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CAPÍTULO 3. ESTRATÉGIAS DE ENSINAGEM 

No texto é apresentado a definição e a justificativa do uso do termo Estratégia, 

para o desenvolvimento do ensino de diferentes disciplinas, que se dá pela arte de explorar 

e aplicar os recursos favoráveis e disponíveis visando a obtenção de objetivos específicos.  

Isto porque, o ensino tem por objetivo a transmissão e assimilação de uma 

determinada informação, pelo professor que atua como um condutor/mediador e o aluno 

que absorve informações e agrega suas experiências pessoais, formando um conceito mais 

complexo derivado do anterior. 

Entretanto, o educador deve estar ciente que diferentes informações ou conteúdos 

podem e devem ser apresentados em diferentes abordagens, pois a capacidade de 

observação, classificação, crítica e análise dos alunos são variáveis dentro e entre de 

diferentes turmas. Assim como a abordagem de uma nova visão de trabalho gera desafios 

ao educador pelo reconhecimento da necessidade de ruptura com o ensino tradicional e 

pelos consequentes questionamentos oriundos das novas dinâmicas apresentadas. 

Como visto anteriormente, o objetivo do ensino é a assimilação de temáticas e 

informações, o que não está diretamente relacionado estritamente ao cumprimento de um 

programa de conteúdos como costumeiramente é trabalhado nas instituições de ensino, 

mas sim deve-se considerar como um processo de construção e ruptura com o 

determinismo e a ordem em detrimento da imprevisibilidade e criatividade gerando um 

Fazer aulas ao invés de Assistir aulas.  

Estas devem estimular de forma crescente a complexidade de pensamento, 

juntamente à socialização dos alunos entre os colegas de forma a que sejam apresentados 

e dialogados com os diferentes pontos de vista que venham a ocorrer, propiciando a 

construção coletiva do conhecimento. 

Trabalhos em grupo apresentam uma excelente oportunidade para a construção do 

conhecimento, pois, propiciam um território fértil para a confluência de ideias 

conflitantes, também tem importância no sentimento de pertencimento dos membros dos 

grupos, pela valorização dos múltiplos pontos considerados, e pela divisão de papéis e 

tarefas para a efetivação dos objetivos, independente da forma escolhida para a definição 

dos papéis desempenhados pelos membros. 



Dentre as vinte estratégias de ensino apresentadas pelos autores como 

possibilidades ao ensino tradicional baseado em palestras unidimensionais, podemos 

destacar que há a necessidade de interação entre colegas e professores de forma a 

construir uma relação multidimensional para que o ensino se concretize de forma plena 

na sociedade acadêmica atual. 

A aula expositiva dialogada é uma estratégia que tem como proposta suplantar a 

tradicional palestra docente, permitindo a participação do estudante e suas considerações, 

contudo, o controle e direcionamento da aula é mantido pelo professor e seguido pelos 

participantes. 

A estratégia de Tempestade cerebral tem como objetivo coletar de forma rápida e 

quase instintiva informações acerca de um tema, estimula fortemente a criatividade e 

imaginação para a resolução de uma situação ou problema, pela formação de uma rede de 

ideias ou conexões, que a primeiro plano podem parecer desconexas, relembrando o 

princípio de “o complexo é tecido junto”. 

Mapa conceitual é uma metodologia muito interessante para resolução de 

problemas de ordem lógica, pela construção de uma teia relacional de diversos fatores 

influentes e em escala hierárquica e horizontal, onde, o processamento de pontos 

desconexos possibilita a complementação do quadro geral. 

O uso da Dramatização possibilita ao aluno e aos espectadores a reflexão de 

problemas ou situações por uma ótica diferente da usual, permitindo o desenvolvimento 

de empatia com o tema em questão, o que facilita o entendimento de conceitos e 

argumentos conflitantes à realidade dos alunos. Auxilia na desinibição e melhora a 

comunicação dos alunos. 

Entretanto, todas as diferentes metodologias de avaliação necessitam de uma 

abordagem consciente sobre a condução e avaliação dos alunos por parte do professor, 

assim como, estes parâmetros devem estar claros para os alunos, de modo que os objetivos 

propostos para a atividade sejam alcançados e ocorra a transmissão, absorção e 

consolidação do conhecimento. 


