilizadas 

no âmbito universitário, Como construir um plano de ensino, Didática de ensino nos cursos 

de Secretariado Executivo, etc. 
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Apêndice A - Questionário de Pesquisa 
 

Instrumento de coleta de dados para a pesquisa cujo tema é Planejamento de ensino na 
docência universitária: Práticas dos cursos de Secretariado Executivo.  

PÚBLICO-ALVO: DOCENTES EM SECRETARIADO EXECUTIVO 

PARTE I – PERFIL 

 
1) Idade: 

 
(     ) 20 à 25 anos 
(     ) 26 à 30 anos 
(     ) 31 à 35 anos 
(     ) Mais de 35 anos 
 

2) Sexo: 
 

(     ) Masculino      (     ) Feminino 
 

3) Qual a sua formação acadêmica? 
 
(     ) Graduação 
(     ) Pós-graduação lato sensu ( especialização ou MBA) 
(     ) Mestrado Acadêmico ou Profissional 
(     ) Doutorado 
 

4) Quanto tempo você atua no magistério? 
 
(     ) Menos de 03 anos 
(     ) Entre 05 e 10 anos 
(     ) Entre 10 e 15 anos 
(     ) Mais de 15 anos 
 

5) Você atua como docente em uma instituição: 
 
(     ) Pública        (     ) Privada 
 

6) Qual o seu perfil docente? 
 

(     ) Profissional que se dedica a docência em tempo integral. 
(     ) Profissional que atua no mercado de trabalho e dedica parte do tempo à docência. 
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7) Quais são as principais disciplinas que você ministra? 
 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
PARTE II – A ATUAÇÃO DO SECRETÁRIO EXECUTIVO NA DOCÊNCIA UNIVERSITÁRIA: 
PLANEJAMENTO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM. 

1. Você realizou recebeu algum treinamento sobre planejamento de ensino? 
Comente.  

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

2. Em sua opinião qual é a importância do planejamento de ensino para o 
processo de ensino e aprendizagem?  

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

     3. Você faz planejamento de ensino para todas as disciplinas as quais você ensina? 
Justifique. 

(     ) SIM                                   (     ) NÃO 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

3. Ao realizar o planejamento de ensino você: 
 

(   ) Sonda o que os estudantes conhecem a respeito do que vai ser ministrado 
(   ) Procura de informar  qual o interesse dos alunos nesse aprendizado  
(   ) Identifica a real necessidade desse conhecimento 
(   ) Outros 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
5. Assinale a opção que melhor corresponde às etapas que você realiza ao planejar as 
suas disciplinas: (Você pode escolher mais de uma opção) 

a. Formula objetivos 
b. Prevê todos os passos necessários ao alcance dos objetivos propostos 
c. Acompanha a ação educativa e do aprendizado do estudante.  
d. Avalia se os objetivos foram atingidos e faz ajustes, se necessário.  
e. Outros. ____________________________________________________________ 
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6. O Projeto Político Pedagógico da Instituição de Ensino Superior em que você atua 
como docente contribui para o seu planejamento de ensino? Justifique. 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
7. Como se dá a elaboração do seu planejamento de ensino? (você pode marcar mais 
de uma opção) 
 
(     ) É elaborado apenas por você, no papel de Docente da Disciplina; 
(     ) É elaborado por vários Docentes do Curso; 
(     ) É elaborado por você, porém sofre alterações, de acordo, com a opinião e necessidade 
dos discentes. 
 
8. Em sua opinião, quais são as principais limitações encontradas ao longo do semestre 
letivo para o planejamento de ensino? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 


