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1 Tradução: Raquel Melo Antunes Coelho; Revisão Técnica da Tradução: Bárbara Barbosa Born 
2 Nota de Revisão da Tradução: Essa é a primeira versão da tradução do texto de Wiggins e McTighe. Se houver 
algum aspecto ou passagem que soe estranho, por favor, me comunique para que eu possa ajustar antes que 
disponibilizemos o texto para a utilização no curso.  
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Introdução3 

 

 

Começar com o fim em mente significa começar com uma compreensão clara do seu destino. Isso 

significa saber para onde você está indo para entender melhor onde você está agora, para que os 

próximos passos sejam sempre na direção certa. 

Stephen R. Covey, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, 1989, p. 98 

 

Isto é o que eu acho tão emocionante sobre este processo: é muito melhor para mim e para os 

alunos quando usamos o Planejamento Reverso. Tudo parece tão descontraído, sou mais 

confiante, e os alunos ficam muito animados. Eles parecem perceber que há algo mais no cerne 

daquilo que estamos fazendo. Eu suponho que é porque eles percebem o objetivo, que 

normalmente não é revelado de forma completa e clara. Eu sei o que meus alunos sabem, eu sei 

o que eles não sabem, eu sei o que preciso fazer. É tão libertador. 

Professor(a) refletindo sobre o uso do Planejamento Reverso 

 

Considere as quatro vinhetas a seguir e o que elas sugerem sobre o processo de compreensão e o 

planejamento de currículo e das atividades avaliativas. Duas são verdadeiras. Duas são narrativas 

fictícias de práticas corriqueiras.  

1. Durante uma formação sobre  o processo de compreensão, uma experiente professora  de Língua 

Portuguesa do Ensino Médio anotou a seguinte reflexão em seu registro de aprendizagem sobre 

sua própria experiência como estudante: 

Eu sentia naquela época que meu cérebro era uma estação de passagem 

para conteúdo que entrava por um ouvido e (depois da prova) saía pelo 

outro. Eu podia memorizar com muita facilidade e por isso me tornei a 

                                                           
3 Nota de Revisão da Tradução: Ao longo do texto foram feitas adaptações de duas naturezas. Primeiro, algumas 
sentenças foram adaptadas para garantir a fluidez da leitura em Língua Portuguesa, sem alteração de sentido do 
que estava sendo dito. Segundo, alguns exemplos citados pelos autores foram adaptados contextualmente para 
que façam sentido para professores brasileiros, sem prejuízo ao sentido do que os autores propuseram 
originalmente.   
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melhor aluna da turma. Ainda assim, eu sentia vergonha por compreender 

muito menos do que outros alunos que se não se importavam tanto com 

notas. 

2. Com a aproximação do mês de junho, as professoras do 3º ano de uma escola do Ensino 

Fundamental começam a se organizar para a Festa Junina. Para além das festividades, elas sempre 

se propõem a fazer uma sequência didática que possa abarcar elementos culturais e outras 

aprendizagens com a temática da festividade. Nas aulas de Língua Portuguesa, os alunos leem o 

livro “O último trem do forró”, de Edvaldo Arlego. A professora propõe também que os alunos 

escrevam suas próprias histórias sobre o São João. Na aula de artes, os alunos começam a cortar 

bandeirolas e a preparar outras decorações para a festa que se aproxima. Em ciências, eles estudam 

sobre os valores nutricionais do milho e se preparam para o ponto alto da sequência didática: uma 

visita à um milharal no final do mês. Nesse sítio que eles visitarão, os alunos também assistirão ao 

processo de fabricação da pamonha, um doce típico dessa festividade. A ideia para a aula de 

matemática é que os alunos aprendam a reduzir e aumentar a receita de pamonha aprendida no 

sítio. Ao final da sequência didática, a festa organizada pelas professoras será aberta para as 

famílias. Os trabalhos realizados pelos alunos serão expostos, e eles também dançarão a quadrilha. 

As melhores histórias escritas na aula de Língua Portuguesa também serão lidas em um sarau 

junino.  

3. Uma questão da prova de matemática da Avaliação Nacional do Progresso Educacional4 

(NAEP) perguntou o seguinte aos alunos da 8a série, exigindo uma resposta por escrito: “De 

quantos ônibus o exército precisa para transportar 1.128 soldados, se cada ônibus comporta 36 

soldados?” Quase um terço dos alunos da 8a série respondeu o seguinte: “31, resto 12” (Schoenfeld, 

1988, p. 84). 

4. É final de abril e o pânico começa a se espalhar. Um cálculo rápido revela ao professor de 

História que ele não irá terminar o livro didático a menos que cubra, em média, 40 páginas por dia 

até o final do ano letivo. Ele decide, com algum pesar, eliminar uma pequena unidade sobre a 

América Latina e várias atividades que consumiriam muito tempo, como uma simulação de debate 

da ONU e algumas discussões sobre eventos internacionais atuais relacionados aos temas de 

história do mundo que haviam sido estudados. Para que ele prepare seus alunos para a prova final, 

será necessário acelerar o ritmo da aula.   

Cada uma dessas vinhetas revela algum aspecto preocupante sobre o processo de compreensão e 

o planejamento (A propósito, as vinhetas ímpares são verdadeiras; as outras bem poderiam ser, 

dada a prática comum). 

                                                           
4 O National Assessment of Educational Progress (NAEP) faz parte de um sistema de avaliação nos Estados Unidos 
que é similar ao SAEB no Brasil.  
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A reflexão da professora de Inglês do Ensino Médio revela uma verdade familiar: mesmo “bons” 

alunos nem sempre têm uma compreensão profunda daquilo que está sendo ensinado, apesar dos 

instrumentos convencionais de avaliação (notas e rendimento global) certificarem o sucesso. No 

caso dela, as atividades avaliativas consistiam predominantemente na recuperação de informações 

extraídas de livros didáticos e de apresentações em sala de aula. Ela relata que raramente recebia 

atividades avaliativas que lhe exigissem demonstrar uma compreensão aprofundada da matéria.   

A unidade fictícia sobre a festa junina traz uma cena familiar – um currículo orientado por 

atividades, em que os alunos participam de uma variedade de atividades “mão na massa”. Em 

geral, unidades como esta são atraentes para os alunos. Elas podem ser organizadas, como neste 

caso, em torno de um tema e propiciar conexões interdisciplinares. No entanto, dúvidas quanto ao 

valor do trabalho permanecem. Para que fins o ensino é dirigido? Quais são as grandes ideias e 

habilidades importantes a serem desenvolvidas durante a unidade? Será que os alunos 

compreendem quais são os objetivos de aprendizagem? Em que medida a evidência de 

aprendizagem por meio da unidade (por exemplo, a colagem gigante de impressão com folhas, a 

escrita criativa de histórias, as palavras cruzadas preenchidas) reflete orientações curriculares 

significativas? Que entendimentos irão emergir e resistir a partir de tudo isso? 

A questão de Matemática da Avaliação Nacional do Progresso Educacional (NAEP) revela outro 

aspecto do processo de compreensão – ou da falta dela. Embora os estudantes tenham calculado 

com precisão, eles não compreenderam o sentido da pergunta nem entenderam, aparentemente, 

como usar o que sabiam para chegar à resposta “32 ônibus”. Seria possível que esses estudantes 

tivessem dominado os exercícios de fixação descontextualizados encontrados em livros de 

Matemática e em folhas de atividades, mas que tivessem tido poucas oportunidades de aplicar 

Matemática em contextos reais? Devemos concluir que os alunos que responderam “resto 12” 

realmente compreendem a divisão e o uso dela? 

Quase todos os(as) professores(as) podem sentir empatia pelo professor de História Mundial e pela 

luta dele diante das pressões para “cobrir” do material. O desafio é exacerbado pelo aumento 

natural do conhecimento em áreas como Ciências e História. Isso sem mencionar obrigações com 

a aplicação de testes externos e adições ao currículo nos últimos anos (por exemplo, educação 

sobre drogas ou o papel das mídias). No pior cenário possível, um ensino orientado para a 

“cobertura” – uma marcha pelo livro didático que não leva em consideração prioridades, resultados 

desejados, necessidades e interesses do aluno ou evidências de atividades avaliativas adequadas – 

pode anular seus próprios objetivos. Qual o sentido dos alunos se lembrarem, e em muito menor 

medida compreenderem, quando há apenas ensino sem nenhuma oportunidade de realmente 

aprender – a trabalhar com, jogar com, investigar, usar – ideias-chave e pontos de conexão? Esse 

tipo de abordagem pode ser corretamente rotulada “Ensinar, testar e esperar pelo melhor”.  
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Os pecados capitais do planejamento  

Curiosamente, nós acreditamos que tanto a unidade sobre a festa junina quanto a aula de História 

Mundial sofram do mesmo problema geral, embora o que esteja acontecendo em cada uma delas 

pareça muito diferente. Embora na sala de aula do ensino primário os alunos estejam fazendo 

inúmeras atividades do tipo “mão na massa”, e, na sala de História, o professor esteja dando uma 

palestra para os estudantes, em ambos os casos se observa a falta de objetivos intelectuais claros. 

Nós chamamos as duas versões do problema de “pecados capitais” do planejamento instrucional 

típico nas escolas: o ensino com foco na atividade e o ensino com foco na cobertura. Nenhum dos 

casos fornece uma resposta adequada às questões centrais para uma aprendizagem efetiva: O que 

é importante aqui? Qual é o objetivo? Como esta experiência me permitirá cumprir minhas 

obrigações como aprendiz? Dito de forma mais simples, em uma frase a ser considerada ao longo 

deste livro: o problema em ambos os casos é que não há grandes ideias explícitas que orientam o 

ensino e nenhum plano para assegurar a aprendizagem. 

 

Sobre o que é este livro 

Como o título sugere, este livro é sobre um bom planejamento – do currículo, das atividades 

avaliativas e da instrução – com foco no desenvolvimento e aprofundamento do processo de 

compreensão de ideias importantes. Colocada como uma pergunta e considerada ao longo de todo 

o livro sob diferentes perspectivas, a essência deste livro é a seguinte: Como podemos tornar mais 

provável que mais alunos realmente compreendam o que a eles se pede que aprendam por meio 

de nosso planejamento? Contraditoriamente, muitas vezes aqueles que dão conta de compreender 

são aprendizes que já chegam até nós capazes e articulados – compreendem por sorte. O que, então, 

o nosso planejamento deve contemplar para ter um impacto intelectual em todos: o menos 

experiente; o altamente capaz, mas desmotivado; o menos apto; aqueles com interesses e estilos 

variados? 

Para responder a essas perguntas devemos investigar o propósito do planejamento – que no nosso 

caso é o processo de compreensão. Então, o que nós temos em mente quando dizemos que 

queremos que os alunos compreendam, e não meramente absorvam e recordem? Como é possível 

um(a) estudante saber muitas coisas importantes, mas não compreender o que elas significam – 

algo que todos nós professores(as) já testemunhamos? E vice-versa: Como pode um(a) outro(a) 

estudante cometer inúmeros erros sobre os fatos – nem mesmo fazer todo o trabalho –, mas ainda 

assim chegar às ideias-chave? Assim, embora este livro seja sobre o planejamento de currículo 

para envolver os alunos na exploração de grandes ideias, é ele também uma tentativa de 

compreender melhor o processo de compreensão, especialmente para fins de atividades 

avaliativas.  
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Como você verá, nós vamos propor que uma maneira útil de pensar sobre o que é o processo 

compreensão, de planejar tendo-o em vista e de encontrar evidências dele no trabalho do aluno, é 

perceber que ele tem várias facetas. A linguagem cotidiana apresenta uma variedade de 

conotações, daí a necessidade de esclarecê-las. Pense sobre a diferença, por exemplo, entre dizer: 

“Ele não entendeu o palestrante francês” e “Ela não compreendeu o que uma fonte primária de 

documentos significa”.  Existem diferentes tipos de compreensão; nós precisamos ser claros 

quanto a quais delas estamos buscando. O processo de compreensão, nós argumentamos, não é um 

objetivo único, mas uma família de habilidades inter-relacionadas e compreende seis facetas 

diferentes de transferência. Uma educação para o desenvolvimento do processo de compreensão 

desenvolveria, de forma mais deliberada, todas elas. 

Essa dupla finalidade – esclarecer o objetivo que chamamos de “compreensão do aluno”, ao 

mesmo tempo em que se exploram os meios chamados de “bom planejamento” –levanta, é claro, 

uma série de questões vitais ao mundo real do ensino. Qual é a melhor maneira de planejar tanto 

para o domínio de conteúdo quanto para a compreensão? Como podemos atingir a meta de 

compreensão se os livros didáticos que usamos apresentam uma série de conhecimento 

descontextualizados? Quão realista é o ensino para a compreensão em um mundo com orientações 

curriculares focadas no conteúdo e avaliações de alto impacto5? Assim, no livro, fazemos o 

seguinte para tentar responder a essas e a outras questões: 

• Propomos uma abordagem de currículo e instrução concebidos para envolver estudantes 

na investigação, promover a transferência de aprendizagens, fornecer um quadro conceitual 

para ajudar os estudantes a construir o sentido de fatos e habilidades distintas e desvelar as 

grandes ideias do conteúdo. 

• Examinamos uma variedade de métodos para avaliar adequadamente o grau de 

compreensão, conhecimento e habilidade do(a) aluno(a). 

• Consideramos o papel que incompreensões previsíveis do estudante podem desempenhar 

na concepção de currículos, atividades avaliativas e instrução. 

• Exploramos práticas comuns de currículo, atividades avaliativas e instrução que podem 

interferir no refinamento da compreensão do aluno, e propomos uma metodologia de 

planejamento reverso que nos ajuda a cumprir orientações, sem sacrificar metas 

relacionadas à compreensão. 

• Apresentamos uma teoria das seis facetas do processo de compreensão e exploramos suas 

implicações teóricas e práticas para o currículo, atividades avaliativas e ensino. 

• Apresentamos um modelo de planejamento de unidade para ajudar na concepção de 

currículos e atividades avaliativas que foquem a compreensão do aluno. 

                                                           
5 Nota de Revisão da Tradução: high-stake tests ou avaliações de alto impacto são as avaliações externas 
estandardizadas que possuem implicações diretas sob os sujeitos da aprendizagem, como bônus para professores, 
verbas para escolas, retenção ou aprovação dos(as) estudantes, etc.  
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• Mostramos como tais unidades individuais devem fazer parte de um quadro de cursos e 

programas mais abrangentes e coerentes, traçadas em torno de grandes ideias, perguntas 

essenciais e tarefas avaliativas cruciais.  

• Propomos um conjunto de critérios de planejamento para o controle da qualidade na 

concepção do currículo e de atividades avaliativas.  

• Argumentamos que aqueles que planejam precisam trabalhar de forma mais inteligente, e 

não mais trabalhosa, compartilhando planejamentos de currículo com todo o mundo, por 

meio de um banco de dados acessível pela internet.  

 

Público alvo deste livro  

Este livro é destinado a educadores, novatos ou experientes, interessados em melhorar o processo 

de compreensão dos(as) aluno(as) e em elaborar currículos e atividades avaliativas mais eficazes 

para atingir tal fim. O público inclui professores(as) de todos os níveis (fundamental a superior), 

especialistas em disciplinas, especialistas em avaliação, técnicos(as) curriculares, formadores(as) 

de professores, administradores(as) e supervisores(as) escolares, e administradores(as) e 

supervisores(as) de secretarias de educação. Nós fornecemos vários exemplos de todos os níveis 

de educação escolar ao longo deste livro, mas, infelizmente, não o suficiente para atender qualquer 

público e a qualquer momento. Outros exemplos de outras disciplinas e níveis podem ser 

encontrados no Livro de Desenvolvimento Profissional de Planejamento Reverso (Understanding 

by Design Professional Development Workbook. McTighe & Wiggins, 2004) ou no sítio eletrônico 

do Planejamento Reverso (http: //ubdexchange.org). 

Termos-chave 

Algumas palavras sobre a terminologia se fazem necessárias. Falamos bastante neste livro sobre 

grandes ideias que devem ser o foco da educação para o processo compreensão. Uma grande ideia 

é um conceito, um tema ou um assunto que dá sentido e conexão a fatos e habilidades distintas. 

Alguns exemplos são: adaptação (evolucionismo); como forma e função estão relacionados  em 

sistemas; a propriedade distributiva em Matemática (pela qual podemos usar qualquer número de 

grupos e subgrupos para obter os “mesmos” números); o conceito de globalização e sua aplicação 

em diferentes contextos; o desafio de definir justiça; e a necessidade de, como escritor ou falante, 

levar em consideração a audiência e o propósito. Em uma educação para  o desenvolvimento do 

processo de compreensão, um desafio vital é o de destacar grandes ideias, mostrar como elas 

privilegiam a aprendizagem e ajudar os(as) alunos(as) a compreender o valor das mesmas para dar 

sentido a todas as “coisas” do conteúdo. 

Educadores envolvidos em reformas sabem que as expressões currículo e atividades avaliativas 

têm quase tantos significados quanto há pessoas que utilizam esses termos. Neste livro, currículo 

se refere ao planejamento específico para a aprendizagem que se orienta pelos resultados 
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desejados, ou seja, pelas orientações curriculares de conteúdo e desempenho (sejam elas 

determinados pela União, Estado, Município ou pela própria instituição de ensino). O currículo 

parte do conteúdo (de orientações externas e objetivos locais) e dá a ele a forma de um plano sobre 

como conduzir o ensino e a aprendizagem de forma eficaz e envolvente. Nesse sentido, é mais do 

que uma lista de tópicos, fatos-chave e habilidades (os insumos). É um mapa para saber como 

conseguir os resultados de desempenho desejado do aluno, no qual atividades de aprendizagem e 

atividades avaliativas apropriadas são sugeridas para tornar mais provável que os alunos alcancem 

os resultados desejados. 

A etimologia da palavra sugere o seguinte: Currículo é o “percurso particular a ser percorrido”, 

dado um ponto final desejado. Um currículo, portanto, é mais do que um tradicional guia 

programático. Além de mapear os temas e materiais, ele especifica as experiências mais 

apropriadas, as tarefas e as atividades avaliativas que podem ser utilizadas para que as metas sejam 

atingidas. Os melhores currículos (e programas de aula), em outras palavras, são elaborados 

levando-se em consideração as aprendizagens desejadas, e não apenas o que será coberto. Eles 

especificam o que o aluno deve ter alcançado ao deixar a escola, o que o aluno precisa fazer para 

lograr o objetivo e o que o(a) professor(a) precisa fazer para apoiá-los no alcance dos resultados 

pretendidos. Em suma, eles especificam os resultados desejados e os meios de alcançá-los, e não 

apenas uma lista de conteúdos e atividades. 

Por avaliação6contínua ou verificação das aprendizagens entendemos o ato de determinar a 

extensão em que o resultados desejados estão em vias de ser alcançados e até que ponto eles foram 

alcançados. Avaliação contínua ou verificação das aprendizagens é o termo genérico para o uso 

deliberado de muitos métodos de coleta de evidências de resultados desejados, sejam esses 

resultados determinados pelas orientações curriculares de conteúdo definidas pelo Município, 

Estado ou União, ou objetivos do currículo da instituição de ensino. A coleta de evidências que 

buscamos pode muito bem incluir observações e diálogos, questionários e testes tradicionais, 

tarefas de desempenho e projetos, bem como autoavaliações de estudantes coletadas ao longo do 

tempo. A avaliação contínua é, assim, uma expressão que tem mais a ver com aprendizagem do 

que com avaliação somativa, e as duas não devem ser vistas como sinônimos. A avaliação contínua 

ou verificação das aprendizagens é o ato de dar e utilizar devolutivas com referência a critérios, 

com o objetivo de tornar possível a melhoria e o cumprimento das metas. A avaliação somativa, 

pelo contrário, tem mais caráter de síntese e está relacionada a credenciais. Em outras palavras, 

não precisamos dar uma nota toda vez que damos uma devolutiva aos alunos. Na verdade, uma 

                                                           
6 Nota de revisão da tradução: nesse trecho, o autor opõe os termos assessment e evaluation, uma distinção que 
não é comum em língua portuguesa, onde no geral utilizamos o termo avaliação em todos os contextos. Aqui, 
assessment tem a conotação de avaliação contínua do progresso dos estudantes ou verificação das aprendizagens, 
ao passo que evaluation tem um caráter de avaliação somativa, de síntese ao final do período. Para preservar a 
ideia central do texto, essa adaptação será feita ao longo da tradução.  
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premissa central do nosso argumento é que o processo de compreensão pode ser desenvolvido e 

evocado apenas através de vários métodos de avaliação contínua, com muito mais atenção dada à 

avaliação formativa (e de desempenho) do que é comum. 

Por resultados desejados entendemos o que tem sido muitas vezes chamado de resultados 

pretendidos, metas de realização, ou padrões de desempenho. Todos os quatro termos desviam o 

nosso foco dos insumos para a resultados: o que o aluno deve saber, fazer e entender ao final do 

processo, expressos em termos de desempenho e produto. Resultado desejado nos lembra também 

de que, como “preparadores7”, provavelmente teremos de ajustar o nosso planejamento e o 

desempenho traçados, caso a devolutiva nos mostre que corremos o risco de não alcançar os êxitos 

pretendidos. 

O processo de compreensão é um objetivo complexo e confuso, apesar de a buscarmos o tempo 

todo. Naturalmente, ele merece esclarecimentos e elaboração, o que é o desafio para o resto do 

livro. Por enquanto, porém, considere a nossa definição prática do termo: compreender é fazer 

conexões e unir nosso conhecimento a algo que dá sentido às coisas (sem compreender podemos 

ver somente fatos obscuros, isolados ou mesmo inúteis). A palavra também implica uma ação, e 

não apenas um ato mental: A capacidade de desempenho está no cerne da compreensão, conforme 

nota Bloom (1956) em sua taxonomia, ao discutir os domínios cognitivos de aplicação e síntese. 

Compreender é ser capaz de usar – transferir –, de forma sensata e eficaz, o que sabemos, em 

situações contextualizadas; é aplicar conhecimentos e habilidades de forma eficaz, em tarefas e 

cenários realísticos. Quando compreendemos, temos um entendimento fluente e fluido, e não 

rígido, estereotipado, baseada apenas em recordar e “conectar”.  

Quando falamos do produto dessa conquista – sobre uma compressão, como um substantivo – 

estamos descrevendo discernimentos particulares (muitas vezes, conquistados com muito esforço). 

Por exemplo, quando falamos da compreensão atual dos cientistas de que o universo está se 

expandindo ou da compreensão pós-moderna de autores, não os consideramos comentaristas 

privilegiados do significado de seus livros. O grande desafio no ensino é possibilitar que essas 

compreensões adultas sutis tornem-se compreensões dos alunos – sem reduzir a compreensão a 

uma mera afirmação simplista a ser recordada. Se o aluno ganha uma compreensão genuína, nós 

normalmente dizemos que eles “sacaram”. Com a nossa ajuda, como planejadores e técnicos, eles 

“chegaram a uma compreensão”.  

No entanto, durante anos, guias curriculares têm argumentado contra o enquadramento de 

objetivos em termos de compreensões. Bloom (1956) argumentou que a palavra é muito ambígua 

para ser usada como base para o ensino de metas e suas avaliações. Por essa razão, ele elaborou 

de sua Taxonomia. Mas uma importante distinção conceitual permanece e precisa ser ponderada: 

a diferença entre ter conhecimento e compreender. Apontá-las na teoria e na prática não tem sido 

                                                           
7 Nota de revisão da tradução: o autor usa “coaches”, que se refere a um preparador técnico de algum processo.  
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fácil. Neste livro, propomos que atenção insuficiente tem sido dada ao fato de que existem 

diferentes tipos de compreensões; de que conhecimento e habilidade não levam automaticamente 

à compreensão; de que incompreensões de estudantes constituem um problema maior do que nos 

damos conta; e de que a avaliação da compreensão exige, portanto, evidências que não podem ser 

adquirida a partir de testes tradicionais que focam fatos.  

 

Sobre o que este livro não é 

1. O Planejamento Reverso não é um programa prescritivo. É uma forma de pensar de forma mais 

deliberada e cuidadosa sobre a natureza de qualquer projeto que tenha a compreensão como 

objetivo. Em vez de oferecer um guia com o passo-a-passo – algo contrário a um bom 

planejamento –, seja na educação ou na arquitetura, este livro fornece um quadro conceitual, 

muitos pontos de entrada, um modelo de planejamento, várias ferramentas e métodos, 

acompanhados de um conjunto de critérios de planejamento. Não oferecemos nenhuma orientação 

específica sobre o que deve constituir o conteúdo do currículo, exceto com relação a suas 

prioridades, que devem se centrar nas grandes ideias e nas tarefas de desempenho importantes do 

tema escolhido. O que nós fornecemos, em vez disso, é uma maneira de planejar ou replanejar 

qualquer currículo para tornar a compreensão do aluno (e, em geral, os resultados desejados) mais 

provável. 

2. O planejamento reverso não é uma filosofia da educação nem exige uma crença em uma 

abordagem ou sistema pedagógico únicos. Oferecemos orientação sobre a forma de lidar com 

qualquer problema de projeto educativo relacionado ao desenvolvimento da compreensão do 

aluno. Em nenhum lugar especificaremos quais “grandes ideias” devem ser abraçadas. Em vez 

disso, vamos ajudá-lo(a) a direcionar o seu trabalho de planejamento para que as ideias importantes 

(ou orientações curriculares estabelecidas) que você tem como alvo sejam compreendidas. (Nós 

oferecemos sim muitos exemplos de grandes ideias em várias disciplinas). Este livro, portanto, 

não deve ser visto como competindo com outros programas ou abordagens. Na verdade, a visão 

proposta de compreensão e do processo de planejamento reverso são compatíveis com uma ampla 

gama de iniciativas educacionais de destaque, incluindo a Aprendizagem Baseada em Problemas 

Interdisciplinares (Stepien & Gallagher, 1997); Seminário Socrático; 4MAT (McCarthy, 1981); 

Dimensões da Aprendizagem (Marzano & Pickering, 1997); ensinando por orientações  

curriculares do Estado; Conhecimento Básico; o Hábil Professor (Saphier & Gower, 1997); e os 

materiais da equipe do Projeto Zero do Departamento de Pós-Graduação da Faculdade de 

Educação de Harvard, intitulados Ensinando para a Compreensão  (Wiske, 1998; Blythe & 

Associates, 1998). Na verdade, ao longo dos últimos cinco anos, professores universitários que 

usam aulas expositivas, professores Montessori, educadores que trabalham em escolas que usam 

o Bacharelado Internacional, o Sucesso para Todos, o programa de colocação avançada e a 
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filosofia da Coalisão de Escolas Essenciais – todos utilizaram nosso trabalho para melhorar seus 

planejamentos.  

3. Este livro aborda de forma robusta o planejamento. Falamos pouco sobre estratégias de ensino 

por si sós, embora acreditemos que uma variedade de abordagens de instrução possam desenvolver 

e aprofundar a compreensão do aluno. Independentemente de técnicas específicas, supomos que 

professores resolutos e eficazes seguem um ciclo contínuo de planejar-revisar-ensinar-verificar-

refletir-ajustar. Esse é um cuidado notável porque informações replanejadas fundamentais serão 

necessariamente derivadas de uma análise do trabalho do estudante e de uma análise diagnóstica. 

4. Este livro é focado principalmente no planejamento de unidades curriculares (e não de aulas 

individuais ou programas mais amplos). Embora recomendemos fortemente que as unidades 

individuais sejam fundamentadas no contexto mais amplo de programas e cursos, nós 

deliberadamente restringimos nossa atenção neste livro ao trabalho mais específico e acessível 

ao(à) professor(a) – o planejamento da unidade. Ao trabalhar com milhares de docentes ao longo 

dos anos, percebemos que a unidade oferece um ponto de entrada confortável e prático para o 

processo de planejamento. Embora possa parecer natural aplicar a Metodologia de Planejamento 

Reverso a um sistema de planejamento de aulas diário, não o recomendamos. Aulas individuais 

são simplesmente muito curtas para permitir o desenvolvimento em profundidade de grandes 

ideias, exploração de questões essenciais e aplicações autênticas. Em outras palavras, uma lição 

única fornece um prazo muito curto para o cumprimento de objetivos complexos. Certamente, 

planos de aula devem fluir logicamente de planos de uniade: lições são tipicamente mais efetivas 

e conectadas quando informadas por unidades maiores e planejamento de cursos.  

5. Embora o ensino para o desenvolvimento do processo de compreensão em profundidade seja 

um objetivo vital da educação escolar, ele é, naturalmente, apenas um de muitos. Não estamos 

sugerindo, portanto, que todo ensino e avaliação sejam orientados em todos os momentos para a 

compreensão profunda e sofisticada. É evidente que há circunstâncias em que isso não é viável 

nem desejável. O aprendizado do alfabeto, a aquisição de certas habilidades técnicas, tais como 

digitação, ou o desenvolvimento de conceitos básicos em língua estrangeira não exigem 

compreensão em profundidade. Em alguns casos, o nível de desenvolvimento dos estudantes irá 

determinar em que medida a conceptualização é apropriada; em outros momentos, os objetivos de 

um curso ou programa tornarão a compreensão em profundidade um objetivo menor ou tangencial. 

Algumas vezes, a “familiaridade” será uma meta adequada e suficiente para determinados temas 

em determinados pontos no tempo. Não há necessidade nem tempo para se aprofundar em tudo, e 

seria contraproducente se o objetivo fosse sempre abranger a compreensão do todo. O livro é, 

portanto, construído sobre uma premissa condicional: se você deseja desenvolver uma 

compreensão aprofundada em seus estudantes, então as ideias e processos de Planejamento para 

a Compreensão se aplicam. 
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Alguns comentários e precauções  

Oferecemos três advertências, porém, para leitores(as) dispostos(as) e preparados(as) para planejar 

e ensinar para o desenvolvimento do processo de compreensão. Em primeiro lugar, embora 

educadores muitas vezes falem sobre o desejo de ir além da mera cobertura, para garantir que os 

alunos realmente compreendam o que aprendem, você pode descobrir que, em verdade, o que você 

pensava ser um ensino eficaz para a compreensão não o era. Você também pode descobrir que 

você não é tão claro quanto poderia ser sobre o que, especificamente, seus alunos devem sair 

compreendendo. Na verdade, nós prevemos que você ficará um pouco perturbado(a) pela 

dificuldade de especificar as compreensões e a forma com que elas se parecem na avaliação, e com 

o como é fácil perder de vista as metas relacionadas à compreensão no meio do planejamento, 

ensino e avaliação do trabalho dos alunos. 

Em segundo lugar, apesar de muitos cursos de estudo se centrarem adequadamente em habilidades 

(tais como a leitura, a álgebra, a educação física e introdução à língua estrangeira), professores 

planejadores podem muito bem achar, depois de ler este livro, que de fato há grandes ideias 

essenciais para o aprendizado de habilidades-chave com fluência (isto é, entender como usar 

habilidades com sabedoria) que necessitam de maior atenção em seus planos. Por exemplo, uma 

grande ideia no desenvolvimento da alfabetização é a de que o significado do texto não está no 

texto, e sim nas entrelinhas, na interação entre o leitor ativo e o texto. Fazer com que os alunos 

compreendam isso não é apenas difícil, mas requer um planejamento diferente, além de apresentar 

um problema de ensino muito diferente do que quando se focalizam apenas estratégias de leitura 

distintas. O desafio é, em sua essência, ajudar os alunos a superar o mal-entendido de que a leitura 

é apenas decodificação e ajudá-los a saber o que fazer quando a decodificação por si só não resulta 

em um significado. 

Em terceiro lugar, embora muitos professores acreditem que planejar para a compreensão seja 

incompatível com as orientações curriculares estabelecidas e com as avaliações municipais, 

estaduais ou nacionais, nós acreditamos que, no momento em que você tiver lido o livro todo, você 

se dará conta de que isso não é verdade. A maioria das orientações curriculares nacionais, estaduais 

ou municipais identificam ou ao menos implicam grandes ideias que se destinam a ser entendidas, 

e não apenas cobertas. Considere estes exemplos das orientações curriculares de Estudos Sociais 

do 11o ano do Estado de Ohio e as orientações curriculares de Física do Estado da Califórnia: 

Identificar as principais decisões do Supremo Tribunal relacionadas com um dispositivo da 

Constituição (por exemplo, casos relacionados com a redistribuição de distritos legislativos, 

liberdade de expressão ou separação do estado e igreja). 

A energia não pode ser criada ou destruída, embora em muitos processos a energia seja 

transferida para o meio ambiente na forma de calor. Como base para compreender esse conceito:  
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a. Os alunos sabem que fluxo de calor e trabalho são duas formas de transferência de energia 

entre sistemas... 

De modo mais geral, assim que você compreender os elementos que propomos como fundamentais 

para um bom planejamento, esperamos que sua abordagem para todas as suas obrigações de 

planejamento se transformem.   

Prevemos que você vai experienciar dois sentimentos bem diferentes enquanto lê. Às vezes você 

vai dizer para si mesmo: “Bem, é claro, isso é apenas senso comum! Isso apenas torna explícito o 

que bons planejadores sempre fizeram”. Em outras ocasiões, você vai achar que estamos propondo 

ideias provocativas e contraintutivas sobre o ensino, a aprendizagem, a avaliação e o planejamento. 

Para ajudá-lo neste último caso, vamos oferecer comentários em caixas sobre incompreensões 

potenciais – nós as chamamos de “Alerta de equívocos” – em que nós tentamos antecipar 

confusões do leitor acerca das linhas de argumentação e ideias propostas.  

A presença dessas caixas de comentários transmite uma mensagem vital: O ensino para a 

compreensão deve prever com sucesso potenciais incompreensões e dificuldades no aprendizado 

se ele pretende ser eficaz. Na verdade, uma noção central para a abordagem do planejamento que 

propomos é a de que precisamos planejar aulas e atividades avaliativas que antecipem, evoquem e 

superem os equívocos mais prováveis dos estudantes. A primeira caixa de comentários aparece na 

próxima página. 

Você também vai encontrar algumas caixas de comentário intituladas “Dicas de Planejamento”. 

Essas caixas irão ajudá-lo(a) a entender como começar a transformar as teorias da Metodologia de 

Planejamento Reverso em trabalho prático de planejamento, ensino e avaliação. Nós também 

fornecemos um glossário para ajudá-lo(a) a navegar a linguagem utilizada ao longo deste livro. 

Para dar-lhe uma sensação de como o processo de pensamento do planejador funciona, vamos 

acompanhar o planejamento (e replanejamentos) de uma unidade sobre nutrição de um professor 

fictício, Bob James.  

Então prepare-se! Estamos pedindo-lhe para explorar ideias-chave e repensar muitos hábitos 

consagrados ao longo do tempo sobre currículo, avaliação e instrução. Repensar a prática é o que 

pregamos. Isso porque, como você vai ver, o ensino para a compreensão exige que o(a) aluno(a) 

repense o que parecia resolvido ou óbvio, seja o(a) aluno(a) um(a) jovem estudante ou um(a) 

educador(a) experiente. Nós acreditamos que você vai encontrar muito alimento para o 

pensamento, bem como muitas dicas práticas sobre como promover o processo de compreensão 

do aluno por meio do planejamento. 

Alerta de Equívoco! 

1. “Apenas metodologias alternativas ou progressistas de ensino e avaliação podem levar à 

compreensão. Tudo tem a ver com o processo, e não com o conteúdo”. Nada poderia estar mais 
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longe da verdade. Você não consegue compreender sem conhecimento do conteúdo. Todos os 

chamados métodos tradicionais de aprendizagem no nível superior, por exemplo, têm como 

objetivo, e normalmente são bem sucedidos, gerar uma compreensão aprofundada. O desafio não 

é escolher esta ou aquela tática, excluindo outras, e sim expandir e otimizar o nosso repertório de 

ensino, com base em uma análise mais cuidadosa acerca das implicações dos nossos objetivos de 

aprendizagem. Na prática, percebemos que todos os professores, independentemente da filosofia 

educacional, estão normalmente cercados por um conjunto bastante limitado de opções de 

planejamento. O desafio é ter certeza de que os professores utilizem métodos de instrução mais 

diversificados do que utilizam atualmente, independentemente de sua filosofia.  

2. “Somos contra testes tradicionais”. Nem tanto. Aqui nós buscamos expandir o repertório 

normal para assegurar que as avaliações contínuas ou verificações de aprendizagem reflitam uma 

diversidade adequada e tenham validade, baseando-se nos variados objetivos que tipicamente são 

encontrados na maioria dos programas. O desafio é saber qual método adequado, quando e por que 

usá-lo, além de entender melhor os pontos fortes e fracos de cada forma de avaliação. 

3. “Somos contra notas e conceitos”. Por que seríamos contra se os conceitos ou notas 

correspondem a uma avaliação válida da compreensão? Conceitos chegaram para ficar, e nada 

neste livro é incompatível com notas, históricos, boletins e critérios universitários de admissão. 

Pelo contrário, este livro deve ajudar os professores (especialmente aqueles que estão no ensino 

médio e superior) a articular melhor e justificar o seu sistema de conceitos ou notas, fornecendo 

às estudantes avaliações bem mais justas, com devolutivas melhores e com mais clareza quanto ao 

significado das notas.   

 

  



 
 

                                          PED BRASIL  
 
 

 

Capítulo 01 - O Planejamento Reverso 

 

Planejar, verbo - ter propósitos e intenções; planejar e executar 

- Oxford Dicionário de Inglês 

 

A complexidade do trabalho de planejamento é muitas vezes subestimada. Muitas pessoas 

acreditam que sabem muito sobre planejamento. O que eles não percebem é o quanto mais elas 

precisam saber para planejar bem, com distinção, refinamento e graça. 

- John McClean, “20 Considerações que ajudam um projeto a funcionar sem problemas”, 2003 

Professores são planejadores. Um ato essencial da nossa profissão é a elaboração do currículo e de 

experiências de aprendizagem para atender a fins específicos. Nós também somos planejadores de 

atividades avaliativas para diagnosticar as necessidades dos alunos que guiarão o nosso ensino e 

que nos possibilitarão, aos nossos alunos e a outros (pais e administradores) determinar se temos 

conseguido alcançar os nossos objetivos. 

Assim como pessoas em outras profissões de planejamento, como a arquitetura, a engenharia ou 

as artes gráficas, planejadores na educação devem levar em consideração as suas audiências. Os 

profissionais dessas áreas são fortemente centrados no cliente. A eficácia de seus planejamentos 

está relacionada ao cumprimento de objetivos explícitos para usuários finais específicos. 

Claramente, os alunos são os nossos principais clientes, uma vez que a eficácia do currículo, das 

atividades avaliativas e dos desenhos de instrução é determinada, em última instância, pela 

conquista das aprendizagens desejadas. Podemos pensar em nossos planejamentos, então, como 

um programa de computador. Nosso cursos são planejados para tornar a aprendizagem mais eficaz, 

da mesma forma como um programa de computador se destina a tornar seus usuários mais 

produtivos. 

Como em todas as profissões que exigem planejamento, orientações informam e moldam o nosso 

trabalho. O desenvolvedor de programas de computador trabalha para maximizar a facilidade de 

uso e reduzir erros que impedem resultados. O arquiteto é orientado por códigos de construção, o 

orçamento do cliente e pela estética da vizinhança. O professor planejador está restrito de forma 

semelhante. Não somos livres para ensinar qualquer assunto que escolhemos. Em vez disso, somos 

guiados por orientações da União, do Estado, do Município ou por normas institucionais que 

especificam o que os alunos devem conhecer e serem capazes de fazer. Essas orientações fornecem 

um quadro útil para nos ajudar a identificar prioridades de ensino e aprendizagem e para orientar 

o nosso projeto de currículo e de atividades avaliativas. Além de orientações externas, devemos 

também levar em consideração as necessidades de nossos muitos e variados alunos na concepção 

de experiências de aprendizagem. Por exemplo, os interesses diversos dos alunos, os níveis de 

desenvolvimento, salas de aula grandes e conquistas anteriores devem sempre dar forma à nossa 

maneira de pensar sobre as atividades de aprendizagem, sobre as tarefas e as avaliações. 
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No entanto, como o velho ditado nos lembra, nos melhores planejamentos a função precede a 

forma. Em outras palavras, todos os métodos e materiais que usamos se orientam por uma clara 

concepção da visão acerca dos resultados desejados. Isso significa que temos de ser capazes de 

afirmar com clareza o que o aluno deve compreender e ser capaz de fazer como resultado de 

qualquer plano e independentemente de quaisquer restrições que possamos enfrentar. 

Você provavelmente conhece este ditado popular “Se você não sabe exatamente para onde está 

indo, então qualquer estrada o levará até lá.” Infelizmente, essa é uma questão grave na educação. 

Somos rápidos em dizer que coisas nós gostamos de ensinar, que atividades nós iremos fazer e que 

tipos de recursos nós iremos usar; porém, sem esclarecer quais são os resultados desejados do 

nosso ensino, como saberemos se os nossos planejamentos são apropriados ou arbitrários? Como 

vamos distinguir aprendizagens meramente interessantes de aprendizagens eficazes? Mais 

precisamente, como poderemos cumprir as orientações de conteúdo ou chegar a compreensões 

duramente conquistadas pelos alunos a menos que pensemos o que essas metas implicam para as 

atividades e para as conquistas do aluno? 

Um bom planejamento, portanto, não é tanto sobre ganhar algumas novas habilidades técnicas; é 

sobre aprender a ser mais atencioso e específico quanto aos nossos propósitos e o que eles 

implicam. 

Por que “reverso” é melhor 

Como é que essas considerações gerais de planejamento se aplicam ao planejamento do currículo? 

O planejamento instrucional deliberado e focado obriga-nos, como professores e elaboradores de 

currículo, a mudar a nossa forma de pensar sobre a natureza do nosso trabalho. A mudança envolve 

pensar muito, em primeiro lugar, sobre as aprendizagens específicas desejadas e as evidências 

dessas aprendizagens, antes de pensar sobre o que nós, como professores, vamos providenciar no 

ensino e nas atividades de aprendizagem. Embora considerações sobre o que ensinar e como 

ensinar possam dominar o nosso pensamento por uma questão de hábito, o desafio é concentrar-

se em primeiro lugar nas aprendizagens desejadas a que o ensino apropriado irá logicamente 

seguir. 

Nossas aulas, unidades e cursos devem ser logicamente baseados nos resultados pretendidos, e não 

derivados de métodos, livros e atividades com as quais nos sentimos mais confortáveis. O currículo 

deve estabelecer as formas mais eficazes de alcançar resultados específicos. É análogo ao 

planejamento de uma viagem. Nosso ordenamento deve fornecer um conjunto de itinerários 

deliberadamente concebidos para atingir objetivos culturais, e não uma excursão sem propósito de 

todos os principais locais em um país estrangeiro. Resumindo, os melhores planejamentos derivam 

dos aprendizados procurados. 

A adequação dessa abordagem torna-se mais clara quando consideramos o propósito educacional 

que é o foco deste livro: o desenvolvimento do processo de compreensão. Não podemos falar como 

ensinar para a compreensão ou que materiais e atividades usar até que as compreensões específicas 

que estamos buscando e como essas compreensões se evidenciam na prática estejam claras. Só 
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podemos decidir da melhor forma, como guias, os “pontos turísticos” que os nossos alunos 

“turistas” devem visitar e qual “cultura” específica eles devem experimentar no breve tempo em 

que passam lá apenas se as compreensões particulares sobre a cultura que queremos que eles levem 

para casa estejam claras. Somente ao especificar os resultados desejados é que podemos nos 

concentrar no conteúdo, nos métodos e nas atividades mais susceptíveis de atingir esses resultados. 

Mas muitos professores começam e se mantêm focados em livros didáticos, dando preferência a 

lições e atividades consagradas pelo tempo – os insumos – em vez de conceber esses meios a partir 

do que está implícito nos objetivos de aprendizagem desejados – o resultado. Colocando de uma 

maneira peculiar, muitos professores concentram-se no ensino e não na aprendizagem. Eles 

passam a maior parte do seu tempo pensando, em primeiro lugar, sobre o que vão fazer, que 

materiais vão usar e o que vão pedir que os alunos façam, em vez de pensar sobre o que o aluno 

vai precisar para cumprir as metas de aprendizagem. 

Considere um episódio típico do que poderia ser chamado de um planejado focado em conteúdo, 

em vez de um planejamento focado em resultados. O professor pode basear uma lição em um 

determinado tópico (por exemplo, o preconceito racial), selecionar um recurso (por exemplo, o 

livro O Sol é para Todos; em inglês To Kill a Mockingbird) , escolher métodos de ensino 

específicos com base no recurso e no assunto (por exemplo, seminário socrático para discutir o 

livro e grupos de cooperação para analisar imagens estereotipadas em filmes e na televisão), e 

esperar causar, assim, aprendizagem (e atender às orientações curriculares de Língua Inglesa). 

Finalmente, o professor pode pensar em alguns questionários e questões dissertativas para avaliar 

a compreensão dos alunos sobre o livro. 

Essa abordagem é tão comum que somos tentados a responder O que haveria de errado com ela? 

A resposta curta se encontra nas questões básicas de propósito: por que estamos pedindo aos alunos 

que leiam esse romance em particular ou, em outras palavras, quais aprendizados estamos 

buscando a partir da leitura dele? Os alunos compreendem como e por que essa proposta deve 

influenciar os estudos deles? O que se deve esperar que os alunos compreendam ao ler o romance 

em relação aos nossos objetivos para além do livro? A menos que comecemos o nosso trabalho de 

planejamento com uma clara noção a respeito de finalidades maiores – em que o livro é 

adequadamente pensado como um meio para um fim educativo, e não como um fim em si mesmo 

– é improvável que todos os estudantes compreendam o livro (e ainda cumpram  suas obrigações 

de desempenho). Sem autoconsciência acerca das compreensões específicas que buscamos sobre 

preconceito, assim como acerca de como a leitura e a discussão do livro irão ajudar a desenvolver 

essa compreensão, o objetivo é bastante vago: a abordagem é mais “por esperança” do que por 

“planejamento”. Esse tipo de abordagem acaba sendo, inadvertidamente, descrita assim: Jogue 

algumas atividades e conteúdos contra a parede e espere que alguns deles se fixem nela.  

Responder às perguntas “por quê?” e “e daí?” que os alunos mais velhos sempre perguntam (ou 

querem perguntar) e fazê-lo em termos concretos como foco do planejamento do currículo, é, 

portanto, a essência da compreensão pelo planejamento. O que é difícil para muitos professores 
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enxergarem (mas fácil para os alunos sentirem!) é que, sem tal prioridades explícitas e 

transparentes, muitos estudantes acham o trabalho do dia a dia confuso e frustrante. 

Dica de Planejamento  

Considere estas questões que surgem nas mentes de todos os leitores, cujas respostas irão moldar 

as prioridades da aprendizagem pretendida: Como devo ler o livro? O que estou buscando? O que 

vamos discutir? Como devo me preparar para essas discussões? Como eu sei se minha leitura e 

discussões são efetivas? Em direção a quais objetivos de desempenho esta leitura e discussões se 

dirigem, para que eu possa focar e priorizar os meus estudos e anotações? Que grandes ideias, 

ligadas a outras leituras, estão em jogo aqui? Essas são as perguntas dos alunos sobre a 

aprendizagem, não sobre o ensino, e qualquer bom projeto educacional responde a elas desde o 

início e durante todo o curso de estudo com o uso de ferramentas e estratégias, tais como 

organizadores gráficos e orientações por escrito. 

 

Os pecados capitais do planejamento tradicional  

De modo geral, um planejamento educacional precário envolve dois tipos de falta de propósito, 

visíveis em todo o mundo educacional da educação infantil à pós-graduação, como já observado 

na Introdução. Nós os chamamos de “pecados capitais” do planejamento tradicional. O erro do 

planejamento orientado pela atividade pode ser chamado de “mãos na massa sem a mente ligada” 

– atividades atraentes que apenas acidentalmente levam, quando de fato o fazem, à percepção ou 

à aprendizagem de algum conteúdo. As atividades, embora divertidas e interessantes, não levam a 

lugar algum intelectualmente. Como tipificado pela vinheta da festa junina. na Introdução, faltam 

a tais currículos orientados pela atividade um foco explícito em ideias importantes e em evidências 

adequadas de aprendizagem, especialmente nas visão dos alunos. Eles acham que seu trabalho é 

apenas se envolver; eles são levados a acreditar que a aprendizagem é uma tarefa, em vez de 

enxergar que o aprendizado acontece ao considerarem o significado da atividade.  

Uma segunda forma de falta de rumo atende pelo nome de “cobertura”, uma abordagem em que 

os estudantes marcham através de um livro, página por página (ou professores através de notas de 

aula) em uma corajosa tentativa de atravessar todo o material factual dentro de um tempo 

determinado (como na vinheta sobre a aula de História Mundial descrita na Introdução). A 

cobertura é, assim, como um passeio turístico rápido pela Europa, perfeitamente resumido pelo 

título de um filme antigo Se é terça-feira, isso deve ser a Bélgica (If It’s Tuesday, This Must Be 

Belgium), o qual adequadamente sugere que não há objetivos gerais que informam a “excursão”.   

Como uma ampla generalização, o foco em atividades é mais típico nos anos iniciais do ensino 

fundamental, ao passo que a cobertura é um problema que prevalece nos ensinos médio e superior. 

No entanto, embora a aula sobre a festa junina e a sobre história mundial pareçam bastante 

diferentes, com bastante atividade física e conversa na primeira e palestras e anotações silenciosas 

na segunda, o resultado do planejamento é o mesmo em ambos os casos: nenhuma proposta 
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intelectual guiando ou prioridades claras estruturando a experiência de aprendizagem.  Em nenhum 

dos casos os estudantes encontram ou respondem a perguntas do tipo: Qual é o objetivo? Qual é a 

grande ideia aqui? O que isto nos ajuda a compreender ou a ser capaz de fazer? A que isso se 

relaciona? Por que deveríamos aprender isso? Como consequência, os alunos tentam se envolver 

e acompanhar a aula da melhor forma possível, na esperança que o significado surja.  

 

 

 Alerta de equívoco! 

Cobertura não é o mesmo que uma pesquisa propositada. Proporcionar aos estudantes uma visão 

geral de uma disciplina ou de um campo de estudo não é necessariamente errado. A questão tem a 

ver com a transparência do propósito. Cobertura é um termo negativo (enquanto introdução ou 

pesquisa não), porque quando o conteúdo é “coberto”, o aluno é conduzido através de 

intermináveis fatos, ideias e leituras com pouco ou nenhum sentido a respeito das ideias 

fundamentais, problemas e objetivos de aprendizagem que devem informar o estudo.  

 

Os alunos não serão capazes de dar respostas satisfatórias quando o planejamento não fornecer a 

eles objetivos claros e metas de desempenho explícitas, destacados ao longo de todo o seu trabalho. 

Da mesma forma, é menos provável que professores orientados por atividades ou pela cobertura 

do conteúdo tenham respostas aceitáveis para as perguntas chaves de planejamento: O que os 

estudantes entendem como resultado das atividades ou do conteúdo coberto? Para o que as 

experiências ou palestras devem prepará-los? Como, então, as atividades ou discussões em classe 

devem ser configuradas e processadas para alcançar os resultados desejados? O que seria uma 

evidência de que os alunos estão a caminho das habilidades e percepções desejadas? Como, então, 

devem todos os recursos e atividades ser escolhidos e usados para garantir que as metas de 

aprendizagem sejam cumpridas e provas de evidência mais adequadas sejam produzidas? Como, 

em outras palavras, os alunos serão ajudados a descobrir pelo planejamento o objetivo da atividade 

ou do recurso, assim como a utilidade deles no cumprimento de metas específicas de desempenho? 

Estamos, portanto, defendendo o inverso da prática comum. Pedimos aos planejadores que 

comecem com uma indicação bem mais minuciosa dos resultados desejados – as aprendizagens 

prioritárias – para conceber o currículo a partir das performances exigidas ou implícitas nos 

objetivos. Assim, ao contrário de muitas práticas comuns, pedimos aos planejadores que levem em 

consideração as seguintes perguntas depois de enquadrar os objetivos: O que contaria como 

evidência de tal conquista? Quais são as feições dessas metas quando alcançadas? Quais, 

consequentemente, são as performances implícitas que devem compor a avaliação, para as quais 

todo ensino e aprendizagem devem apontar? Só depois de responder a essas perguntas é que 

podemos conceber de forma lógica o ensino apropriado e as experiências de aprendizagem para 

que os alunos possam desempenhar com êxito e alcançar os padrões estabelecidos. As perguntas 
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passam a ser, portanto, “O que eles devem ser capazes de entender, independentemente das 

atividades ou textos que usamos, ao sairem pela porta?”, “Qual é a evidência de tal habilidade?” 

e, consequentemente, “Que textos, atividades e métodos irão possibilitar esse resultado da melhor 

forma?”, e não mais “Que livro vamos ler?” ou “Que atividades vamos fazer?” ou “O que vamos 

discutir?” Ao ensinar os alunos para a compreensão, devemos entender a noção central de que 

somos técnicos da capacidade deles de jogar o “jogo” de desempenhar com compreensão, e não 

meros repórteres da nossa compreensão para eles do lado de fora da quadra.  

Dica de Planejamento 

Para testar os méritos de nossas reivindicações sobre a falta de propósitos, nós encorajamos você 

a sentar-se ao lado de um aluno no meio de uma aula qualquer e fazer as seguintes perguntas:  

O que você está fazendo?  

Por que você está sendo solicitado a fazer isso?  

O que isso vai ajudá-lo a fazer?  

Como isso se relaciona com o que você fez previamente?  

Como você vai mostrar que aprendeu isso? 

 

 

 

Os três estágios do planejamento reverso 

Nós chamamos de “Planejamento reverso” essa abordagem do planejamento que se divide em três 

estágios.  A Figura 1.1 descreve os três estágios em termos mais simples.  

 

Figura 1.1. Estágios do Planejamento Reverso 
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Estágio 1: Identificação dos resultados desejados 

O que os estudantes devem saber, compreender e serem capazes de fazer? Qual conteúdo merece 

ser compreendido? Quais entendimentos duradouros são desejados? 

No estágio 1, consideramos nossos objetivos, analisamos as orientações curriculares (estabelecidas 

pela União, Estado, Município) e revisamos as expectativas do currículo. Em razão de 

normalmente termos mais conteúdo do que o damos conta de tratar de forma razoável, dentro do 

tempo disponível, devemos fazer escolhas. Este primeiro estágio do processo de planejamento 

requer clareza acerca das prioridades. 

Estágio 2: Determinação  das evidências aceitáveis 

Como saberemos se os alunos estão alcançando os resultados desejados? O que vamos aceitar 

como evidência da compreensão e proficiência do aluno? A metodologia de planejamento reverso 

sugere que nós pensemos sobre uma unidade ou curso em termos das evidências necessárias que 

deverão ser coletadas para documentar e validar que a aprendizagem desejada foi conquistada, e 

não simplesmente em termos do conteúdo a ser coberto ou de uma série de atividades de 

1. Identificação 
dos resultados 

desejados

2. Determinação 
das evidências 

aceitáveis

3. Planejamento 
das experiências 
de aprendizagem 

e da instrução
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aprendizagem. Essa abordagem incentiva professores e planejadores de currículo, em primeiro 

lugar, a “pensar como um avaliador” antes de projetar unidades e lições específicas, e, assim, 

considerar antecipadamente como irão determinar se os alunos atingiram as compreensões 

desejadas. 

Estágio 3: Planejamento das experiências de aprendizagem e da instrução 

Com resultados desejados claramente determinados e com evidências adequadas de compreensão 

em mente, passa-se ao momento de pensar detidamente sobre as atividades de ensino mais 

adequadas. Várias questões-chave devem ser consideradas nesta fase do planejamento reverso: 

quais conhecimentos (fatos, conceitos, princípios) e habilidades (processos, procedimentos, 

estratégias) de apoio os alunos precisarão para desempenhar de forma eficaz e alcançar os 

resultados desejados? Quais atividades irão dotar os alunos com o conhecimento e as habilidades 

necessárias? O que terá de ser ensinado e treinado, e qual deve ser a melhor forma de ensiná-los, 

à luz das metas de desempenho? Que materiais e recursos são mais adequados para atingir esses 

objetivos? 

Note que as especificidades do planejamento instrucional – escolhas acerca dos métodos de ensino, 

sequência de lições e recursos materiais – só podem ser concluídas com êxito depois da 

identificação dos resultados e avaliações desejados e após a consideração acerca do que estes 

implicam.  

O ensino é um meio para um fim. Ter um objetivo claro nos ajuda a dar orientação ao nosso 

planejamento e agir propositadamente em direção aos resultados pretendidos. 

 

Alerta de equívoco!  

Quando falamos de evidências de resultados desejados, estamos nos referindo a evidências 

recolhidas por meio de uma variedade de avaliações formais e informais durante uma unidade de 

estudo ou um curso. Não estamos fazendo alusão apenas a testes ou tarefas finais que coincidem 

com o final de um período de ensino. Em vez disso, as evidências colhidas que buscamos podem 

muito bem incluir testes tradicionais, tarefas e projetos de desempenho, observações e diálogos, 

assim como autoavaliações dos alunos reunidas ao longo do tempo. 

 

O planejamento reverso pode ser pensado, em outras palavras, como uma análise proposital de 

tarefas: Dada uma tarefa meritória de ser realizada, como equipamos a todos da melhor forma para 

cumpri-la? Ou podemos pensar nisso como a construção de um itinerário de forma inteligente, 

com o uso de um mapa: Dado um destino, qual é o caminho mais eficaz e eficiente? Podemos, 

ainda, pensar nisso como planejamento para o treinamento, como sugerido anteriormente: O que 
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os alunos devem dominar para desempenhar de forma eficaz? O que vai contar como evidência 

em campo, e não apenas em folhas de atividades, de que eles realmente conquistaram e de que 

estão prontos para executar com compreensão, conhecimento e habilidade por conta própria? 

Como a aprendizagem será projetada de modo que as capacidades dos alunos sejam desenvolvidas 

na prática e ao receberem devolutivas? 

Isso tudo é bastante lógico quando você começa a compreendê-lo, mas “reverso” do ponto de vista 

de muitos hábitos e tradições em nosso campo. Uma mudança importante da prática comum ocorre 

quando planejadores começam a pensar sobre as atividades avaliativas antes de decidir o que e 

como ensinar. Em vez de criar avaliações perto da conclusão de uma unidade de estudo (ou usar 

testes fornecidos por editores de livros didáticos, que podem não avaliar completamente ou 

adequadamente os nossos padrões e metas), o planejamento reverso nos exige que tornemos nossas 

metas e padrões específicos e concretos, em termos de evidências de avaliação, ao começarmos a 

planejar uma unidade ou curso. 

A lógica do planejamento reverso se aplica independentemente dos objetivos de aprendizagem. 

Por exemplo, quando se parte de uma orientação curricular do estado, os planejadores de currículo 

precisam determinar as evidências de aprendizagem apropriadas, que podem ser declaradas ou 

implícitas na orientação. Da mesma forma, um desenvolvedor de equipe deve determinar que 

evidências irão indicar que os adultos aprenderam o conhecimento pretendido ou a habilidade antes 

de planejar as diversas atividades da oficina. 

O desafio se apresenta na hora da avaliação. Três professores diferentes podem todos estar 

trabalhando com os mesmas orientações curriculares, mas se suas avaliações variam 

consideravelmente, como é que vamos saber quais alunos alcançaram o quê? O acordo quanto à 

evidência necessária de aprendizado leva a uma maior coerência curricular e a uma verificação 

mais confiável pelos professores. Igualmente importante é o ganho a longo prazo na percepção do 

professor, do estudante e dos pais quanto ao que conta e ao que não conta como evidência de 

cumprimento de objetivos de aprendizagem complexos. 

Essa visão de se concentrar intensamente na aprendizagem desejada não é nem um pouco radical 

ou nova. Tyler (1949) descreveu a lógica do planejamento reverso de forma clara e sucinta há mais 

de 50 anos:  

Objetivos educacionais se tornam os critérios pelos quais os materiais são 

selecionados, o conteúdo é descrito, os procedimentos de instrução são 

desenvolvidos e os testes e exames são preparados... 

A proposta de uma declaração de objetivos serve para indicar que tipos de 

mudanças devem ocorrer no aluno para que as atividades de instrução 
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possam ser planejadas e desenvolvidas de uma forma susceptível de atingir 

estes objetivos. (pp. 1, 45)  

Em  seu famoso livro, Como resolvê-lo (How to Solve It), publicado originalmente em 1945, Polya 

discute especificamente o “pensar reversamente” como uma estratégia de resolução de problemas, 

remetendo-se aos gregos:  

Há certa dificuldade psicológica em inverter, afastar-se da meta, em 

trabalhar de forma reversa.. No entanto, não é preciso ser um gênio para 

resolver um problema concreto trabalhando de forma reversa; qualquer um 

pode fazê-lo com um pouco de senso comum. Nós nos concentramos no fim 

desejado, visualizamos a posição final em que gostaríamos de estar. De que 

posição anterior poderíamos partir para chegar lá? (p. 230) 

Essas observações são antigas. O que talvez oferecemos de novo aqui é um processo útil, um 

modelo, um conjunto de ferramentas e padrões de planejamento para tornar o plano e a 

performance dos alunos resultante mais suscetíveis por meio do planejamento do que pela sorte. 

Como pondera um professor da quarta série do Ensino Fundamental de Alberta, Canadá: “Assim 

que eu encontrei uma maneira de definir o fim de forma clara em minha mente, o resto da unidade 

se ‘encaixou’”. 

Os pecados capitais do planejamento baseado em cobertura e do baseado em atividades são a 

expressão do fracasso de se pensar sobre a proposta na forma de planejamento reverso. Com isso 

em mente, vamos revisitar as duas vinhetas fictícias mencionadas na Introdução. Na vinheta da 

festa junina, a unidade parece se centrar em um tema particular (festa junina), por meio de um 

objeto familiar e específico (milho). No entanto, como a representação revela, a unidade não tem 

profundidade real, porque não há aprendizagem duradoura para os alunos obterem. O trabalho é 

“mãos na massa” sem ter “mente ligada”, porque os alunos não precisam (e não são realmente 

desafiados) de extrair ideias ou conexões sofisticadas. Eles não têm de trabalhar para a 

compreensão; eles só precisam de exercer a atividade. (Aliás, é comum premiar os alunos pelo 

mero engajamento, e não pela compreensão. O engajamento é necessário, mas não suficiente, 

como um resultado final.) 

Além disso, quando você examina a unidade da festa junina, torna-se claro que ela não tem 

prioridades explícitas – as atividades parecem ter o mesmo valor. O papel dos estudantes é apenas 

participar em atividades geralmente agradáveis, sem ter de demonstrar que eles compreendem 

quaisquer grandes ideias centrais do assunto (perdoe-me o soco). Todo ensino baseado em 

atividades, ao contrário do ensino baseado em resultados, compartilha a fraqueza da unidade da 

festa junina: pouca coisa do planejamento exige que os alunos colham frutos intelectuais da 

unidade (desculpe-me!). Poder-se-ia caracterizar essa abordagem orientada pela atividade como 

“fé na aprendizagem por osmose”. É provável que alguns alunos individuais aprendam algumas 
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coisas interessantes sobre a festa junina ou a colheita do milho? Claro. No entanto, na ausência de 

um plano de aprendizagem com metas claras, qual é a probabilidade de que os alunos desenvolvam 

compreensões comuns, das quais lições futuras poderão partir? Não é grande.  

Na vinheta da aula de História Mundial, o professor cobre uma vasta quantidade de conteúdo 

durante o último trimestre do ano. No entanto, em sua marcha atormentada para cobrir o livro 

didático, ele aparentemente não considera o que os estudantes irão compreender por meio do 

material ou como irão aplicá-lo. Que tipo de suportes intelectuais são fornecidos para guiar esses 

alunos por ideias importantes? De que forma se espera que esses estudantes usem essas ideias para 

dar sentido a inúmeros fatos? Que objetivos de desempenho ajudariam os alunos a saber como 

fazer anotações da forma mais efetiva ao final do curso? O ensino baseado na cobertura do 

conteúdo equivale a um(a) professor(a) meramente falando, riscando elementos de sua lista de 

conteúdos a cumprir e seguindo em frente, independentemente de os alunos entenderem ou estarem 

confusos. Essa abordagem poderia ser chamada de “ensinando por menção”. O ensino orientado 

para a cobertura do conteúdo normalmente se baseia em um livro didático, que define o conteúdo 

e a sequência de instrução. Em contraste, nós propomos que um ensino orientado pelos resultados 

utilize o livro didático como um recurso, e não como o programa.  

 

Um modelo de planejamento reverso  

Tendo descrito o processo do planejamento reverso, vamos agora colocá-lo em um formato útil – 

um modelo para professores utilizarem na concepção de unidades que foquem o processo de 

compreensão.  

Muitos educadores têm observado que o planejamento reverso é o senso comum. No entanto, 

quando eles começam a aplicá-lo, descobrem que ele não parece natural. Trabalhar dessa forma 

pode parecer um pouco estranho e dispendioso até que nos habituemos a ela. Mas o esforço vale a 

pena, assim como a curva de aprendizagem proporcionada por um bom programa de computador 

vale a pena. De fato, nós entendemos Planejamento para a Compreensão como um programa de 

computador: um conjunto de ferramentas para fazer com que você seja, ao final, mais produtivo. 

Assim, um fundamento prático do planejamento para a compreensão é um modelo de planejamento 

que se destina a reforçar os hábitos apropriados da mente necessários para completar 

planejamentos focados no desenvolvimento da compreensão do estudante e evitar os hábitos que 

estão no coração dos pecados capitais do planejamento orientado por atividades e pelo 

planejamento orientado pela cobertura.  

A Figura 1.2 fornece um olhar preliminar do modelo de planejamento reverso sob a forma de uma 

página com perguntas-chave do planejamento, incluídas em vários campos. Esse formato orienta 

o professor pelos vários elementos da metodologia de planejamento reverso, ao mesmo tempo em 
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que, visualmente, passa a ideia do planejamento reverso. Os últimos capítulos apresentam uma 

descrição mais completa do modelo e cada um dos seus campos.  

Embora essa versão de uma página do modelo não permita a inclusão de muitos detalhes, ela tem 

várias virtudes. Em primeiro lugar, ela fornece uma visão de conjunto do planejamento reverso, 

sem parecer opressiva. Em segundo lugar, ela permite uma rápida checagem de alinhamento – em 

que medida a avaliação (Estágio 2) e as atividades de aprendizagem (Estágio 3) estão alinhadas 

com os objetivos identificados (Estágio 1). Em terceiro lugar, o modelo pode ser usado para avaliar 

unidades existentes que os professores ou a secretaria de educação desenvolveram. Enfim, o 

modelo de uma página fornece um quadro inicial do planejamento. Temos também uma versão de 

muitas páginas que permite um planejamento mais detalhado, incluindo, por exemplo, um 

Esquema de Tarefa de Desempenho e um calendário diário para a listagem e sequenciamento dos 

principais eventos de aprendizagem.  

 

 

Figura 1.2Modelo de uma página com perguntas de planejamento para professores 

Estágio 1 – Resultados Desejados 

Metas estabelecidas: 

• De quais objetivos relevantes (por exemplo, orientações curriculares de conteúdo, objetivos do 

curso ou programa, resultados de aprendizagem) este planejamento irá tratar? 

 

Compreensões 

Os alunos vão compreender que... 

• Quais são as grandes ideias? 

• Que compreensões específicas sobre elas 

são desejadas? 

• Quais são as incompreensões/equívocos 

previsíveis? 

Perguntas Essenciais  

• Que perguntas provocativas irão promover 

a investigação, a compreensão e a 

transferência da aprendizagem? 

Os alunos’’’ vão saber...                                                   Os estudantes vão ser capazes de... 

• Que conhecimentos e habilidades-chave  

os estudantes irão adquirir como resultado  

desta unidade? 

• O que eles devem, eventualmente, ser  

capazes de fazer como resultado de tais  

conhecimentos e habilidades?  

Estágio 2 – Evidências de Aprendizagem  

Tarefas de Desempenho 

• Por meio de que tarefas de desempenho 

autênticas os estudantes irão demonstrar as 

compreensões desejadas? 

Outras Evidências 

• Por meio de quais outras evidências (por 

exemplo, questionários, testes, projetos 

acadêmicos, observações, trabalhos de 
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• Por meio de que critérios evidências da 

compreensão serão julgadas? 

casa, revistas) os alunos irão demonstrar 

que conquistaram os resultados desejados? 

• Como é que os alunos irão refletir sobre a 

sua própria aprendizagem e auto avaliá-la?  

Estágio 3 – Plano de Aprendizagem 

Atividades de Aprendizagem  

Que experiências de aprendizagem e de instrução irão capacitar os alunos para alcançar os resultados 

desejados?  

 

Como o planejamento vai:  

 

O = Ajudar os alunos a saber para onde unidade está indo ou que se espera? Ajudar o professor a saber 

de onde os estudantes estão vindo (conhecimento prévio, interesses)? 

P = Prender a atenção dos alunos e mantê-los interessados? 

E = Equipar estudantes, ajudá-los a experimentar as ideias-chave e explorar as questões 

R = Oferecer oportunidades de repensar e rever suas compreensões e trabalho? 

A = Permitir que os alunos avaliem o próprio trabalho e suas implicações? 

A = Adaptar-se às diferentes necessidades, interesses e capacidades dos alunos? 

O = Organizar-se para maximizar o envolvimento inicial e contínuo, bem como a aprendizagem eficaz? 

 

Nós regularmente observamos que os professores começam a internalizar o processo de 

planejamento reverso ao mesmo tempo em que trabalham com esse modelo. O estágio 1 requer de 

planejadores que considerem o que eles esperam que os alunos compreendam e, em seguida, 

enquadrem as compreensões em termos de perguntas. Ao completar as duas primeiras seções do 

primeiro estágio do modelo, os usuários são solicitados a identificar as Compreensões e as 

Questões Essenciais para estabelecer um contexto mais amplo no qual a unidade será inserida.  

O estágio 2 solicita ao planejador que considere uma variedade de métodos avaliativos para a 

coleta de evidências das compreensões desejadas. O organizador gráfico de duas caixas oferece 

espaços para especificar as atividades avaliativas específicas a serem utilizadas durante a unidade. 

Os planejadores precisam pensar em termos das evidências obtidas, não em um único teste ou 

tarefa de desempenho. 

O estágio 3 solicita uma lista das principais lições e atividades de aprendizagem. Quando essa lista 

é preenchida, o planejador (e outros) devem ser capazes de discernir o que chamamos os elementos 

“OPERAAO”.  

O formato do modelo oferece um meio para apresentar sucintamente o desenho da unidade; sua 

função é orientar o processo de planejamento. Quando concluído, o modelo pode ser usado para 

autoavaliação, avaliação pelos pares e para partilha do planejamento da unidade completa com 

outros. 
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Para entender melhor os benefícios do modelo para o professor-planejador, vamos analisar um 

modelo completo. A Figura 1.3 apresenta uma versão concluída de três páginas de um modelo para 

uma unidade de alimentação. 

Observe que o modelo na Figura 1.3 dá suporte à forma de pensar do planejamento reverso ao 

tornar os objetivos de longo prazo muito mais explícitos do que é o que é considerado típico no 

planejamento de aulas, e nós podemos seguir esses objetivos por meio dos estágios 2 e 3 para 

garantir que o projeto seja coerente. O foco em grandes ideias no estágio 1 é transparente, sem 

sacrificar os elementos mais específicos de conhecimento e habilidade. Finalmente, ao requerer 

diferentes tipos de atividades avaliativas, o modelo nos lembra que normalmente precisamos de 

evidências variadas e de avaliações fundamentadas em desempenho para demonstrar a ocorrência 

de transferência, se a compreensão é o nosso objetivo. 

Padrões de planejamento  

Acompanha o modelo de planejamento para a compreensão um conjunto de padrões relativos a 

cada fase do planejamento reverso. Os padrões oferecem critérios para uso durante o 

desenvolvimento e para o controle de qualidade de planejamentos de unidades completadas. 

Formulados como perguntas, os padrões de planejamento da metodologia de planejamento reverso 

atendem os planejadores de currículo da mesma forma que uma rubrica de pontuação atende aos 

alunos. Quando apresentados aos estudantes antes de eles começarem o trabalho, a rubrica 

proporciona-lhes uma meta de desempenho, ao identificar as qualidades importantes em direção 

as quais eles devem se esforçar. Da mesma forma, os Padrões de Planejamento especificam as 

qualidades de unidades eficazes de acordo com a abordagem do planejamento reverso. A Figura 

1.4  apresenta quatro padrões de planejamento da metodologia de planejamento reverso com os 

respectivos indicadores. 

 

Figura 1.3.Exemplo sobre nutrição  

Estágio 1 – Identificar Resultados Desejados 

Metas Estabelecidas: 

Padrão 6 – Os alunos irão compreender os conceitos essenciais sobre nutrição e dieta. 

- 6a – Os alunos usarão a compreensão sobre nutrição para planejar dietas apropriadas para si e para outros. 

- 6c – Os alunos compreenderão os seus próprios padrões alimentares individuais e as formas como estes 

podem ser melhorados. 
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Quais perguntas essenciais serão consideradas? 

• O que é alimentação saudável? 

• Você se alimenta de forma saudável? Como você sabe? 

• Como é que uma dieta saudável para uma pessoa pode não ser saudável para outra? 

• Por que há tantos problemas de saúde causados por má nutrição, apesar de todas as informações 

disponíveis? 

 

Quais são as compreensões desejadas? 

Os alunos irão entender que... 

• Uma dieta equilibrada contribui para a saúde física e mental. 

• A pirâmide alimentar da Organização Mundial da Saúde apresenta diretrizes relativas para nutrição. 

• As necessidades nutricionais variam de indivíduo para indivíduo de acordo com a idade, nível de 

atividade, peso e saúde em geral. 

• Viver de forma saudável requer que o indivíduo aja com base na informação disponível sobre boa 

nutrição, mesmo que isso signifique modificar hábitos confortáveis. 

Quais conhecimentos e habilidades-chave os alunos irão conquistar como resultado desta unidade?  

Os estudantes vão saber... 

 

• Termos-chave: proteína, gordura, calorias, 

carboidratos, colesterol. 

• Tipos de alimentos de cada grupo 

alimentar e seus valores nutricionais. 

• As orientações da pirâmide alimentar da 

Organização Mundial da Saúde. 

• As variáveis que influenciam as 

necessidades nutricionais. 

• Problemas de saúde geral causados pela 

má nutrição. 

 

Os estudantes vão ser capazes de... 

 

• Ler e interpretar a informação nutricional 

nos rótulos dos alimentos. 

• Analisar dietas pelo valor nutricional. 

• Planejar dietas balanceadas para si e para 

outros. 

 

 

Figura 1.3. (continuação) 

Estágio 2 – Determinar Evidência Aceitável 

Que evidência irá demonstrar que os estudantes estão compreendendo? 

Tarefas de desempenho: 
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Você é o que você come – Os alunos criarão um folheto ilustrado para ensinar as crianças mais novas sobre 

a importância de uma boa nutrição para uma vida saudável. Eles oferecerão aos estudantes mais novos 

ideias para mudar maus hábitos alimentares. 

Alimentando-se – Os alunos desenvolverão um menu de três dias de refeições e lanches para uma 

experiência de acampamento ao ar livre. Eles escreverão uma carta para o diretor do acampamento, 

explicando por que o menu deles deve ser selecionado (indicando que o menu cumpre as recomendações 

da pirâmide alimentar da Organização Mundial da Saúde e é saboroso o suficiente para os alunos). Eles 

incluirão pelo menos uma modificação para uma condição alimentar específica (diabético ou vegetariano) 

ou relacionada a uma religião.  

 

Que outra evidência deverá ser coletada em vista dos resultados desejados do Estágio 1? 

Outras evidências: 

(Por exemplo, testes, questionários, questões abertas, amostras de trabalho, observações)  

Questionário – Os grupos de alimentos e a pirâmide alimentar da OMS 

Questões de resposta construída – Descreva dois problemas de saúde que podem surgir como resultado da 

má nutrição e explique como eles poderiam ser evitados. 

Verificação da habilidade – Interpretar a informação nutricional nos rótulos dos alimentos.  

 

Autoavaliação e reflexão do estudante: 

1. Autoavaliação do folheto “Você é o que você come”. 

2. Autoavaliação do menu do acampamento “Alimentando-se”. 

3. Reflexão acerca do grau em que você come de forma saudável ao final da unidade (em comparação 

com o início).           

 

Estágio 3 – Planejar as Experiências de Aprendizagem  

Que sequência de experiências de ensino e de aprendizagem irá equipar os alunos para que envolvam com 

as compreensões desejadas, desenvolva-as e demonstre-as? Use a seguinte folha para listar as atividades-

chave de ensino e de aprendizagem em sequência. Codifique cada entrada com as iniciais apropriadas dos 

elementos “OPERAAO”. 

1. Comece com uma pergunta inicial (Os alimentos que você come podem causar espinhas?) para chamar 

a atenção dos alunos para os efeitos da nutrição em suas vidas. P 
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2. Apresente as questões essenciais e discuta as tarefas finais de desempenho da unidade (Alimente-se e 

Plano de Ação Alimentar). O 

3. Observação: termos de vocabulário-chave são introduzidos conforme a necessidade pelas diversas 

atividades de aprendizagem e tarefas de desempenho. Os alunos leem e discutem partes relevantes 

selecionadas do livro didático sobre saúde para apoiar as atividades e tarefas de aprendizagem. Como uma 

atividade em curso, os alunos mantêm um gráfico de sua alimentação e consumo de bebidas diário para 

posterior análise e avaliação. E 

4. Apresente uma aula de aquisição de conceito sobre os grupos alimentares. Em seguida, peça aos alunos 

que pratiquem, categorizando as imagens dos alimentos de acordo com o grupo a que pertencem. E 

5. Apresente a pirâmide alimentar e identifique os alimentos em cada grupo. Os alunos trabalham em grupos 

para desenvolver um cartaz da pirâmide alimentar contendo imagens recortadas de alimentos de cada grupo. 

Exiba os cartazes na sala de aula ou no corredor. E 

6. Dê um questionário sobre os grupos de alimentos e sobre a pirâmide alimentar (em formatos 

correspondentes). E 

7. Analise e discuta o folheto de nutrição da OMS. Pergunta para discussão: Todos devem seguir a mesma 

dieta para ser saudável? R 

8. Trabalhando em grupos colaborativos, os alunos analisam a dieta de uma família hipotética 

(deliberadamente desbalanceada) e fazem recomendações para a melhoria da nutrição. O professor observa 

e orienta os estudantes enquanto eles trabalham. A-2 

9. Peça aos grupos que compartilhem a análise de suas dietas e discutam com a classe. E, A-2 (Observação: 

O professor recolhe e avalia as análises em busca de incompreensões que necessitam de atenção 

instrucional.) 

10. Cada estudante projeta um folheto ilustrado sobre nutrição para ensinar as crianças mais novas sobre a 

importância da boa nutrição para uma vida saudável e sobre os problemas associados à má alimentação. 

Essa atividade é concluída fora de aula. E, A-2 

11. Os estudantes trocam os folhetos com os membros de seu grupo para uma avaliação pelos pares com 

base em uma lista de critérios. Permita que os alunos façam revisões com base na devolutiva. R, A-2 

12. Mostre e discuta o vídeo “Nutrição e Você” (Nutrition and You). Discuta os problemas de saúde ligados 

à má alimentação. E 

13. Os estudantes ouvem e questionam um palestrante convidado (nutricionista do hospital local) sobre os 

problemas de saúde causados pela má nutrição. E 

14. Os estudantes respondem a perguntas por escrito: Descreva dois problemas de saúde que podem surgir 

como resultado de uma nutrição deficiente e explique o como mudanças alimentares podem ajudar a evitá-

los. (Estes são recolhidos e avaliados com nota pelo professor.) A 
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15. O professor modela como ler e interpretar informações sobre os valores nutricionais de rótulos de 

alimentos. Em seguida, pede que os alunos pratiquem usando caixas doadas, latas e garrafas (vazias!). E 

16. Os alunos trabalham de forma independente para elaborar o cardápio de três dias do acampamento. 

Avalie e dê a devolutiva sobre o projeto do cardápio do acampamento. Os alunos auto avaliam seus projetos 

e o de seus pares usando rubricas. A-2, A 

17. Na conclusão da unidade, os alunos revisam a sua tabela de alimentação diária concluída e autoavaliam 

a salubridade da sua alimentação. Eles têm notado mudanças? Melhorias? Será que eles notam mudanças 

na forma como eles se sentem? E na sua aparência? A 

18. Os estudantes desenvolvem um “plano de ação alimentar” pessoal para uma alimentação saudável. Estes 

são guardados e apresentados nas próximas reuniões de pais sobre os alunos. E, A-2 

19. Conclua a unidade com a autoavaliação do aluno sobre os seus hábitos alimentares pessoais. Peça a 

cada aluno que desenvolva um plano de ação pessoal para seu objetivo “alimentação saudável”. A, A-2 

Os padrões contribuem para a concepção do trabalho de três maneiras:  

• Como um ponto de referência durante o planejamento – os professores podem verificar 

periodicamente para ver, por exemplo, se as compreensões identificadas são verdadeiramente 

grandes e duradouras, ou se as atividades avaliativas são suficientes. Assim como uma rubrica, as 

perguntas servem como lembretes dos elementos do planejamento que são importantes para 

incluir, como o foco em questões essenciais. 

• Para uso em autoavaliações e em avaliações por pares de rascunhos de projetos – professores e 

pares podem usar os critérios para examinar os seus projetos de unidades, para identificar 

aperfeiçoamentos necessários, como, por exemplo, usando os componentes para aprofundar-se em 

uma ideia abstrata. 

• Para o controle de qualidade de projetos concluídos – os padrões podem então ser aplicados por 

revisores independentes (por exemplo, comissões de currículo) para validar os projetos antes de 

sua distribuição a outros professores. 

 

Figura 1.4 - Padrões para o Planejamento Reverso 

 

Estágio 1 – Em que medida o planejamento foca as grandes ideais de conteúdo alvo? 

Considere o seguinte:  

 

• Os processos de compreensão duradouras são o principal objetivo, baseando-se em grandes 

ideias, transferíveis, no coração da disciplina e na necessidade de descoberta? 
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• Os processos de compreensão selecionados são emoldurados por questões que despertam 

conexões significativas, provocam o inquérito genuíno, o pensamento profundo e incentivam a 

transferência? 

• As questões essenciais são provocativas, discutíveis e com probabilidade de gerar a investigação 

em torno das ideias centrais (em vez de terem uma resposta rápida e evasiva)? 

• Metas adequadas (por exemplo, orientações de currículo, pontos de referência, os objetivos 

curriculares) são identificadas? 

• Conhecimentos e habilidades válidos e baseados na unidade identificados? 

 

Estágio 2 – Em que medida as avaliações fornecem medidas válidas, confiáveis e suficientes dos 

resultados desejados? 

 

Considere o seguinte: . 

• Os alunos são convidados a expor a sua compreensão por meio de tarefas de desempenho 

autênticas? 

• Os instrumentos de atribuição de notas são apropriadas, baseadas em critérios, utilizados para 

avaliar os produtos e a performance dos alunos? 

• São utilizados vários formatos de atividades avaliativas adequadas para fornecer evidências 

adicionais de aprendizagem? 

• As atividades avaliativas são utilizadas como devolutivas para alunos e professores, bem como 

para a verificação? 

• Os alunos são incentivados a se auto avaliar? 

 

Estágio 3 –Em que medida o plano de aprendizagem é eficaz e envolvente? 

 

Considere o seguinte: Será que os alunos... 

• sabem para onde eles estão indo (as metas de aprendizagem), por que o material é importante 

(razão para aprender o conteúdo) e o que é exigido deles (meta da unidade, requisitos de 

desempenho e critérios de avaliação)? 

• estão engajados – empenhados em se aprofundar nas grandes ideias (por exemplo, por meio da 

investigação, pesquisa, solução de problemas e experimentação)? 

• têm oportunidades adequadas para explorar e experimentar grandes ideias e receber instruções 

para equipar-se para o desempenho exigido? 

• têm oportunidades suficientes para repensar, ensaiar, revisar e refinar seu trabalho com base em 

devolutivas oportunas? 

• têm uma oportunidade de avaliar o seu trabalho, refletir sobre sua aprendizagem e estabelecer 

metas? 

 

Considere: O plano de aprendizagem é... 

• adaptado e flexível para atender aos interesses e estilos de aprendizagem de todos os alunos? 

• organizado e sequenciado para maximizar o envolvimento e a eficácia? 

 

Planejamento Geral – Em que medida toda a unidade é coerente, com os elementos de todos os 

três estágios alinhados? 
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Nossa profissão raramente submete unidades e avaliações concebidas por professores a esse nível 

de análise crítica. No entanto, descobrimos que revisões estruturadas realizadas por pares e guiadas 

por padrões de planejamento são extremamente benéficas, tanto para os professores quanto para 

seus projetos (Wiggins, 1996, 1997). Os participantes nas sessões de revisão por pares comentam 

regularmente sobre o valor da partilha, da discussão do currículo e do planejamento das atividades 

avaliativas com os colegas. Nós acreditamos que tais sessões sejam uma abordagem poderosa para 

o desenvolvimento profissional, porque as conversas se concentram na essência do ensino e da 

aprendizagem. 

Não podemos reforçar o suficiente a importância do uso de padrões de planejamento para avaliar 

regularmente o currículo – unidades e cursos existentes, bem como os em desenvolvimento. Muitas 

vezes é difícil para os educadores, tanto para novatos quanto veteranos, habituar-se a autoavaliar 

seus projetos com base em critérios apropriados. A norma que prevalece em nossa profissão parece 

ser: “Se eu trabalhar duro no planejamento, ele será bom.” Os padrões de planejamento da 

metodologia de planejamento reverso ajudam a quebrar essa norma, fornecendo um meio para o 

controle de qualidade. Eles nos ajudam a validar os pontos fortes de nosso currículo, enquanto 

revelam os aspectos que precisam ser melhorados. 

Além de usar os padrões de planejamento da metodologia de planejamento reverso para 

autoavaliação, a qualidade dos produtos do currículo (plano de unidade, avaliação de desempenho, 

planejamento do curso) é invariavelmente reforçada quando os professores participam de uma 

revisão em pares estruturada, em que eles examinam o planejamento de unidades uns dos outros e 

compartilham comentários e sugestões de melhoria. Esses comentários “de amigos críticos” 

fornecem uma devolutiva para os planejadores, ajudam professores a internalizar as qualidades de 

um bom planejamento e oferecem oportunidades para conhecer modelos de planejamento 

alternativos. (“Puxa, eu nunca pensei em começar uma unidade com um problema. Acho que vou 

tentar isso na minha próxima unidade.”)  

 

Ferramentas de planejamento 

Além dos padrões de planejamento, desenvolvemos e refinamos um conjunto abrangente de 

ferramentas de planejamento para apoiar professores e desenvolvedores de currículo. Esse é um 

trabalho árduo! Descobrimos que uma variedade de estruturas – organizadores, folhas de ideia e 

exemplos – ajudam educadores a produzir planejamentos de alta qualidade.   

Acreditamos que um bom modelo serve como uma ferramenta inteligente. Ele fornece mais do 

que um lugar para inserir as ideias. Ele foca e orienta o pensamento do planejador durante todo o 
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processo de planejamento para tornar mais provável um trabalho de alta qualidade. Na prática, 

planejadores de currículo trabalham a partir de uma cópia de um modelo, apoiados por ferramentas 

de planejamento específicas e numerosos exemplos preenchidos de bons projetos de unidade. 

Dessa forma, nós praticamos o que pregamos com os alunos. Modelos e padrões de planejamento 

são fornecidos na frente para orientar a performance do planejador desde o princípio. 

Mas por que nos referimos ao modelo, padrões de projeto e ferramentas de planejamento 

correspondentes como “inteligentes”? Assim como uma ferramenta física (por exemplo, um 

telescópio, um automóvel ou um aparelho auditivo) amplia as capacidades humanas, uma 

ferramenta inteligente melhora o desempenho em tarefas cognitivas, tais como planejamento de 

unidades de aprendizagem. Por exemplo, um organizador gráfico eficaz, tal como um mapa 

conceitual de uma história, ajuda os alunos a internalizar os elementos seus elementos de forma a 

aumentar a sua capacidade de leitura e produção de histórias. Da mesma forma, por usar 

rotineiramente o modelo e as ferramentas de planejamento, os usuários provavelmente irão 

desenvolver um modelo mental das ideias-chave apresentadas neste livro: a lógica do 

planejamento reverso, pensar como um assessor, as facetas da compreensão, elementos 

OPERAAO e os padrões de planejamento. 

Ao apresentar os elementos do Planejamento para a Compreensão de forma tangível (isto é, o 

modelo e as ferramentas de planejamento), buscamos dar suporte a educadores no aprendizado e 

aplicação dessas ideias. Assim, as ferramentas de planejamento são como “rodinhas laterais de 

treinamento”, as quais proporcionam uma fonte de estabilidade durante esses períodos de 

desequilíbrio provocados por novas ideias que podem desafiar hábitos estabelecidos e 

confortáveis. No entanto, assim que as ideais-chave do Planejamento para a Compreensão são 

internalizadas e regularmente aplicadas, o uso explícito das ferramentas se torna desnecessário, 

assim como o ciclista iniciante abandona as rodinhas após alcançar o equilíbrio e a confiança. 

 

Alerta de Equívoco 

Embora os três estágios apresentem uma lógica de planejamento, não se trata, na realidade, de um 

processo passo-a-passo. Como discutimos no Capítulo 11, não confunda a lógica do produto final 

com o confuso processo do trabalho de planejamento. Não importa onde você começa ou como 

procede, desde que você acabe com um projeto coerente, que reflita a lógica dos três estágios. O 

esboço final de uma aula da faculdade que flui suavemente raramente reflete o processo de 

pensamento vai e volta (iterativo) que fez parte de sua criação. 

 

Planejamento reverso em ação com Bob James 
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Ambiente: Nós estamos dentro da cabeça de Bob James, um professor de 6a série em uma Escola 

de Ensino Fundamental, quando ele começa a planejar uma unidade de três semanas sobre 

nutrição. Seu último planejamento será a unidade fornecida acima na Figura 1.3. A metodologia 

de planejamento reverso é nova ao Bob, então seu projeto vai se desdobrar e ser revisto ao longo 

do tempo. Ao longo do livro, mostraremos seu pensar – e repensar – ao mesmo tempo em que ele 

considera o significado completo dos elementos do modelo.  

 

• Estágio 1: Identificar os resultados desejados 

O modelo me pede para destacar os objetivos da unidade, e para mim isso significa me basear em 

nossas orientações curriculares estaduais. Ao rever as nossas orientações em matéria de saúde, eu 

encontrei três orientações de conteúdo sobre nutrição que fazem referência a esse nível de idade: 

• Os alunos irão compreender conceitos essenciais sobre nutrição.  

• Os alunos irão compreender elementos de uma dieta balanceada. 

• Os alunos irão compreender seus próprios padrões alimentares e modos pelos quais esses 

padrões podem ser melhorados. 

Usando essas orientações como ponto de partida, eu preciso decidir o que eu quero que meus 

alunos levem desta unidade. Sempre foquei em conhecimentos e habilidades: conhecimento da 

pirâmide alimentar, a capacidade de ler rótulos em lojas e em casa, e assim por diante. Embora eu 

nunca tenha deliberadamente pensado em compreensões especificamente, eu gosto do conceito e 

acho que ele vai me ajudar a orientar o meu ensino e meu limitado tempo de aula para os aspectos 

verdadeiramente importantes desta unidade. 

Quando eu penso sobre isso, eu acho que o que estou buscando tem a ver com uma compreensão 

dos elementos de uma boa alimentação para que os alunos possam planejar uma dieta balanceada 

para si e para outros. As grandes ideias têm a ver com nutrição e planejamento de refeições de uma 

forma viável. Portanto, as perguntas importantes são E então, o que é bom para você? O que não 

é? Como você sabe? O que faz com que seja difícil saber o que significa comer direito e como 

fazê-lo? (O gosto bom da junk food torna difícil!) 

Essa ideia é claramente importante, porque o planejamento de cardápios nutritivos é uma 

necessidade autêntica ao longo da vida e uma forma de aplicar esse conhecimento. No entanto, eu 

ainda estou um pouco confuso sobre o que “uma compreensão” significa neste contexto. Eu preciso 

continuar refletindo sobre o que é a compreensão e sobre como ela vai além do conhecimento 

específico e da utilização deste. Afinal de contas, os conceitos básicos de nutrição são bastante 

simples, como são as habilidades de planejamento de cardápio. Há algo na unidade que requer, 

assim, uma descoberta aprofundada e deliberada? Há incompreensões típicas, por exemplo, que 

eu deveria focar mais deliberadamente?  
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Bem, ao pensar sobre isso, eu descobri que muitos estudantes nutrem os dois equívocos: se o 

alimento é bom para você, ele deve ter um gosto ruim; se é vendido em lugares famosos e 

populares, ele deve ser bom. Um dos meus objetivos nesta unidade é o de desmascarar esses mitos 

para que os alunos não tenham uma aversão automática a uma alimentação saudável e não comam 

comida não saudável em demasia. Em termos de potencial de engajamento, não há problema 

algum. Qualquer coisa que tenha a ver com comida ganha a atenção de crianças de 10 a 11 anos. 

E existem alguns pontos no planejamento de cardápio (tais como equilibro entre custo, variedade, 

gosto e necessidades dietéticas) que não são óbvios. Essa maneira de pensar sobre a unidade irá 

permitir-me focar melhor esses pontos.  

 

 

• Estágio 2: Determinar evidências aceitáveis 

Vou me estender um pouco aqui. Tipicamente, em uma unidade de três ou quatro semanas como 

esta, eu dou um ou dois questionários; monto um projeto, ao qual atribuo nota; e concluo com um 

teste (geralmente de múltipla escolha ou de correspondência). Embora essa abordagem de 

avaliação torne dar notas e justificá-las bastante fácil, eu sempre me senti um pouco desconfortável 

com o fato de que essas avaliações não refletem o objetivo da unidade e de que a nota do projeto, 

muitas vezes, tem mais a ver com esforço do que com as ideias-chave. Eu acho que tendo a testar 

o que é fácil de testar em vez de avaliar em função dos meus objetivos mais profundos, que estão 

acima e para além de informações nutricionais. Na verdade, uma coisa que sempre me perturbou 

é o fato de que as crianças tendem a se concentrar em suas notas, em vez de na sua aprendizagem. 

Talvez a forma como eu vinha usando a avaliação – mais para fins de classificação do que para 

ajudar a formar e documentar a aprendizagem – tenha contribuído um pouco para essa atitude 

delas. 

Agora eu preciso pensar sobre o que poderia servir como evidência das ideias que estou focando. 

Depois de analisar alguns exemplos de tarefas de desempenho e discutir ideias “aplicação” com 

meus colegas, decidi provisoriamente pela seguinte tarefa:  

Porque estamos aprendendo sobre nutrição, o diretor do acampamento do centro de educação ao 

ar livre nos pediu para propor um cardápio nutricionalmente balanceado para a nossa viagem de 

três dias ao centro, que acontecerá mais para frente neste ano. Usando as diretrizes da pirâmide 

alimentar e as informações nutricionais nos rótulos dos alimentos, crie um plano para três dias, 

incluindo três refeições e três lanches (da manhã, da tarde e da fogueira). Seu objetivo: um 

cardápio saboroso e nutricionalmente balanceado.  

Estou animado com essa ideia, porque ela pede aos alunos que demonstrem o que eu realmente 

quero que eles carreguem da unidade. Essa tarefa também se liga bem a um de nossos projetos da 
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unidade: analisar a dieta de uma família hipotética por uma semana e propor maneiras de melhorar 

a nutrição dela. Com essa tarefa e esse projeto em mente, eu posso agora usar meus testes para 

verificar os conhecimentos dos alunos acerca dos grupos alimentares e das recomendações da 

pirâmide alimentar, e um teste mais longo para verificar a compreensão deles acerca de como uma 

dieta nutricionalmente deficiente contribui para problemas de saúde. Veja só! Este é um dos 

melhores planos de avaliação eu já projetei para uma unidade, e eu acho que a tarefa vai motivar 

os alunos, bem como fornecer evidências da compreensão deles. 

• Estágio 3: Planejar experiências de aprendizagem e instrução  

Esta é a minha parte favorita do planejamento – decidir quais atividades os alunos vão fazer durante 

a unidade e que recursos e materiais vamos precisar para essas atividades. Mas de acordo com o 

que eu estou aprendendo sobre o planejamento reverso, eu vou precisar pensar primeiro a respeito 

de quais conhecimentos e habilidades essenciais meus alunos precisarão para serem capazes de 

demonstrar na verificação das aprendizagens as compreensões de que estou buscando.  

Bem, eles precisam saber sobre os diferentes grupos alimentares e os tipos de alimentos 

encontrados em cada grupo para que eles possam entender as recomendações da pirâmide 

alimentar da Organização Mundial da Saúde. Eles também precisam saber sobre as necessidades 

nutricionais humanas de carboidratos, proteínas, açúcar, gordura, sal, vitaminas e minerais, e sobre 

os vários alimentos que os fornecem. Eles terão de aprender sobre as necessidades diárias mínimas 

desses elementos nutricionais e sobre diferentes problemas de saúde que decorrem da má nutrição. 

Em termos de habilidades, eles terão de aprender como ler e interpretar os rótulos nutricionais dos 

alimentos e como aumentar ou diminuir uma receita, porque essas habilidades são necessárias para 

o projeto final – o planejamento de cardápios saudáveis para o acampamento.  

Passo agora às experiências de aprendizagem. Vou usar os recursos que tenho coletado ao longo 

dos últimos anos – um panfleto do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos sobre os 

grupos de alimentos e as recomendações da pirâmide alimentar; um vídeo maravilhoso, “Nutrição 

para Você” (Nutrition for You); e, é claro, o nosso livro didático sobre saúde (que agora pretendo 

usar seletivamente). Como eu tenho feito nos últimos três anos, eu vou convidar o nutricionista do 

hospital local para falar sobre dieta e saúde e sobre como planejar cardápios saudáveis. Tenho 

notado que as crianças realmente prestam atenção a um usuário real das informações que eles estão 

aprendendo. 

Meus métodos de ensino vão seguir meu padrão básico – uma mistura de instrução direta, métodos 

indutivos, trabalho em grupo de aprendizagem cooperativa e atividades individuais.  

Planejar de forma reversa para produzir esse novo projeto tem sido útil. Agora eu posso ver e 

afirmar com mais clareza que conhecimentos e habilidades são essenciais, dadas as minha metas 

para a unidade. Eu vou ser capaz de me concentrar nos aspectos mais importantes do tópico (e 
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sentir um pouco de alívio por não estar cobrindo tudo). É também interessante perceber que, apesar 

de algumas seções dos capítulos de livros didáticos sobre nutrição serem especialmente úteis (por 

exemplo, as descrições de problemas de saúde decorrentes da má nutrição), outras seções não são 

tão informativas como os recursos que eu vou usar agora (o folheto e o vídeo). Em termos de 

avaliação, agora eu sei mais claramente o que eu preciso avaliar usando questionários e testes 

tradicionais, e porque a tarefa de desempenho e o projeto são necessários para que os alunos 

demonstrem sua compreensão. Eu estou começando a entender o planejamento reverso. 

Comentários sobre o processo de planejamento  

Observe que o processo de desenvolvimento do projeto da unidade de projeto de nutrição revela 

quatro aspectos-chave do planejamento reverso: 

1. As atividades avaliativas – as tarefas de desempenho e respectivas fontes de evidências são 

pensadas antes de as aulas estarem totalmente desenvolvidas. As atividades avaliativas servem 

como alvos de ensino para orientar melhor a instrução e a edição de planos de lições passadas, 

porque elas definem em termos bem específicos o que nós queremos que os alunos compreendam 

e sejam capazes de fazer. O ensino é, dessa forma, pensado como uma performance de 

capacitação. Essas atividades avaliativas também orientam as decisões sobre o conteúdo que 

precisa ser enfatizado e sobre o que não é realmente essencial. 

2. É possível que atividades e projetos conhecidos e preferidos tenham de ser modificados à luz da 

evidência necessária para avaliar os padrões visados. Por exemplo, se a unidade da festa junina 

descrita na Introdução tivesse sido planejada usando esse processo de planejamento reverso, 

revisões em algumas das atividades seriam esperadas para dar mais suporte aos resultados 

desejados.  

3. Os métodos de ensino e os recursos materiais são escolhidos por último, com a professor tendo 

em mente o trabalho que os alunos deverão produzir para alcançar um grau de conhecimento. Por 

exemplo, em vez de focar a aprendizagem colaborativa porque ela é uma estratégia popular, a 

questão, do ponto de vista do planejamento reverso, torna-se: Quais estratégias de ensino serão 

mais eficazes para nos ajudar a alcançar os nossos objetivos? A aprendizagem colaborativa pode 

ou não ser a melhor abordagem, considerados os estudantes e os padrões específicos. 

4. O papel de principal recurso do livro didático pode ser substituído pelo de suporte. De fato, ao 

planejar a unidade de nutrição, o professor do sexto ano percebeu as limitações de contar com o 

livro didático para atingir seu objetivos. Dados outros recursos valiosos (os materiais da 

Organização Mundial da Saúde, o vídeo e o nutricionista), ele deixou de sentir necessidade de 

cobrir o livro palavra por palavra.  

Esse olhar introdutório tem como objetivo apresentar um esboço preliminar de uma visão global 

de uma abordagem de planejamento reverso. Bob James irá refinar o seu plano de unidade (e mudar 
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a direção do pensamento algumas vezes) ao mesmo tempo em que tiver mais clareza sobre 

compreensão, questões essenciais, atividades avaliativas válidas e atividades de aprendizagem 

relacionadas a estes. 

 

 




