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O SUCESSO DA AULA DEPENDE DA INTERAÇÃO ENTRE TODOS  Como resolver as falhas de interação 
Como você se sente na hora em que abre a 
porta da sala e entra para dar sua aula? 
Confiante ou apreensivo? Quem leciona sabe 
que a tensão vem quando não se está bem 
preparado. O planejamento é um pré-requisito 
para o seu trabalho - não há dúvida. Mas, na 
hora de colocá-lo em prática, o que fazer se um 
aluno não entende o que você pediu? E se faltou 
tempo para terminar a tarefa? Pior: se os 
adolescentes começam a brigar? Nem os 
educadores experientes estão livres de 
momentos como esses. "Ter uma boa gestão da 
sala de aula ajuda a contornar problemas desse 
tipo. O professor tem de dar conta do previsto, 
lidar com o inesperado e administrar a rotina 
para que todos aprendam", diz Rosaura Soligo, 
coordenadora de projetos do Instituto Abaporu 
de Educação e Cultura, em Salvador.   
No livro Ensinar: Agir na Urgência, Decidir na 
Incerteza (208 págs., Ed. Artmed), Philippe 
Perrenoud diz que as particularidades da sala de 
aula fazem com que o professor enfrente uma 
série de impasses sobre como atuar e precise 
manter o equilíbrio entre fazer o planejado e 
não reprimir os alunos. "Esses dilemas não 
conseguem ser totalmente superados pela 
experiência nem pela formação. No entanto, a 
consciência de que eles ocorrem ajuda a 
conviver com a complexidade." O sucesso do 
ensino depende de vários fatores, como a 
interação entre os jovens e a relação deles com 
você e com o objeto de conhecimento. Para 
planejar levando em conta a personalidade e o 
nível de aprendizado de cada um, é preciso 

observar, fazer diagnósticos e analisar a 
produção deles com frequência.  
Outra vantagem de conhecer bem a turma é 
conseguir antecipar situações que podem surgir 
durante a aula. Assim, você já leva na manga 
algumas intervenções alternativas para elas. 
"Além de escolher e preparar os recursos 
necessários, calcular o tempo do trabalho e 
saber como organizar a sala, o professor precisa 
prever como os jovens reagirão diante do que 
vai apresentar. Dessa forma, ele garante um 
preparo mínimo para resolver possíveis 
problemas", diz Andréa Patapoff Dal Coleto, 
docente do Programa de Educação Infantil e 
Ensino Fundamental (Proepre) da Faculdade de 
Educação da Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp). "Tem coisas que 
acontecem em toda sala, como um aluno ser 
bem mais rápido do que os colegas. Outras 
dependem de cada jovem e atividade e pedem 
intervenções individuais.  
Às vezes, no entanto, não tem jeito. Mesmo 
quem faz um planejamento cuidadoso pode ser 
pego de surpresa. Para se sair bem dessas 
circunstâncias, a experiência conta muito. 
"Fazer registros e analisar a prática permitem 
saber o que deu certo e o que não foi bom e 
pensar nos motivos que levaram àquele 
resultado", diz Celso dos Santos Vasconcellos, 
diretor do Libertad - Centro de Pesquisa, 
Formação e Assessoria Pedagógica, em São 
Paulo. 
 
Os estudantes não entendem as orientações  
"Quando uma proposta tem um resultado ruim, 

o problema pode estar na consigna malfeita", 
diz Rosaura, do Instituto Abaporu. Ao 
apresentar uma atividade, use exemplos e 
explique de várias maneiras o que deve ser 
feito. "Eu peço que os alunos digam o que 
entenderam da minha orientação. Circular pela 
sala e observar como os jovens e adultos estão 
realizando a tarefa também funciona. Nesse 
momento, você pode intervir caso ainda haja 
dúvida e garantir que todos trabalhem bem.  
 
A turma acha que toda regra é negociável  
Os combinados são uma maneira eficiente de 
fazer a gestão democrática da sala. Eles podem 
ser sobre a organização da classe e dos 
materiais, por exemplo, mas, para pontos como 
os horários das aulas e a não-tolerância a 
agressões, não existe negociação. Com relação 
a questões dessa natureza, é preciso se valer de 
sua autoridade, mas sem ser autoritário.  
 
O aluno só responde quando tem certeza 
Incentive o aluno a dar uma resposta também 
quanto ela tiver dúvidas. Mesmo que a 
conclusão dele esteja errada, alguns colegas 
podem ter feito o mesmo raciocínio. Peça que 
ele explique o que pensou. Para ajudá-lo a 
reconstruir esse caminho, faça perguntas. 
Também não se contente quando um estudante 
acertar. Ele vai aprender mais se você pedir que 
justifique sua conclusão. Quando temos de 
contar aos outros algo que sabemos, 
desenvolvemos outra valiosa habilidade. Por 
fim, instigue os demais a dizer se concordam 
com a opinião dada e apresentem as razões. 

Gestão de Sala de aula: você seguro em classe 
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Alguns alunos não interagem 
Passe sempre pelas carteiras para verificar se 
todos estão participando das atividades 
realizadas em duplas ou em grupos. Cabe a 
você ensinar a garotada a produzir de forma 
cooperativa.  
 
Há muita conversa durante as atividades 
Interação não tem nada a ver com indisciplina. 
"Uma sala que valoriza a troca de ideias é 
ruidosa porque os alunos falam, argumentam, 
compartilham e questionam soluções e 
hipóteses. Essas situações de diálogo 
favorecem o desenvolvimento cognitivo", 
afirma Andréa, da Unicamp. Para que a aula 
não vire bagunça, observe se a discussão gira 
em torno do tema proposto. Caso a conversa 
seja sobre outra coisa qualquer, ajude o aluno a 
retomar o foco de onde parou. Uma maneira de 
fazer isso é lançar algumas perguntas que 
estimulem todos a refletir com você sobre o 
assunto que está sendo estudado.  
 
Nem todos são ouvidos no decorrer da aula  
Muitas vezes, é difícil prestar atenção em todos 
os alunos e você pode acabar interagindo só 
com aqueles que se sentam perto da sua mesa. 
É importante, porém, assegurar que cada um 
tenha a oportunidade de ser ouvido, inclusive os 
da "turma do fundão". Uma estratégia é 
priorizar em cada momento da aula a 
participação de alguns estudantes. "Quando 
estou fazendo a sistematização de um 
conteúdo no quadro, chamo os que ainda não 
se manifestaram", conta Valéria. 
 
A classe se mostra desmotivada 
Situações instigantes e projetos bem 
elaborados são o que costuma motivar os 
estudantes. O que você propõe deve fazer 
sentido para eles. Esteja sempre atento aos 
pontos de vista e aos interesses da turma. 
"Meus alunos querem mostrar suas opiniões. 
Por isso, reservo momentos para 
argumentarem sobre temas variados", conta 
Carla. Outras dicas básicas: variar sempre as 
atividades, usar diferentes recursos, como os 
tecnológicos e os jogos, e estimulá-los a querer 
saber mais. "A curiosidade leva em direção ao 
novo e estimula o conhecimento", afirma 
Andréa. 
 
Um aluno termina a tarefa antes dos demais  
Evite que os mais rapidinhos fiquem de bobeira, 
sem aprender nada e ainda atrapalhando os 
colegas, tendo sempre uma atividade extra 

preparada.  
 
Alguns estudantes não sabem o conteúdo  
Para dar conta da turma toda, vale planejar 
atividades paralelas, de acordo com os 
diferentes níveis de conhecimento dos alunos, e 
acompanhá-los de forma individual. Mas, se a 
maioria tem a mesma dificuldade, reserve um 
tempo para revisar o conteúdo coletivamente e 

elabore uma estratégia alternativa para ajudar 
quem precisa avançar.  
 
A garotada só responde sim e não  
Quando isso ocorre, a razão provavelmente 
está na pergunta. É importante sempre lançar 
para a classe questões abertas, que exigem 
reflexão e posicionamento para respondê-las. 
Elas estimulam os alunos a sair da zona de 
conforto e desenvolver o raciocínio. Além disso, 
respostas mais completas favorecem a 
articulação de pensamentos e a oralidade. Mas 
não espere, de imediato, um discurso pronto e 
articulado. Muitas vezes, você vai ter de 
construir a resposta com o aluno. Um modo de 
fazer isso é comentar o que algum colega já 
falou sobre o tema para que ela elabore suas 
ideias com base nisso. 
 
Há alunos com deficiência na sala 
Para ajudá-los a realizar as atividades, 
providencie com antecedência recursos e 
materiais adaptados de acordo com a 
dificuldade de cada um deles. O primeiro passo 
é identificar o que pode ajudá-los a aprender.  
 
A turma resiste a uma atividade nova 
A falta de familiaridade com uma proposta 
ainda desconhecida pode deixar os alunos 
apreensivos e com receio. Isso, porém, não 
pode impedir você de apresentar novas 
situações a eles. Se os objetivos estão claros, 
persista na ideia, mas tenha paciência para 
ajudar o grupo a se adequar ao que foi pedido. 
Muitas vezes, um período de adaptação é 
necessário.  
 
A classe está muito adiantada 
Se você não conhece os estudantes, pode 
acabar incluindo no planejamento conteúdos 
que eles já sabem. Por isso, as avaliações 
diagnósticas são tão importantes. Elas mostram 
o aprendizado deles sobre o assunto e indicam 
se é preciso ajustar suas aulas.  
 
Falta tempo para terminar a atividade  
Mesmo com planejamento, por vezes a aula 
não é suficiente para concluir a proposta. "Se 

isso acontecer, é necessário ter clareza do que 
são atividades estruturantes - essenciais para o 
desenvolvimento do conhecimento - e 
complementares", diz Vasconcellos, do 
Libertad. No primeiro caso, reveja o que foi 
previsto e dê continuidade ao trabalho no outro 
dia. Se a proposta interrompida for 
complementar, uma opção é pedir que a turma 
termine em casa. De todo modo, reserve uns 
minutos na aula seguinte para voltar ao 
assunto. Isso evita que os alunos deixem de dar 
atenção à tarefa de casa.  
Um aluno se nega a participar da aula  
Converse com ele para saber o motivo, como 
ter discutido com um colega ou não ter 
compreendido o conteúdo, por exemplo 
 

Alguns estudantes se desentendem 
Conflitos sempre vão surgir durante as aulas. 
Além de parar o conflito, você tem de ajudar a 
resolvê-lo. "A solução não é punir, mas ouvir os 
envolvidos e mediar o diálogo", diz Ana Maria 
Falcão de Aragão, da Faculdade de Educação da 
Unicamp. Assim, eles refletem sobre o que 
levou ao desentendimento, como lidaram com 
ele e as consequências. Isso evita que o mal-
estar se mantenha e interfira na dinâmica da 
sala. 
 
Os agrupamentos não funcionam 
Para montar equipes, além de levar em conta o 
conhecimento de cada aluno, é importante 
considerar os perfis e as relações sociais. Nem 
sempre é possível saber como dois alunos 
agirão juntos, mas cabe a você ensinar todos a 
trabalhar em conjunto, até mesmo com quem 
não se dá bem. Na primeira vez que Valéria faz 
os agrupamentos, ela deixa a escolha de 
parceiros livre para identificar os círculos 
sociais. As informações são úteis para pensar 
nas intervenções que fará visando tornar os 
próximos grupos produtivos, mesmo se 
formados por aqueles que não têm afinidade 
entre si.  
 
A proposta não envolve a turma  
"Se a atividade apresentada não despertou o 
interesse de nenhum aluno, é porque não é 
boa", analisa Rosaura. Quando isso acontece, 
reflita sobre ela e avalie quais aspectos não 
funcionaram, o que os estudantes esperavam 
do tema e o que foi positivo e negativo. Isso 
ajuda a dar um melhor direcionamento à sua 
prática. 
 
Um aluno tem uma atitude inadequada  
"Às vezes, a relação entre o professor e os 
alunos é ruim porque ele não conhece para 
quem leciona", afirma Ana Maria. Ouvir a 
garotada e valorizar suas opiniões minimiza 
problemas de indisciplina. Em momentos de 
desrespeito, no entanto, é preciso conversar 
individualmente.  
 
Você é surpreendido por uma pergunta 
Não dá para deixar o aluno sem resposta. Se 
isso acontece, ele se sente desvalorizado e não 
vê na escola um lugar para aprender. Ser 
sincero é um ponto básico. No caso de não 
saber a resposta de uma questão, diga a 
verdade, pergunte o que ele conhece sobre 
aquilo e comprometa-se a buscar mais 
informações sobre o assunto. Se a dúvida 
desencadear um debate produtivo entre toda a 
sala, anote-a para incluí-la no seu 
planejamento. "Essa atitude mostra como é 
ampla a dinâmica do conhecimento", enfatiza 
Vasconcellos. 
 
 
Texto adaptado da Fernanda Salla da Revista 
Nova Escola. Reportagem completa disponível 
pelo link: 
https://novaescola.org.br/conteudo/1670/gesta
o-da-sala-de-aula-voce-seguro-em-classe  
 

O QUE É POSSÍVEL ANTECIPAR 

 

DE QUE MANEIRA AGIR COM O 
INESPERADO 

 

https://novaescola.org.br/conteudo/1670/gestao-da-sala-de-aula-voce-seguro-em-classe
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Em continuidade as definições das 
atribuições do Coordenador 
Pedagógico, Coordenador de Curso e 
Orientador Educacional 

De forma geral, o Coordenador Pedagógico é 
responsável pelo suporte didático-pedagógico do 
processo de ensino e aprendizagem. O Coordenador 
de Curso é responsável pelo conjunto de ações 
destinadas ao planejamento do ensino, à supervisão 
de sua execução, ao controle das atividades docentes 
em relação às diretrizes didático-pedagógicas. 
Enquanto que o Orientador Educacional se destina a 
assistir o educando, individualmente ou em grupo, 
visando ao desenvolvimento integral e harmonioso 
de sua personalidade, bem como sua orientação 
profissional. Apesar de se assemelharem há muito o 
que os diferem. Confiram as tabelas mostrando no 
que se diferem, assemelham, se igualam, e 
principalmente, colaboram uns com os outros. 

Fontes: Deliberação 03, 18-07-2013Deliberação 
CEETEPS 18, de 16-07-2015; Deliberação CEETEPS 
19, de 16-07-2015 e Deliberação CEETEPS 20, de 16-
07-2015.  

 

-Olá  

-Oi. Quem é você?  

-Primeiro você, quem é?  

-Sou eu.  

-Ah. E eu sou eu.  

-Engraçadinho!  

-O que é isso na sua mão?  

-Um apagador.  

-E isso na sacola transparente que você está 

segurando?  

-Uma caixa de giz.  

-Ah...  

-Você gosta de verde? Eu amo verde.  

-Vejo um quadro verde todos os dias, menino. 

Cansei da cor.  

-Poxa.... Minha mãe às vezes diz que está 

enjoada do meu pai; tá aí, deve ser porque ela 

vê ele todos os dias. -Uma boa hipótese.  

-Sim. Ela o ama, por isso suporta. Você deve 

amar o quadro verde! Até o suporta...  

 

 

-Sim. Amo. Mas me sinto desmotivado todos os 

dias.  

-Eu também.  

-Ah, você é uma criança; a vida adulta é outra, 

rapaz!  

-Me incomodo com o desinteresse dos outros.  

-Eu também, jovem. E não suporto a falta de 

respeito dentro do meu ambiente de trabalho.  

-Nem eu, moço.  

-Ah, fico tão triste quando reclamam da minha 

matéria.  

-E eu fico triste quando tiro uma nota abaixo de 

cinco.  

-As equipes, às vezes, perdem seus significados.  

-É... Meus amigos também se esquecem de ser 

amigos.  

-Deixo de resolver minha vida para dar meu 

sangue aonde eu trabalho, mas ninguém me 

nota.  

-Que injusto! Te notei agorinha mesmo, aliás  

 

 

 

 

 

 

 

estou te notando nesse instante!  

-Ah, claro, retribui a atenção.  

-Ponto para nós dois, que tal?  

-Que tal você me dizer quem é você garoto? -

Sou um aluno, caro professor.  

-Por que não percebi antes?  

-Porque estava ocupado demais reparando no 

que não é agradável.  

-É... Pode ser... Gostei de você. Vamos 

conversar melhor?  

-Desculpa, me formarei amanhã, preciso ir 

agora.  

-Mas e eu? Você vai me deixar?  

-Sim. Agora é hora de você me procurar em 

outras pessoas. E, olha, sou do que pede para 

sair da sala toda hora, reclamo das fórmulas e 

das interpretações de textos, chegou atrasado 

sempre que não posso, mas também sou 

alguém que está esperando conhecer mais 

pessoas como você. Prazer!  

-O prazer é todo meu!  

Aguarde na próxima edição as atividades individuais 

 
TEXTO PARA REFELXÃO – EU CONHEÇO ESSE DESCONHECIDO 

 


