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RESUMO 

 

 O presente trabalho apresenta um estudo do processo de ensino-

aprendizagem que tem como objetivo, delinear procedimentos e técnicas de 

ensino que promovam uma prática pedagógica eficiente, enriquecedora, 

dinâmica e significativa. Não se admite mais afirmar que somente o aluno 

aprende no processo de ensino-aprendizagem. Portanto, o professor também 

aprende, e muito. A proposta desse trabalho fundamenta-se nessa visão 

horizontal em que professor e aluno ensinam e aprendem simultaneamente; 

ambos constroem conhecimentos, trocam experiências e ensinamentos. O 

ensino e a aprendizagem, embora estando relacionados, constituem atividades 

diferentes. Partindo dessa premissa são destacadas essas diferenças e a 

dinâmica que envolve a efetiva aprendizagem. De acordo com a Psicologia 

Educacional se faz necessário considerar as características individuais no 

relacionamento interpessoal, pois elas influem decisivamente no 

comportamento, tanto de alunos quanto de professores. Contudo, são tratadas 

as diferenças individuais e suas aplicações no contexto escolar. Visando o 

enriquecimento da didática em sala de aula, é sugerido o desenvolvimento de 

cinco habilidades de ensino que aumentam a competência do professor para 

se comunicar e conduzir a situação de ensino-aprendizagem, de forma 

envolvente e significativa. Como parte essencial do processo, o planejamento é 

visto como uma necessidade em todos os campos da atividade humana. Assim 

são vistos os procedimentos que emanam o ato de planejar no contexto 

escolar, desde o conceito, as finalidades, a formulação, até a avaliação. Ou 

seja, a análise da coerência do planejamento, que facilita o trabalho do 

educador e oferece maiores garantias de alcançar os resultados esperados. A 

avaliação é um tema complexo, visto que, durante muito tempo foi concebida 

como um momento isolado do ensino. Porém, a cada dia ganha um enfoque 

mais abrangente e dinâmico, passando a ser encarada como um processo 

constante e contínuo, em que há predominância dos aspectos qualitativos 

sobre os quantitativos. Assim, é analisada a sistemática de avaliação, a sua 



importância e os cuidados essenciais na sua aplicação. E por fim são 

fornecidos subsídios para uma atividade docente competente e significativa, 

com sugestões práticas que levam a uma visão diferenciada da prática 

educacional. Dentre estas, estão os hábitos adotados pelos professores 

fascinantes e uma mostra da Instituição de Ensino ideal, capaz de gerar a 

educação dos nossos sonhos. Portanto, sugere-se uma nova postura do 

educador que o transforma efetivamente em um mestre fascinante e 

inesquecível. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



METODOLOGIA 

 

Entende-se por metodologia o caminho do pensamento e a prática 

exercida na abordagem da realidade. Enquanto abrangências de concepções 

teóricas de abordagem, a teoria e metodologia caminham juntas, inseparáveis. 

O método é necessário e precisa-se de parâmetros para conduzir ao 

conhecimento. Porém, a marca da criatividade é indispensável em qualquer 

trabalho de investigação. 

Com vistas a essa criatividade, este trabalho contempla uma pesquisa 

bibliográfica e virtual para a fundamentação teórica do projeto. Essa pesquisa 

oferece reflexões, análises de opiniões e confronto de idéias que aportem 

discussões, teorias e conceitos referentes ao tema em questão. 

Consta estudo das obras dos autores: Augusto Cury, Paulo Freire, 

Pedro Demo, Arilda Shimidt Godoy, Juan Diaz Bordenave, Celso Antunes, 

Tereza Cristina Rego, Ângelo Dalmás, entre outros. 

A produção textual é desenvolvida em seis capítulos, dentro dos 

parâmetros exigidos para um trabalho monográfico.  Trabalho esse, que 

apresenta como essência, um novo instrumento de estudo e subsídio para que 

o professor possa conduzir melhor sua prática docente.  

Tem como objeto de estudo, a prática docente do ensino superior em 

cursos de graduação. Porém, entende-se que é um estudo aplicável a outros 

níveis de ensino, desde que sejam feitas as devidas adaptações.  

Analisa-se a postura do professor em sala de aula e sugere uma nova 

visão didática, onde ele possa adotar uma conduta competente e envolvente 

através do desenvolvimento de habilidades e técnicas de ensino. 

Portanto, pressupõe um estudo relevante que permita a apresentação 

de procedimentos, técnicas e subsídios necessários para a otimização e 

competência na atividade docente superior. 
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INTRODUÇÃO 

 

O trabalho proposto trata a didática do ensino superior em cursos de 

graduação. Ou seja, a importância e a necessidade do desenvolvimento de 

habilidades e técnicas de ensino para que o professor possa, de forma 

envolvente e competente, alcançar a otimização na sua atividade docente.  

Pensar educação enquanto processo de construção do conhecimento 

faz-se necessária uma reflexão cuidadosa acerca de todo o processo 

pedagógico. Até bem pouco tempo, valorizou-se o que devia ser ensinado, 

acreditando-se que assim estaria sendo valorizado o conhecimento. No 

entanto, a falta de habilidade por falta de alguns docentes tem provado o 

contrário. Sugerindo então, novas formas de pensar a prática pedagógica. 

O conhecimento não está sendo entendido como algo inerente ao 

indivíduo, construído a partir de uma trajetória histórica e social, sob a 

influência de fatores antropológicos, culturais, psicológicos, entre outros.  

O elemento determinante do processo é a atuação do próprio aluno na 

empreitada de construir significados sobre os conteúdos. Porém, percebe-se a 

inabilidade do professor em conduzir os alunos a modificar, enriquecer, 

construir novos instrumentos de ação e interpretação do objeto de estudo.  

Como se pode contextualizar o objeto de ensino-aprendizagem e gerar 

nos alunos a capacidade de compreender e intervir na realidade com a 

autonomia, de forma consciente e desalienada?   

Numa perspectiva transformadora, como a ação pedagógica deve 

buscar aquilo que é fundamental no ensino, no sentido de desenvolver 

competências e habilidades que possibilitem ao educando, resolver problemas 

e ter uma compreensão crítica da sociedade como um todo, e que ele se 

perceba como elemento integrante e participante do mundo social? 

Alguns docentes têm conduzido o processo de ensino sem a adoção de 

uma conduta adequada e necessária que possibilite o alcance do sucesso na 

atividade pedagógica.   



 

 

10
Como é possível o profissional docente de nível superior alcançar, de 

forma eficiente e eficaz, a otimização do processo de ensino-aprendizagem? 

Diante de falhas no processo de ensino-aprendizagem na educação 

superior, faz-se necessário um estudo que faça emergir os problemas e 

deficiências na atividade docente. 

Em muitos casos, o professor não tem essa percepção e não consegue 

visualizar a complexidade dessas falhas e nem tampouco, saná-las.   

Em uma proposta educacional é de extrema relevância mostrar que é 

possível reverter essa situação através de uma nova visão do processo 

educacional.  

E na pretensão de buscar novas perspectivas e de descobrir novos 

caminhos para a educação, entende-se que seja possível realizar um trabalho 

rico e interessante. Trabalho esse que pressupõe oferecer aos docentes, 

informações e sugestões que possam aprimorar seus conhecimentos. E 

também conduzi-los a adotar uma postura adequada com o desenvolvimento 

de habilidades básicas de ensino, para que venham a atuar de forma 

competente e envolvente na prática docente. 

Portanto, o presente trabalho apresenta um estudo, delineando 

procedimentos e técnicas da prática docente do ensino superior, com vistas a 

alcançar de forma eficiente e eficaz o sucesso no processo de ensino-

aprendizagem. 

A partir dessa premissa, trata-se também o processo de ensino-

aprendizagem, estabelecendo a diferença entre ensinar e aprender; o 

planejamento do processo de ensino-aprendizagem, reconhecendo as suas 

finalidades; as habilidades básicas de ensino; as diferenças individuais e suas 

aplicações na dinâmica educacional, dentro da psicologia educacional; a 

sistemática de avaliação, reconhecendo os cuidados essenciais para sua 

elaboração e aplicação; e fornecendo subsídios para uma prática pedagógica 

competente e fascinante. 

A educação está na pauta das discussões mundiais. Em diferentes 

lugares do mundo discute-se cada vez mais o papel essencial que ela 
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desempenha no desenvolvimento das pessoas e das sociedades. Educadores 

e profissionais apontam novas perspectivas para a educação brasileira. 

Talvez a grande “descoberta” na área da educação hoje esteja na 

consciência de que o processo de ensino-aprendizagem é um processo de 

comunicação.  Tanto é que já começou a ser proposta uma nova carreira: o 

Educomunicador. 

A consciência da complexidade do fenômeno comunicação-educador 

tem levado alguns especialistas a proporem que o professor seja formado 

pelas escolas de comunicação.  

Contudo, pressupõe a necessidade de se tratar algumas habilidades de 

ensino que aumentam a competência do professor para se comunicar.  

É necessário que o educador desenvolva uma postura que incentive e 

mantenha vivo o gosto dos alunos pelos estudos de forma a motivá-los a expor 

suas dúvidas, sua expressão de idéias e sua vontade de conhecer. 

Não há receitas ou verdades absolutas e cada um busca seu próprio 

aprender, seu próprio caminho, seu próprio esforço, seu próprio sonho. Porém, 

é possível transformar o aprender em algo realmente significativo, se partirmos 

do princípio de que aprender não é memorizar e, ensinar não é repassar 

conteúdos prontos. 

A prática pedagógica requer uma conduta interessante e envolvente. A 

postura que o professor assume em sala de aula interfere no desempenho da 

turma, embora não se dê a devida importância a fatores afetivos. É por meio do 

vínculo existente entre o professor e cada um dos alunos que a aprendizagem 

acontece. 

Desenvolver habilidades cognitivas permite ao professor, visualizar 

aprendizagens significativas que levam à construção de conhecimento e à 

alegria de aprender misturada a de ensinar. Mas, além disso, o educador deve 

fazer com que todos se sintam em condições de aprender, considerando-os 

sempre capazes. 

A afetividade existe quando o educador considera o educando como 

único e o leva a construir suas próprias relações com o mundo. Pois, educar 

deve ser um convite onde o aluno possa soltar a imaginação, o interesse e o 
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risco por explorar novos caminhos. É permitir que as Entidades de Ensino se 

convertam em comunidades de aprendizagem, onde a paixão pelo 

conhecimento seja a divisa, e a educação de melhores cidadãos seja o 

horizonte ao qual se dirigir. 

Portanto, entende-se que é necessário rever a prática pedagógica e 

adotar uma nova postura. Isto é, reavaliar todo o processo de ensino, desde o 

planejamento, avaliação e principalmente o desenvolvimento de habilidades 

básicas de ensino, no sentido de fazer bem, com diminuição de tempo de 

execução e menor esforço. Ou seja, através da prática dessas técnicas e 

habilidades propostas, permite-se aperfeiçoar o processo de ensino-

aprendizagem de forma mais significativa e prazerosa. 
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CAPÍTULO I 

 O PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

 

1.1- A diferença entre ensinar e aprender 

 

 Não se admite mais afirmar que somente o aluno aprende no processo 

de ensino-aprendizagem. Portanto, o professor também aprende muito. É 

fundamental essa visão horizontal em que professor e aluno ensinam e 

aprendem simultaneamente; ambos constroem conhecimentos, trocam 

experiências e ensinamentos. O ensino e a aprendizagem, embora estando 

relacionados, constituem atividades diferentes. 

“O processo de ensino-aprendizagem é um conjunto de ações 

encadeadas, no qual alguém organiza experiências e alguém 

aprende, com um objetivo definido.”       (CETEB, 2002, P.10) 

 Na arte de ensinar está a necessidade de orientar o processo de ensino-

aprendizagem por meio de procedimentos adequados.  

“...transformar a experiência educativa em puro treinamento técnico é 

amesquinhar o que há de fundamentalmente humano no exercício 

educativo: o seu caráter formador.”    (FREIRE, 2000, P.37) 

 Aprender implica mudar o comportamento, de forma duradoura, pela 

aquisição de conhecimentos e pelo desenvolvimento de atitudes e habilidades.  

“Aprender é a capacidade de recriar novas realidades (resultados) 

das múltiplas possibilidades que carrega a procura do equilíbrio 

dinâmico dos seres.”     (ROMÃO e OLIVEIRA, 2003, P.43) 

 Nesse sentido as mudanças de comportamento ocorrem em três níveis: 

 a) No nível de conhecimento, a pessoa adquire novas informações, 

passa saber o que fazer, porque fazer e quando fazer. 
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 b) Quanto à atitude, a pessoa modifica sua postura em relação à 

determinada situação, passa a querer fazer alguma coisa e a ter vontade de 

mudar, adotando uma nova atitude. 

 c) No que se refere à habilidade, a pessoa passa a fazer alguma coisa 

que não saiba fazer. Quando ela adquire uma habilidade, a mudança de 

comportamento torna-se mais evidente. Pois, habilidade é o ato de fazer bem 

alguma coisa, com economia de tempo e esforço. 

 Paulo Freire, em sua obra: Pedagogia da Autonomia – Saberes 

Necessários à Prática Educativa – trata três itens importantes mostrando 

conceitos e subsídios que promovem o ato de ensinar: 

       “Não Há Docência Sem Discência” – O autor afirma que o “ensinar exige 

rigorosidade metódica”, que consiste em o educador ser democrático e não se 

negar o dever de reforçar a capacidade crítica do educando. Por exemplo, o 

educador que passa horas a fio nas leituras e fala sobre elas recitando-as de 

memória não percebe, às vezes, nenhuma relação entre o que leu e o que vem 

ocorrendo no meio em que vive. Ou seja, a escola vai virando cada vez mais 

um dado aí, desconectado do concreto.  

Pode-se conceber a pesquisa como ciclo gnosiológico, sendo a 

curiosidade ingênua responsável por certo saber. Também há de se observar o 

respeito aos saberes do educando. Pois o mesmo chega à sala, sobretudo, os 

das classes populares com os saberes socialmente construídos. E compete ao 

educador aproveitar essas experiências dos alunos para relacioná-las ao 

ensino dos conteúdos. 

 “Ensinar Não é Transferir Conhecimentos” – Para Freire, é a 

necessidade de considerar o professor um exemplo vivo, com a praticidade da 

vida, que chega a uma sala de aula como um ser aberto a indagações, a 

curiosidades, às inibições que ocorrem na relação educador-educando. Para 

isso, exige-se consciência do inacabado, pois onde há vida, há idéia de 

inconclusão, e ainda, pode-se dizer que ensinar exige o reconhecimento de ser 

condicionado. Isso implica na construção que a presença do eu no mundo não 

se faz no isolamento, isenta da influência das forças sociais. 
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O ensinar deve-se aderir à chamada “corporeificação das palavras pelo 

exemplo”.  Além disso, a aceitação do novo e a rejeição a qualquer forma de 

discriminação, caracterizam-se como instrumentos imprescindíveis para 

ensinar. 

A autonomia do ser do educando é outro fator necessário à prática 

educativa. O respeito à autonomia e principalmente quando o professor utiliza 

essa prática no seu convívio com o aluno a educação faz-se a, de forma 

agradável e construtiva. 

Aliada ao bom senso, a humildade, tolerância, luta em defesa dos 

direitos dos educadores, devem ser entendidas como prática docente, 

enquanto prática ética. Já a apreensão da realidade também é entendida como 

prática de ensinar.  

A capacidade de aprender, não é apenas para nos adaptar, mas, 

sobretudo para transformar a realidade para nela intervir. 

A alegria e a esperança também devem fazer parte da prática educativa, 

proporcionando um clima ou atmosfera do espaço pedagógico. Assim ocorre 

também com a convicção de que a mudança é possível. 

“Ensinar é Uma Especificidade Humana” – De acordo com o autor, a 

liberdade como segurança no processo democrático assegura a existência do 

crescimento pessoal nas relações interpessoais. 

A “segurança, competência profissional e a generosidade” são 

instrumentos da exigência de ensinar. O autoritarismo é condenável e a 

pesquisa científica é sugerida como aparato ao professor. É esse 

comprometimento somado à compreensão de que a educação é uma forma de 

intervenção no mundo que forma a prática educativa crítica. 

Ensinar, segundo Freire, exige liberdade, autoridade, tomada consciente 

de decisões. Quanto à liberdade, esta deve ser refletida e praticada com 

orientação do educador. Quanto à autoridade, o educador poderá exercê-la até 

o momento que o respeito ao professor ocorre. Já a tomada de decisões pode 

proporcionar o exercício da democracia. 
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“Saber escutar” é uma forma de aprender. O educador que escuta, 

aprende a difícil lição de transformar o seu discurso, às vezes, necessário ao 

aluno, em uma fala com ele. Conseqüentemente saber escutar desencadeia na 

disponibilidade para o diálogo. Isto é, a disponibilidade curiosa à vida, a seus 

desafios, constituindo os saberes necessários à prática educativa. 

“Ensinar exige também querer bem aos educandos.” Isso conduz à 

própria prática educativa.  

“Nem a arrogância é sinal de competência nem a competência é 

causa de arrogância.”     (FREIRE, 2000, P.165) 

 Entende-se que a afetividade não assusta, pelo contrário, é uma 

maneira de praticar a autenticidade e selar o compromisso com os educandos. 
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CAPÍTULO II 

PSICOLOGIA PARA QUEM ENSINA 

 

 A psicologia aplicada ao processo escolar visa, sobretudo, facilitar a 

atuação dos agentes educacionais, procurando prever os comportamentos de 

alunos tão diferentes, oriundos de famílias extremamente diversas. E, 

principalmente, investigar o modo como interferir para que essas diferenças 

sejam preservadas sem, no entanto, prejudicar o processo de ensino-

aprendizagem. 

“Psicologia quer dizer o estudo, o conhecimento (“logus”) do 

psiquismo humano. Psiquismo é tudo o que se refere à mente 

humana, tanto seus processos internos quanto a interferência que 

isso tem em nossa vida diária.”            (CETEB, 2002, P.7) 

 No processo educacional, torna-se uma ferramenta imprescindível na 

prevenção e ajustamento de comportamentos, de modo a facilitar o alcance do 

objetivo escolar. 

 

 2.1 - Um ser humano único   

 

 Cada pessoa é única, mesmo os gêmeos fisicamente idênticos, em 

pouco tempo, começam a apresentar características diferentes tornando-se, 

muitas vezes, um, oposto do outro. Estão, pois, todos condenados a ser únicos 

no meio de uma multidão de “únicos”. 

 A sala de aula é um lugar onde diversas vidas se encontram para trocar 

experiências. Sim, pois, ao final de uma aula, nem os alunos, nem o professor 

serão os mesmos, terão aprendido alguma coisa nova que não haverá de ser, 

necessariamente, da matéria, mas que se tornará marca indelével na 

experiência de vida de cada um. 



 

 

18
 Uma turma é composta de vários “modos peculiares de ser”, por isso, é 

necessário não perder de vista as características individuais, que devem ser 

consideradas no relacionamento humano. Alguns se mostrarão tímidos, quase 

temerosos, ao perguntar algo sobre a matéria. Outros, mais extrovertidos, logo 

procurarão se colocar dispostos a agradar. Existirão os que testarão os limites 

das regras estabelecidas. 

 As características individuais, portanto, influenciam decisivamente no 

comportamento, tanto de alunos quanto de professores. As regras gerais de 

convivência devem, pois, considerar essas diferenças. 

 É correto estabelecer regras gerais de comportamento, mas elas 

precisam ser suficientemente flexíveis, de modo a permitir o julgamento de 

cada situação, a partir dos dados que o momento apresenta.  

 A figura do professor é importante, entretanto há os atenciosos e os 

frios; os que passam todo o tempo fazendo exposições e os que buscam a 

participação da turma; os autoritários e os democráticos; os que elogiam seus 

alunos quando alcançam vitórias e os que só sabem criticá-los quando 

cometem erros; os afetuosos e os que se mantêm distantes. 

 A lista de possibilidades pode ser enorme, porém todo professor já foi 

aluno, já esteve sentado numa cadeira escolar; pode ser capaz, portanto, de 

compreender o que o aluno sente. 

“Compreender alguém não é, necessariamente, concordar com o que 

a pessoa diz ou faz. Alguém só está habilitado a conversar com o 

outro se, primeiramente, for capaz de ouvi-lo.”    (CETEB, 2002, P.6)  

  Para compreender não basta aguardar que o outro fale, mas buscar 

entender o que está tentando comunicar, tanto através da voz como pelos 

gestos e demais expressões corporais. 

 Existe um ditado japonês que diz: Uma longa jornada começa com um 

primeiro passo e só continua se formos capazes, a cada instante, de decidir 

pelo passo seguinte. 
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 O contato humano, em qualquer situação de vida que ele aconteça, 

também é assim. Damos o primeiro passo quando desarmamos nossas 

defesas e abrimos um sorriso a um desconhecido na fila do banco ou quando 

demonstramos interesse no assunto que outras pessoas discutem. 

 Em sala de aula, não é diferente. Nos primeiros dias de aula, alguns 

alunos dirigem olhares de desconfiança, outros de indiferença e outros ainda 

de verdadeira simpatia. Evidentemente, a cada um desses olhares, 

corresponde uma ou várias experiências anteriores. 

 Por outro lado, o professor também precisa se avaliar. Não é incomum 

que alguns alunos despertem imediata simpatia e outros, por seus gestos ou 

atitudes, criem uma resistência inicial que, se desconsiderada, poderá 

transformar-se numa rejeição que influenciará todo o objetivo do processo de 

aprendizagem. 

 Para estabelecer um contato produtivo para o processo de 

aprendizagem com um grupo tão heterogêneo é necessário que o professor 

crie um clima que se caracterize pela autenticidade, apreço e compreensão. 

 Assim, nesse clima, as pessoas conseguem sair da rigidez e caminhar 

em direção à flexibilidade, da vivência estática à vivência processual, da 

dependência à autonomia, do previsível a uma criatividade imprevisível. Ou 

seja, apresentam uma prova incontestável da tendência à realização.   

      

 2.2 - Fundamentação da aprendizagem 

 

 A compreensão, o respeito às diferenças e autenticidade fundamentam 

a aprendizagem. Mas como criar esse clima? A verdade é que os seres 

humanos ainda mantêm reações instintivas próprias dos animais. 

Freqüentemente, diante de uma situação nova, erguem barreiras defensivas e, 

desconfiados, estão sempre preparados para o contra-ataque ou a fuga. 
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 Os professores têm no falar seu instrumento de trabalho cotidiano: 

explicam, aconselham, cobram. Mas será que eles estão verdadeiramente 

estabelecendo uma comunicação com aquele grupo heterogêneo à sua frente 

que compõe toda uma turma na sala de aula?  

 Para que a comunicação se realize plenamente, é necessário que o 

emissor (quem transmite) e o receptor (quem recebe) sejam capazes de 

compreender a mensagem (o que foi dito); e que não haja barreiras nem ruídos 

à comunicação. 

“Comunicação é o processo pelo qual transmitimos determinada 

informação a outrem.”        (CETEB, 2002, P.11) 

 O professor tem um conjunto de informações para transmitir aos alunos. 

Pode fazê-lo de diversos modos e utilizar variados instrumentos, mas seu 

objetivo final é que aquela mensagem chegue, claramente, a seu destino (o 

aluno) e transforme-se em conhecimento ou habilidade. 

 Outro elemento importante no processo de comunicação é a chamada 

comunicação não-verbal que constitui tudo aquilo que transmitimos às outras 

pessoas sem utilizar palavras.  

 As chamadas formas de comunicação não-verbal, involuntariamente, 

estão presentes no dia-a-dia de qualquer pessoa, quer quando meneamos a 

cabeça para cima e para baixo, querendo dizer sim; quer quando erguemos o 

polegar em sinal de afirmação ou concordância.  

 Portanto, o professor deve criar um clima de compreensão, respeito às 

diferenças e autenticidade. E sempre levar em conta, se as mensagens 

transmitidas estão no nível de entendimento dos alunos.   

 Para obter essas condições em sala de aula se faz necessário, a 

eliminação das barreiras defensivas, o que pode ser alcançado por meio de 

atividades lúdicas. E têm o poder de desviar as energias, até então 

concentradas nas fortificações defensivas, para um problema que se apresenta 

na forma de um jogo. Afinal o jogo é um desafio à própria inteligência ou 

capacidade de solucionar situações. 
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 2.3 - Como se dá a aprendizagem 

 

 Mesmo sem se darem conta, as pessoas estão sempre aprendendo.  E 

essa aprendizagem se inicia no momento em que vêm ao mundo.  

 A aprendizagem pode ocorrer: 

 Pela descoberta – Tanto a criança quanto o adulto podem descobrir a 

melhor maneira de aprender. 

Por exemplo: O bebê descobre que quando chora recebe atenção do 

adulto; é a maneira que ele encontra para avisar que está molhado, com fome, 

etc. O adulto também descobre a maneira de facilitar o seu trabalho, de 

conciliá-lo com as atividades de casa, de estudo, de lazer, etc. 

 Pela experiência – As crianças e os adultos vivem em constantes 

tentativas, que geram acertos e erros. Esses acertos e erros fortalecem as 

suas experiências. 

Por exemplo: O bebê tenta pegar um objeto que está distante dele. Ele 

cai, levanta, cai novamente e insiste até conseguir seu objetivo. O adulto 

também procede da mesma maneira. Depois de encontrar a forma correta e a 

prática para executar determinada atividade, ele adquire segurança e rapidez 

naquilo que se propõe a fazer. 

Pela imitação – A criança tende a repetir os gestos, as palavras e as 

atitudes das pessoas com quem convive. Com o adulto ocorre o mesmo. 

Muitas vezes o adulto imita o comportamento, as atitudes e as habilidades de 

algum colega. 

 A aprendizagem é um elemento de grande importância na educação do 

homem. Ele vive eternamente aprendendo. Essa aprendizagem acontece de 

maneira formal ou informal. 

 Uma aprendizagem é considerada formal quando aprendemos em 

situações específicas de aprendizagem como: em sala de aula, em exposições, 

em palestras, em debates, etc. 
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 A aprendizagem é informal quando aprendemos sem perceber, sem o 

auxílio de alguém que nos ensine, como assistindo televisão, ouvindo rádio, 

lendo um livro, etc. 

 

 2.4 - Condições para a ocorrência da aprendizagem 

  

 Ter uma sala de aula, um quadro-de-giz, um professor e um grupo de 

alunos, é suficiente para a realização da aprendizagem? Não necessariamente.  

“A aprendizagem se realiza quando surgem diferenças entre o que o 

indivíduo é capaz de fazer, antes e depois de ser colocado em 

situação de aprendizagem.”   (CETEB, 2002, P.24) 

 Deve-se ter em mente que livros, carteiras ou programa escolar podem 

ser vistos apenas como elementos auxiliares. O fundamental é que haja um 

indivíduo interessado e capaz de aprender: o aluno.  

 Porém, exigir além da capacidade do aluno, pode ter efeitos 

inconvenientes na motivação. O critério para o professor será a própria reação 

do educando. Se a proposição estiver dentro de suas condições, ele vai reagir 

com interesse. Se, ao contrário, manifestar reações adversas, e mesmo 

dificuldades no desempenho, isso poderá estar indicando que a atividade está 

acima de suas condições de amadurecimento. 

 A maturação e a aprendizagem andam juntas durante a primeira parte 

da vida, é o chamado período de desenvolvimento. Portanto, o 

amadurecimento físico, todas as aquisições de habilidades ou mudanças de 

comportamento estarão diretamente ligadas ao processo de aprendizagem.  

 Porém, nas fases iniciais do desenvolvimento, a aprendizagem de 

variadas habilidades depende de o indivíduo possuir condições de 

amadurecimento físico e/ou psicológico.  

 O professor deve ser capaz de juntar ordenadamente seu domínio da 

matéria, sua capacidade de tornar o assunto atraente e desafiador, sua 
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habilidade em lidar com o ritmo específico de cada aluno, de modo a conseguir 

um resultado harmonioso. 

 

 2.5 - Motivação como suporte para a aprendizagem 

  

 O objetivo do processo educacional é transmitir conhecimentos e 

desenvolver habilidades capazes de permitir-lhes realizar suas potencialidades.  

 Para isso é necessário, em primeiro lugar que eles queiram aprender. 

Mas querer aprender é algo que o professor não pode colocar na cabeça de 

ninguém! O querer está no âmbito das decisões individuais.  

 Formada por duas palavras (motivo e ação), motivação apresenta, em 

seu sentido literal, a idéia de um motivo para a ação.  

 Portanto, deve ser observado três aspectos importantes: motor interno, 

vontade e causa ou impulso.  

 O motor interno - Esse motor, muitas vezes, gera tanta energia que é 

difícil controlá-la. O período escolar é a fase em que as pessoas aprendem a 

aplicar suas energias, primeiro, de modo um tanto atrapalhado, pouco a pouco, 

com mais cuidado e controle.  

 Vontade humana - Ao contrário do provérbio que diz que querer é poder, 

poder não é necessariamente querer. No caso do aluno, em relação a estudar 

e aprender, ele pode. É preciso, então, que ele também queira. Diante do 

estímulo, avalia-se a possibilidade e o objetivo.  

 Causa, impulso, necessidade - Não será possível um aluno querer 

estudar se está com fome, sede ou sono. Mas nem sempre um aluno bem 

alimentado, sem problemas fisiológicos visíveis e em segurança demonstra 

interesse em aprender!  Grande parte do comportamento humano parece ser 

dirigida à satisfação de motivos sociais, aqueles que dependem do contato com 

outros seres humanos e estes, surgem para satisfazer as necessidades de se 

sentir amado, aceito, aprovado, estimado.  
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 Muitas vezes, o professor desatento, não percebe, por exemplo, a 

importância de valorizar o esforço individual. E esse esforço não pode ser 

medido em relação ao desempenho do grupo, mas especificamente, ao avanço 

que o próprio aluno consegue.  E é preciso recordar que cada aluno é um ser 

humano único, com características pessoais específicas.  

 Reconhecidas as dificuldades, o professor deve trabalhar o aluno para 

que ele analise suas metas pessoais e as considere como desafios. Deve levá-

lo a distinguir o que pode ou não ser controlado em seu desenvolvimento e a 

estabelecer objetivos realísticos com boas possibilidades de sucesso.   

 No caso da motivação para o futuro, no entanto, o objetivo estará 

diretamente vinculado ao desenvolvimento de valores como respeito, 

obediência à autoridade, cooperação, honestidade e outros mais. Afinal, mais 

do que o conhecimento específico das matérias tratadas, estas são as 

matérias-primas para a construção de homens e mulheres produtivos e 

integrados à vida social. 

  

 2.6 - Relacionamento e interação social 

 

 Interação humana significa agir mutuamente. Toda ação mútua é, 

portanto, interação. 

 As relações que as pessoas mantêm umas com as outras são 

chamadas de relações interpessoais. Grande parcela do comportamento 

humano e, até mesmo a saúde mental estão relacionadas a elas. 

 As emoções que determinam comportamentos são chamadas afetos e 

estes, estão presentes em todas as relações com o mundo. 

  

“O afeto e a inteligência curam as feridas da alma, reescrevem as 

páginas fechadas do inconsciente.”   (Augusto Cury, 2003, P.78)  
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 A palavra emoção é entendida como uma reação intensa e breve do 

organismo a um acontecimento inesperado e costuma ser acompanhada de um 

estado um pouco mais permanente de conotação penosa ou agradável.  

“Emoções são estados internos manifestados diante de determinadas 

situações.”      (CETEB, 2002, P.6)  

 As emoções surgem logo após o nascimento, e, sempre ligadas a 

motivos. Servem para preparar o organismo para uma situação presente ou em 

vias de acontecer. 

 A emoção provoca um complexo de fenômenos psicológicos interligados 

que culminam com a permanência das sensações agradáveis ou 

desagradáveis, chamado afetividade.  

“Afetividade é um conjunto de fenômenos psíquicos que se 

manifestam sob a forma de emoções, sentimentos ou paixões.” 

(CETEB, 2002 P.34) 

 De um modo ou de outro, o professor é responsáveis pela auto-estima 

de seus alunos. A afetividade é o que afeta o comportamento, e, por essa 

perspectiva, tudo o que o professor diz ou faz em relação a cada aluno, o afeta 

decisivamente.   

 Isso acontece com freqüência na sala de aula. A apresentação de um 

determinado aspecto da matéria provoca, em todos os alunos, as reações mais 

diversas. Uns logo apresentam interesse, outros ficam indiferentes, outros 

mais, pretendem questionar a veracidade das informações.  

 Torna-se importante, portanto, que o professor esteja atento para captar 

essas atitudes, trabalhando-as em função do objetivo final do processo 

educativo: a aprendizagem.  

 No entanto, objetivando preservar a auto-estima dos alunos, torna-se 

importante trabalhar as diferenças individuais, buscando reforçar os aspectos 

positivos que cada aluno apresenta.    

 Os anos escolares desempenham um papel formativo no 

desenvolvimento da personalidade, por causa dos relacionamentos tanto com 

colegas quanto com professores. E esse é um período de vida mais importante 
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para o desenvolvimento das relações sociais, da experimentação dos afetos e 

da socialização. 

“O desenvolvimento  do sujeito humano se dá a partir das constantes 

interações com o meio social em que vive, já que as formas 

psicológicas emergem da vida social.”    (REGO, 1995, P.60) 

 Os alunos interagem com vários professores, cada um com suas 

características particulares; com colegas, cada qual oriundo de um universo 

familiar distinto; com funcionários de apoio, nem sempre atentos a orientação 

do processo educativo.  

 Nesse contato, devem aprender a lidar com figuras de autoridade, com 

atitudes, interesses e idéias diferentes das suas e, mesmo com suas próprias 

reações diante das mais diversas situações.  

 Portanto, na sala de aula, de um lado está o professor, com suas 

características individuais, do outro, os alunos, com seus modos peculiares de 

ser. Esta relação professor-aluno apresenta as mesmas características gerais 

de todos os relacionamentos mais íntimos e, com certeza, tão importante nos 

anos escolares, que não é incomum alguns estudantes confiarem mais na 

palavra do professor que na de seus pais. 

 Alguns fenômenos importantes da interação humana estão presentes na 

relação, identificados como compromisso, investimento, atração e satisfação. 

 Compromisso – É um acordo a ser cumprido. O compromisso do 

professor é estar presente todos os dias de aula e, nelas transmitir aos seus 

alunos o que sabe e julga importante a respeito da matéria.  

 Professores que apenas cumprem a obrigação contratada de estar em 

sala, a fazem sem entusiasmo. Assim, transmitem aos alunos, pela 

comunicação não-verbal, tais sentimentos. Com certeza, os alunos perceberão 

essa atitude e, em contrapartida reagirão do mesmo modo.  

 Investimento – Tem o mesmo significado corrente do mundo dos 

negócios, ou seja, quando se lança mão das economias para colocar num 

investimento, espera-se que elas dêem lucro.  
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 No caso específico da relação professor-aluno, acontece a mesma 

coisa. Se os alunos percebem que o professor tem interesse em seu 

desenvolvimento, está atento às suas dificuldades e pode contribuir para a 

superação de suas limitações, certamente irão investir suas expectativas e 

sentimentos naquele professor.  

 Ao contrário, percebendo que se trata de uma pessoa que não faz nada 

além do que está previsto como sua obrigação, tenderão a não apostar seus 

sentimentos na relação. São evidentes as conseqüências de tais diferenças no 

desenvolvimento da matéria e mesmo no processo educacional. 

 Atração – As pessoas buscam encontrar nas outras, características 

capazes de atender às suas expectativas. Os alunos confiam naquilo que o 

professor diz. E é muito importante ser honesto ao tornar público que você não 

sabe a resposta para determinada pergunta, mas que buscará se informar; é 

fundamental assumir uma posição diante da turma e mantê-la, dias depois, 

numa reunião com a direção.  

 Por outro lado, o professor passa a ser visto, com reservas, por seus 

alunos, quando tenta estabelecer uma imagem de capacidade, mesmo diante 

de perguntas além de seu alcance; quando institui regras gerais de 

comportamento, mas não as cumpre em função de preferências pessoais; ou 

quando afirma uma posição diante da turma, porém em função de 

conveniências, muda de lado na hora da discussão. 

 Satisfação – Uma relação será considerada satisfatória se as pessoas 

nela envolvidas sentirem um saldo positivo em seu resultado. Um professor 

planta as sementes do conhecimento e espera que todos os seus alunos se 

tornem campo fértil para florescimento.  

 De igual maneira, os alunos, além da aprovação ao final do semestre ou 

do ano letivo, esperam habilitar-se para enfrentar os desafios que a vida lhes 

apresentará. 

 Em resumo, a relação professor-aluno é uma das mais importantes na 

formação das atitudes e comportamentos das pessoas e precisa ser 

considerada a partir de um ponto de vista ético. Será que aquilo que o 
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professor quer, espera, exige é o melhor para o aluno em sua vida? Será que o 

professor está utilizando, adequadamente, seu poder de conhecimento para 

possibilitar a construção de seres humanos felizes?  

 O que se espera do papel do mestre é a obrigação de dar orientação 

moral e intelectual a seus alunos. E cada um o faz à sua maneira, segundo sua 

própria originalidade. 
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CAPÍTULO III 

DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES BÁSICAS DE ENSINO 

 

 Talvez a grande “descoberta” na área da Educação hoje esteja na 

consciência de que o processo de ensino-aprendizagem é um processo de 

comunicação. Tanto é que já começou a ser proposta uma nova carreira: o 

Educomunicador. 

 A consciência da complexidade do fenômeno comunicação-educação 

sugere que o professor seja formado pelas escolas de comunicação.  

 Contudo, o desenvolvimento de algumas habilidades básicas de ensino 

aumenta a competência do professor para se comunicar, possibilitando uma 

interação harmoniosa com os alunos de forma a conduzir uma aprendizagem 

significativa. 

“De nada adianta inovar, criar, sugerir, inventar se essas ações não 

conduzirem à aprendizagem consciente, conseqüente, e, portanto, 

significativa.”    (ANTUNES, 2004, P.35) 

 Num sentido geral, habilidade significa fazer uma coisa, com diminuição 

de tempo da execução e menor esforço. Em sentido educativo, adquire-se uma 

habilidade por meio de técnicas apropriadas.  

 Existem muitas habilidades necessárias ao bom desempenho do 

professor, mas trata-se do desenvolvimento de cinco habilidades básicas do 

dia-a-dia em sala de aula: 

 

 3.1 - Habilidade de variar a situação-estímulo 

 

 Esta habilidade enfatiza como captar e prender a atenção do aluno, e 

ajuda o professor a desenvolver o processo de ensino-aprendizagem à medida 

que ela visa despertar e manter o interesse dos alunos. 



 

 

30
 As sugestões verbalmente conduzidas, materiais visuais, auditivos, 

idéias emergentes do aluno, constituem eventos e objetivos-estímulo, e seu 

interjogo denomina-se situação-estímulo. 

“Ensinar é fundamentalmente, controlar a situação-estímulo. Para tal 

fim é necessário que os objetos e eventos-estímulo variem de acordo 

com os objetivos.”    (CETEB, 2002, P.8)   

 Os princípios fundamentais da habilidade de variar a situação-estímulo 

são os seguintes: 

a) A atenção é mais intensa e se mantém durante mais tempo, quando 

ocorrem mudanças de estímulos, e não quando o estímulo é mais intenso por 

si mesmo. Assim, capta-se melhor a atenção do aluno alternando o tom de voz, 

por exemplo, do que usando um tom alto o tempo todo. 

b) O professor é uma fonte de estímulos para os alunos. Assim, ele usa 

seus comportamentos como recurso-estímulo. 

c) A aprendizagem é facilitada quando a mensagem chega ao aluno por 

meio de canais sensoriais variados. Assim o professor procura utilizar 

procedimentos variados que possibilitem ao aluno apreender os conteúdos por 

meio de canais sensoriais diferentes: ouvir, ver, fazer alguma coisa, ouvir e 

fazer alguma coisa ao mesmo tempo, etc.  

d) O processo de ensino-aprendizagem é um processo de comunicação 

que só ocorre por meio da interação entre as pessoas nele envolvidas. Assim, 

o professor promove sua interação com os alunos. 

 Para prender a atenção dos alunos podem ser utilizados alguns 

recursos, porém devem ser adequadamente empregados. Por exemplo: uso do 

material didático e a mudança dos canais sensoriais; os procedimentos do 

professor e os estilos de interação.    

 Material didático – O professor deve usar material didático concreto, 

sempre que possível para facilitar a aprendizagem dos alunos: objetos reais, 

miniaturas, gravuras, fotos, desenhos, cartazes, mapas, casos reais, histórias, 

etc.  
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 Mudança dos canais sensoriais – É importante que o professor crie 

situações que possibilitem aos alunos usar canais sensoriais variados, isto é, 

apreender os conteúdos por diferentes meios. Os canais sensoriais estão 

ligados aos sentidos: visão, gustação, audição, tato e olfato. 

 Procedimentos do professor – O professor recorre, em sala de aula, a 

diferentes procedimentos para garantir a atenção do aluno. Dentre eles: os 

movimentos, os gestos, a voz, a pausa e o foco.  

 a) Movimentos – Quando o professor se movimenta pela sala de aula, 

os alunos o acompanham com o olhar, procurando identificar o que ele irá 

fazer. Assim, voltam sua atenção para o professor, sua ação ou para a pessoa 

ou objeto do qual se aproxima.  

 Portanto, o professor deve movimentar-se pela sala, permanecendo ora 

ao lado direito, ora do lado esquerdo, à frente ou atrás do grupo. Pode 

movimentar-se ocasionalmente entre o grupo de alunos ou, ainda, permanecer 

em posição próxima a um aluno que estiver falando, para que os outros 

prestem atenção ao colega. Porém, não se deve movimentar quando não 

quiser que os alunos desviem a atenção de algo. 

 b) Gestos – A expressão não-verbal é extremamente importante no 

processo de comunicação. Enquanto as palavras exprimem idéias, a postura, 

os gestos e os olhares exprimem sentimentos.  

 Assim, no processo de comunicação é importante observar, 

atentamente, os gestos. Com freqüência as pessoas dizem algo com as 

palavras, mas desmentem ou contradizem com os gestos. Os gestos, quando 

utilizados para enfatizar o que é dito, reforçam a comunicação e, é claro, a 

aprendizagem. 

 c) Voz – A maneira como o professor emprega a sua voz (entonação), 

também interfere na atenção dos alunos. A voz pode acalmar ou irritar, 

estimular ou distrais os alunos. Deve ser usado um tom adequado à situação. 

 d) Pausa – O professor pára um momento antes de falar ou mostrar 

alguma coisa importante que os alunos não podem deixar passar 
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despercebida, criando um ligeiro suspense. Isto é uma pausa, usada 

freqüentemente para estimulá-los. A pausa revela segmentos de informação, 

dentro de unidades facilmente organizadas; capta a atenção reduzindo o 

estímulo presente; causa tensões que levam o aluno a buscar sugestões e 

direções. 

 e) Foco – Focalizar é chamar a atenção para determinado ponto. O foco 

é, pois, o ponto para o qual deve estar dirigida a atenção dos alunos. Ao longo 

da aula o professor precisa, muitas vezes, chamar a atenção para algo 

importante que ele ou um dos alunos irá, falar, escrever ou mostrar. 

 A palavra interação significa ação entre. Isto é, as pessoas agem entre 

si, fazem alguma coisa juntas. Podem ocorrer numa sala de aula três tipos de 

interação: interação professor-grupo (o professor se dirige a toda a classe, 

realiza atividades com vários alunos, faz perguntas para o grupo); interação 

professor-aluno (o professor realiza alguma atividade com determinado aluno); 

interação aluno-aluno (o professor pode dirigir a pergunta feita por um dos 

alunos a outro, facilitando, assim, o diálogo entre seus alunos. Sua função 

será, nesse caso, somente orientar as discussões). 

 

3.2 - Habilidade de formular perguntas 

 

 Uma das maiores preocupações dos educadores é, sem dúvida, o 

desenvolvimento intelectual dos alunos. Visando, a autonomia de pensamento; 

a facilidade de elaboração e expressão de idéias; e a formação do pensamento 

crítico. 

 Para que isso ocorra, o professor deve criar situações em que os alunos 

procurem compreender, analisar, estabelecer relações e desenvolver a 

capacidade de pensar. 
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 A pergunta é um dos recursos mais utilizados pelo professor nas 

situações de ensino-aprendizagem. Possibilita ao aluno a capacidade de 

compreender, analisar, estabelecer relações e pensar. 

“A pergunta cria condições para que o aluno relacione informações e 

elabore respostas”    (CETEB, 2002, P.17) 

 As características de uma boa pergunta são: 

 a) Concisão - Usar somente palavras necessárias para expor questões. 

 b) Clareza – Usar linguagem simples e direta, perguntar uma coisa de 

cada vez. 

 c) Objetividade – Ir direto ao assunto com objetividade. 

 d) Criatividade – Fazer perguntas em tom de conversa e procurar 

despertar o interesse e a vontade de criar, de buscar soluções. 

 e) Desafio – Levar o aluno a pensar, tirar conclusões e aplicá-las. 

 

3.3 - Habilidade de ilustrar com exemplos 

 

 O exemplo facilita a compreensão, concretiza a aprendizagem. Assim, é 

um recurso excelente que o professor dispõe para tornar a comunicação mais 

clara nas situações de ensino-aprendizagem.  

 Freqüentemente o professor utiliza exemplos, visando tornar mais clara, 

a comunicação. E para que o exemplo seja adequado, este deve ser 

considerado uma amostra do todo, ter as características do todo.  

 Os exemplos tornam as idéias mais claras, facilitam a compreensão. E, 

além de apresentar exemplos, o professor deve incentivar seus alunos a propor 

também exemplos próprios. Esta é uma maneira de verificar a aprendizagem 

dos alunos. 

 Portanto, os exemplos são usados para atingir os seguintes objetivos: 

iniciar concretamente o estudo; completar exposições orais, tornando-as mais 
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concretas; dar oportunidades aos alunos de rever conhecimentos, 

comprovando-os em situações reais; possibilitar a aplicação correta do que foi 

explicado. 

 

3.4 - Habilidade de empregar reforços 

 

 A experiência mostra que, não basta a motivação inicial do aluno. É 

preciso ter o cuidado de incentivá-lo permanentemente.  

 A habilidade de empregar reforços considera que, toda ação que dá 

satisfação à pessoa tende a ser repetida e que o comportamento não 

reforçado, por sua vez, tende a desaparecer.  

“Reforço é a estratégia que visa instalar ou aumentar a ocorrência de 

um comportamento desejável e diminuir ou eliminar um 

comportamento indesejável”    (CETEB, 2002, P.31)  

 Portanto, o professor seleciona as situações que necessitam de reforço 

e posteriormente os tipos de reforço. 

 Existem dois tipos de reforço: 

 Reforço positivo - Tem a finalidade de manter os comportamentos 

desejáveis. Por exemplo: dar prêmios, fazer elogios ou gestos de aprovação, 

aproximar-se do aluno, tocá-lo, utilizar seus exemplos em sala de aula. Enfim, 

tudo o que mostra ao aluno que o que ele fez foi aprovado. 

 Reforço negativo - Visa acabar com os comportamentos negativos. Por 

exemplo: ignorar o aluno, dar-lhe um castigo, negar-lhe algo que ele deseja. 

Enfim, tudo que deixe claro para ele que seu comportamento não foi aceito. 

 Para reforçar, efetivamente, o comportamento do aluno é importante 

que, acima de tudo, o professor procure entender o que se passa com ele. 

Assim, ele estará reforçando não só o comportamento como também a 

aprendizagem. 
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3.5 - Habilidade de possibilitar fechamento da 

aprendizagem 

 

 O ponto de partida desta habilidade é a compreensão de que, 

basicamente, para haver aprendizagem é necessário que o aluno queira 

aprender e realize alguma atividade. Quanto mais o aluno se encontrar 

integrado na atividade que realiza, pondo em exercício suas energias, 

inteligência e afetividade, mais eficiente será sua aprendizagem. 

 Para haver fechamento da aprendizagem o professor deve aumentar a 

participação dos alunos nas atividades. Ele consegue isto usando recursos 

didáticos variados, movimentos, mudanças de entonação de voz, pausas, 

estabelecendo formas de interação, enfim, tudo que possibilita atrair e manter a 

atenção do aluno; formulando perguntas adequadas; utilizando exemplos 

corretamente; reforçando a participação do aluno.                

“Conduzir ao fechamento da aprendizagem é proporcionar condições 

que permitam ao aluno relacionar experiências anteriores com as 

atuais, bem como as atuais com as futuras.”   (CETEB, 2002, P.39)  

 O aluno deve ser capaz de reorganizar essas experiências e expressar a 

aprendizagem, principalmente, aplicando o aprendido em situações novas. 

 Além desses, o professor deve realizar os seguintes procedimentos 

essenciais ao fechamento da aprendizagem: 

Fazer a extensão do aprendido – Utilizar procedimentos como: 

 - Iniciar a aula com a revisão dos conteúdos já estudados e que serão 

necessários à nova aprendizagem. 

 - Fazer perguntas de sondagem sobre o que os alunos conhecem do 

assunto. 

 - Realizar atividades em que possa observar os comportamentos dos 

alunos, visando identificar pré-requisitos. Ao longo do desenvolvimento das 

atividades ou ao final, é imprescindível que o professor relacione os 
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conhecimentos anteriores, atuais e futuros, promovendo a extensão do 

aprendido. 

 Possibilitar a aplicação dos conteúdos – Criar condições para que os 

alunos: exercitem os comportamentos especificados nos objetivos; apliquem os 

conceitos, princípios, normas, etc.; treinem procedimentos; desenvolvam 

habilidades; incorporem atitudes.  

 Fazer revisão dos tópicos principais – Retomar os aspectos 

fundamentais do conteúdo desenvolvido. Estas revisões podem ser realizadas 

ao longo do processo ou ao final. 

 Em síntese, pode se dizer que houve fechamento da aprendizagem 

quando o aluno alcança os objetivos propostos. 
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CAPÍTULO IV 

PLANEJAMENTO DO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

 

 No dia-a-dia ocorrem muitas situações em que todas as pessoas 

precisam tomar decisões a respeito do que fazer e como fazer, nas mais 

diversas atividades. 

“Planejamento é um processo de tomada de decisões dentre as 

várias alternativas possíveis, tendo em vista o desenvolvimento de 

um conjunto de ações para alcançar determinados objetivos de forma 

eficiente.”    (CETEB, 2002, P.5)   

 São necessárias várias decisões para organizar as atividades de 

preparação de um projeto ou evento qualquer e garantir que ele se realize. Ao 

planejá-lo, estará tomando uma série de decisões para que aconteça da melhor 

forma, com menor esforço e com bons resultados.  

“De uma forma ou de outra, de uma maneira empírica ou científica, o 

homem planeja. Algum grau de planejamento é, e tem sido conatural 

a toda atividade humana. Sempre que se buscam meios necessários 

para atingi-los, isso é planejamento.”   (DALMÁS, 1995, P.23). 

 

 4.1 – Critérios para a elaboração de um projeto 

  

 No processo de ensino-aprendizagem o professor deve observar alguns 

critérios na elaboração de um planejamento: 

 

Finalidades do planejamento do processo de ensino-aprendizagem 

 O planejamento é uma necessidade em todos os campos da atividade 

humana. Quanto mais complexas forem as situações, maior é a necessidade 

de se planejar. No processo de ensino-aprendizagem o planejamento é uma 
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etapa indispensável e tem por finalidade facilitar e orientar o trabalho do 

professor. 

 As finalidades do planejamento são: evitar as imprevisões; prever e 

superar as dificuldades; organizar antecipadamente o trabalho didático; 

distribuir o trabalho de acordo com o tempo disponível; evitar o prolongamento 

desnecessário de alguns assuntos e o tratamento excessivamente sintético de 

outros; conduzir os alunos ao alcance dos objetivos. 

 Um planejamento bem feito facilita o trabalho do professor e atende as 

necessidades dos alunos. Porém um planejamento mal organizado atrapalha a 

ação de todos os envolvidos. 

 

 Caracterização da clientela: Para quem planejar? 

 Para poder planejar adequadamente é importante saber, primeiramente, 

para quem se está planejando. Essa é a primeira pergunta que o professor 

deve fazer.  

 É muito importante que ele conheça os seus alunos, seus interesses, 

seus sentimentos, sua maneira de falar, seus conhecimentos, etc. Eles devem 

ser o centro do processo. 

 Antes de fazer o planejamento o professor precisa pensar nas 

características de seus alunos: do que gostam, o que sabem, as experiências 

que eles têm, etc. 

 Para conhecê-los é necessário que o professor pense em alguns dos 

seguintes procedimentos: conversar com eles; ouvir o que eles têm a dizer; 

incentivá-los a contar suas experiências; informar-se sobre suas preferências; 

observá-los nas situações de treinamento ou em outras situações; atentar para 

suas dificuldades, receios, bloqueios, etc.; fazer perguntas, exercícios, testes 

para verificar o que eles sabem sobre um determinado assunto antes de 

começar a tratá-lo. 
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Formulação de objetivos: Para que ensinar? 

 Depois de caracterizar o aluno, o professor deve responder outra 

pergunta: Para que ensinar?  Essa pergunta ajuda-o a definir os objetivos. 

 Objetivo é a descrição do que se pretende alcançar. E na elaboração 

deste, alguns aspectos devem ser levados em conta.  

 Os objetivos devem: estabelecer o resultado ou desempenho esperado, 

de forma mensurável e/ou observável; ser realistas e alcançáveis; ser 

expressos de forma direta, sem rodeio; inspirar-se nas atividades diárias; ser 

significativos para os alunos; ser claros quanto ao conteúdo a que se 

relacionam. 

 Em qualquer situação de planejamento os objetivos podem ser: gerais e 

específicos.  

 Chama-se de objetivo geral, o resultado que se espera alcançar ao final 

do processo. E se dá nome de objetivos específicos aos resultados que se 

pretende alcançar no decorrer do processo.  Estes objetivos devem ser 

simples, concretos e alcançáveis em menor tempo possível.  

 É importante lembrar que os objetivos específicos constituem os passos 

a serem dados para alcançar um objetivo maior que é o geral. 

 Ao elaborar os objetivos o professor dever ser cuidadoso na escolha das 

palavras, pois algumas podem ter diversas interpretações. É o caso de 

“conhecer”, “saber”, “compreender”, e muitas outras que têm significados 

amplos. Já as palavras: “escrever”, “localizar”, identificar”, solucionar”, 

“construir”, “comparar”, “reconhecer”, etc. dão margem a poucas interpretações 

e determinam, claramente, qual o objetivo que deverá ser alcançado ao final do 

processo.  

 

Seleção e organização de conteúdos: O que ensinar? 



 

 

40
 Depois de determinado o que o aluno deverá ser capaz de fazer é hora 

de responder a pergunta: O que ensinar? Ao respondê-la está definindo o 

conteúdo a ser desenvolvido, atendendo ao objetivo já estabelecido. 

 O conteúdo compõe-se de informações, dados, fatos, princípios, etc., e 

serve para que o aluno alcance os seus objetivos.  

 É importante observar que o conteúdo não pode se distanciar do 

objetivo proposto. O professor deve verificar se o conteúdo permite o alcance 

do objetivo, não estando aquém ou além do que foi proposto. 

  

 Seleção das atividades e estabelecimento de duração: Como ensinar? 

 Já vistos os objetivos e conteúdos, surge uma nova pergunta: Como 

ensinar? Essa pergunta auxilia o professor a selecionar e organizar as 

atividades. É o momento de pensar de que maneira o conteúdo pode ser 

desenvolvido para alcançar os objetivos propostos. 

 Ao escolher as atividades, se observa os seguintes aspectos: o aluno, 

se adulto, precisa de métodos variados para aprender de forma a compensar 

eventuais perdas fisiológicas e de memória; a escolha das técnicas didáticas 

deve ser feita considerando-se as características do conteúdo, dos alunos e do 

próprio professor; a escolha das técnicas didáticas depende da disponibilidade 

de tempo e do local; o aluno deve realizar atividades práticas, exercitando os 

conteúdos estudados para concretizar sua aprendizagem. 

 

Quando ensinar e por quanto tempo? 

 Quando se planeja, é necessário estar atentos ao tempo, ou seja, ao 

momento e a duração das atividades. Assim, ao definir a atividade, pergunta-

se: Quando e por quanto tempo ensinar? Essa pergunta remete, tanto ao 

momento do ensino quanto à sua duração.  

 O professor precisa estar atento ao tempo de que dispões para 

desenvolver as atividades programadas. Se ele não programar as atividades de 
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acordo com o tempo disponível correrá o risco de acelerar a abordagem do 

conteúdo, prejudicando a compreensão dos alunos.  

 Por outro lado, se o conteúdo a ser trabalhado for insuficiente em 

relação ao tempo disponível, poderá tornar a apresentação monótona e 

repetitiva. 

 É importante garantir o tempo adequado à técnica de ensino 

selecionada, para não comprometer os resultados. 

 

Seleção de recursos: Por meio de quê? 

 Para esta fase do planejamento, deve-se utilizar a pergunta: Por meio de 

quê?  Ela indica que está na hora de selecionar os recursos a serem usados no 

desenvolvimento das atividades para alcançar os objetivos. 

 O professor pode utilizar dois tipos de recursos: humanos (o professor, 

os próprios alunos, funcionários da escola, a família e a comunidade em geral); 

materiais (quadro, giz, pincel, cartazes, livros, manuais, televisão, DVD, data 

show, biblioteca, parques, museus, etc.). 

 É importante que o professor selecione recursos adequados às 

atividades de forma a desenvolver os conteúdos para alcançar os objetivos. O 

planejamento dos recursos evita improvisações e prejuízos para o processo.   

  

 Avaliação: Como saber se os alunos aprenderam? 

 Com essa pergunta estarão definidos os procedimentos de avaliação. A 

avaliação deve ser feita ao longo de todo o processo de ensino-aprendizagem 

para verificar se os objetivos propostos estão sendo alcançados. Caso o 

professor indique qualquer dificuldade no cumprimento de alguns dos objetivos, 

deve fazer uma reavaliação e mudar os procedimentos, se necessário. 

Sabe-se que a avaliação é uma atividade sistemática e contínua, 

integrada no processo educativo e que tem por finalidade conhecer melhor se a 

aprendizagem está ou não ocorrendo. Isso significa que ela deve ocorrer antes 
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e durante todo o processo como parte integrante dele. Logo, ela não deve ser 

realizada isoladamente ao final do processo.  

É importante avaliar o aluno desde o início do processo: seus 

conhecimentos e experiências anteriores e atuais, e também suas atitudes e 

habilidades. Só assim é possível acompanhar o alcance dos objetivos.  

Para verificar o alcance dos objetivos é preciso avaliar os 

comportamentos previstos nos próprios objetivos. É necessário, também, que o 

aluno tenha a oportunidade de realizar trabalhos práticos que possibilitem o 

domínio dos comportamentos esperados. 

 

Avaliando o planejamento 

Concluída a elaboração do planejamento, é preciso verificar se este, 

atende à duas características essenciais: exeqüibilidade (ou viabilidade) e 

flexibilidade, e se existe coerência entre suas partes. 

O Planejamento, primeiramente deve ser exeqüível, isto é, sua 

execução precisa ser viável. Às vezes, são elaborados belos planejamentos 

que na prática não podem ser executados, em conseqüência dos mais variados 

motivos: falta ou inadequação de recursos materiais ou humanos, não 

atendimento aos interesses dos alunos e professores, etc. 

Outro aspecto importante que deve ser observado, é que o 

planejamento precisa ser flexível. Ele deve possibilitar modificações que 

garantam a continuidade da ação, a correção de falhas, enfim, a busca de 

novas soluções. 

Um planejamento flexível permite alterações para atender às 

necessidades do momento e possibilitar o alcance dos objetivos. Porém, que 

fique claro que flexibilidade não é igual à improvisação.   

Estas duas características serão verificadas no momento em que é 

analisada a coerência do planejamento. 
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CAPÍTULO V 

SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO 

 

A avaliação é parte integrante das atividades humanas. Analisar as 

ações; emitir um juízo de valor sobre seus resultados; redirecioná-las quando 

esses resultados não são satisfatórios; buscar novas formas de realizar as 

ações, a fim de atingir os objetivos estabelecidos, são ações que estão 

diretamente vinculadas ao ato de avaliar. 

“Avaliação é um processo contínuo, sistemático, científico e integral.” 

(CETEB, 2002, P.11) 

 No contexto educacional é importante que o professor se prepare para 

avaliar. Por isso se faz necessário estabelecer uma sistemática de avaliação do 

processo de ensino-aprendizagem. 

“Sem avaliação, a ação deixa de ser transformadora. Sem avaliação, 

a ação não estimula novas ações. Sem avaliação, a ação morre e o 

grupo pára. Sem avaliação, não se valorizam os sucessos e não se 

tiram as lições dos fracassos.”    (BORAN, 1993, P.99)   

 O acompanhamento constante do aluno no desenvolvimento das 

atividades de aprendizagem é fator de conhecimento de suas potencialidades e 

limitações. E a partir dos resultados evidenciados, serão tomadas as devidas 

providências para retomar aprendizagens não efetivadas. 

No enfoque tradicional a avaliação possui três funções, recebendo uma 

denominação de acordo com a que utilizamos no momento:  

Avaliação Diagnóstica – Usada geralmente no início do processo (de uma 

turma, de um curso, de um programa). Objetiva identificar presença ou 

ausência de pré-requisitos, o estágio em que o aluno se encontra em relação 

ao programa e/ou conteúdo que será desenvolvido. 

Avaliação Formativa - Utilizada no decorrer do processo, indica quais 

objetivos o aluno alcançou e quais ele deixou de alcançar. 
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Avaliação Somativa – A mais adotada. Utilizada ao final do processo (do 

mês, do bimestre, do semestre), proporciona uma rota, um conceito, uma 

definição para a situação do aluno. 

Embora todos os professores, reconheçam essas funções da avaliação, 

dificilmente a empregam na prática. Em geral, aplica-se a somativa, atribui as 

notas aos alunos: baixas, médias ou altas. E vai em frente; novos conteúdos, 

novas atividades, novos exercícios, pois é preciso vencer o conteúdo no tempo 

estipulado.  

No entanto, não se pode esquecer que o processo de ensino é articulado: 

ação/reflexão, processo/produto, teoria/prática, avaliação/retroalimentação. 

 

 5.1- Avaliação diagnóstica mediadora 

 

A tendência que desponta na atualidade é a da Avaliação Diagnóstica 

Mediadora. Ela assume a função de mediadora da relação pedagógica e 

favorece o diagnóstico permanente de todos os elementos presentes nessa 

relação.  

Esses elementos são: as competências cognitivas; as aprendizagens 

significativas; as aprendizagens ainda não efetivadas; a eficácia dos métodos; 

a pertinência dos materiais instrucionais; alcance dos objetivos; a relevância do 

conteúdo a ser ensinado; a eficiência do professor em ensinar; as condições do 

aluno para prosseguimento de estudos; o cumprimento da função escolar. 

“A avaliação diagnóstica faz-se necessária durante o processo, com o 

sentido de detectar as causas das deficiências verificadas ao longo 

da aprendizagem.”      (CETEB, 2002, P.22) 

 A construção do conhecimento se faz articulada à prática social, isto é, 

vinculada à forma pela qual os homens asseguram as suas condições de vida. 

Por esse motivo, o conceito e a prática da avaliação não podem permanecer 

estáticos, anacrônicos.  
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 É preciso avaliar o aluno não mais, apenas pelo quantitativo dos 

conteúdos que ele é capaz de memorizar e reproduzir nas “provas”. E sim, pela 

competência que demonstra na aplicabilidade das aprendizagens significativas 

que realiza. 

“Avaliação diagnóstica é um processo pedagógico que deve ser 

compartilhado pelo aluno, permitindo-lhe a identificação das suas 

possibilidades e dificuldades.”  (CETEB,  2002, P.22) 

A avaliação diagnóstica mediadora proporciona ao professor condições 

de redefinir seu planejamento em função das competências não evidenciadas, 

das aprendizagens ainda não adquiridas, aplicando estratégias e recursos 

diferenciados. 

A abordagem metodológica da proposta de aceleração da aprendizagem 

pressupõe uma nova dinâmica em sala de aula, na qual a avaliação 

diagnóstica mediadora exerce uma função muito mais efetiva:  

a) Ela resgata o processo de ensino-aprendizagem, à medida que facilita 

ao professor identificar as dificuldades de cada aluno em particular. 

b) Reafirma o compromisso do professor com a aprendizagem de todos 

os alunos, pois lhe fornece elementos para planejar atividades específicas para 

determinados alunos de acordo com as suas necessidades. 

c) Retoma o sentido do conhecimento, pois não cobra do aluno apenas 

memorização.  

d) Estabelece uma relação mais próxima do aluno com o professor, pois 

ele não precisará “fraudar” seus resultados porque percebe, no professor, a 

disponibilidade para ajudá-lo nas dificuldades apresentadas.  

Essa relação baseia-se na confiança que o aluno passa a depositar no 

professor que, através do reforço positivo às ações do aluno, estará 

contribuindo para reafirmar-lhe a auto-estima. 

O professor assume papel relevante neste enfoque de avaliação: 

percebe as necessidades reais de seus alunos e se compromete a supri-las 
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imediatamente, por meio de interação pedagógica bem definida, da qual 

nenhum aluno será excluído ou permanecerá ignorado. 

Os objetivos básicos de uma sistemática de avaliação, em geral, são:  

a) Fornecer embasamento que conduzam a reformulação e ao 

aprimoramento constante da proposta pedagógica. 

b) Promover a integração dos elementos do processo de ensino 

(objetivos, conteúdos, métodos, materiais instrucionais, técnicas didáticas). 

c) Acompanhar o desempenho dos alunos, possibilitando ao professor 

interferir imediatamente no sentido de favorecer a aquisição de aprendizagens 

significativas. 

d) Aquilatar a atuação do professor enquanto promotor de 

aprendizagens bem-sucedidas. 

 

 5.2 - Técnicas e instrumentos de avaliação 

 

As técnicas e os instrumentos que são usados para avaliar os alunos e 

as atividades pedagógicas devem refletir sempre os objetivos que o ensino e a 

escola procuram atingir. 

“Técnicas de Avaliação são os procedimentos específicos, utilizados 

no processo de avaliação, voltados para objetivos predeterminados. 

Instrumentos de avaliação são recursos usados em cada técnica, 

com finalidade de coletar e registrar os dados.” (CETEB, 2002, P.38). 

Como a avaliação da aprendizagem do aluno não se restringe à área 

cognitiva, os aspectos afetivos, sociais e psicomotores, que se evidenciam em 

atividades, comportamentos, gestos e atitudes, devem ser continuamente 

avaliados, formal ou informalmente, na relação professor-aluno.  

 

Técnicas e instrumentos de avaliação: 
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 Técnica de Observação: O professor, em seu trabalho diário com sua 

turma de alunos tem inúmeras oportunidades de observar: ver, ouvir, prestar 

atenção a manifestações de comportamentos, capacidades, condições 

ambientais, etc, que lhe propiciarão dados necessários à avaliação de seus 

alunos. Pode-se avaliar, por exemplo: 

a) Atitudes: responsabilidade, honestidade, lealdade, sinceridade, 

cooperação, solidariedade, coragem, persistência, tolerância. 

b) Comportamentos: relacionamento com colegas e professor, 

disposição para colaborar com colegas em dificuldades, independência, 

capacidade de crítica, submissão, liderança, agressividade, etc. 

c) Habilidades: leitura com compreensão, análise e interpretação de 

textos, estudo, percepção de relações, realização de experiências e de 

atividades práticas, trabalho em equipe, expressão oral, originalidade, 

criatividade. 

d) Interesse: tipos de perguntas, discussão de assuntos ou livros, 

atividades de lazer, comentários sobre noticiários e programas de televisão, 

sobre jornais e revistas. 

e) Atividades: realização de tarefas e exercícios, acerto e correção dos 

exercícios, zelo com a apresentação e com o material escolar, cumprimento 

dos prazos. 

f) Conhecimento: demonstração da compreensão e assimilação do 

conhecimento por meio da fala, da discussão em grupo, da resolução de 

problemas, da criação, adaptação e aplicação a novas situações. 

Os instrumentos usados para registro da observação podem ser: o 

registro de casos, a lista de checagem ou de verificação e as escalas de 

classificação. 

Técnica de inquirição ou interrogação: Esta técnica permite ao professor 

obter informações que não podem ser colhidas mediante a observação. 

Corresponde a interrogar diretamente os alunos sobre determinados aspectos 

do processo de ensino-aprendizagem. Como por exemplo: opinião sobre 
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determinado assunto; interesse dos alunos; relação professor-aluno; aspectos 

que o aluno admira; expectativas para o futuro; obstáculos encontrados pelos 

alunos, etc. 

As informações obtidas podem estar sujeitas à subjetividade de quem 

responde, devendo ser complementadas pela observação. 

Os instrumentos adequados a essa técnica de inquirição são: o 

questionário e a entrevista. 

 Testagem: É a forma de avaliar mais utilizada pelas Entidades de 

Ensino. Em geral, volta-se para os aspectos quantitativos da aprendizagem: 

que percentual do conteúdo do mês, bimestre ou semestre, o aluno foi capaz 

de absorver, numa visão um tanto desvirtuada de sua função. 

Os instrumentos típicos desta técnica são os testes e provas que 

combinados com as outras formas de avaliação, fornecem ao professor: 

indicativos do progresso do aluno, da eficácia das técnicas didáticas utilizadas 

e da sua eficiência em ensinar e conduzir todo o processo.  

Mas para que essa função diagnóstica seja realmente mediadora do 

processo de ensino-aprendizagem, é importante que o professor se 

conscientize da relevância de sua correção.  

O professor pode utilizar o momento de devolução da prova como 

recuperação paralela, formando grupos de trabalho para análise da prova, 

instituindo monitores (alunos que apresentaram melhor desempenho) para 

coordenar os grupos e refazerem a prova. A problematização e discussão das 

respostas, realizadas em momento posterior pelo professor, possibilitará 

oportunidade de aprendizagem e de superação de dificuldades. 

As provas podem constituir-se de questões objetivas (aquelas que 

admitem apenas uma resposta correta) e subjetivas (aquelas de respostas 

livres, que apresentam diferentes graus de qualidade e exigem atenção e 

principalmente, discernimento do professor em sua correção).   
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 5.3 - Cuidados essenciais na avaliação 

 

Para que a avaliação não se torne um elemento distanciado do processo 

de ensino-aprendizagem, é necessário que o professor tenha alguns cuidados 

na sua elaboração e aplicação. São eles: 

a) Estabelecer com clareza o que pretende avaliar. Para avaliar de 

maneira eficiente é importante saber o que avaliar, se é um conhecimento, uma 

atitude ou uma habilidade. 

b) Selecionar técnicas de acordo com o que pretende avaliar. Cada 

técnica e cada instrumento têm seu uso específico, portanto, o professor deve 

optar pela técnica e o instrumento mais adequados de acordo com o objetivo 

da sua avaliação. 

c) Usar variadas técnicas na avaliação. O professor ao variar as técnicas 

de avaliação, tem a possibilidade de obter um quadro mais completo do 

desenvolvimento de seus alunos. 

d) Conhecer as possibilidades e limitações das técnicas de avaliação. É 

importante que o professor conheça as possibilidades e limitações das técnicas 

que vai utilizar para que interprete, adequadamente, os resultados obtidos. 

Muitas vezes espera-se dos instrumentos de avaliação uma precisão que eles 

não possuem. 

e) Ver na avaliação um meio para alcançar um fim e não um fim em sim 

mesma. Tanto o professor quanto os alunos devem atribuir à avaliação seu 

verdadeiro papel - contribuir para melhorar o ensino-aprendizagem. Através 

dela os resultados que vão sendo obtidos no decorrer do trabalho conjunto 

entre professores e alunos, são comparados com os objetivos propostos, a fim 

de constatar progressos, dificuldades e reorientar o trabalho para as correções 

necessárias. 

Assim, pode-se concluir que a Avaliação deve ser vista como um 

processo constante e contínuo, em que há predominância dos aspectos 

qualitativos sobre os quantitativos. 
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CAPÍTULO VI 

SUBSÍDIOS PARA UMA PRÁTICA PEDAGÓGICA COMPETENTE 

E FASCINANTE 

 

Augusto Cury em sua obra: Pais Brilhantes e Professores Fascinantes, 

mostra uma visão diferente da educação. Uma educação que, segundo ele, 

pode ser excelente e fascinante se os educadores aprenderem a cultivar a 

emoção e expandir a inteligência dos alunos através de ferramentas 

estimulantes. 

“Um excelente educador não é um ser humano perfeito, mas alguém 

que tem serenidade para se esvaziar e sensibilidade para aprender.”       

(CURY, 2003, P.17)   

O autor chama a atenção para os pecados dos educadores, isto é, 

procedimentos e atitudes que alguns professores ainda insistem em praticar e, 

que na verdade não trazem resultados positivos. Pelo contrário, impossibilitam 

a harmonia entre professor e aluno; prejudicam o processo de 

ensino/aprendizagem; pode causar sérios prejuízos no desenvolvimento de 

seus alunos; até mesmo destruir a esperança e os sonhos deles.      

Relaciona hábitos que os professores devem adquirir para fazerem a 

diferença na prática pedagógica e apresenta sugestões que constituem a 

Escolar ideal que pode gerar a educação dos nossos sonhos. 

 

 6.1 - Pecados dos educadores 

 

Considera-se de fundamental importância destacar as sugestões do 

autor, pois entende-se que idéias enriquecedoras precisam ser disseminadas. 

Portanto vale ressaltar alguns pecados cometidos pelos educadores: 
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 Exposição pública - A exposição pública produz humilhação e traumas 

complexos, difíceis de serem superados. Mesmo quando os alunos 

decepcionam com atitudes indevidas, o professor deve chamá-los em particular 

e corrigi-los. O educador deve ser sábio e estimular seus alunos.  

 Agressividade - A verdadeira autoridade é conquistada com inteligência 

e amor, nunca com agressividade. O diálogo é uma ferramenta educacional 

insubstituível. 

 Críticas excessivas - As críticas excessivas não levam a nada. O 

professor não deve comparar um aluno com seus colegas. A comparação só é 

educativa quando é estimulante e não depreciativa. O correto é usar o bom 

senso, pois não se consegue preparar os jovens impedindo-os de errar, sofrer 

e aprender com os erros. 

 Punição com agressividade - A punição não pode acontecer nos 

momentos de ira. É aconselhável esperar baixar a temperatura da emoção. 

Para educar, usa-se primeiro o silêncio e depois as idéias. É necessário mudar 

os paradigmas educacionais e elogiar os alunos antes de corrigi-los ou criticá-

los, dizer o quanto são importantes, antes de apontar-lhes o defeito. 

 Impaciência - Por trás de cada aluno arredio, há um ser que precisa de 

afeto. Não se pode desistir dele. É imprescindível que o educador seja 

paciente, compreensivo e tente entender os motivos desse aluno.   

 Promessas não cumpridas – Não é aconselhável prometer e não 

cumprir. O importante é ser honesto com os alunos, pois a confiança é difícil de 

conquistar e quase impossível de se recuperar. 

 Usurpar sonhos e esperanças - O maior pecado dos educadores é 

destruir a esperança e os sonhos dos educandos. Tal atitude leva-os a 

enormes dificuldades em todos os segmentos da vida.  

Uma pessoa perde a razão de viver quando seus sonhos evaporam e 

sua esperança dissipa. Sem sonhos não há perspectiva, sem esperança não 

há coragem para viver. 
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   6.2 - Professores  fascinantes 

 

Faz-se necessário relacionar algumas características que revelam os 

professores fascinantes, aqueles que conseguem contagiar a todos e 

principalmente a seus alunos com seu entusiasmo. Ou seja, aqueles que 

verdadeiramente são apaixonados pelo ato de ensinar. 

“Os professores precisam incorporar hábitos dos educadores 

fascinantes para atuar com eficiência no pequeno e infinito mundo da 

personalidade dos seus alunos.”        (CURY, 2003, P.16) 

 Características dos professores fascinantes: 

 Conhecem o funcionamento da mente - Os professores fascinantes 

procuram conhecer e entender o funcionamento da mente para educar melhor. 

Vê cada aluno como um ser humano complexo, com necessidades peculiares.  

Estão sempre transformando informações em conhecimento e o conhecimento 

em experiência.  

 Possuem sensibilidade - Falam com emoção. Não permitem que 

atitudes impensadas dos alunos roubem sua tranqüilidade e calma. São 

sensíveis e procuram acolher e compreender os alunos, mesmo àqueles mais 

difíceis. 

 Educam com a emoção - Ensinam os alunos a explorar o seu próprio 

ser. Estimulam o aluno a pensar antes de reagir, a não ter medo do medo, a 

ser líder de si mesmo, autor de sua história. Se doam sem esperar retorno, 

extraem prazer dos pequenos estímulos da vida, transformam os sonhos em 

realidade. 

 Usam a memória como suporte da arte de pensar - Além de cumprirem 

o conteúdo programático, os professores fascinantes fundamentalmente 

ensinam os alunos a serem pensadores e não repetidores de informação. 

Formam pensadores que são autores de sua história. 

 São mestres inesquecíveis – Para ser um mestre inesquecível é 

necessário amar e ser amado, é preciso transformar os alunos em engenheiros 
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de idéias, formar seres humanos que farão diferença no mundo. Ser um mestre 

fascinante é inspirar a inteligência dos seus alunos, levá-los a enfrentar seus 

desafios, estimulá-los a gerenciar seus pensamentos e a ter um caso de amor 

com a vida. O mestre inesquecível transmite suas experiências de vida, pois 

elas são marcadas para sempre no coração. 

 Resolvem conflitos em sala de aula - Os professores fascinantes não 

agem por impulso no calor da tensão em situações de conflito. Usam a 

ferramenta do silêncio e depois os levam a pensar, a mergulharem dentro de si 

mesmos.  Usam sabedoria para resolver conflitos. 

 Educam para a vida - Mudam paradigmas, inflamam a sociedade com o 

calor da sua inteligência, são promotores de auto-estima, dão atenção especial 

aos alunos desprezados, tímidos e discriminados. Os estimulam a aprender e 

crescer com a dor em todas as situações e extrair de cada lágrima uma lição 

de vida. 

 

6.3 - A Escola ideal 

 

Os educadores estão desestimulados com a prática pedagógica, pois se 

deparam com tantos problemas e obstáculos. Percebem desinteresse por parte 

dos alunos e, às vezes eles mesmos não se sentem tão preparados para 

exercer, de forma inovadora, a pedagogia.  

Mas Cury acredita que além de buscar constantemente o aprimoramento 

da capacidade de aprender e de ensinar, se possa construir uma escola ideal e 

gerar uma educação que todos almejam e idealizam.  

“Quanto melhor for a qualidade da educação, menos importante será 

o papel da psiquiatria no terceiro milênio.”   (CURY, 2003, P.118). 

 Portanto, com base nas sugestões do autor, segue as características 

dessa escola ideal: 
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 Música ambiente - A música ambiente dentro da sala de aula, 

preferencialmente suave, produz uma dimensão especial nos conteúdos 

transmitidos, pois ela acalma o pensamento e melhora a concentração dos 

alunos, que assimilam melhor as informações recebidas. 

 Disposição das cadeiras em círculo ou em U - Sentar em forma de U 

permite aos alunos ver o rosto uns dos outros, possibilitando uma melhor 

concentração e diminuindo a ansiedade deles. Assim, o clima fica agradável, 

eles ficam mais à vontade e a interação social se efetiva.  

 A arte de interrogar e perguntar - O professor deve instigar a mente dos 

alunos e provocar-lhes a dúvida, realizando a exposição interrogada e a 

pergunta a cada momento. A dúvida gera o estresse positivo, e este estresse 

abre as janelas da inteligência. Quando uma pessoa pára de perguntar, pára 

de aprender e crescer.   

 Contar histórias - Educar é também contar histórias. Contar histórias é 

transformar a vida em uma brincadeira séria. Mesmo ao resolver um conflito na 

sala de aula, contar uma história é a maneira mais sábia de agir. Os alunos 

poderão esquecer das críticas e regras, mas não esquecerão das histórias de 

seus educadores. 

 Humanizar o conhecimento e o professor - Humanizar o conhecimento é 

também contar a história dos cientistas que produziram as idéias que os 

professores ensinam; reconstruir o clima emocional que eles viveram; relatar a 

ansiedade, os erros e as dificuldades que tiveram.  Portanto, o professor deve 

tirar tempo para falar sobre seus fracassos e sucessos, e também para ouvir 

seus alunos. Pois ele influencia a personalidade dos alunos mais pelo que ele é 

do que pelo seu conhecimento. 

 Elogiar antes de criticar - Criticar sem antes elogiar obstrui a inteligência, 

leva o aluno a reagir por instinto, como um animal ameaçado. Qualquer 

pessoa, por mais agressiva que seja, se derrete diante de um elogio, e assim 

fica desarmada para a aproximação.   Primeiro deve elogiar, elevar sua auto-

estima para depois corrigir ou criticar de forma a não humilhá-los. 



 

 

55
 Administrar pensamentos e emoções - É necessário aprendermos a 

conduzir os alunos a gerenciar seus pensamentos e suas emoções para não 

serem como barcos sem rumo. Pois educar é transformar o ser humano em 

líder de si mesmo.  

 Projetos sociais - É imprescindível levar os alunos a se envolverem com 

projetos sociais para aprenderem a importância de servir. Assim serão 

formados jovens que façam a diferença no mundo, que proponham mudanças, 

que resgatem seu sentido existencial e o sentido das coisas.  

Muitos jovens são levados a usar drogas, a ter depressão e a ser 

alienados por não ter direcionamento na vida, nem engajamento social. Se eles 

estiverem engajados em causas sociais, certamente, vão trilhar um bom 

caminho e encontrar o verdadeiro sentido da vida. 
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CONCLUSÃO 

 

 Embora sem a pretensão de ter esgotado o assunto, o presente trabalho 

objetivou a sistematização de informações relativas à didática do professor, 

voltada, sobretudo para o desenvolvimento de habilidades de ensino. 

 A pesquisa destacou a importância da aplicação de determinadas ações 

no processo de ensino aprendizagem, de forma mais eficaz, sugerindo 

algumas habilidades necessárias ao bom desempenho do professor. 

 Considerou enriquecedora a analise do processo de ensino-

aprendizagem focando alguns conceitos básicos inerentes à prática educativa 

tendo por base as idéias de Paulo Freire, que é considerado um educador 

respeitável e inspirador. 

 No que se refere à Psicologia Aplicada à Educação, a pesquisa conclui 

que essa ciência é uma ferramenta indispensável como recurso preventivo e de 

ajustamento de comportamentos, e por essa razão, favorece o alcance dos 

objetivos escolares. 

 Identificou que é de fundamental importância que o professor seja 

habilidoso e que seja facilitador da aprendizagem, sendo capaz de variar a 

situação estímulo, criar situações que favoreçam o uso de canais sensoriais 

variados, e adotar uma postura que mantenha a atenção e a motivação dos 

alunos. 

 Constatou a necessidade do ato de planejar, considerando que este é o 

momento de tomada de decisões importantes, tendo em vista, facilitar o 

trabalho do professor no atendimento aos alunos. Constatou também que um 

planejamento bem estruturado conduz à eficiência de um trabalho bem 

articulado. E que este, deve ainda considerar a disponibilidade de tempo, os 

recursos a serem utilizados e a verificação da aprendizagem. E, que 

necessariamente precisa valorizar os aspectos qualitativos sobre os 

quantitativos.  
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 Concluiu que, para que uma avaliação seja adequadamente aplicada, o 

professor precisa utilizar diferentes técnicas e instrumentos, adotando alguns 

cuidados básicos para que a mesma seja praticada como um processo 

contínuo e que contribua para a melhoria do ensino-aprendizagem. 

 Contudo, o estudo constatou que no exercício do magistério as barreiras 

do fracasso escolar podem ser rompidas desde que o professor possua 

preparo profissional adequado.  E, sobretudo, disposição para se tornar um 

educador que saiba observar a diversidade, transmitir entusiasmo e cultivar a 

esperança dos educandos, com quem se relaciona cotidianamente.           

 Portanto, o trabalho mostrou uma pesquisa sobre um assunto complexo, 

porém, atrativo e fascinante. Possibilitando a ampliação de conhecimentos e a 

busca de uma nova visão da prática pedagógica. Sugerindo assim, a melhor 

condução do processo de ensino-aprendizagem através do desenvolvimento 

de habilidades e procedimentos eficientes e eficazes para que se desenvolva 

de forma competente, cativante, envolvente e prazerosa uma pedagogia de 

sucesso.  
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ANEXOS 

 

Índices de anexos 

 

Anexo 1 – Sugestões de brincadeiras e jogos pedagógicos 

Anexo 2 – Sugestões de técnicas de estudo em grupo 

Anexo 3 – Sugestões de técnicas para facilitar o relacionamento interpessoal 
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ANEXO 1 

  

SUGESTÕES DE BRINCADEIRAS E JOGOS PEDAGÓGICOS  

 

Teatro mudo 

 Objetivo 

Desenvolver a criatividade , a agilidade , a comunicação verbal, o espírito 

de cooperação e a socialização. 

Desenvolvimento 

O professor divide os alunos em pequenos grupos e realiza um sorteio de 

conjuntos de três palavras entre eles, orientando-os a prepararem uma 

representação por meio de mímicas, dentro de um determinado prazo. 

Por exemplo: 

Equipe A – balconista, porcentagem, polícia. 

Equipe B – professor, equação, chuva. 

Equipe C – analfabeto, emprego, cultura.  

Cada equipe representa a cena que preparou e as demais observam, 

procurando identificar as palavras. 

 

Problemas inteligentes 

 Objetivos 

Desenvolver o raciocínio, a interpretação e o pensamento lógico. 

Estabelecer relações e encontrar soluções para problemas. 

Desenvolvimento 
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O professor distribui problemas para serem resolvidos pelos alunos, 

individualmente ou em grupo. 

É importante apresentar os problemas variando as situações. 

O professor deve pedir que os alunos montem as estruturas em 

cartõezinhos e os manipulem sobre a mesa. 

Ao final o grupo deve comentar os efeitos do jogo e o conteúdo dos 

problemas, realizando uma avaliação da atividade. 

Exemplo de problema:  

- Chamam-se João, Sérgio e David, o maquinista, o foguista e o guarda-

freios de um trem, não respectivamente. No mesmo trem, viajam três 

passageiros de nomes idênticos: Sr. David, Sr. João, Sr. Sérgio. Descubra o 

nome do maquinista, sabendo que: 

- O Sr. David mora em Mojimirim. 

- O guarda-freios mora a meio-caminho entre Mojimirim e Mojiguaçu. 

- O Sr. João ganha R$500,00 por mês. 

- Sergio bate o foguista no bilhar. 

- O vizinho mais próximo do guarda-freios é um dos passageiros e ganha 

exatamente 3 vezes mais que o guarda-freios. 

- O passageiro de nome idêntico ao do guarda-freios mora em Mojiguaçu. 

Montar as estruturas em cartões. Os alunos escrevem cada item em um 

cartão: 

a) David, João e Sergio 

b) Sr. David, Sr. João, Sr. Sergio 

c) Maquinista, Foguista, Guarda-freios 

d) Não-maquinista, Não-foguista, Não-guarda-freios 

e) Mojimirim, Mojiguaçu, entre Mojimirim e Mojiguaçu 

f) Não-Mojimirim, Não-mojiguaçi, Não entre Mojimirim e Mojiguaçu 
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Minha tia trouxe 

Objetivos  

Desenvolver a atenção, a memória e a coordenação motora. 

Descontrair o grupo. 

Desenvolvimento 

O professor diz que a sua tia veio da Europa e lhe trouxe “um leque” que 

faz assim... 

...”uma bicicleta”...  (Todos imitam, abanando , pedalando.) 

...”uma boneca”... (Todos imitam, abanando, pedalando com uma mão, 

embalando com a outra e, com os pés, pedalando.) 

...”um bambolê... (E assim vai acrescentando outras coisas, até estar com 

o corpo todo em movimento.) 

 

O rei da mímica 

 Objetivos 

Desenvolver a criatividade e o espírito de observação. 

Desenvolver a expressão por meio da comunicação não verbal. 

Desenvolvimento 

Os participantes da brincadeira deverão ser divididos em dois grupos 

iguais. 

Cada um receberá orientação para representar por meio de mímicas um 

provérbio, o nome de um filme ou de um livro que não tenha nome próprio, 

conforme for pré-estabelecido. 

Cada grupo poderá determinar certos gestos que significam determinadas 

palavras. 
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Uma pessoa do grupo “A” irá ao grupo “B” para saber o nome do filme ou 

do livro que escolheram e volta ao próprio grupo para representar esse nome 

através de gestos. 

O grupo terá três minutos para adivinhar o provérbio ou o nome do filme 

ou do livro. Não adivinhando, perde ponto. 

O mesmo procedimento será repetido pelo outro grupo. 
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ANEXO 2 

  

SUGESTÕES DE TÉCNICAS DE ESTUDO EM GRUPO 

 

Excursão 

 A excursão é uma técnica que pode ser usada em qualquer área de 

estudo, a depender do local a ser visitado. 

Objetivos 

Adquirir conhecimentos específicos. 

Possibilitar a troca de idéias. 

Desenvolver o espírito de observação. 

Desenvolver a habilidade de conviver em grupo. 

Formar atitudes. 

É importante que o professor planeje detalhadamente a excursão para 

evitar problemas. 

Desenvolvimento 

O desenvolvimento da técnica envolve os seguintes momentos. 

Planejamento  

Nesta fase merecem destaque os seguintes itens: Escolha do local, 

horário, transporte; organização da turma em grupos; comportamentos e 

atitudes a serem observados; o que observar; providências de deslocamento, 

autorização de acesso ao local da excursão, etc. 

Execução  

Os aspectos essenciais desta fase são: Observação do que foi previsto; 

atenção às informações dadas; anotações; coleta de material, se for o caso. 
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Avaliação 

Esta etapa cumpre-se através da apresentação de relatório, organização 

de murais, discussão, comentários, redação, dramatização, etc. 

 

Dramatização 

A dramatização é uma atividade que permite ao treinando expressar seus 

sentimentos, idéias, pensamentos, de diferentes formas, por meio de 

representações. Ela também possibilita ao treinando adquirir e fixar 

conhecimentos, descontrair-se e, principalmente, vivenciar situações concretas. 

 Objetivos 

Vivenciar procedimentos. 

Promover o enriquecimento de idéias. 

Trocar experiências de vida. 

Aprimorar a dicção, a entonação, a pronúncia, o ritmo de voz. 

Expressar-se com espontaneidade. 

Desenvolver atitudes e habilidades. 

 

As dramatizações podem ser dirigidas ou espontâneas. 

São denominadas dramatizações dirigidas, aquelas que seguem um 

roteiro feito pelo professor e espontâneas, como o nome sugere, são as 

dramatizações que os alunos realizam livremente, sem obedecer a roteiros. 

Desenvolvimento 

Ao desenvolver as dramatizações o professor deve: 

- Orientar os alunos; 

- Colocar à disposição dos alunos, tais como: roupas, acessórios, 

equipamentos, instrumentos, etc. 
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- Indicar temas, quando for o caso, usando histórias, textos, músicas, 

fatos ocorridos, atividades da rotina diária, etc. 

O professor deve estar atento às relações emocionais dos alunos e às 

características, sentimentos e problemas que expressam nas dramatizações, 

pois muitas vezes eles reproduzem fatos do seu cotidiano, deixando aflorar 

sentimentos ocultos, conflitos, distorções de comunicação, conceitos errôneos, 

etc. 

 

Monitoria cooperativa 

Esta é uma técnica de estudo muito eficiente nos grupos em que alguns 

alunos aprendem muito rápido, e outros muito lentamente, ou naquelas turmas 

em que, o professor tem alunos com conhecimentos e experiências 

diversificadas. 

Neste caso, uns podem auxiliar os outros. 

Objetivos 

Desenvolver a cooperação. 

Permitir a superação de dificuldades no estudo. 

 Desenvolvimento 

Elaboração de uma lista dos alunos que estão apresentando dificuldades 

e uma dos que não têm dificuldades naquelas áreas; 

Divisão dos alunos em grupo, de acordo com as dificuldades, e escolha 

dentre os alunos restantes, aqueles que podem ajudar cada grupo a estudar o 

conteúdo e a esclarecer as dúvidas. 

Com o tempo, os alunos se acostumam a colaborar espontaneamente 

com os colegas. 

Júri simulado 

Esta técnica permite ao grupo analisar uma situação, identificando os 

aspectos positivos e negativos. 
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Objetivos 

Motivar o estudo de um tema, tornando-o empolgante. 

Exercitar o debate de idéias, a flexibilidade mental e a habilidade de ver 

um problema sob vários ângulos ou pontos de vista. Exige uma preparação 

prévia em que o tema ou o problema a ser debatido é planejado e estudado 

com antecedência pelo grupo. 

Desenvolvimento 

O professor distribui os papéis: promotor, juiz, advogado de acusação, 

advogado de defesa, réu, testemunhas e jurados e orienta a orienta a 

organização do grupo. 

O júri desenvolve-se por meio de uma ou mais sessões. Nos intervalos, 

os grupos membros de grupo desempenham diversos papéis como os de 

repórteres de jornal, rádio e televisão, realizando entrevistas, reportagens, 

dirigindo noticiários e crônicas; outros podem redigir manifestos a favor ou 

contra, para serem expostos no jornal mural, etc. 

Alguns “peritos” podem fazer sondagens de opinião pública do tipo: “Você 

condena ou absolve?” Por quê?  

É importante que todos estejam envolvidos nas atividades preparatórias, 

no desenvolvimento do júri e na avaliação final promovida pelo instrutor. 

 

Tempestade cerebral ou brainstorming 

É uma técnica de grupo em que os participantes são estimulados a 

expressarem-se em clima totalmente informal, com absoluta liberdade, a fim de 

obterem idéias novas, originais, ou alternativas de solução para um problema, 

de forma rápida. 

Objetivos 

Desenvolver e exercer a imaginação criadora. 

Desenvolver atitude espontânea. 
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Criar um clima informal, livre de tensões. 

Superar a rotina, o conformismo e a indiferença. 

Estimular a autonomia de idéias. 

Desenvolvimento 

O professor apresenta o tema e os participantes realizam uma 

associação livre de idéias, de forma despreocupada, sem críticas. 

O professor registra todas as sugestões no quadro ou simular. 

O professor faz um resumo final das idéias apresentadas, trabalhando 

com o grupo para chegar às conclusões finais. 
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ANEXO 3 

 

SUGESTÕES DE TÉCNICAS PARA FACILITAR O 

RELACIONAMENTO INTERPESSOAL 

 

Primeiras impressões 

Objetivos 

Facilitar o relacionamento inicial no primeiro contato entre pessoas. 

Reconhecer a importância da participação ativa de todos os membros do 

grupo. 

Desenvolvimento 

O professor explica o processo da técnica, descrito a seguir. 

O professor coloca uma música para tocar. Ao iniciar a música, todos os 

participantes deverão se locomover pela sala procurando descobrir do que as 

pessoas gostam. Para isso, deverão observar a pessoa e fazer uma única 

pergunta: “Você gosta de...?” Ao que a outra pessoa responderá sim ou não. 

Os participantes devem procurar fazer perguntas ao maior número possível de 

colegas, com rapidez, porque terão pouco tempo para fazê-lo. 

Após tocar por alguns minutos (cerca de 4 ou 5) o professor interrompe a 

música e pede que se organizem em círculo para discutir a atividade. 

O professor pergunta, indicando as pessoas que deverão responder 

quantos acertos e quantos erros tiveram; quantos perguntaram mais do que 

foram questionados; quantos só perguntaram àqueles que o procuraram, etc... 

Todos deverão responder. Se o grupo for muito grande, perguntas gerais 

podem ser feitas após alguns questionamentos particulares. 

O objetivo desta atividade é levar os alunos a perceberem a importância 

de não se julgar as pessoas pela aparência e a necessidade da participação 

ativa de todos no grupo. 
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Colega apresenta colega 

Objetivos 

O professor explica o objetivo e o processo a desenvolver. 

Os participantes, em dupla, apresentam o par ao grupo, conforme o 

roteiro estabelecido. 

Os participantes devem ter o cuidado de selecionar o que vão dizer. 

Desenvolvimento 

O professor solicita que, além do nome do colega, o apresentador: 

- conte uma história engraçada da qual ele participou; 

- diga uma característica que aprecia no colega; 

- imite uma característica marcante, etc. 

Observação 

Esta técnica é adequada para situações  em que os participantes se 

conhecem, mas não ao professor. 

 

A troca de um segredo 

Objetivos 

Ampliar as relações interpessoais. 

Colocar-se no lugar do outro. 

 Desenvolvimento 

O professor distribui um papel para cada membro participante e informa 

que todos deverão descrever no papel uma dificuldade de relacionamento que 

sentem, e que não gostariam de expor oralmente. O professor recomenda que 

todos despistem a letra para não revelar o autor. 
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O professor solicita que todos dobrem o papel de forma idêntica. E uma 

vez recolhidas as sugestões, misturará e distribuirá um papel dobrado para 

cada participante. 

A seguir, o professor recomenda que cada qual assuma a dificuldade que 

estiver no papel, como se fosse ele mesmo o autor, esforçando-se por 

compreendê-la e dar uma solução. 

Depois que todos resolverem o problema, o professor pede que se 

organizem em círculo. 

Cada qual, por sua vez, lerá em voz alta o problema que estiver na 

papeleta, usando a 1ª pessoa, fazendo as adaptações necessárias e dando a 

solução. 

Ao explicar o problema aos outros, cada qual deverá procurar 

personalizá-lo. Não serão permitidos debates e perguntas sobre o assunto, 

durante a exposição. 

Ao final, o professor poderá liderar o debate sobre as reações, 

formulando as seguintes perguntas: 

- Como você se sentiu ao descrever o problema? 

- Como se sentiu ao explicar o problema de um outro? 

- Como se sentiu quando seu problema foi relatado por outro? 

- No seu entender, o outro compreendeu o seu problema? 

- Conseguiu se colocar na sua situação? 

- Você sentiu que compreendeu o problema da outra pessoa? 

- Como você se sentiu em relação aos outros membros do grupo? 

- Seus sentimentos em relação aos outros mudaram como conseqüência 

deste exercício? 

Observação 

O professor poderá propor que, no lugar de expor uma dificuldade de 

relacionamento, abordem uma dificuldade que tenham no trabalho. 
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