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Baseado nos estudos do Prof. Roberto Cabral de Mello Borges, da UFRGS e da Pastoral da Juventude 

  

IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO  

 

O Técnico em Segurança do Trabalho é, por excelência, um palestrante e um 

animador de grupos e, para exercer bem as suas funções na liderança e motivação de 

equipes visando a redução dos acidentes e um trabalho seguro precisa dominar técnicas 

de treinamento e/ou dinâmicas de grupo, capazes de transmitir conteúdos e formar 

atitudes cooperativas por parte dos trabalhadores a fim de atingir o tão almejado 

objetivo: “acidente zero”. 

Em segurança do Trabalho como em muitas outras atividades, “comunicar-se 

bem é a chave do sucesso”. Baseado nessa premissa procuraremos, nessa disciplina, 

desenvolvermos as habilidades necessárias para falar bem nos diferentes contextos da 

nossa profissão. 

Entre as técnicas que abordaremos estão conceitos fundamentais de oratória 

contemporânea, linguagem oral e corporal, controle emocional e uso correto da voz, 

mapas mentais, rapport, conceitos da programação neurolinguística – PNL e muitas 

outras ferramentas necessárias para quem quer se comunicar bem em público, no 

trabalho e na vida social. 

Para tanto, nesta apostila, propomos nos apropriar de alguns conceitos e técnicas 

de dinâmicas de grupo para facilitar o alcance dos nossos objetivos. 

Então, vamos encarar juntos mais esse desafio? 

Aproveite: estude, pratique e prepare-se para, em pouco tempo, falar em público 

com muito mais segurança e desenvoltura! Em breve, seus discursos e palestras se 

transformarão em verdadeiros shows. 
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FALAR BEM É PARA QUALQUER UM! 

Falar bem é um dom natural ou algo que 

pode ser aprendido e desenvolvido? Caso você não 

se considere o melhor e o mais brilhante dos 

comunicadores, é provável que já tenha se 

perguntado isso por diversas vezes. Afinal, se uma 

oratória brilhante não for algo que você possa 

aprender é melhor desistir e deixar os palcos para 

os que possam espalhar o seu brilho natural, não é 

verdade? 

Não, não é verdade! Falar bem em público é um dom, porém, um dom que pode 

ser aprendido e desenvolvido por qualquer pessoa que tenha interesse e boa vontade 

para tentar fazê-lo. E vale lembrar: mesmo quem já nasce com essa capacidade 

desenvolvida precisa esforçar-se e estudar continuamente para não deixa-la “enferrujar”. 

Em outras palavras, podemos dizer que algumas pessoas são mais predispostas ou tem 

mais facilidade para se comunicar e falar bem em público que outras, porém essa 

habilidade PODE e DEVE ser estimulada e aprimorada ininterruptamente. 

 

A ÁRVORE DOS DESEJOS - Parábola Indiana 

 

Um homem estava viajando e acidentalmente, sem saber, entrou no paraíso, onde 

existem árvores dos desejos.  

Como estava cansado, adormeceu sob uma árvore. Quando acordou, estava com 

muita fome e pensou: “gostaria de conseguir comida em algum lugar...” Imediatamente 

apareceu uma deliciosa refeição vinda do nada. 

Com tanta fome que estava, nem prestou atenção de onde a comida tinha vindo: 

comeu rapidamente aqueles pratos deliciosos.  

Já satisfeito, olhou à sua volta. E em sua mente veio outro pensamento: “Se eu 

pudesse conseguir algo para beber...” E imediatamente surdiu um excelente vinho. 

Bebeu o vinho relaxadamente e então começou a pensar: “O que está acontecendo? 

Estou sonhando ou existem espíritos aqui fazendo truques comigo?” 

http://fernandacanazart.blogspot.com/2012/09/a-arvore-dos-desejos-parabola-indiana.html
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E espíritos apareceram. O homem ficou assustado, tremendo de medo, e um 

pensamento surgiu em sua mente: “Esses espíritos são perigosos, vão me devorar...”  

E assim aconteceu... 

 

Moral da historia: O que você pensa, mais cedo ou mais tarde se realiza.  

As vezes o intervalo entre o que pensou e o resultado é tão grande, que você não faz a 

ligação entre o que mentalizou e o que está vivendo... 

Preste atenção: são seus pensamentos que criam sua vida.  

Eles criam seu inferno ou seu paraíso, seu tormento ou sua alegria ! 

 

Que tal arregaçarmos as mangas e iniciarmos o treinamento?  

Afinal aquilo que pensamos só se materializa-se quando decidimos realiza-lo: 

“Pense e realize, aprende-se a fazer, fazendo.” O palestrante e conferencista, Rodrigo 

Cardoso, aponta três segredos infalíveis para o bom comunicador: 

 

1. Agir com NATURALIDADE; 

2. Usar a CRIATIVIDADE; 

3. Aja com OBJETIVIDADE. 

 

Com certeza a NATURALIDADE é um dos principais fatores determinantes para 

uma comunicação de sucesso. 

 

O comunicador mais envolvente, aquele que de fato encanta 

corações e mentes dos seus ouvintes, que arranca sorrisos, aplausos e 

suspiros de qualquer plateia, que é citado em conversas posteriores, visto 

que suas citações fixam-se com imensa facilidade em nossa mente, 

certamente apresenta-se diante do público sem máscaras nem afetações.  
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Isso é ser natural; é não querer parecer o que não é, não tentar imitar modos e 

trejeitos dos seus ídolos, não tentar “forçar a barra” de modo algum. 

Reinaldo Polito, um dos grandes mestres da oratória brasileira, inspirador do 

desenvolvimento do potencial de comunicação de muitos, assevera: “Você só 

conseguirá desenvolver uma comunicação eficiente se aprender a explorar seu próprio 

potencial, preservar suas características e falar com naturalidade. Mas para isso, é 

preciso dedicar-se bastante para no final conseguir ser você mesmo.” 

Parece óbvio, mas para saber como anda a sua comunicação, se você se 

apresenta com naturalidade, observe o seu comportamento quando está falando com as 

pessoas mais íntimas, àquelas com as quais sente-se mais à vontade, tais como, 

amigos e familiares. Então, ao falar em público, para pessoas desconhecidas, imagine 

que está falando, em casa, para seus familiares mantendo a mesma forma de ser. 

Parece difícil, mas é só uma questão de concentração e de treino. 

Quando você conseguir falar para plateias, ou em grupos de reuniões formais de 

trabalho com a mesma naturalidade e desenvoltura com que se expressa em situações 

mais descontraídas, onde você está mais á vontade, atingirá os mais elevados níveis de 

comunicação, anteriormente despercebido em seu potencial mais íntimo. 

 

- Fale diante do público como se falasse em 

casa ou para os amigos; 

- Aprenda todas as técnicas, mas mantenha a 

NATURALIDADE; 

- É melhor errar na técnica e manter-se 

natural; 

- Estude e esforce-se para acertar na técnica, mantendo a NATURALIDADE. 
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Vanessa Freitas, autora do livro “Como Falar em 

Público”, da Editora Universo dos Livros, nos adverte 

sobre a importância da CRIATIVIDADE: “Seu discurso 

precisa ser marcado pela criatividade, ou seja, é 

importante tratar as informações de uma maneira 

interessante, trazer dados que ilustrem o conteúdo 

transmitido e utilizar com inteligência recursos extras 

que enriqueçam a sua exposição. Ou seja, não reprima 

a CRIATIVIDADE, já que diversas vezes descartamos 

ideias que inicialmente parecem absurdas, mas que 

podiam ser aprimoradas.” 

É lógico que não podemos pensar em fórmulas mágicas para tornar o nosso 

discurso criativo, portanto, é aconselhável usar bastante da sensibilidade individual para 

perceber todas as possibilidades que o tema abordado lhe proporciona. 

Tomando por exemplo o uso de um texto literário, podemos utilizar histórias 

completas ou trechos dela, além de filmes, entrevistas ou músicas que possam provocar 

impacto nos ouvintes, servindo como “gatilho” para disparar a sua criatividade, atrair o 

interesse do público e facilitar a apreensão do tema abordado. 

Outra dica muito interessante, proposta pela escritora, é procurar desenvolver 

atividades que estimulem a sua criatividade, como a leitura, a dança, a pintura, o 

desenho, etc. O mais importante é sempre estimular a capacidade de despertar novas 

ideias. 

- Vá direto ao ponto, sempre! 

Quanto a OBJETIVIDADE, Rodrigo 

Cardoso, afirma: “Quantas vezes você já 

participou de reuniões intermináveis, prolixas e 

totalmente ineficazes por falta de objetividade?” 
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Então, com certeza você já deve ter percebido como a falta de objetividade pode 

ser extremamente negativa no processo da comunicação. 

 

Suponha a seguinte situação:  

Aconteceu em uma determinada empresa uma reunião para 

discutir sobre um incêndio que acabara de iniciar... 

O gerente perguntou: 

- Chefe, devemos chamar os bombeiros ou buscar um balde 

d’água? O que o senhor acha que devemos fazer? 

O gerente respondeu: 

- Preciso ter todos os dados para tomar uma decisão. Qual a 

dimensão do incêndio? Quanto de água devemos gastar? Existem baldes 

suficientes? ... 

 

Moral da História: Esse tipo de conversa não leva a lugar nenhum! É claro que 

se trata apenas de uma metáfora, mas encaixa-se perfeitamente em diversos momentos 

em que deveríamos agir como se o fogo estivesse se espalhando, mas ficamos dando 

voltas, desperdiçando o nosso tempo e o dos outros, colocando obstáculos e “ruídos” 

em nossa comunicação. É preciso perceber a oportunidade e aproveitar as chances 

antes que seja tarde demais. 

 

“Raramente você tem uma segunda chance de causar uma boa impressão” 

                                                                                              Robert Wong 
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Ainda segundo Rodrigo Cardoso, é preciso ter clareza de objetivos sobre os 

tópicos que serão expostos numa apresentação, reunião ou entrevista, prevendo-se o 

que se espera dos resultados e o tempo disponível para cada tópico. 

 

A melhor recomendação é elaborar uma pauta clara e bem 

definida (check-list), considerando o tempo a ser gasto com cada 

assunto e priorizando o que é essencial. 

 

   LEMBRE-SE: “Não há vento favorável para quem navega à deriva” 

                                                                                                      Schopenhauer  

 

DISCIPLINA E SUCESSO CAMINHAM DE MÃOS DADAS... 

Antes de iniciar qualquer atividade ou treinamento, como vimos na disciplina de 

Introdução à Administração, é imprescindível um bom planejamento, definição de 

objetivos claros e, principalmente, DISCIPLINA. 

 

 

 

 

 

 

Muitos acreditam que ser disciplinado é estar preso a regras e padrões, perdendo 

a liberdade para criar, mas isso não é verdade. Essa crença remonta uma época antiga 

em que se acreditava no condicionamento e na punição como forma de educar. 
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Num mundo globalizado e competitivo ter disciplina é sinônimo de sobrevivência, 

mas infelizmente, essa palavra tomou uma conotação muito negativa e precisa resgatar 

seu sentido original servindo para prever resultados, tomar as melhores decisões e 

manter o foco nos objetivos. Tudo que vale a pena ser conquistado precisa de disciplina 

para ser alcançado. 

A disciplina, funciona para nós como uma bússola que 

orienta o navegador para chegar ao destino certo, evitando 

desvios e perda de tempo e resgatando o seu conceito 

libertador. 

Portanto, faça uma experiência e anote alguns objetivos 

de curto prazo para ser atingido, anote numa folha ou no editor 

de textos do seu smartphone e acompanhe a sua realização até 

que todos sejam realizados ou haja um motivo suficientemente forte para que o objetivo 

proposto não tenha sido atingido. 

O resultado de uma experiência simples como essa pode ser estendida a muitos 

outros aspectos da sua vida e fará com que você se torne uma pessoa mais 

disciplinada, e consequentemente, alguém capaz de caminhar em direção à realização 

dos seus próprios objetivos. 

 

 

DEIXE SUA VOZ APRESENTÁ-LO 

Quando se pensa em ser um bom orador, é preciso acostumar-se a ouvir a 

própria voz e ajustá-la ao tamanho do ambiente e da plateia que o escuta. Não se trata 

necessariamente de falar rápido ou devagar, forte ou suave, com uma tonalidade grave 

ou aguda apenas, mas descobrir um modo próprio de falar de acordo com essas 

condições, o assunto tratado e ir alternando conforme exija cada situação e o conteúdo 

da fala. 

Não existe uma receita pronta, em determinados 

momentos é preciso falar num tom mais forte, em outros 

num tom mais fraco e, dependendo do caso, até mesmo 
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sussurrando. O mais importante é encontrar o ritmo e a entonação mais adequada e ir 

alternando, de modo a não tornar o seu discurso enfadonho e sonolento para os 

ouvintes. 

Quando estiver se dirigindo a um grupo de pessoas, tente expressar-se em um 

tom de voz ligeiramente mais alto que o habitual para que todos o escutem. Porém, 

cuidado para não gritar, basta demonstrar maior envolvimento e segurança para 

despertar nos outros um interesse maior pela mensagem.  Evite, no entanto, forçar o 

timbre de sua voz tentando torna-la mais grave ou aguda que o normal, pois a fala vai 

parecer falsa e poderá comprometer a confiança dos ouvintes. Lembre-se da 

naturalidade. 

Se, porventura, houver necessidade de 

utilização de um microfone, não deixe de fazê-lo, 

procurando posicioná-lo um pouco abaixo da boca, 

mais ou menos a altura do queixo. Se possível, faça 

testes antes da apresentação, pedindo um feedback 

de alguns ouvintes pois cada aparelho tem sua 

sensibilidade e volume próprios. De um modo geral, 

convém lembrar que cada microfone captará melhor 

o som se estiver a cerca de 10 cm. Da sua boca. 

Ao concluir um raciocínio, faça uma pausa para que os ouvintes possam entender 

o sentido da mensagem e refletirem sobre o que você acabou de falar. Desse modo, 

você respira melhor e evita ficar sem fôlego no meio da frase, além de controlar melhor a 

ansiedade ou a insegurança naturais nas primeiras apresentações em público. 

 

COMO MELHORAR SUA DICÇÃO - EXERCÍCIOS 

 

A dicção ou dição é a maneira de articular ou pronunciar as palavras de 

maneira clara exprimindo uma ideia.  

A boa dicção como vimos anteriormente, depende de uma respiração 

adequada e sobretudo, de um aquecimento nos músculos faciais e na língua. 

 

Exercícios de aquecimentos: 

 



Escola Estadual de Educação Profissional [EEEP] Ensino Médio Integrado à Educação Profissional 

 

Técnico em Segurança do Trabalho  

TÉCNICAS DE TREINAMENTO 

 

 

11 

Para relaxar os 18 músculos que compõe a face, inicie com um 

sorriso, depois um riso e por último dê uma deliciosa gargalhada. 

Para alongar os músculos faciais e a língua faça os seguintes 

exercícios: 

1-    Comprima fortemente todos os músculos da face durante uns dez 

segundos e solte-os rapidamente; 

2-    Imagine como se estivesse com vinte chicletes na boca e 

mastigue-os durante dez segundos; 

3-    Para aquecer a língua, imite o movimento que a cobra faz 

colocando-a para dentro e para fora; 

4-    Imite o ronco da motocicleta tripidando com a língua, 

pronunciando forte: “TRAAA... TREEE... TRIII... TROOO... TRUUU... 

5-    Coloque uma caneta ou uma espátula entre os dentes e 

pronuncie os exercícios de trava-línguas durante dois minutos; 

6-    Retire a caneta ou a espátula, abra bem a boca e repita os 

mesmos exercícios de trava-línguas, pronunciando claramente, com um leve 

sorriso na voz. 

No exercício de dicção, pronuncie claramente todas as sílabas das 

palavras, as iniciais, as do meio e as finais.  

Pronuncie nos ensaios, especialmente as finais, como se todas as palavras 

fossem oxítonas, pronunciando bem a última sílaba, todas as outras sairão 

claras. 

Quando você “come” a última sílaba, as palavras perdem ou mudam o 

verdadeiro sentido, tornando-se incompreensíveis, o que pode causar certa 

comicidade. 

 

Exercícios de dicção com a caneta na boca: 

 

"A GATA BRANCA CAPENGA QUE GOSTAVA DE CAÇAR 

CAMONDONGOS, CARREGOU O CÃO PARA O MATO. O OUTRO QUE 

COCHILAVA, ACORDOU COM O CONFLITO E COMEU O GATO" 

 

"BELA BAIANA, BONECA DE BRONZE, BAILAVA BREJEIRA NUM 

BURLESCO BENDEGUÊ DA BAHIA LÁ NO BARRACO DO BABALAÔ 

BORBORINHA, BABEL DA BAIXADA, BACANAL DE BÁRBAROS. BEBEM! 

BATEM! BLASFEMAM! BATUCAM! BORBOLETEIAM! NO BESTIAL 

BAMBAQUERÊ" 

 

"O MAMELUCO MELANCÓLICO MEDITAVA E A MEGERA 

MEGALOCÉFALA, MACABRA E MAQUIAVÉLICA, MASTIGAVA MOSTARDA 

NA MALOCA MIASMÁTICA. MIGALHAS MINGUADAS DE MOAGEM, 

MITIGAVAM MÍSERAS MENINAS. MOLEQUAS MAGRICELOS 

MERGULHAVAM NO MUCURRO, COMO SE FOSSE UMA MATILHADA D 

MACACOS." 

 

"FORJAM FRONTE À FRONTE COM FRAGOR O FERREIRO 

FELISBERTO FELIZARDO E SEU FILHO FREDERICO FURTADO, QUE NA 
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FORNALHA FULMEJANTE, FORJAM: FERROS FERROLHOS E 

FERRAMENTAS". 

 

"LANA, LENA, LINA E LOLA, LEVAM NINA E MADALENA, NAS 

SALINAS SONOLENTAS VER A LUA E LEONEL LEVA ANIBAL INDÓCIL 

PELAS ALAMEDAS MARGINAIS". 

 

Em seguida, retire a caneta e 

pronuncie todas as sílabas abrindo a boca 

ao máximo que puder. 

 

Uma ótima dicção para você! 

 

 

 

ASSIM COMO VOCÊ, SUA VOZ TAMBÉM PRECISA DE EXERCÍCIOS: 

 

Do mesmo modo que os atletas precisam exercitar-se para garantir a sua 

performance evitando futuros problemas, os profissionais que utilizam a voz como 

instrumento de trabalho, como cantores, atores, radialistas e palestrantes, precisam 

conhecer e pôr em prática técnicas específicas de aquecimento e treinamento vocal. Se 

você deseja estar sempre com a sua voz em boas condições e no tom ideal, vale a pena 

cuidar da sua voz. 

A fim de estimular o diafragma e aumentar a capacidade fonatória, é preciso que 

o palestrante faça sempre exercícios de aquecimento da voz. Além desses exercícios, 

há ainda outros cuidados que precisam ser observados com muita atenção, tais como: 

 

 Alongamento e relaxamento: Comece alongando e soltando os músculos 

da região cervical, ombros, costas e cabeça. Esse procedimento ajuda a 

relaxar as articulações permitindo que não se perceba a tensão no tom da 

voz; 

 Soltando o ar: Inspire e expire de forma ritmada comece soltando o ar em 

dois tempos: /S/.../S/. Inspire novamente e solte o ar em três tempos: 

/S/.../S/.../S/, vá repetindo, aumentando os tempos até atingir cinco tempos 

de /S/; 
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 Vibração Labial: Encha os pulmões de ar. Expire vibrando os lábios, 

reproduzindo o som de motor de carro. Inspire novamente e repita o 

exercício por cinco vezes; 

 Articulação: Para trabalhar a língua (ponto articulatório), inspire e solte o 

ar reproduzindo o som “tsc”, “tsc”, “tsc” com a ponta da língua encostando 

nos dentes frontais. Inspire novamente e expire vibrando a língua emitindo 

o som “cló”, “cló”, “cló” (semelhante ao trote de uma cavalo). Por último, 

com os lábios, emita o som de beijos curtos e estalados por várias vezes 

seguidas. 

 

 

Todos esses exercícios ajudam a dar mais precisam à fala  

e articulação das palavras. 

 

 

 Alongando a laringe: Com a boca fechada, encoste a ponta 

da língua na bochecha e faça movimentos circulatórios 

passando a língua pela boca repetidas vezes; 

 Ressonância: Com a boca fechada, reproduza o som 

“huenvolva um ataque vocal suavem”, “hum”, “hum” 

longamente. Esse exercício trabalha a ressonância vocal e 

ajuda a melhorar a amplificação do som no espaço. 

  

 

Segundo Carlos Eduardo Miranda, produtor musical, “só o talento não garante 

nada para ninguém. Cada vez mais, o sucesso depende de empenho e dedicação. Além 

, é claro, de ter algo a dizer.” 

 

 

10 LIÇÕES PARA CUIDAR BEM DA VOZ 
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I. Desenvolva um ataque vocal suave: O ataque vocal é a intensidade com a qual 

as palavras são pronunciadas. O ataque brusco exige mais esforço, força os 

músculos da laringe e irrita as cordas vocais – portanto, deve ser utilizado 

exclusivamente em apresentações, no exato momento em que você deseja 

chamar a atenção do público. Em todas as outras situações, prefira o ataque 

vocal suave, em que as palavras soam harmonicamente; 

II. Use uma altura natural: Falar mais alto para expressar autoridade ou mais baixo 

para obter maior poder de comando pode ser prejudicial. A melhor opção é usar o 

nível mais natural possível para você, aplicando as variações de altura apenas 

para salientar determinadas palavras ou expressões e evitar o tédio na plateia 

provocado pela “monoaltura”; 

III. Evite fumar e consumir bebidas alcóolicas: Fumar provoca inflamação e 

inchaço na garganta e pregas vocais devido a falta de lubrificação. O álcool em 

excesso causa a dilatação dos vasos sanguíneos nas pregas vocais podendo 

levar a rouquidão; 

IV. Elimine os pigarros e a tosse: Pigarrear provoca a fricção desnecessária das 

pregas vocais irritando-as. Ao tossirmos, as pregas vocais batem umas contra as 

outras para a saída do ar provocando inchaço e irritação; 

V. Desenvolva um bom foco de ressonância: Uma voz agradável está focalizada 

na superfície da língua. A voz no alto da boca soa anasalada. Por outro lado, 

manter o foco na ponta d língua, produz uma voz de bebê e muito atrás (voz do 

“Alf”) também soa desagradável para o público; 

VI. Não seja o único a falar: Falar o tempo todo, além de entediar o público, 

prejudica a saúde levando a rouquidão ou o enfraquecimento da voz. As pessoas 

que precisam usar muito a voz precisam beber bastante água e evitar o esforço 

vocal desnecessário; 

VII. Desenvolva um trato vocal aberto: Mantenha os lábios levemente abertos ao 

falar e um pequeno espaço entre os dentes superiores e inferiores. Bocejar 

também ajuda a relaxar o trato vocal (laringe, garganta e boca). Ao bocejarmos, o 

trato vocal abre-se ao máximo, possibilitando a ampla passagem do ar;  
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VIII. Evite falar em ambientes ruidosos: Falar em ambientes ruidosos força a voz, 

podendo causar fadiga vocal, desconforto na garganta e rouquidão. Se for 

inevitável, procure falar o mais pausadamente possível nesses ambientes; 

IX. Renove o ar com frequência: Fazer pausas durante a fala evita a tensão das 

pregas vocais e o esforço muscular. Se você fica sem ar enquanto fala, tente 

diminuir a quantidade de palavras entre as pausas para respirar. Com um bom 

fluxo de ar vibrando nas pregas vocais, fica mais fácil manter uma voz saudável e 

natural; 

X. Mantenha a umidade da voz: A pouca umidade do ar e o baixo consumo de 

líquidos pode irritar as pregas vocais. Por isso, beba bastante água e respire pelo 

nariz. Assim, o ar fica mais quente e úmido, protegendo a garganta. 

 

 

 - Cuide bem da sua voz e boa palestra... 

 

 

 

 

VENCENDO A TIMIDEZ 

 Você sabia que muitos atores 

e palestrantes consideram-se tímidos! 

Se a timidez está atrapalhando sua 

forma de comunicar-se, está na hora 

de vencer a sua timidez e transformar 

o “tímido” que existe em você... 

 

É lógico que todos nós, em algum momento, já nos sentimos tímidos, afinal, um 

pouco de timidez é normal. Quem nunca ruborizou em prova oral nos tempos de colégio 

ou não sentiu as mãos suadas no primeiro encontro apaixonado? Além de comum, a 

timidez em pequenas doses, é considerada positiva pois nos mantém mais alertas para 

o caso de surgir algum inconveniente. 
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A introversão moderada pode ser um sinal de autocrítica, que atua como um filtro 

capaz de avaliar se as nossas atitudes estão sendo convenientes ou não. Não há 

maiores problemas em ser introvertido, desde que esse traço de personalidade não 

assuma um fator de limitação em nossas vidas. 

A medida que amadurecemos, a timidez descontrolada pode ser um grande 

entrave não apenas para as nossas relações sociais, mas também para as profissionais, 

fazendo com que percamos excelentes oportunidades simplesmente por não 

conseguirmos expor as nossas ideias em público. Então, se voce se considera muito 

tímido é hora de uma "revolução interior”, deixando de lado a inibição excessiva e 

esforçando-se para alcançar o sucesso que você merece. 

 

Como dizia, o grande cantor e compositor, 

Tom Jobim, grande parceiro de Vinícius de Morais, 

que aliás, considerava-se tímido, “A gente não 

pode ser aquele garoto(a) tímido(a) toda a vida. 

Tem que se dar um pouco mais, chegar perto do 

público sem aquela armadura toda.”  

 

Infelizmente, não existe uma fórmula pronta 

ou uma receita mágica para superar a timidez, cada pessoa deve desenvolver a sua 

própria estratégia e esforçar-se para tingir esse objetivo.  

 

No entanto, como veremos a seguir, algumas dicas são muito importantes: 

 

 Julgue menos. Isso ajudará a desenvolver mais compaixão e compreensão pelos 

outros e por si mesmo; 

 Arisque-se a fazer coisas novas. Comece com tarefas simples, como 

cumprimentar as pessoas (qualquer pessoa) olhando de frente e aos poucos você 

irá perdendo o medo de se expor; 
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 Preste mais atenção nos outros. Perceba que cada pessoa tem suas 

características individuais, nem melhores, nem piores que você e, cada um vai 

desenvolvendo estratégias próprias de lidar com essas diferenças; 

 Esteja aberto para o novo e para a mudança. Questione antigas crenças e esteja 

disposto a considerar outras formas de pensar e agir; 

 Mostre interesse pelas pessoas. Diga para as pessoas o quanto elas são 

importantes para você, peça ajuda e ajude quando necessário, desenvolva a 

empatia; 

 “Quando a boca cala, o corpo fala”. Preste atenção a comunicação não verbal. 

Durante uma aula ou palestra, olhe para o professor ou palestrante e demonstre 

interesse estabelecendo uma sintonia; 

 Procure autoconhecer-se, aceitar-se e estar disposto a crescer sempre. 

 Substitua os pensamentos negativos por pensamentos positivos; 

 Estabeleça um estado de presença e de foco em tudo o que faz, estando sempre 

no presente, aqui e agora; 

 Capriche no visual, afinal, “o corpo é o templo do espírito”. A maneira como nos 

apresentamos fala muito do nosso estado de espírito e disposição; 

 Chame as pessoas pelo nome e aproxime-se mais fisicamente delas, sem todavia 

ser invasivo ou inadequado; 

 Evite comparações, elogie em público e advirta particularmente, sem agredir ou 

ofender a dignidade da pessoa. Lembra-se: o que devemos criticar é o 

comportamento inadequado das pessoas e não elas próprias. 

 

 

 

ASSERTIVIDADE: AJA SEM MEDO E SEM RODEIOS 

 

“Seja o teu sim, sim; e o teu não, não” 

                                                          Mateus 5, 37 
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Logo que você superar a timidez, estará pronto para expressar os seu 

sentimentos e emoções sem, todavia, desrespeitar os outros, certo? Portanto, é hora de 

conhecer a assertividade, habilidade apontada por muitos psicólogos e estudiosos do 

comportamento humano como indispensável para quem quer comunicar-se com 

excelência. 

 

Para facilitar a sua compreensão, vamos dar um exemplo: 

 

 

 

 

 

- Um casal vai a um restaurante. O homem pede uma massa ao molho de 

tomate, mas quando o prato chega, ele percebe que veio com molho branco. 

Imagine, agora, três possibilidades de reação e suas respectivas consequências: 

 

REAÇÃO 1: O homem resmunga para a esposa sobre o molho, mas quando o garçom 

pergunta se está tudo bem, ele responde que sim. Sua noite e seu jantar são insatisfatórios e ele 

se sente mal e culpado por não ter tomado uma atitude. A autoestima do homem e a admiração 

da esposa por ele ficam prejudicados pela experiência. 

 

REAÇÃO 2: O homem chama o garçom e é injusto e grosseiro com ele por causa do 

atendimento. Sua atitude ridiculariza o garçom e constrange a esposa. Ele se sente no controle 

da situação, mas o embaraço da esposa cria atrito entre o casal e estraga a noite.  O garçom 

sente-se humilhado e zangado. 

 

REAÇÃO 3: O homem chama o garçom à mesa, lembra-lhe que pediu molho de tomate, 

mostra-lhe o prato que foi trazido e pede com educação e firmeza que o troque. O garçom se 

desculpa pelo erro e imediatamente troca o prato. O casal aprecia o jantar e o homem sente-se 

em paz consigo mesmo.  

O garçom sente-se feliz e o casal satisfeito com o serviço adequado. 
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De acordo com o exemplo que acabamos de 

analisar, percebemos três tipos básicos de perfis 

comportamentais: o passivo, o agressivo e o 

assertivo, respectivamente, representados nas 

reações 1, 2 e 3. 

 

O assertivo, como se vê, é aquele que expõe de maneira franca e direta sua 

opinião, sem todavia, perder a gentileza e a compostura. Não é à toa que pessoas 

assertivas conseguem alcançar com mais facilidade os seus objetivos e vivem mais em 

paz. 

A assertividade é uma das habilidades sociais mais exigidas no mundo 

corporativo moderno. Elas representam um conjunto de ferramentas que estão a nossa 

disposição para serem utilizadas em qualquer momento ou situação do ambiente 

familiar, profissional ou social. A partir da década de 1950, a assertividade popularizou-

se como instrumento para combater a ansiedade e facilitar a expressão dos sentimentos 

e emoções, sendo que nos últimos anos voltou a ganhar destaque, exatamente pela sua 

aplicação no ambiente profissional corporativo. 

De acordo com estudos dos psicólogos, Arthur J. Lange e Patrícia Jakubowski, 

em seu livro Responsible Assertive Behavior (Research Press, 1976), a assertividade 

refere-se à “afirmação dos próprios direitos e expressão de pensamentos, sentimentos e 

crenças de maneira direta, honesta e apropriada, que não viole o direito das outras 

pessoas.” 

Ao contrário do que possa parecer, a assertividade (ou sua ausência) não é 

apenas uma questão de personalidade. Ela pode e deve ser treinada e desenvolvida.  

Seu desenvolvimento só depende da vontade de cada pessoa! 

Aliás, “desenvolvimento” é a palavra adequada, uma vez que não se trata apenas 

de aprender, mas de recuperar e exercitar. A verdade é que todos nós nascemos 

assertivos, porém, muitas vezes, vamos negligenciando essa habilidade e esquecendo-a 

ao longo da vida. 
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LEMBRE-SE: 

 

 Você não é responsável pelo comportamento dos outros. 

Você pode ajudar as pessoas, mas cada um é responsável 

por si mesmo; 

 Procure conhecer-se, aceitar-se e estar disposto a crescer. Como dizia o grande 

filósofo, Sócrates, “Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo”; 

 Reveja, constantemente, o seu modo de falar e agir com os outros; 

 Avalie o quanto o seu comportamento atual pode estar ajudando ou atrapalhando 

em seus relacionamentos; 

 Pratique a assertividade sempre resistindo aos condicionamentos emocionais e 

mantendo o foco nos objetivos e resultados. 

 

 

Veja, na tabela, a seguir, as diferenças entre os comportamentos passivo, 

agressivo e assertivo: 

 PASSIVA AGRESSIVA ASSERTIVA 

Mensagem - Você está certo; 
- Não importa o que 
eu penso; 
- Não importa como 
me sinto; 

- Estou certo; 
- Se você não pensa 
como eu, está errado; 
- Seus sentimentos não 
importam. 

- Assim é como eu vejo a 
situação; 
- Isso é o que eu penso; 
- Estes são os meus 
sentimentos.  

Objetivos - Evitar conflitos - Conseguir o que quer. - Criar comunicação e 
respeito mútuos. 

Meios - Voz débil e 
vacilante 

- Voz forte e presunção - Tom forte, calmo e 
cadenciado 

Visão - Olhar para baixo - Olhar frio e 
penetrante 

- Olhar direto e terno 

Corpo - Encolhido, 
cabisbaixo, nervoso 
e movimentos 
excessivos. 

- Postura ereta, 
esticada e agressiva 
- Dedo em riste, golpes 
de punho fechado. 

- Postura relaxada, 
equilibrada e bem 
humorada. 
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INTELIGÊNCIA SOCIAL 

Complementando a assertividade, vale a 

pena desenvolver a inteligência social. Quem 

domina esse verdadeiro arsenal comportamental, 

com certeza, ganha muito em seus 

relacionamentos. E, consequentemente, consegue 

comunicar-se com muito mais clareza e eficiência 

em qualquer situação. 

Confira, a seguir, como melhorar a sua 

inteligência social e descubra por que ela pode ser 

tão valiosa! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portanto, antes de mais nada, invista no seu fortalecimento interior, perceba o 

quanto antes que as atitudes mais saudáveis são as que fazem o outro sentir-se 

valorizado, conscientize-se que a empatia é fundamental para gerar confiança nos 

relacionamentos, note que é preciso transmitir com clareza aquilo que é importante 

para você e aprenda o quanto antes que colocar-se no papel de vítima é a pior 

maneira de lidar com uma situação, não esqueça que expressar emoções sinceras 

vale ouro e que na hora de dizer alguma coisa, escolha apenas o que é promissor 

para o outro. 
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INTELIGÊNCIA PROFISSIONAL 

 

Outro importante aspecto a ser considerado, é o que podemos chamar de 

inteligência profissional. "O sucesso não ocorre por acaso, ele é resultado de 

planejamento, preparação e aproveitamento de oportunidades" 

 

Existe um conjunto de comportamentos profissionais que devem ser 

desenvolvidos, para que um profissional possa obter melhor desempenho no seu 

trabalho, e com isto alcançar maior sucesso e reconhecimento profissional. É o que 

podemos chamar de "Inteligência Profissional". 

 

 

Veja no esquema abaixo como ela se processa; 
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INTELIGÊNCIA EMOCIONAL – EQUILÍBRIO EMOCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O esquema acima mostra-nos como se processa a inteligência emocional, chave 

para o equilíbrio emocional para recuperar a confiança quando o nervosismo nos vence 

no momento de “entrar em campo” e fazer uma apresentação para uma plateia. 

 

Para não cair nessa armadilha, siga algumas dicas e sugestões comportamentais 

que daremos a seguir e você comprovará que mantendo o equilíbrio emocional fica mais 

fácil vencer o medo e a insegurança no momento de pôr tudo o que estamos 

aprendendo em prática. 

 

Inteligência emocional  é um conceito da  Psicologia  que descreve 

a capacidade de reconhecer os próprios sentimentos e os dos outros, assim como a 

capacidade de lidar com eles. 

A designação de inteligência emocional mais antiga remonta a Charles Darwin, 

que em sua obra referiu a importância da expressão emocional para a sobrevivência e 

adaptação. Embora as definições tradicionais de inteligência enfatizem os 

aspectos cognitivos, como memória e resolução de problemas, vários pesquisadores de 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Psicologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Compet%C3%AAncia_(psicologia)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sentimento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin
http://pt.wikipedia.org/wiki/Intelig%C3%AAncia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cogni%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mem%C3%B3ria
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renome no campo da inteligência estão a reconhecer a importância de aspectos não-

cognitivos. 

Em 1983, Howard Gardner, em sua teoria das inteligências múltiplas, introduziu a 

ideia de incluir tanto os conceitos de inteligência intrapessoal (capacidade de 

compreender a si mesmo e de apreciar os próprios sentimentos, medos e motivações) 

quanto de inteligência interpessoal (capacidade de compreender as intenções, 

motivações e desejos dos outros). Para Gardner, indicadores de inteligência como 

o QI não explicam completamente a capacidade cognitiva. Assim, embora os nomes 

dados ao conceito tenham variado, há uma crença comum de que as definições 

tradicionais de inteligência não dão uma explicação completa sobre as suas 

características.  

 

Na década de 1990, a expressão "inteligência emocional", 

tornou-se tema de vários livros (e até best-sellers) e de uma 

infinidade de discussões em programas de televisão, em escolas e 

mesmo em empresas. O interesse da mídia foi despertado pelo 

livro "Inteligência emocional", de Daniel Goleman, redator 

de Ciência do The New York Times, em 1995. No mesmo ano, na 

capa da edição de Outubro, a revista Time perguntava ao leitor - 

"Qual é o seu QE?" - apresentando um importante artigo assinado 

por Nancy Gibbssobre o livro de Goleman e despertando o interesse da mídia sobre o 

tema. A partir de então, os artigos sobre inteligência emocional começaram a aparecer 

com frequência cada vez maior por meio de uma ampla gama de entidades acadêmicas 

e de periódicos populares.  

 

 

Falar em público é uma arte que só melhora com a prática e o tempo.  

O medo é vencido pela determinação e pelo treinamento.  

Por isso, não desista! 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1983
http://pt.wikipedia.org/wiki/Howard_Gardner
http://pt.wikipedia.org/wiki/Intelig%C3%AAncias_m%C3%BAltiplas
http://pt.wikipedia.org/wiki/QI
http://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1990
http://pt.wikipedia.org/wiki/Best-seller
http://pt.wikipedia.org/wiki/Daniel_Goleman
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncia
http://pt.wikipedia.org/wiki/The_New_York_Times
http://pt.wikipedia.org/wiki/Time_(revista)
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Nancy_Gibbs&action=edit&redlink=1
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Um dos conselhos mais valiosos para não deixar o nervosismo comprometer sua 

performance é conhecer ao máximo tudo o que precisa ser exposto, seja nos estudos, 

numa reunião de trabalho, em uma entrevista de emprego ou em uma apresentação 

para o público.  

Portanto, estude o conteúdo para ter tudo na ponta da língua. Porém não 

basta apenas estudar e conhecer o conteúdo, é preciso organizar as informações e 

treinar com antecedência, inclusive, para verificar se os recursos a serem utilizados 

estão funcionando corretamente e atendendo aos objetivos propostos. Comece falando 

para amigos e familiares e muito em breve você estará pronto para enfrentar qualquer 

público. 

Não tente imitar ninguém. Como dissemos anteriormente, respeite o seu estilo 

de comunicação. Em vez de tentar imitar um colega, professor ou palestrante famoso 

que você admira, acredite: quanto mais espontânea for a sua maneira de se comunicar, 

mais confiante você se sentirá. 

É natural sentir-se nervoso nas primeiras apresentações. Use o medo ao seu 

favor. O primeiro passo é admitir que você tem medo de falar em público, depois 

procure aceitar e compreender essa limitação sem, todavia, ficar paralisado por ele. 

Questione-se: Seu medo existe por falta de hábito e prática? Ou porque o ambiente 

onde você vai falar é ameaçador? Ou ainda, porque não domina o conteúdo da 

apresentação? Identifique a razão do seu medo para poder “negociar” com ele. Outra 

coisa que você pode fazer é usar os aspectos positivos do seu mal-estar: utilize a 

adrenalina produzida pelo medo em seu benefício. Diga para você mesmo: “Eu estou 

preparado, equilibrado e confiante; vai dar certo!” 

Se der branco, não se desespere. Se o temido “branco” surgir bem no meio do 

seu discurso, respire fundo e fique tranquilo. Repita a última frase que você falou para 

lembrar a sequência, use o material como apoio ou preencha o conteúdo com o restante 

do tema e a plateia nem perceberá esse artifício. 

Imagine-se “bem sucedido” e elogiado pelo seu chefe ou seu professor, pense 

positivo, veja positivo. Visualizar seu próprio sucesso é uma das maneiras mais 

eficientes de conquista-lo efetivamente. 
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Se for religioso ou espiritualizado, exercite a sua fé, faça uma oração ou peça 

ajuda ao seu “anjo”, confie em Deus. 

Gente que fala demais, conta histórias longas ou perde tempo em discussões 

desnecessárias atrapalha a concentração e pode deixa-lo inseguro, evite conversar 

com pessoas que o aborreçam, então, fuja desses “vampiros” de energia. Ao mesmo 

tempo, esforce-se para manter sempre por perto pessoas positivas, alegres, amigas e 

bem humoradas. Em boa companhia, não há baixo astral que resista! 

 

Inspire... expire... e tire proveito da respiração! Lembre-se dos 

exercícios de meditação. Quem respira melhor, pensa melhor e vive melhor, 

afinal, meditar é encontrar-se com Deus onde Ele habita. Isso irá 

tranquiliza-lo e fazê-lo pensar melhor. 

 

Relaxe, simplesmente...  

 

1. Movimente a cabeça relaxando 

o pescoço... 

2. Alongue as costas, pernas e 

braços, em pé, esticando-se e 

deixando o corpo desabar... 

3. Esfregue as mãos e movimente 

os pulsos para relaxá-los... 

 

TESTE: COMO ANDA SEU EQUILÍBRIO EMOCIONAL? 

O sucesso da sua comunicação pode 

depender de sua capacidade de manter o 

equilíbrio entre a razão e a emoção. Por 

isso, vale perguntar: será que você 

consegue atingir essa meta por conta 

própria? Se ficou na dúvida, faça o teste e 

confira algumas dicas que podem ajudar você a encontrar o seu equilíbrio emocional. 



Escola Estadual de Educação Profissional [EEEP] Ensino Médio Integrado à Educação Profissional 

 

Técnico em Segurança do Trabalho  

TÉCNICAS DE TREINAMENTO 

 

 

27 

A situações, a seguir, são corriqueiras e podem se aplicar ao cotidiano de 

qualquer pessoa, quem sabe, até mesmo ao seu. Responda com V ou F, conforme 

considere verdadeiras ou falsas as afirmativas e descubra. 

 

1. Em uma discussão, você frequentemente fica irritado e não consegue expor claramente as 

suas ideias. 

2. Quando alguém o contraria, você não é capaz de entender os motivos que levaram essa 

pessoa a adotar tal postura. 

3. Ao receber uma crítica, seu primeiro impulso é defender-se daquilo que foi colocado. 

4. Diante de algum problema, você se desespera porque acredita que será difícil resolvê-lo. 

5. Você costuma sentir-se chateado sem motivo aparente. 

6. Quando conhece pessoas novas, você frequentemente fica desconfiado das intensões dessas 

pessoas em relação a você. 

7. Você tem dificuldade para dormir, mesmo em dias tranquilos. 

8. Raramente você se sente confortável quando está sozinho. 

9. Ao perceber que cometeu um erro, você tem dificuldade de assumi-lo. 

10. Sua vida é um livro fechado e dificilmente você o abre para as pessoas ao seu redor. 

 

 

RESULTADO: Se a maioria dessas situações lhe pareceu verdadeira, isso pode indicar que você tem 

enfrentado dificuldades para resolver seus conflitos emocionais. Lembre-se que reconhecer essa 

dificuldade e assumir que precisa de ajuda são os primeiros passos para encontrar a solução dos seus 

problemas. Será que esse não seria o momento adequado para procurar a ajuda de um especialista? 

 

 

É bom lembrar que nem todas os sintomas de doenças que 

apresentamos em nosso corpo são de origem externa, provocados por 

algum vírus, bactéria ou condição ambiental sobre qual tenhamos muito 

pouco ou quase nenhum controle. Muitas vezes as doenças ou seus 

sintomas apresentam-se no nosso corpo por somatizações, como 

veremos no texto , a seguir, disponível em: 

https://www.google.com.br/search?q=quando+as+redeas+fogem+do+controle& 

source=somatizaçoes, acessado em: 23 de ago de 2014. 

https://www.google.com.br/search?q=quando+as+redeas+fogem+do+controle&
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SOMATIZAÇÕES se referem a uma ou várias queixas físicas, que uma 

investigação adequada não revele existência de patologia orgânica ou 

mecanismo patofisiológico que expliquem a intensidade da queixa física. 

Geralmente é considerada resultado como resposta a um extremo sofrimento 

psicológico. A presença de somatizações não exclui o diagnóstico de outras 

doenças psiquiátricas, ocorrendo frequentemente 

em comorbidade (simultaneamente) com estes. Pacientes com transtornos 

psiquiátricos como depressão, transtorno de ansiedade ou algum transtorno de 

personalidade descrevem sintomas físicos além dos usados para diagnóstico do 

transtorno em 72% dos casos. 

Diante de eventos psicologicamente traumáticos (como casamento, 

divórcio, demissão, sequestro, traição, hospitalização ou morte de pessoa 

querida...) é comum que um ou mais dos seguintes sintomas sejam somatizados: 

Dor difusa por todo o corpo, Dor de cabeça, Dor no peito, braços, pernas, costas 

e/ou articulações, Dificuldade para respirar, Hipersensibilidade, Desmaios,, 

Náusea/Mal estar, Vômito, Fadiga (Cansaço excessivo), Manchas na pele, 

Tonturas, Batimentos cardíacos acelerados (Taquicardia), Fraqueza muscular, 

Perda do apetite por longos períodos, Sangramento menstrual excessivo, 

Desinteresse sexual. 

Em pacientes mais sensíveis, como histriônicos, podem ocorrer sintomas 

como: Amnésia, Alucinação, Perda de voz, Surdez, Visão dupla ou borrada, 

Cegueira, Dificuldade para caminhar; 

  

 

 

A HORA DE ENCARAR O PÚBLICO 

 

Pense em um comunicador brilhante – o 

que ele faz de tão especial? Talvez seus gestos, 

suas palavras... Quem sabe a sua postura, seu 

poder de argumentação? Ou ainda sua 

capacidade de lidar com os mais diferentes 

públicos? Pois é, tudo isso e um pouco mais. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Comorbidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Depress%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Transtorno_de_ansiedade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dor_de_cabe%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hipersensibilidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Desmaio
http://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1usea
http://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%B4mito
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fadiga
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mancha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tontura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Taquicardia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Apetite
http://pt.wikipedia.org/wiki/Transtorno_de_personalidade_histri%C3%B4nica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Amn%C3%A9sia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alucina%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Surdez
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cegueira
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Como você deve estar percebendo em nossos estudos, um bom orador não reúne 

apenas uma característica, mas um verdadeiro arsenal delas combinadas, capazes de 

diferenciá-lo no meio da multidão.  

 

Vejamos agora, mais algumas lições práticas para encarar as plateias: 

 

 

ACERTE O TOM DO SEU DISCURSO: Seja espontâneo, mas nunca informal demais; seja 

elegante, mas nunca empolado demais; Gírias muito informais devem ser evitadas, mas a 

linguagem muito rebuscada também. Enquanto as primeiras posturas demonstram falta de 

preparo ou cultura, as segundas podem parecer artificiais demais. Busque sempre o equilíbrio e 

use o bom senso. 

 

EVITE EMPREGAR OS VERBOS NO GERÚNDIO: Utilizar expressões, tais como: “”Vou estar 

podendo fazer o trabalho”, diga simplesmente: “Vou fazer” ou “Farei o trabalho”. 

 

PRONUNCIE CORRETAMENTE AS PALAVRAS: Não deixe de pronunciar todos os “S” e “R” 

do final das palavras, bem como as expressões no plural. 

 

CUIDADO! NÃO CONFUNDA:  

 

 Gratuito deve ser pronunciado com a tônica no “u” e não no “i”, como se fosse “gratuíto”; 

 O certo é dizer que o avião vai aterrissar “ss” e não aterisar “s”; 

 Nunca diga “para mim fazer” e sim “para eu fazer”, porque “mim” não é sujeito; assim 

como deve-se falar: “para eu dizer”, “para eu trazer”, “para eu acertar sempre”, etc. 

 

 

FUJA DO ‘MICO” DA TERCEIRA PESSOA: Muitos palestrantes tem o hábito de falarem de si 

mesmo utilizando o pronome da 3ª pessoa (ele, ela) e não da 1ª pessoa (eu).  

Por exemplo, Um palestrante chamado Silvio Santos, fala: “O Silvio Santos gosta de desafios”. 

“O Silvio Santos viveu fora do Brasil”. Isso soa muito estranho! Em vez disso fale: ”Gosto de 

desafios” e “Trabalhei fora do Brasil”. 
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MAIS QUE DEMAIS: Outro erro muito recorrente é a redundância, isto é, a repetição 

desnecessária de uma ideia. Evite expressões do tipo: Entrar p’rá dentro”, “Sair p’rá fora”, 

“metades iguais”, “adiar p’rá depois”, “conviver junto”, etc. 

 

SIMPLIFIQUE SEMPRE: Mesmo que você fale outras línguas, procure falar no idioma 

dominante da plateia. Evite abusar de expressões em inglês ou outras línguas, exceto quando 

necessário ou não houver termo equivalente em português, como por exemplo: “feedback” e 

“layout”. 

 

NADA DE VÍCIOS: Evite repetição de expressões ou pedido de concordância constante dos 

ouvintes que mais demonstram insegurança do palestrante. Evite iniciar ou terminar as frases 

com expressões, tais como: “né”, “ok”, “tá”... para evitar que os ouvintes fiquem contando 

quantas vezes você repete essas expressões ao invés de concentrarem-se no seu discurso. 

 

SUBA DE NÍVEL: Risque do seu vocabulário a expressão: “a nível de”. Em vez de dizer, “a nível 

de Brasil”, prefira “no Brasil”, “a nível de economia”, prefira, “quanto à economia”, “a nível de 

marketing”, prefira, “em se tratando de marketing”, etc. 

 

“HOMEM É HOMEM, MULHER É MULHER” – ACERTE NO GÊNERO: Pelo menos na 

linguagem a identidade de gênero deve ser mantida. Algumas regras  são básicas: Nunca diga 

que vai terminar a palestra ao “meio dia e meio” e sim “meio dia e meia”. “Menos”, não existe, 

trata-se de um advérbio invariável, mesmo antes de palavra feminina. Os homens agradecem 

falando “obrigado” e as mulheres “obrigada”, etc. 

 

MEMÓRIA DE ELEFANTE: Mesmo que você tenha uma memorização de campeão, não confie 

apenas nesse recurso, repetir não é o suficiente para gravar tudo, utilize também outros 

recursos, tais como: traduzir informações em imagens, estabelecer associações e utilize todos 

os seus sentidos, ativando os diferentes tipos de memória: visual auditiva e sinestésica, pode 

tomar café sem excesso, cuidar da saúde física e mental e exercitar constantemente os seus 

neurônios. 

 

USE APRESENTAÇÕES INTELIGENTES: Hoje, a grande maioria das apresentações utilizam-

se dos recursos audiovisuais, no entanto, é bom tomar alguns cuidados: Nuca deixe de fazer 

uma boa correção ortográfica e gramatical, utilize o recurso para apoiar a sua fala e garantir o 
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interesse da plateia sobre o assunto, faça backup e teste sempre os recursos antes de utilizar e 

chegue um pouco mais cedo para testar tudo novamente e, não esqueça de levar um “plano B” 

para eventuais falhas, cuidado para não abusar das animações, filmes e músicas que possam 

comprometer a atenção e/ou compreensão do tema abordado, use fontes legíveis em 

compreensão, cor e tamanho, evitando excesso de textos, atualize sempre o seu material 

mesmo que o assunto seja o mesmo. 

 

LEIA SALMODIANDO: No caso da leitura, é preciso colocar emoção nos textos lidos para que 

produzam o efeito necessário, tais como, entonação e volume da voz, expressões corporais que 

ajudem a passar as emoções e não esqueça de manter o contato visual com a plateia para evitar 

constrangimentos. 

 

 

 

 

O CORPO FALA: Como já falamos 

anteriormente, o nosso corpo fala, 

portanto, cuidado com a postura, gestos 

e principalmente, evite coçar-se ou 

coisas do gênero. Fique atento as 

mensagens não verbais passadas pelos 

olhos, aprenda a identificar sinais de 

interesse e/ou desaprovação e tenha 

cuidado para não aparentar arrogância. 

 

 

 

 

 

 

“Os olhos conversam tanto quanto as línguas que utilizamos,  

com a vantagem de que o dialeto ocular, embora não precise de dicionário,  

é entendido no mundo todo.” 
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LÍDERES DE SUCESSO - O EXEMPLO DE BARAK OBAMA 

Considerado o orador do século, Barak Obama trilhou seu caminho rumo à Casa Branca por 

meio de suas palavras marcantes e de uma postura cheia de força e brilho. Vale à pena aprender com 

as suas virtudes de comunicador excepcional com FRANQUEZA – EMPATIA – CONCISÃO. 

De advogado à presidente de um dos Estados Unidos, Obama é um exemplo de liderança. 

 

“A mudança não virá se esperarmos por outra pessoa ou outros tempos. Nós somos 

aqueles por quem estávamos esperando. Nós somos a mudança que procuramos” 

                                                                                                                Barack Obama 

Obama nasceu em Honolulu, Havaí e desde sempre se mostrou pró-ativo e disposto a 

ser um dos líderes de sucesso, tanto que se mudou para Nova York, onde cursou em duas 

Universidades: Columbia e Havard. Na segunda, onde fez advocacia, Obama foi eleito como o 

primeiro afro-americano a ser líder da Havard Law Review. 

Em seguida, se tornou líder comunitário e advogado de defesa de direitos civis até que, 

em 1996, se tornou senador de Illinois. Daí pra frente, Barack Obama se tornou um líder 

respeitado e seu trabalho começou a ter reconhecimento no mundo inteiro, até que, em 2009, 

ele alcançou duas das suas maiores conquistas profissionais: o prêmio Nobel da Paz e o cargo 

de presidente dos Estados Unidos. 

Hoje, aos 51 anos, Obama está em seu segundo mandato e é considerado um dos 

homens mais influentes do mundo e um dos líderes mundiais mais respeitado. Durante sua 

jornada, ele sempre procurou se especializar e, inclusive, já deu declarações de que os 

profissionais que trabalham com ele têm cursos de coaching, uma vez que ele quer pessoas de 

pulso firme e que o ajudem a tomar decisões importantes para o país.  

http://www.sbcoaching.com.br/torne-se-coach/lideranca-e-coaching
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A COMUNICAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Portanto, para haver um bom processo de comunicação é necessário uma 

total clareza sobre: quem fala, o que fala, como fala, para quem fala e em quais 

circunstâncias essa comunicação ocorre, para que a mensagem seja bem 

compreendida e isenta de ruídos indesejáveis. 

 

Processos de comunicação 

O ser humano se comunica com outros seres de diversas formas, isoladas ou 

combinadas, utilizando-se de seus 5 sentidos: 

• Visão 

• Audição 

• Tato 

• Olfato 

• Gosto 
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Seis mecanismos diferentes de memória são ativados: 

• Memória Visual 

• Memória Auditiva 

• Memória Mecânica 

• Memória Táctil 

• Memória Olfativa 

• Memória Degustativa 

A partir destes sentidos, pode-se estabelecer 9 tipos de comunicação, listadas por 

ordem inversa de eficiência, ou seja a primeira é a menos eficiente: 

 

1 - Comunicação pelo Gosto ou Degustativa (Memória Degustativa) 

É a comunicação que vem do gosto, pelo toque da língua, bem como pela ação 

de beber ou comer. O índice de eficiência é cerca de 1%. 

 

Memória Degustativa 

 

2 - Comunicação pelo Tato ou Táctil (Memória Táctil) 

 

É a comunicação que vem pelo tato, tanto das mãos (mais 

sensível) como por outras partes do corpo. Isoladamente o grau de 

eficiência é de 1,5%. 

 

Memória Táctil 
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3 - Comunicação pelo Olfato ou Olfativa  

(Memória Olfativa) 

É a comunicação que vem pelo olfato, ou seja, o nariz sente um 

cheiro e levado ao cérebro. O índice de eficiência é da ordem de 3,5%. 

                                                                                                                     Memória Olfativa 

4 - Comunicação pela Audição ou Auditiva (Memória Auditiva) 

É a comunicação que vem pelo que se ouve, ou 

seja, os ouvidos transmitem ao cérebro o que ouvem, 

levando ao cérebro as informações captadas. O índice de 

eficiência é da ordem de 9%.  

Memória Auditiva 

 

5 - Comunicação Táctil pela Escrita (Memória Mecânica) 

É a comunicação que vem pela caligrafia quando se copia 

ou se registra idéias e fatos que se vê ou imagina, ou seja, o ato 

de escrever de próprio punho, ativa um mecanismo chamado 

"memória mecânica". Esta memória combina a memória visual com a do 

tato, tendo um índice de eficiência da ordem de 10%. 

                                                                               Memória Táctil pela Escrita (Mecânica) 

 

6 - Comunicação pela Visão (Memória Visual) 

É a comunicação que vem pelos olhos e é responsável por cerca de 75% do que 

se grava na memória. A comunicação através da memória visual pode ser captada por 4 

formas diferentes: 

6.1 - Comunicação Escrita (Memória Visual) 

É a comunicação que vem através de um documento escrito, em 

papel ou numa tela. O índice de eficiência da leitura de textos em papel é 

maior do que em tela. 
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Curva Fechada

à Direita

Curva Fechada

à Direita

6.2 - Comunicação Gráfica (Memória Visual) 

É a comunicação que vem através de símbolos, desenhos, plantas, diagramas, 

ícones, fotos ou outros recursos gráficos isoladamente. É o caso da maioria das placas 

de trânsito, onde um único símbolo tenta traduzir o que a placa representa, de forma 

rápida e eficaz. sabe-se que 80% das coisas que se vê são captadas por símbolos, 

desenhos, etc., ou seja, do total, 60% de eficiência (80% de 75% = 60%). 

       

                                                                               

 

 

 

 Memória Visual - Gráfica 

 

6.3 - Comunicação Visual (Memória Visual) 

É a comunicação que vem da junção da comunicação gráfica com a escrita, onde 

um símbolo, desenho, etc., vem acompanhado de palavras-chave ou textos que 

complementam o símbolo, desenho, etc.  

Usando o mesmo exemplo de placas de trânsito, há uma placa que significa 

"cuidado, pista derrapante" mas que pode vir acompanhado da expressão "Em dias de 

chuva". 

 

6.4 - Comunicação Áudio-Visual (Memória Visual e Auditiva) 

É a comunicação que junta a comunicação Visual, com a auditiva. É considerada 

a mais eficiente de todas. O dispositivo cognitivo do cérebro ativa os dois principais 

sentidos, chegando-se a um índice de cerca de 84% de eficiência 

 

 

 

 

 

                                     Memória Visual - Áudio-visual 
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Barreiras na Comunicação 

Diz-se que a comunicação só é completa, quando usada nas suas quatro formas, 

entre instrutor e aluno. São elas a comunicação auditiva, visual, fonética e de habilidade. 

A mais usada é a verbal, que tem o grande defeito de ser difícil de ser memorizada e, 

principalmente, fácil de ser confundida ou mal interpretada. A comunicação visual ou 

escrita é mais rica, pois permite que o aluno veja e reveja o fato exposto, quantas vezes 

ele julgar necessário. A fonética obriga o aluno a se expressar pelo que entendeu, ou 

pelo que não entendeu, através de suas perguntas e dúvidas. Finalmente a 

comunicação pela habilidade é importante, especialmente, nos casos em que se precisa 

ensinar pelo método da demonstração, em que o treinamento e a habilidade do aluno é 

que determinarão a efetiva comunicação. Assim, todas as formas de comunicação 

quando não usadas corretamente, constituirão uma barreira no processo de 

comunicação. Caberá ao instrutor procurar saber, se houve ou não o processo de 

comunicação, podendo este usar, então, algumas técnicas de realimentação da 

comunicação, que serão vistas no item a seguir. 

 

Técnicas de realimentação da comunicação 

O feedback (ou realimentação, coleta de dados de retorno) informa ao 

apresentador se houve aprendizado. Da mesma forma que uma venda infirma ao 

vendedor que ele efetivamente cumpriu seu trabalho de vender. 

 

O feedback pode ser de dois tipos: aberto ou velado. 

a) aberto: é óbvio e direto. Obtido através de perguntas e de observação, durante 

a realização de exercícios e testes. Mostra o que o ouvinte captou e o que não captou, e 

de que forma o apresentador se desempenhou. Pode ser falsificado.  

b) Velado: é obtido somente através da prática de observar a reação do ouvinte a 

estímulos externos. Pode ser obtido na sua expressão, posição, movimentos e atitudes. 

Como é expressado inconscientemente, diz a verdade. 

O bom apresentador procurará obter ambos os tipos. Por exemplo, perguntará e 

observará as reações... 
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O presente ensaio resumirá as técnicas e características dos quatro métodos, na 

seguinte ordem: 

 

           1. Perguntas diretas do apresentador 

 2. Contato visual 

 3. Qualquer exercício 

 4. Perguntas dos ouvintes 

Perguntas Diretas do Apresentador 

Além de informar sobre os efeitos da apresentação, perguntas diretas forçam a 

participação e estimulam o raciocínio. Elas devem variar também em grau de 

formalidade (de “preparadas” a “espontâneas”). A pergunta criada na hora é mais útil na 

obtenção do feedback porque: 

 

 Podem ser feitas sob medida para aquele tópico onde houve necessidade. 

 Podem ser feitas sob medida para o auditório. 

 Seja de que grau de formalidade for, duas características devem acompanhar 

qualquer pergunta: 

 Seu uso foi deliberado e é adequado. Cada pergunta deve Ter alguma razão 

intencionalmente planejada. 

 O conteúdo precisa valer... É uma arte perguntar ... 

 

Quanto a respostas “erradas” cumpre notar que nem sempre a resposta está 

errada. Muitas vezes o ouvinte responde outra pergunta (a pergunta como ele a 

entendeu!) 

Podemos classificar as perguntas em: OFENSIVAS e DEFENSIVAS. O primeiro 

tipo é usado como ataque intelectual e como elemento de controle. O segundo tipo, 

embora permita controle, é usado quando o apresentador não quer seu envolvimento 

direto. 
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Perguntas Ofensivas 

 Tipo GRANADA: feita a todos. É usada para estimular o interesse. 

 Tipo TIRO-AO-ALVO: Feita a um indivíduo, com ou sem aviso prévio. Cria 

interesse e obtém resposta a item específico. 

Perguntas Defensivas 

 Tipo CULATRA: Pergunta devolvida a quem a fez. Usada para, além de 

evitar a entrada do apresentador, encorajar a participação de determinado 

ouvinte. 

 Tipo RICOCHETE: Pergunta devolvida a outro participante. Explora 

potenciais e envolve mais de perto o grupo. 

OBSERVAÇÕES: 

 Perguntas com respostas “sim” ou “não” devem ser evitadas. 

 Nunca usar perguntas capciosas. 

 Não usar perguntas que já contenham a resposta. 

Contato Visual 

Contato visual significa: “olhar como se você estivesse falando a cada pessoa do 

auditório em particular; é olhar nos olhos”. 

Isto promove a atenção e o interesse, mesmo quando o apresentador não 

consegue ver o auditório. 

O apresentador deliberadamente olha a face de cada pessoa e espera até obter 

certeza de resposta. A resposta prova o contato. 

A avaliação do significado da resposta é altamente subjetiva. Mas o fato de haver 

resposta pelo menos garante que o indivíduo está sintonizado com o ambiente no 

momento. 

Por esta razão não é bom que o apresentador se esconda atrás de alguma coisa 

(mesa, estante) embora eventualmente possa lá ficar. (Todos nós sabemos quão 
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atrativa são as mesas. Se temos de falar em grupo aberto, sempre buscamos a 

“proteção” de uma mesa...). 

Quanto à varredura do contato, o ideal é a que dá a todos a chance de serem 

olhados igualmente. 

Para facilitar este contato o apresentador pode e deve se deslocar de sua posição 

central e se aproximar mais do grupo, seja pelo centro ou pelos lados. 

Certas coisas que podem diminuir o contato visual com o grupo: 

 Concentrar a atenção sempre em determinada direção 

 Olhar mais para quem já conhecemos 

 Olhar mais para quem não nos pode perturbar com perguntas 

 Não olhar em direções incômodas, como para janelas claras por trás 

 Olhar demais para pessoas bonitas 

 Não olhar para quem sabemos discordar de nossa posição 

O que se procura com o contato visual? 

 A mera resposta ao contato, algum movimento, às vezes quase 

involuntário – pequenas mudanças faciais, início de pescar de olhos, franzir a testa... 

Se não se obtém a resposta, pode-se tentar forçá-la, fazendo-nos algum sinal tal 

como sorrir, franzir a testa, etc. 

 Reação à apresentação. (só sabemos a reação aparente) Procurar 

indicações de: dúvidas; não compreensão; desejo de participação; 

fadiga/cansaço/“chateação”; falta de interesse; concordância; oposição; confusão; 

descrença; incômodo por frio/barulho. 

Exercícios 

Para que o grupo possa ser mais envolvido, principalmente em assuntos ditos 

“chatos”, pode o apresentador usar de questionários, etc. 

É boa prática, portanto: 

 Questionários rápidos 

 Solicitar resumo feito com as próprias palavras do ouvinte 

 Usar, vez por outra, a frase: “Por favor, peguem o lápis e ...”. 
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5.2.4 Perguntas dos Ouvintes 

Ótima forma de “feedback” (é espontâneo) 

Quando perguntarem algo, use a seguinte técnica: 

1. Determine a resposta certa. Procure fazê-la simples, colocando apenas 

elementos que já devam ser do conhecimento do grupo. 

2. Analise por que foi feita a questão. Veja se ela está: atrasada, sintonizada ou 

adiantada. 

              

Se estiver ATRASADA: 

Pode significar que aquela pessoa (ou talvez, todo o grupo) não entendeu o ponto 

anterior. Usando o contato visual procure ver a extensão da dúvida no resto do grupo. 

Então responda. 

Se estiver SINTONIZADA: 

Caso mais comum. Responda rápida e claramente. 

Se estiver ADIANTADA: 

Evite o “veremos isto mais adiante”. Se é possível resumir uma resposta, faça-o. 

Mesmo que outros não compreendam bem. Eles tolerarão se: a resposta for curta, ou 

perceberem que você depois chegará lá. 

3. Responda você mesmo ou use técnica antes determinada. Se não souber a 

resposta ou tiver qualquer dúvida, informe ao grupo deste fato e obtenha-a, 

posteriormente, e FORNEÇA-A AOS INTERESSADOS. Trata-se aí já de zelar pelo seu 

próprio nome de apresentador, a longo prazo... 

técnicas de perguntas e respostas 

          Técnicas de Perguntar 

a) Pergunte antes de designar alguém para responder. Caso isto não seja 

feito obteremos dois efeitos adversos: 

-perturba o indivíduo, fazendo-o apreensivo com o que se espera dele; 

-libera a todos os outros até da necessidade de ouvir a pergunta. 
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b) Dê pausa suficiente para que todos pensem na resposta. 

Obs.: sempre que for essencial, o apresentador pode obter participação do grupo 

com respostas, desde que deixe um silêncio muito prolongado. É uma boa técnica, mas 

deve-se usá-la com pouca frequência num mesmo grupo. 

c) Chame NOMINALMENTE alguém para responder. Satisfaremos assim a 

necessidade básica do reconhecimento. Conforme a posição física do indivíduo no 

auditório, pode ser interessante repetir alto a resposta para todos. 

d) Procure fazer com que todos respondam. Se a resposta está errada, 

aceite-a provisoriamente. Evite expressões negativas. Comente, então, todo o conjunto 

da resposta. Mostre pontos mais certos e aponte os menos certos. 

e) Realce muito a resposta certa e certifique-se de que ninguém ficou com 

dúvidas. 

Avaliação de Alunos, Professores e Conteúdos de Apresentações 

Muitos instrutores acreditam que a avaliação do que os alunos aprenderam, 

segundo seus critérios é o mais importante. Hoje não mais é aceito. Importante também 

é se avaliar, se os conteúdos inicialmente propostos realmente foram aprendidos.  

A avaliação do instrutor, é particularmente importante, na medida em que para a 

organização estas informações visam melhorar e padronizar a forma de ensino dos 

professores.  

Muitos instrutores não querem se sujeitar a uma avaliação, pois de antemão já 

sabem as críticas que serão feitas, e, portanto, ficará no compromisso de corrigir os 

erros. “O instrutor tem sempre razão”. Qualquer semelhança com bons instrutores é 

mera coincidência.  

Combatem a avaliação do professor, normalmente, professores que pensam 

conforme a frase acima ou então do tipo que pretendem mostrar a seus alunos como 

eles são insignificantes, ou seja, o instrutor não precisa deles para nada, que ainda, por 

mais que tentem, nunca poderão ser iguais a ele. 
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Uso de cores 

A cor é um poderoso e atrativo aspecto da nossa experiência no mundo. A cor 

também proporciona uma importante dimensão na comunicação visual: quando bem 

usada , pode melhorar muito a eficácia de uma mensagem, mas quando mal usada pode 

prejudicá-la substancialmente. A eficácia do uso de cor depende não somente das 

particularidades dos recursos visuais (suas limitações intrínsecas), mas também de 

fatores humanos e do contexto no qual a audiência verá a exibição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O efeito do uso de cores em diversos meios de comunicação, tais como 

impressão gráfica (jornais, revistas, livros, etc.), fotografia, televisão, cinema e 

aplicações em computadores, tem sido objeto de estudo há vários anos. Tais meios de 

comunicação diferem na forma da representação das cores. Assim, é natural esperar 

que existam regras de utilização das cores específicas para cada meio, muitas das quais 

obtidas a partir de processos de conversão ou  adaptações. Um exemplo típico da 

necessidade de adaptações ocorre com o ambiente da World Wide Web (WWW). Ainda 

imagem disponível: http://www.google.com.br/search 
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que seja algo relativamente recente, a WWW tem se revelado como um ambiente 

diferente dos anteriormente citados em vários aspectos, incluindo o uso de cores . Num 

primeiro momento pode-se pensar que as regras para uso de cores aplicadas a outros 

meios de comunicação como a televisão, impressão gráfica e mesmo outras aplicações 

de computador são também adequadas para a WWW.  

Percepção das Cores 

Newton descobriu em 1666 que a luz branca do sol poderia ser decomposta com 

auxílio de um prisma de cristal em radiações com larguras variáveis. A impressão destas 

radiações sobre a retina do olho é o que distinguimos como cor. Cor, portanto, é a 

sensação ou o efeito fisiológico que produz cada um destes elementos dispersos que 

constituem a luz branca [2].  

 

O Campo Visual 

A capacidade de percepção das cores está diretamente relacionada ao campo 

visual, que é o espaço que o olho abrange quando está imóvel , porque a distribuição 

das células fotoreceptoras não é uniforme.  

Formação de Imagens Coloridas na Retina 

Pequenos músculos possibilitam que o cristalino seja modificado de modo a 

focalizar sobre a retina a imagem do objeto visualizado. A acomodação e convergência 

do cristalino, porém, depende da cor que o objeto visualizado porque as ondas verde, 

azul e vermelha convergem a diferentes distâncias da retina . Observe-se que, na figura, 

apenas as ondas verde estão em foco; ondas vermelhas (longas) convergem além da 

superfície da retina, enquanto os comprimentos de onda verdes sobre a retina e azuis 

convergem na parte frente da retina. Assim, para focalizar objetos avermelhados o 

cristalino deve tornar-se mais convexo, como se o objeto estivesse próximo do 

observador.  
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Este mecanismo fisiológico da visão parece estar associado a um mecanismo de 

equilíbrio das cores que procurar neutralizar um forte estímulo visual de uma cor com 

uma impressão de sua cor complementar. Por este motivo, cores com fortes e com alto 

contraste que podem produzir afterimages devem ser evitadas.  

Diferenças de Percepção das Cores entre Indivíduos 

Cabe ressaltar que as cores não são percebidas por todas as pessoas da mesma 

maneira. Estima-se que 8% dos homens europeus e norte-americanos têm algum tipo 

de deficiência visual para cor. O tipo mais comum de deficiência de cor é o 

dicromatismo, onde a pessoa não percebe uma das três cores. Além disso, Chevreul 

descobriu um efeito chamado   contraste simultâneo, que demonstra que a percepção da 

cor de um objeto pode variar  em função da cor dos demais objetos da cena e da cor de 

fundo. Como resultado, objetos da mesma cor podem parecer de cores diferentes, ou 

vice-versa, pela influência de outros objetos na cena.  

Mesmo entre pessoas sem deficiência visual para cor é normal encontrar 

diferenças na percepção das cores. Antes de chegar a retina parte da luz que atravessa 

o olho é absorvida, sendo que a quantidade de luz absorvida depende da transparência 

do olho, que varia entre os indivíduos. Além disso, um pigmento no interior do olho 

transmite amarelo enquanto absorve o azul. O resultado é uma diminuição da 

sensibilidade para os azuis e um aumento para amarelos e laranjas. Com a idade, o 

cristalino e o líquido que preenche o olho tornam-se amarelados o que diminui ainda 

mais a sensibilidade para o azul, deixa as cores menos vívidas e diminui a percepção do 

brilho.  

 

Influências psico-fisiológicas 

As cores que se vê na natureza e que se usa para colorir os objetos, além de 

embelezá-los, têm funções psico-fisiológicas associadas para o ser humano. A seguir 

um resumo das sensações e aplicações das principais cores. 
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Vermelho 

É estimulante mental. Aumenta a tensão muscular, a pressão sangüínea e, em 

conseqüência o ritmo respiratório. É uma cor quente e excitante. Na tonalidade rosa é a 

cor preferida das mulheres. Aumenta a atividade sexual nos homens. Está fisicamente 

associado à noção do fogo. Os gregos usavam esta cor para simbolizar o amor e o fogo. 

É uma cor de advertência, de perigo, e por esta razão é usada em equipamentos de 

prevenção e combate à incêndio, bem como para sinalização de advertência, de parada, 

como nos sinais de trânsito. 

Amarelo 

Estimulante mental, indicado para ser usado em situações de calma, reflexão. 

Diminui a fadiga visual e, consequentemente, tem ação lenitiva sobre o sistema nervoso. 

Na tonalidade palha é indicada para pintura de dormitórios, gabinetes de trabalho e de 

estudo. É a cor de maior intensidade. Letreiro preto, sobre fundo amarelo na tonalidade 

âmbar, é a combinação que dá um melhor contraste visual.  

É uma das poucas cores que tem a mesma visibilidade também na inversão da 

cor do letreiro e fundo (letreiro amarelo sobre fundo preto). 

Azul 

É calmante do sistema nervoso para pessoas emotivas. Diminui o ritmo 

respiratório em virtude de baixar a tensão muscular e a pressão sanguínea. O excesso 

de exposição ao azul causa fadiga ou depressão. O azul inspira a paz e a introspecção. 

É a cor predileta das crianças e também dos homens. Sendo a cor fria, dá a sensação 

de frescor aos ambientes, o que lhe dá a preferência na pintura de locais quentes, como: 

casas de caldeiras, de tratamento térmico, cozinhas, etc. Esta cor dá a sensação de 

maior amplitude, como ocorre com as cores frias. 
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Verde 

Tem destacado efeito calmante, dilatando os capilares e abaixando a pressão 

sangüínea. É eficaz contra a irritabilidade nervosa, a fadiga e a insônia. É uma cor fria e, 

neste particular, tem as mesmas aplicações do azul. É a mais repousante de todas as 

cores, associando-se à tranqüilidade da natureza. É uma cor que simboliza a segurança, 

e por isso indica a passagem, a continuidade, como no sinal de trânsito. 

Laranja 

Aumenta a emotividade e acelera as pulsações, ligeiramente. Dá a sensação de 

bem-estar e alegria. Combina a intensidade e vitalidade do vermelho com a alta 

visibilidade do amarelo. É uma cor quente, muito luminosa e um pouco fatigante.  

Roxo 

É uma cor fria, porém em tons avermelhados ou púrpuros é quente. Apesar de ser 

deprimente quando empregado só, torna-se calmante quando em conjunto a outras 

cores. 

Branco 

Alta reflexão à luz solar, pois reflete todos os raios do espectro solar. É símbolo 

de pureza e retrata o asseio.  

Preto 

É deprimente quando usado só. serve para marcar contrastes, especialmente 

com o amarelo e o branco. 

 

 

 



Escola Estadual de Educação Profissional [EEEP] Ensino Médio Integrado à Educação Profissional 

 

Técnico em Segurança do Trabalho  

TÉCNICAS DE TREINAMENTO 

 

 

48 

400 500 600 700

Luz Visível

Ultra 
Violeta

Infra 
Vermelho

V
io

le
ta

A
z
u

l

V
e
rd

e

A
m

a
re

lo

L
a
ra

n
ja

V
e
rm

e
lh

o
Comprimento de Onda (milimicrons - mµ)

400 500 600 700

Luz Visível

Ultra 
Violeta

Infra 
Vermelho

V
io

le
ta

A
z
u

l

V
e
rd

e

A
m

a
re

lo

L
a
ra

n
ja

V
e
rm

e
lh

o
Comprimento de Onda (milimicrons - mµ)

Visibilidade e sensibilidade das cores 

O espectro de cores visíveis está na faixa de 380 mµ (violeta) a 780 mµ 

(vermelho).  

No diagrama da figura abaixo, pode-se ver as principais cores, na seqüência do 

espectro e com seus comprimentos de onda aproximados. 

 

 

 

 

 

 

                                                        Espectro de cores visíveis pelo olho humano 

O fato de uma cor ser visível ao olho humano, não indica que a mesma a é em 

quaisquer circunstâncias. Há de se considerar a luminosidade com a qual a cor é 

iluminada, bem como a acuidade visual do observador e principalmente sua posição no 

espectro.  

 

Memória do Ser Humano 

Funcionamento da memória 

Nas últimas décadas muito se tem estudado a respeito das características e 

funcionamento da memória humana. Na área médica os estudos evoluíram na direção 

da compreensão dos meios fisiológicos de como o ser humano armazena as 

informações, bem como as razões pelas quais também as perde.  

Baseado nestes conhecimentos, outras áreas vêm tirando proveito destas 

informações. Na área educacional, muito se tem usado no estudo dos processos 

cognitivos, baseando-se em dados do funcionamento da memória. 
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Na área de informática os estudos se voltam para orientar os projetistas de 

software, na construção de interfaces que se adaptem às características da memória 

humana, não exigindo do usuário típico de certos sistemas habilidades que exigissem 

memorização acima do necessário e viável.  

De forma resumida o diagrama abaixo, apresentado por Shneidermann em [SCN 

92], mostra as partes da memória humana, e como é o processo de entrada das 

informações, bem como a busca. 

 

  

  

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Esquema da memória humana 

A memória humana pode ser dividida em três partes, cada uma com diferentes 

características: 

• Memória Rápida ou de Curto Termo 

• Memória de Trabalho ou Temporária 

• Memória Permanente ou de Longo Termo 

A memória rápida ou de curto termo é aquela que recebe as informações de 

entrada captadas pelos olhos, ouvidos, olfato e tato e os passa ao sistema cognitivo. É 

nela também que são depositadas as informações de saída, ou seja, as informações que 

se expressa com a fala, movimentos e ações. 
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Quando se estuda um assunto que é do nosso interesse, procura-se criar 

mecanismos para que sejam colocados na memória permanente e depois serem 

recuperados tempo depois.  

Se o estudo do tema não é de importância fundamental, ou seja, se está 

estudando apenas para obtenção de conhecimentos superficiais, ou para uso 

temporário, estas informações permanecem ainda na memória de trabalho por um 

tempo que pode variar de minutos a dias.  

Um exemplo clássico da memória de trabalho é o exemplo do estudante. Quando 

este estuda para aprender algum conhecimento ou habilidade, que julgue importante, o 

fará com mecanismos que o permitam, mais tarde, lembrar daquilo que estudou. Se o 

estudante estuda para um assunto que, a seu julgamento, não lhe parece importante 

para o futuro, ele o fará de forma a apenas "lembrar para a prova". Efetivamente o que 

ocorrerá é que dias ou meses depois ele não lembra de quase nada daquilo que 

estudou, embora tenha logrado bom desempenho na prova. 

A memória de trabalho também é responsável pelo retorno, pela recuperação das 

informações que estão na memória permanente, até um meio de saída (fala, escrita, 

etc). Usando algum tipo de mecanismo, a recuperação é feita e levada à memória de 

curto termo. Os mecanismos de recuperação podem ser: analogias, metáforas, regras, 

exceções à regras, mnemônicos ou outros tipos de auxiliares que o ser humano usa 

para "não esquecer" de algo. Desta forma, as informações que chegam e que saem da 

memória permanente passam pela memória de trabalho, lá sendo as informações 

tratadas e organizadas. 

A memória permanente tem este nome porque consegue armazenar lá 

informações que como diz o nome são permanentes e para sempre. Também é 

conhecida como memória de longo termo porque é uma memória de grande capacidade, 

aliás, capacidade até dita ilimitada segundo alguns estudiosos.  

O que efetivamente ainda não se sabe é como lá colocar tamanha quantidade de 

informações em tempo relativamente curto. um exemplo que mostra a validade desta 

afirmação é o caso de pessoas que se dedicam a estudar certos temas com 

profundidade de detalhes, sendo capazes até de dizer a página do livro que contém 

certa informação.  
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Os cones são ativados simultaneamente quando estimulados por ondas de 

comprimento médio e longo (verde e vermelho), fazendo com que num grande intervalo 

de tamanhos de onda as cores não sejam diferenciáveis. A visão das cores é possível 

pela combinação das três classes de receptores produzindo uma tripla de respostas 

para cada comprimento de onda.  

 

 

PROCESSOS DE ENSINO E AVALIAÇÃO 

Fatores que Influenciam na Aprendizagem 

O conceito de aprendizagem para o programa de treinamento é a mudança de 

comportamento. A mudança de comportamento ocorre como resultado de três fatores 

básicos para qualquer aprendizagem:  

(1)  conhecimento, o que fazer e como fazer;  

(2)  atitude, desejo ou vontade de por em prática o que se aprende;  

(3) habilidade, capacidade de aplicar no trabalho o conhecimento que foi 

adquirido no processo de treinamento. 

Assim, a aprendizagem é tridimensional e cada uma das dimensões tem de ser 

adequadamente desenvolvida numa instrução eficiente. Aprender qualquer uma dessas 

três dimensões não garante o desenvolvimento automático das outras duas. O professor 

deve especificar cada fator separadamente. 

O conhecimento pode ser ministrado ativamente através de exposição ou leituras 

indicadas. As “atitudes” são cultivadas por meio de discussão, mas podem ser bastante 

influenciadas por outros métodos.  

As “habilidades” são melhor desenvolvidas pelo método de demonstração – 

desempenho e dramatização. 

Manter um equilíbrio entre esses três fatores é extremamente importante, e na 

manutenção deste equilíbrio repousa o sucesso do programa de instrução. 
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Seis fatores psicológicos influenciam a aprendizagem. São eles: 

 

 Motivação – vontade de aprender. Motivação resulta principalmente de dois 

subfatores:  

(1) entendimento claro do que está para ser aprendido e  

(2) entendimento claro das razões por que tal aprendizagem é importante. 

 Concentração – a focalização da força total de sua atenção sobre uma 

situação determinada de aprendizagem. Deve-se tomar cuidado para não confundir 

mero prestar atenção com concentração dinâmica. A aprendizagem se acelera à medida 

que a concentração se intensifica. 

 Reação – é ficar alerta e pensar, dentro de uma situação de aprendizagem; 

algo vindo de você para ajudá-lo a aprender. 

 Organização – significa colocar pedaços juntos, num mosaico significativo. 

 Compreensão – é o último passo no processo de aprendizagem. É a 

percepção de significados e implicações do material estudado, e o entendimento da 

aplicação do que se aprendeu. Um aluno deve estudar para compreender, não para 

memorizar. 

 Repetição – representa o maior preservativo da aprendizagem conhecido 

pelo homem. Repetição é o antídoto para o esquecimento, quando intencional e 

proposital. 

Incorporar as seis teses básicas dos fatores psicológicos em qualquer situação de 

aprendizagem, estudo ou ensino, torna a situação mais promissora no que diz respeito à 

realização de habilidades, ao desenvolvimento de atitudes salutares e à aquisição de 

conhecimentos. 

No que diz respeito a programas de treinamento, a aprendizagem é a aquisição 

de habilidade de fazer algo, ou fazer melhor o que já se sabia. Isso quer dizer que o 

professor deverá orientar seu ensino no sentido do trabalho que o aluno realizará. 

Seguindo essa diretriz, será fácil “motivar” os alunos, porque é importante que o 

aprendam. Para ser bem eficiente, o professor deve manter a atenção “concentrada” de 

seus alunos. Ilustrações, aplicações, humos, entusiasmo e perguntas ajudá-lo-ão a 

conseguir isso. 
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Deve levar os alunos a refletir. Perguntas, situações problemáticas, discussões, 

estudos de casos, situações de prova, estímulo para tomar notas, são maneiras de 

provocar a atividade mental do grupo. 

Os alunos devem perceber a “organização”, a visão geral da matéria que vão 

estudar e não só decorar os fatos e partes sem qualquer noção de como funcionam 

juntos. O modelo de instrução todo-parte-todo é uma boa maneira para que o professor 

consiga essa organização. Distribuir esboços que os alunos preencherão à medida que 

a aula se processa pode ser de grande valor. Para ter certeza de que os alunos 

“compreenderam” o que foi ensinado, use ilustrações e aplicações práticas em 

abundância: leve-os a sugerir mais. Se perceberam como aplicar o que lhes foi ensinado 

é sinal de que o compreenderam. Finalmente, não confie em uma só revisão para 

fixação da matéria. É necessário “repetição”. Recapitulações, teste, cartazes, resumos e 

perguntas, são necessários par levar os alunos a pensar sobre as coisas que estudaram 

anteriormente. 

objetivos do ensino 

Há longos anos muito se vem falando em definição de objetivos educacionais, 

mas de eficaz pouco se tem feito. Somente há poucos anos esta definição foi abordada 

de forma simples e objetiva, tendo-se em mente que a gama de conhecimentos que um 

profissional de qualquer área hoje deve possuir se lhe impõem total objetividade para se 

evitar o estudo do supérfluo. 

Par sermos exatos, sempre enfatizam a importância dos objetivos nos programas 

de treinamento, mas, quase que invariavelmente, ele têm caído na categoria de 

“brilhantes generalidades”. 

Por exemplo: 

                       Objetivo: Ensinar conceitos mecânicos e elétricos fundamentais da 

máquina XXX e ajudar o aluno a desenvolver o diagnóstico apropriado dos defeitos da 

máquina. 
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Bem, isto foi certamente um objetivo, mas realmente não disse nada ao 

apresentador ou ao aluno. Não disse ao apresentador o que ele teria que ensinar ou ao 

aluno o que ele teria que aprender. 

Todo o aluno, normalmente, faz as mesmas perguntas sobre o curso. Algumas 

delas são:  

• Quanto deste material eu terei que estudar? 

• O que é realmente importante ou relevante nesta matéria? 

• O que eu tenho que saber realmente e ser capaz de fazer? 

Estas são todas questões válidas se o aprendizado tiver um fim ou significado 

real. O aluno deve ter fins específicos de realização. 

Há alguns anos tem havido esforços determinados nas áreas educacionais para 

definir os objetivos de um curso em termos mais significativos. Estes esforços resultaram 

na adoção de OBJETIVOS FINAIS escritos, que estão provando seu valor como uma 

ferramenta educacional do mais alto efeito. 

Os OBJETIVOS FINAIS são frases concisas que ressaltam as áreas essenciais 

de conhecimento para cada tópico de um curso. Cada tópico é cuidadosamente 

analisado, refinado e condensado para dele extrair a essência. Os resultados desta 

análise se tornam Objetivos Finais, os quais são sempre expressados em termos de 

execução. Em outras palavras, Objetivos Finais dizem exatamente o que o aluno deve 

ser capaz de fazer para demonstrar que ele dominou a matéria. 

Os Objetivos Finais realizam: 

PARA O ALUNO:  

- Focalizam sua atenção nos aspectos importantes do curso. 

- Fornecem a ele uma base para uma atitude inquisitória com relação ao método 

e material de instrução. 

- Dão a ele um meio de avaliar continuamente seu progresso. 

PARA O INSTRUTOR: 

- Fornecem a ele metas de ensino inequívocas e claramente definidas. 

- Permitem que o instrutor divida adequadamente o tempo que será gasto nos 

tópicos importantes, essenciais e os tópicos irrelevantes, casuais. 
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- Dão a ele os meios de avaliar sua apresentação em termos de necessidades 

realistas do aluno. 

PARA A EDUCAÇÃO: 

- Fornecem um padrão uniforme para avaliação da eficiência do curso, 

independentemente do local de treinamento. 

- Minimizam as variações em qualidade de treinamento entre apresentadores e/ou 

locais. 

- Fornecem uma base sólida para selecionar os materiais adequados, o conteúdo 

e os métodos de instrução. 

- Permitem que os usuários do material educacional concordem antecipadamente 

com os requisitos do curso e do modo como será ministrado. 

Devido a importância dos objetivos finais na educação, cada apresentador deve 

saber como escrevê-los e como usá-los. 

 

 

Plano de Aula 

Um programa de instrução inicia-se com o objetivo geral a ser alcançado como 

resultado de aprendizagem. Este objetivo geral desdobra-se em diferentes aspectos do 

assunto que deve ser ensinado para alcançá-lo. Cada um destes aspectos ou fases da 

matéria geral é denominado “unidade”, porque é uma fase unificada do curso total. O 

professor deve propor os conhecimentos e as habilidades exigidos para dominar cada 

uma dessas áreas da matéria em forma de objetivos, os quais, quando alcançados, 

levam à concretização do objetivo geral do curso. A essa altura se, como professor, você 

seguiu o plano de unidade didática, você identificou o curso e seu objetivo geral, as 

unidades componentes e os objetivos dessas unidades. O próximo passo é determinar 

as coisas específicas que devem ser aprendidas para alcançar os objetivos e 

estabelecer um plano para aprender tais coisas. Esse plano final de ação é chamado 

“plano de aula”. 
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Um plano de aula começa com o título e a introdução, que identificam o curso, a 

unidade e o tópico (se menor que a unidade). Geralmente o plano de aula será 

preparado para um ou dois períodos. Em seguida vêm os objetivos, a bibliografia, 

informações sobre recursos instrucionais e um resumo do que realmente será feito 

durante o período. 

 

Para facilitar, colocamos um modelo de Plano de aula, adotado pelo CENTEC, 

para seleção de professores, conforme veremos, a seguir: 

 

 
 MODELO DE PLANO DE AULA CENTEC 
(ANEXO V DO EDITAL Nº 007/2010) 
  

IDENTIFICAÇÃO:  
TEMA DA AULA:  
TEMPO:  
OBJETIVO GERAL:  

 
 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS  

PÚBLICO 
ALVO  

DESENVOL 
VIMENTO  

TEMPO  AVALIAÇÃO  RECURSOS  

Falar dos 
objetivos 
propostos de 
acordo com os 
temas 
abordados  

Dizer a que 
público a aula 
se destina  

- Introdução/ 
Acolhida  
- Desenvolvi-
mento  
-Conclusão/ 
Avaliação  

Indicar o tempo 
destinado a 
cada uma das 
atividades 
propostas no 
desenvolviment
o  

Explicitar a 
forma de 
avaliação dos 
conteúdos 
ministrados  

Prever os 
recursos 
necessários 
para a 
atividade, 
tendo o 
cuidado de 
assegurar-se 
de seu perfeito 
funcionamento, 
antecipadamen
te e preparar-
se para 
eventuais 
contratempos.  
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Habilidades individuais de cada apresentador / instrutor 

         tipos de instrutores 

O Orador 

Fala alto insistente e exageradamente sobre qualquer ponto da matéria. 

Geralmente não planeja as aulas, afirmando que isso é apenas para os bitolados. Por 

vezes não percebe um aluno dormindo ou um grupo contando piadas. Gosta tanto do 

som da própria voz, que muitas vezes se esquece dos objetivos da aula durante sua 

apresentação. 

Os períodos de maior aproveitamento para a turma são os de seus freqüentes 

ataques de faringite, quando então os alunos são obrigados a aprender sozinhos, 

trocando ideias entre si. 

           O Comodista 

Ele gosta de duas coisas na vida: ensinar e ficar sentado. É capaz de ensinar 

qualquer assunto sem se levantar da cadeira. Os alunos formam fila em frente a sua 

mesa para lhe mostrarem suas dúvidas. 

Ele só levanta quando a aula termina, e muitas vezes é o primeiro a sair da sala. 

           O Simpático 

Ele é o perfeito cavalheiro, veste-se sempre impecável; é amigo de todos, mas 

não ensina quase nada. A estima que os alunos têm por ele e as suas desculpas 

humildes fazem o diretor arrancar os cabelos. Socialmente, é um sucesso; 

profissionalmente, é uma lástima. 

           O Pensador 

Pode ser de dois tipos: 

a) o do tipo distraído ou preocupado. Nem sempre ouve a pergunta dos alunos e 

muitas vezes se sai com respostas que não tem nada a ver com o assunto; 
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b) o ‘grande pensador” ou do tipo inacessível. O aluno muitas vezes deixa de 

fazer uma pergunta para não interromper os pensamentos do “gênio”. 

          O Exibicionista 

Ele está sempre pronto par uma boa gargalhada. Perde o respeito dos alunos em 

proporção à sua capacidade de se exibir. Geralmente conhece bem o assunto, mas 

aborda-o de forma grosseira e tem falso senso de valores.  

Seus atos podem muitas vezes ser mal interpretados pelos alunos, causando-lhe 

um sentimento de inferioridade, de insegurança e perda de interesse pelo assunto. Um 

professor deste tipo pode gerar grandes tensões em sua classe. 

O Falso. 

Ele fala com autoridade até que uma pergunta ou discussão ultrapassa seus 

limitados conhecimentos. Então ele começa a se queixar da qualidade do equipamento 

ou das más condições da sala. Em geral, é fácil descobrir este tipo: eliminá-lo ou corrigi-

lo. 

          O Professor de Verdade 

Ele é simpático, progressista, entusiasta, conhece bem o assunto, tem um plano e 

se mantém fiel a ele. Sabe como expor o assunto de modo simples e interessante, 

permite que os alunos façam perguntas e exponham suas idéias. Tem confiança em sua 

capacidade profissional, em sua habilidade para transmitir conhecimentos e não tem 

vergonha de dizer: “Não sei, mas vamos procurar juntos a solução”. 
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CARACTERíSTICAS DE UM BOM INSTRUTOR 

Requisitos de um Bom Professor 

PERSONALIDADE 

Personalidade é a “chama interior” que caracteriza um bom instrutor. Ela se 

manifesta geralmente através de entusiasmo, tato, confiança e interesse pelo ensino. A 

personalidade de um bom instrutor se revela através de uma atitude amistosa, uma 

aparência simpática e uma voz agradável. 

CONHECIMENTO DO ASSUNTO 

Para um bom instrutor, um conhecimento sólido e uma experiência profunda no 

seu setor, seja ele sociologia, ciências puras, mecânica, cozinha, agricultura ou arte, tem 

um valor inestimável. 

Aprofunda cada vez mais seus conhecimentos, mostra entusiasmo pelo assunto, 

mantém-se a ar dos progressos recentes e procura tornar as aulas e experiências cada 

vez mais interessantes. Só assim, poderá tornar-se um instrutor cada vez mais eficiente. 

JEITO PARA ENSINAR 

O jeito para ensinar, em geral, só pode ser julgado pelos resultados obtidos. Para 

ser um bom instrutor, não basta conhecer o assunto, é preciso saber transmiti-lo. Isso 

exige, além de uma habilidade inata, um cuidadoso planejamento das aulas.  

Um instrutor bem treinado não perde tempo. Suas perguntas são diretas e 

incisivas. Suas ferramentas, equipamentos e referências estão sempre a mão. 

SOCIABILIDADE 

Um bom instrutor deve ser sociável. Para isso é preciso que ele tenha: senso de 

humor, conhecimento das relações humanas, desejo de ajudar , capacidade de ouvir e 

vontade de trabalhar harmoniosamente com os alunos e colegas. 

Pratique estas sugestões e não terá problemas na parte de relacionamento. 

LIDERANÇA 

Para que um instrutor mantenha realmente sua liderança, é preciso que ele tenha 

disposição e capacidade para interessar, orientar e controlar seus alunos. Seja justo e 

procure merecer a confiança de todos os seus alunos. 
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Atuação de um Bom Instrutor 

Um bom instrutor deve ser: 

UM BOM OUVINTE 

Um bom ouvinte deve saber escutar e fazer o aluno sentir que está sinceramente 

interessado no problema. Deve encorajar os alunos a falar, ser paciente, simpático e 

compreensivo. Saber ouvir é uma habilidade que requer prática. É possível saber muita 

coisa a respeito de um assunto ou pessoa, simplesmente estucando-a com atenção. 

UM BOM VENDEDOR 

Muitas ideias novas, planos de ação e regulamentos tem que ser “vendidos”. Um 

instrutor, através de seus contatos pessoais com seus alunos e colegas, pode ser o 

maior vendedor do mundo. É preciso, entretanto, que ele conheça a mercadoria, 

convença o “freguês” e finalmente faça a “venda”. Um bom instrutor e um bom vendedor 

sempre têm um “olho clínico”. Nunca tentam empurrar uma mercadoreia que esteja além 

das possibilidades do freguês. 

UM BOM CONSELHEIRO 

Problemas de pessoal, relações humanas, trocas de idéias, seleção de cursos, 

missões especiais, programas de visitas são apenas alguns problemas de 

aconselhamento com que se defronta um instrutor.  

Um bom instrutor está capacitado para enfrentar estes problemas e prestar 

valiosos serviços a seus alunos.  

Em todos os assuntos relacionados com o curso, ou mesmo com problemas 

pessoais, os alunos devem se sentir a vontade para conversar com o instrutor. 

UM SUJEITO PROGRESSISTA 

O ensino é o campo de trabalho que oferece maior campo de ação para o 

pensamento criador. Todo o dia, em cada aula, a cada instante, um aluno oferece um 

desafio para um instrutor progressista. Mantém-se atento e procura adotar novas idéias, 

novos métodos, novos problemas, novas missões e novas experiências sempre que 

possível. Evite cair na rotina. Nunca se dê por satisfeito com o seu curso: examine 

criticamente seu trabalho e novas idéias surgirão espontaneamente. 
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UM AMIGO DE VERDADE 

É a prova de fogo dos instrutores. Faça tudo para ser natural com seus alunos. 

Conquiste-lhes o respeito e a confiança. Defenda seus interesses e promova seu bem-

estar. Faça seus estudantes trabalharem “com você”, e não “para você”. Procure fazê-

los sentir que você está “do lado deles” e que seu objetivo é ajudá-los a aprender. 

Ensino como Profissão. 

LEIA PROFISSIONALMENTE 

Leia pelo menos duas a quatro (de preferência mais) revistas sobre sua área por 

mês e o máximo que puder de publicações técnicas dentro de seu campo de 

especialização. 

Familiarize-se com os últimos movimentos e descobertas, no seu campo e no 

campo da educação.  

Recorra frequentemente à bibliotecas. Leia boletins profissionais, circulares e 

artigos de jornal, e acompanhe os últimos progressos no setor do ensino audiovisual. 

VENÇA PROFISSIONALMENTE 

Pense de forma criadora. “Será que posso melhorar meu método de ensinar? 

Será que posso tornar meu curso mais interessante?  

O que devo fazer para conseguir maior participação dos estudantes?  

De que modo poderia ensinar minha matéria de forma mais criadora?” (todos 

esses são problemas excelentes para uma sessão de explosão de ideias). 

Aceite a responsabilidade e o privilégio de ensinar e faça todo o possível para 

conseguir que todos os alunos obtenham ótimos resultados. 

PROCEDA PROFISSIONALMENTE 

Seja um orgulho par sua “profissão”. Evite favoritismos, frequente e participe das 

reuniões de instrutores. Mostre interesse, iniciativa e entusiasmo em problemas 

educacionais, novas correntes e melhoramentos. Faça parte ativa das organizações de 

instrutores. Cumpra suas obrigações com rapidez e eficiência. 
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TRABALHE PROFISSIONALMENTE 

Adquira uma filosofia de educação e pratique-a. Mostre um entusiasmo autêntico 

no seu trabalho.  

Participe de atividades extra curriculares e de todas as funções escolares ou 

industriais nas quais você possa ser útil.  

Procure sempre aperfeiçoar os programas de estudo.  

Trabalhe sinceramente para o progresso de todos os alunos. 

 

 

O TEMPO           

anexo I - tempo 

O dia tem 1440 minutos. A semana tem 168 horas.                                                 

Como você está usando sua cota? 

 

Ninguém pode lhe dizer como usar o seu tempo. Isso é problema seu. Entretanto 

pode se dar alguns conselhos que se tornaram úteis para alguns instrutores, como você. 

O tempo tem duas dimensões: horas e energia. Se desperdiçamos uma delas, 

desperdiçamos a outra. Se usarmos uma delas com propriedade, aumentamos o valor 

da outra. 

 

INIMIGOS DO TEMPO 

 

a) Adiamentos 

Formamos um ótimo plano, mas esperamos até o dia seguinte para começar a 

executá-lo. Em geral, a causa disto é a indecisão. Marque uma hora certa para começar 

uma tarefa e procure ser mais decidido. 

b) Desculpas 

Desculpe-se menos e trabalhe mais. 

c) Arrependimento 
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Muitas pessoas gastam mais tempo arrependendo-se de não ter feito alguma 

coisa que levaria mais tempo. Cada dia é um novo dia. Procure evitar os erros antigos e 

mãos à obra. 

d) Falta de Organização 

A falta de organização muitas vezes faz a pessoa passar de uma coisa para outra 

sem terminar nada. Seja organizado, mantenha seus apontamentos e arquivos em 

ordem e sempre planeje antes de executar. 

 

SUGESTÕES DE COMO ECONOMIZAR TEMPO 

Você pode comprar tempo usando telefones, cartas, produtos instantâneos, 

pratos feitos, copiadoras, gravadores de fita, etc. 

Você pode ganhar tempo planejando seu trabalho e descobrindo métodos 

melhores e mais eficientes. Quando estiver esperando alguém, aproveite para pensar 

em seu trabalho; esteja sempre planejando, revendo e tomando notas. Pergunte a você 

mesmo “O que estou fazendo é realmente necessário?” ou “Estou caindo na rotina?”. 

Você pode guardar tempo. Desde a primeira infância, todo o processo de 

educação é um processo de educação é um processo de guardar tempo. Estes valiosos 

pacotes de tempo estão esperando, muito bem embrulhadinhos, nas gavetas de seu 

depósito cerebral. Quando você precisar dele abra-os. Os arquivos de referência 

também são um meio de guardar e poupar tempo. Faça duas coisas ao mesmo tempo. 

Todo mundo usa a cabeça e as mãos ao mesmo tempo, muitas vezes para coisas 

diferentes. Andar e pensar também constitui uma boa combinação. Qualquer tarefa de 

rotina permite que o cego se ocupe em pensar e planejar. Ainda como forma de guardar 

tempo, o instrutor que lê muito certamente encontrará em suas leituras livros ou artigos 

que poderão lhe interessar no futuro. Fazer o registro em local único e de fácil acesso 

certamente facilitará no futuro as futuras buscas daquele assunto que nos despertou 

interesse no passado. 
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SUGESTÕES OPORTUNAS 

 

Olhar toda hora no relógio é um excelente 

hábito, se utilizado para boa causa de poupar e 

usar o tempo. Ajudará você a começar a aula na 

hora e terminá-la na hora, e também a controlar os 

intervalos. Esteja preparado; tenha um plano; 

execute-o; prepare sua apresentação e 

transparências com antecedência, utilize o quadro-

negro somente para o necessário. Após a aula 

organize seu material. Lembre-se sempre de chegar cedo (pelo menos 15 minutos antes 

da hora da aula). 

 

RESERVE TEMPO 

 Para preparar suas aulas. Não assuma compromissos além das suas forças. 

De manhã, calcule seu horário de modo a chegar na hora. 

 Para planejar seu trabalho. Um professor sem plano é como um arquiteto 

sem plantas. 

 Para poder explicar o assunto com vagar e exatidão. 

 Para verificar o trabalho de seus alunos. Eles querem saber se estão indo 

bem e você tem a obrigação de saber. 

 Para fazer um resumo dos pontos importantes da aula. Reserve um certo 

tempo para perguntas. 

 Para que os alunos possam ir conversar com você em sala. 

 Para poder conhecer seus alunos – conhecê-los de verdade, saber de suas 

necessidades, desejos, objetivos e problemas. 

 Para manter seus apontamentos em dia e em ordem, é um tempo bem 

empregado. 

 Para poder estar de bom humor, brilhante, entusiasta. Pode ser contagiante. 
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COMUNICAÇÃO NO AMBIENTE DE TRABALHO 

Reinaldo Passadori, 

Presidente e fundador do Instituto 

Passadori, especialista em 

comunicação verbal e comunicação 

focada em gestão de 

pessoas/recursos humanos. É autor 

dos livros As 7 Dimensões da 

Comunicação Verbal e Comunicação 

Essencial – Estratégias Eficazes para Encantar seus Ouvintes – Editora Gente, fala sobre a importância 

da comunicação no ambiente corporativo em artigo publicado pela Revista Melhor Gestão de Pessoas. 

 

As empresas atualmente têm muitos desafios a enfrentar para não cometerem 

erros na comunicação com os seus colaboradores. E as equipes e seus membros 

precisam estar atentos em evitar falhas que possam comprometer as suas carreiras e 

nem sempre são percebidas durante uma auto avaliação. Aprimorar a forma de se 

comunicar na vida profissional traz ganhos significativos e evita conflitos e insatisfações 

em todos os aspectos do dia a dia. 

O papel do colaborador é justamente participar do “time” e se relacionar com os 

outros na empresa. E ele precisa saber como, afinal, mantém uma relação de 

convivência diária com seus colegas de trabalho. Um bom relacionamento interno é um 

fator estratégico para seu sucesso profissional e para o sucesso da empresa como um 

todo. 

Conhecer a si mesmo é a primeira etapa de uma vida equilibrada, e por 

consequência uma comunicação eficiente e realizadora. É preciso fazer uma reflexão 

profunda de como é a nossa interação com o mundo e conosco: a forma de interpretar 

fatos, de compreender o próximo, de adquirir o conhecimento, de tratar as pessoas; 

perante problemas e desafios, qual é o nosso modo de agir? 

Pensando no processo de comunicação, quando falamos, achamos que o outro 

está recebendo a nossa mensagem sem interpretação pessoal, entretanto, esquecemos 

algumas vezes que o nosso interlocutor adiciona significados. Ele reelabora o que 

apresentamos, baseado nas suas experiências e referências.  

http://blog.passadori.com.br/os-sete-pecados-capitais-de-comunicacao-no-ambiente-do-trabalho/www.passadori.com.br%20target=
http://blog.passadori.com.br/os-sete-pecados-capitais-de-comunicacao-no-ambiente-do-trabalho/www.passadori.com.br%20target=
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Além das palavras usamos a linguagem não verbal, gestos e expressões para 

transmitir sentimentos, estado de espírito, ideias, pensamentos, intuições, sensações, 

valores e crenças pessoais. Nossa comunicação verbal e não-verbal é a representação 

do nosso mundo interior interagindo com o exterior. 

No contexto de uma organização, cada pessoa precisa avaliar seu 

relacionamento com os funcionários de diferentes setores da companhia. Saber lidar 

com a gerência, a diretoria e os mais diversos departamentos, muitas vezes envolvendo 

fornecedores e parceiros. Ser um profissional pró-ativo, comunicativo e perspicaz vai 

ajudar a evitar os sete pecados capitais ao se comunicar no trabalho. Eles foram 

inspirados em alguns dos pecados bíblicos. Vindo do latim peccátu, é o sentido de errar 

ou não atingir um alvo, ideal ou padrão. Classificados por São Tomás de Aquino (1225-

1274), os mais conhecidos são: gula, luxúria, avareza, ira, inveja, soberba, vaidade, 

preguiça, mentira, arrogância, calúnia, adultério, roubo, orgulho, ódio. Durante séculos 

as religiões e a sociedade discutiram sobre os pecados. Se durante a idade média o 

indivíduo era condenado ao cometer uma falha, hoje em dia o ser humano é visto como 

multidimensional e em constante evolução. Todos cometem erros, porém, o que não 

devemos é permanecer neles. Na vida moderna, parte do avanço conquistado vêm do 

aprendizado proporcionado pelas vivências e treinamentos corporativos. Durante a 

carreira profissional e mesmo no decorrer da vida, é essencial observar quais os 

pecados de comunicação são cometidos e o que fazer para evitá-los: 

- Apatia: ela reflete o desconhecimento das características do público-alvo. De 

nada adianta ter o domínio da forma e do conteúdo se a fala é sem “alma”, sem 

sensibilidade e sem conexão com a audiência. O contrário da apatia é a empatia, a 

capacidade de se colocar no lugar do outro, compreendendo o seu nível sócio-cultural, 

temperamento e momento psicológico. Ser empático é ser generoso com o outro, ao 

contrário da avareza, o querer tudo para si. Com a voz serena, mas firme, pode-se 

articular palavras com calma, confiança, polidez e respeitabilidade, tornando a 

comunicação atraente. 

- Insegurança: a falta de informação, de conhecimento sobre uma situação ou 

um tema, pouco ou nenhum conteúdo evidenciam a ausência de assertividade. Pessoas 

inseguras geralmente se comportam de maneira agressiva, para causarem medo e 
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intimidação. Expressa autoridade com rispidez. Essa imposição encobre o receio das 

suas próprias fragilidades. Ser assertivo é ter autoconhecimento. Quem se conhece 

verdadeiramente pode se observar “de fora”. Possui uma consciência de si tão sensível 

que pode observar a própria atuação durante as relações interpessoais. Detém o 

controle de seus atos, seus gestos e suas palavras. A comunicação interpessoal é o 

reflexo da comunicação intrapessoal. Ao dominar as ações e o discurso, cultiva-se o 

equilíbrio interior, e certamente os reflexos na comunicação interpessoal serão positivos. 

Uma pessoa assertiva quer defender seus direitos e ideias e, ao mesmo tempo, procura 

aceitar os dos demais. Ela é firme, é confiante, é respeitosa, é ponderada, é, afinal, 

controlada. Quem mantém um comportamento assertivo é alguém emocionalmente 

inteligente e maduro e com certeza tem um destino destacado no futuro: o sucesso. 

- Impaciência: um dos grandes obstáculos ao aprendizado e à boa convivência. 

Pouca clareza e nenhuma empatia tornam a comunicação quase que uma obrigação ao 

invés de ser uma ação prazerosa e envolvente. Quando se é impaciente, sobra pouco 

ou quase nada a ensinar e não há espaço para a observação e o intercâmbio de 

informações. Uma postura sábia requer dar o tempo de maturação necessário aos 

acontecimentos e também tomar decisões firmes de forma serena, sem atropelos. No 

contexto corporativo, os profissionais – que são, sobretudo, seres humanos, com todas 

as suas imperfeições, complexidades, singularidades intrínsecas – se inserem em uma 

dinâmica empresarial e têm de lidar com conflitos provocados pelo atrito de suas 

diferenças. Ninguém é melhor do que ninguém a priori: só é possível avaliar uma 

proposta ou uma opinião como “a melhor”, mais adequada, mais oportuna, com base no 

diálogo, na argumentação sólida e na consideração e respeito pelos outros. 

- Incoerência: Discrepância, falta de lógica, inconsequência. É a diferença entre 

falar, defender uma ideia, valores ou posição e não seguir os discursos e as ideias 

apregoados. Durante uma exposição, não encadear os assuntos dando uma sequência 

pertinente e complementar, defendendo um ponto de vista para em outro momento 

contradizê-lo. Esse comportamento desperta desconfiança e descrédito, pois as pessoas 

acreditam que a qualquer momento o incoerente poderá mudar de lado e até terá uma 

justificativa, sem se importar com os desdobramentos das suas atitudes. 
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- Prolixidade: ser excessivamente longo, cansativo e entediante numa conversa 

ou texto é um dos maiores pecados da comunicação. Geralmente o prolixo não 

reconhece que sua expressão é confusa, cheias de palavras repetidas ou sem um 

significado importante e que os ouvintes não prestam a atenção justamente pela falta de 

objetividade. Assim como uma orquestra, uma apresentação ou reunião necessita de um 

maestro, um profissional que lidere o grupo, alinhe e sintonize os interesses em questão, 

afine os instrumentos, balize o timing da equipe, amenize ou elimine os ruídos e 

dissonâncias desnecessárias, potencialize o som dos solistas mais talentosos e 

interessantes, enfim, dê o ritmo e o tom do que está na “partitura musical”. 

- Ignorância: falta de conhecimento, sabedoria e instrução sobre determinado 

tema, ou mesmo acreditar em algo falso, não tendo discernimento. Saber que existe 

mais conhecimento e profundidade num assunto, porém, não buscar isso. Fazer pouco 

caso da importância do saber, e agir como se não precisasse do outro. Quando se trata 

de um líder, os conflitos e as diferenças motivados pela desinformação e ignorância 

precisam ser encarados e resolvidos, afinal, não se pode simplesmente ignorá-los. 

Saber lidar com os conflitos e administrar as diferenças, usando uma comunicação 

equilibrada, pode enriquecer a pluralidade da empresa, ampliando seus horizontes e a 

sua visão de mundo. 

- Arrogância: caracteriza a falta de humildade. Alguém que não deseja ouvir os 

outros, aprender algo que não saiba ou estar no mesmo nível do seu próximo. A 

soberba, a altivez, o orgulho exagerado, a vaidade em excesso em relação ao que sabe 

ou ao sucesso que desfruta completam esse pecado. Segundo o cristianismo, um dos 

sete pecados capitais é a soberba, que por sua vez inclui a vaidade e a arrogância. Mas 

ser arrogante pode também significar coragem, o assumir o seu ponto de vista, a 

personalidade ou a identidade. Contraposta, a humildade é uma das qualidades mais 

difíceis de exercer. Porém, humilde não significa ser fraco perante a posição que se 

ocupa no trabalho ou no mundo. Pode-se nascer com tendências à virtude da 

humildade, como também trabalhar para adquirir esse comportamento. É saber ouvir, 

ser firme sem passar por cima do outro, é ser reverente e ter o conhecimento exato do 

que não se é. É viver sem ilusões. Alegria, serenidade e paz são os frutos colhidos. 
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Se comunicar bem, promover o bem-estar e atingir os objetivos estabelecidos 

para si mesmo nos âmbitos da vida pessoal e profissional são qualidades desejadas 

pelas empresas inteligentes. Um time inovador e vencedor só sobrevive porque alinha 

firmemente a comunicação pessoal e a mercadológica. Inúmeras são as pesquisas a 

apontar o porquê das empresas e instituições se destacarem, embora enfrentem 

acirrada concorrência. E a resposta está no Treinamento e Desenvolvimento. No Brasil, 

dados de 2007 da Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento, a ABTD, 

indicam que 4% do orçamento das maiores empresas nacionais são destinados a T & D. 

De 476 empresas pesquisadas, o número médio de horas anuais de treinamento são 47, 

nos colocando entre as maiores médias mundiais. Os programas de Desenvolvimento 

de Lideranças ocupam o primeiro lugar nos investimentos, seguidos aos temas 

“Trabalho em equipe”, “Gestão de pessoas”, “Negociação” e “Atendimento ao cliente”. 

Como se pode observar, em todos eles o domínio da boa comunicação se faz 

necessário. 

 

 

             7 REGRAS DE OURO:  

 

 

 

 Procure aprender e chamar as pessoas pelo nome; 

 Evite perguntar se a pessoa está lhe reconhecendo; Apresente-se. 

 Ao atender uma ligação, evite falar mais alto que o necessário diga seu nome e o 

nome de sua empresa e nunca esqueça de anotar corretamente os recados recebidos 

 Usar as palavras com habilidade é fundamental no mundo corporativo; 

 A pontualidade é um pressuposto básico de boas maneiras; 

 Procure ser simpático e agradável com as pessoas e trate os outros como gostaria de 

ser tratado ou melhor ainda; 

 Evite reclamações e mudanças de humor desnecessárias; 
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ENTREVISTA DE EMPREGO – MOMENTO DECISIVO 

 

Preparar-se para uma entrevista de emprego é 

uma grande oportunidade de exercitar as suas 

habilidades como comunicador. Procure vestir-se com 

sobriedade, comportar-se com naturalidade e 

demonstrar o máximo de interesse pela empresa.  

 

*Para ajudá-lo nesse desafio, selecionamos algumas perguntas básicas normalmente 

utilizadas em entrevistas de emprego, disponível em: 

http://www.curricular.com.br/artigos/entrevista-emprego/perguntas.aspx, acessado em 23 ago de 

2014. 

As 12 perguntas mais frequentes numa entrevista de emprego 

Tem uma entrevista de emprego e não sabe o que vão perguntar? Nós daremos uma 

ajuda para saber o que responder. Leia com atenção, treine e boa sorte! 

1. Fale sobre si.  

Esta pergunta é quase obrigatória em uma entrevista de emprego e deverá ser muito bem 

praticada para uma resposta sucinta, direta e, acima de tudo, que valorize o seu perfil 

profissional. 

2. Quais são seus objetivos a curto prazo? E a longo prazo?  

Seja específico e tente aproximar, de alguma forma, os seus objetivos aos da própria empresa. 

Respostas como "ganhar bem" ou "aposentar-se" são totalmente proibidas. 

3. O que o levou a enviar o seu curriculum a esta empresa?  

Aproveite esta deixa para demonstrar que fez o seu "trabalho de casa" e fale sobre a atividade 

da empresa e a forma como o posicionamento desta a torna uma empresa de elevado interesse 

para qualquer profissional. Naturalmente, para responder a esta pergunta, é preciso fazer 

previamente uma pesquisa sobre a empresa. Vá ao site institucional, faça pesquisas usando 

mecanismos de busca, leia revistas da especialidade e converse com pessoas que trabalham ou 

já trabalharam lá. 

http://www.curricular.com.br/artigos/entrevista-emprego/perguntas.aspx
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4. Qual foi a decisão mais difícil que tomou até hoje?  

O que é pretendido com esta questão, é que os candidatos sejam capazes de identificar uma 

situação em que tenham sido confrontados com um problema ou dúvida, e que tenham sido 

capazes de analisar alternativas e consequências e decidir da melhor forma. 

5. O que procura num emprego?  

As hipóteses de resposta são várias: desenvolvimento profissional e pessoal, desafios, 

envolvimento, participação num projeto ou organização de sucesso, contribuição para o sucesso 

da sua empresa, etc. 

6. Você é capaz de trabalhar sob pressão e com prazos definidos?  

Um "não" a esta pergunta pode destruir por completo as suas hipóteses de ser o candidato 

escolhido, demonstre-se capaz de trabalhar por prazos e dê exemplos de situações vividas em 

trabalhos anteriores. 

7. Dê-nos um motivo para o escolhermos em vez dos outros candidatos.  

Esta é sempre das perguntas mais complicadas mas o que se espera é que o candidato saiba 

"vender" o seu produto. Isto é, deverá focar-se nas suas capacidades e valorizar o seu perfil 

como o mais adequado para aquela função e a forma como poderá trazer benefícios e lucros 

para a empresa. 

8. O que você faz no seu tempo livre?  

Seja sincero, mas sobretudo lembre-se que os seus hobbies e ocupações demonstram não só a 

capacidade de gerir o seu tempo, preocupações com o seu desenvolvimento pessoal e facilidade 

no relacionamento interpessoal. 

9. Quais são as suas maiores qualidades?  

Aponte aquelas características universalmente relacionadas com um bom profissional: 

proatividade, empenho, responsabilidade, entusiasmo, criatividade, persistência, dedicação, 

iniciativa, e competência. 

10. E pontos negativos/defeitos?  

Naturalmente que a resposta não poderá ser muito negativa, pois serão poucas as hipóteses 

para um profissional que diga ser desorganizado, desmotivado ou pouco cumpridor dos seus 

horários.  

http://www.curricular.com.br/artigos/entrevista-emprego/perguntas.aspx
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Assim, o truque é responder partindo daquilo que normalmente é considerado uma qualidade 

mas agravando-o de forma a parecer um "defeito". Ou seja, exigente demais, perfeccionista, 

muito autocrítico, persistente demais, etc. 

11. Que avaliação faz da sua última (ou atual) experiência profissional?  

Não se queixe e, em caso algum, critique a empresa e respectivos colaboradores. Diga sempre 

alguma coisa positiva, ou o ambiente de trabalho ou o produto/serviço da empresa. Se começar 

a apontar defeitos ao seu emprego anterior correrá o risco de o entrevistador achar que o 

mesmo pode acontecer no futuro relativamente aquela empresa. 

12. Até hoje, quais foram as experiências profissionais que lhe deram maior 

satisfação?  

Seja qual for a sua escolha, justifique bem os motivos. Tente mencionar as mais recentes e que 

sejam mais adequadas aos seus objetivos profissionais. 

 

 

 

CURRÍCULO PROFISSIONAL  

 

Sobre esse tema, o blog de Patrício 

Barros nos dá uma excelente 

orientação: 

 

1. APRESENTAÇÃO:  

Você sabe aquele negócio de "a primeira impressão é a que fica"?, Pois é, No 

caso de entrevistas de emprego isso é ainda mais grave do que nas outras situações, 

pôr que se você não deixar uma boa impressão, não vai deixar nenhuma outra, pôr que 

nunca mais vão ver você! É horrível! Você só tem um tiro, uma chance, uma 

oportunidade! Tem que fazer tudo certo logo da primeira vez, porque saiba que não 

haverá uma segunda! 
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1.1. A IMPORTÂNCIA DA APRESENTAÇÃO:  

Uma boa apresentação para você que está procura do emprego ideal, é 

que você, deve sair de casa munido de UM BOM PERFIL PROFISSIONAL 

(CURRICULUM VITAE), que pode, ter certeza é uma arma muito 

importante para que você possa dar um tiro certeiro e ai conquistar seu 

espaço ao sol. O Curriculum é uma maneira simples de você mostrar suas 

experiências profissionais e da empresa analisar se você é o que eles 

procuram. Pôr isso mesmo o Curriculum deve ser bem feito e você deve 

dar uma atenção especial para ele. É uma propaganda de suas 

capacidades potenciais, na qual você tem que dizer como poderá contribuir 

para a empresa com seus talentos. Uma regrinha básica sobre o “Perfil 

Profissional” (curriculum) gera em torno do tamanho. Pôr mais experiência 

que você queira mostrar, evite curriculum longos demais. Pois os Perfis 

Profissionais, (curriculum) com aquele calhamaço de folhas, como pôr 

exemplo: este que está em minhas mãos, estes são os primeiros a serem 

descartados pelo Departamento pessoal, observe este, este sim é o Perfil 

Profissional (Curriculum) ideal. Pôr isso digo a vocês seja bastante sucinto, 

simples e direto. É a melhor maneira de ter seu curriculum analisado. Pôr 

isso não esqueça o Curriculum Vitae deve ter uma boa apresentação, 

bonita e limpo, nada de “Perfil Profissional” (curriculum) sujo ou 

amarrotado. Não se esqueça o de que o objetivo de um curriculum é 

vender você, vender a ideia de que você poderá agregar valor para 

empresa. O entrevistador está interessado em saber como as habilidades 

descritas no seu “Perfil Profissional” (curriculum) se relacionam aos 

requisitos do cargo pleiteado. Os curriculum padronizados estão 

ultrapassados. Lembre-se de que o “Perfil Profissional” (curriculum) é uma 

propaganda de você, você está vendendo naquele momento a sua 

imagem, o produto que é você, vá por mim. 
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O que deve e o que não deve conter no “Perfil Profissional” 

(Curriculum vitae): O Curriculum deve conter: 

a) Objetivo profissional em destaque 

b) Boa apresentação e estética 

c) Facilidade de leitura 

d) Objetividade e clareza na descrição dos trabalhos 

e) Clareza nas cópias 

f) Facilidade de identificação 

g) Colocação na 1ª. Pessoa singular 

h) No máximo três folhas 

i) Carta pessoal (preferencialmente escrita a mão) 

j)Tempo de atuação na área 

l) Nível de responsabilidade nos projetos 

m) Principais Realizações 

n) Nível de poder de decisão 

o) Estabilidade e encarreiramento profissional 

p) Disponibilidade para viagens/mudanças de cidade ou estado 

q) Experiência profissional 

r) Formação acadêmica 

s) Curso extra curriculares 

t) Idiomas 

u) Data 

v) Assinatura 

 

O que não deve conter: 

a) Filiação 

b) Inicio dos estudos (colocar só o último Curso) 

c) Mais do que 4 empresas 

d) Instabilidade profissional 

e) Dificuldades de leitura 
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Vejamos agora passo a passo na integra como fazer um bom Perfil 

Profissional (Curriculum Vitae) e você se dar bem.  

1. Dados Pessoais – Na parte superior da folha, coloque o seu nome 

completo, com letras maiúsculas, sexo, idade, naturalidade, estado civil, 

Número da Identidade e CPF, endereço completo, cidade, CEP, telefones 

para contatos e e-mail (se tiver). [Dica: evite pôr data de nascimento para 

que o entrevistador(a) não tenha que calcular sua idade.] 

2. Objetivo – Coloque três cargos ou área profissional de seu interesse. 

3. Perfil Profissional – Descreva resumidamente as suas qualificações 

profissionais. [Dica: Utilize palavras que expressem a pessoa que você é, 

como dinâmica, de garra, comunicativa, experiente, criativa e uma pessoa 

determinada, etc.] 

4. Formação Escolar – Relacione o nome dos principais cursos 

acadêmicos que fez, com nome da instituição, local, as datas e a duração 

de cada curso. [Dica: Dê preferência mencione apenas três cursos mais 

importantes para o cargo pretendido.] 

5. Cursos Extracurriculares – Escreva o nome de pelo menos três cursos 

importantes de qualificação profissional que fez. Exemplo: Introdução à 

informática, a instituição onde fez o curso. 

6. Idiomas – Informe as línguas estrangeira que cursou e o grau de 

conhecimento de cada uma delas. [Conselho: Tenha pelo menos duas 

linguagem (Inglês/francês)] 

7. Experiência Profissional – Coloque as empresa em que trabalhou, o 

cargo, as datas de entrada e saída e o resumo das atividades e 

responsabilidades recebidas na empresa e cargo. [Dica: Comece pela 

última empresa. Tente mencionar, no máximo, os três ultimas, evite 

mencionar em seu curriculum passagem pôr uma empresa falida, pôr 

exemplo, é algo a omitir? Eu especialista em Recursos humano, digamos 

que não. “A forma como o profissional encarou essa experiência negativa 

pode até contar pontos, mas abandonar o emprego durante uma crise é 

que seria ruim para o “Perfil Profissional”, (curriculum).] 
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8. Resumo profissional – Descreva suas principais habilidades e suas 

melhores realizações resumidamente. Destaque sua formação e 

qualificação para a função a que esta se candidatando. 

9. Referências Pessoais – Coloque pelo menos 2 pessoas como que não 

sejam parentes. [Dica: Coloque só o nome, função e o telefone.] 

10. Referências Comerciais – Coloque pelo menos 2, onde você já 

comprou ou onde você tem conta bancária. [Dica: Coloque apenas o nome 

da loja, o fone e a pessoa de contato, se for Banco o nome do Banco, fone 

e o nome do Gerente.] 

11. Pretensão Salarial – Somente mencione se for solicitado A pretensão 

salarial pode refletir o valor que a pessoa dá a ela. Mas não exagere! O 

salário também deve ser compatível com as possibilidades e porte da 

empresa. [Dica – Coloque abaixo da Pretensão – último salário percebido.] 

12. Por último – escreva a data e assine o “Perfil Profissional” 

(curriculum), boa sorte, Peça Deus para te abençoar. E que vai dar certo, 

ponha isto na sua cabeça. 

 

 

 

Veja, por  exemplo, o nosso currículo postado na Plataforma Lattes, acessando: 

http://lattes.cnpq.br/4388312706011055

 

 

40 LIÇÕES DE LIDERANÇA 

 

A busca pela excelência é o que norteia o caminho dos verdadeiros líderes, visto 

que, ninguém aprende a ter carisma. Porém a busca pela excelência tem tudo a ver com 

conhecimento, disciplina, habilidade, caráter e, principalmente, capacidade de 

comunicação – qualidades que podem ser aprendidas e desenvolvidas com muita força 

de vontade e trabalho, independente da personalidade e características individuais. 
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A seguir, transcreveremos 40 lições de liderança, 

propostas por profissionais de RH, professores, 

psicólogos, sociólogos, escritores, executivos e 

profissionais da comunicação que podem ajuda-lo ao 

exercer funções de liderança na vida pessoal ou 

profissional. 

 

 

SINTA-SE CAPAZ:  

O líder não nasce pronto. Ele pode ser desenvolvido. Depende muito mais de 

interesse e esforço pessoal; 

 

TENHA ATITUDE: 

Liderança é mais que um conjunto de ferramentas e modelos estereotipados, 

pressupõe postura, atitude e comportamento; 

 

ESTEJA SEMPRE DISPOSTO A MUDAR: 

“Onde há vontade, há possibilidade.” Se uma pessoa tem disposição para mudar, 

qualquer característica pode ser aprimorada; 

 

IDENTIFIQUE SUAS HABILIDADES: 

“Conhecimento é um bem que se multiplica ao ser dividido”. Além de conhecer suas 

habilidades é importante repassar o que se aprende; 

 

CONHEÇA E RESPEITE SEUS LIMITES:  

É preciso equilibrar o tempo dividindo-o entre atividades de trabalho, lazer e cuidado 

pessoal; 

 

USE A INTUIÇÃO, MAS SAIBA COMO EQUIPÁ-LA: 

O verdadeiro líder entende que intuição é um  processo cognitivo  no qual o 

indivíduo analisa, reflete e tem uma visão de mundo. 
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ASSIMILE OS ERROS E NÃO PERSISTA NELES: 

Podemos errar por falta de conhecimento ou planejamento. Porém, devemos 

aprender com os erros para que não voltem a se repetir no futuro; 

 

APRENDA A ESPERAR PELOS RESULTADOS: 

O verdadeiro líder, semeia com fé e colhe com paciência. Cada semente tem o seu 

tempo certo para produzir. Precisamos aprender a esperar; 

 

TRABALHE POR UMA CAUSA: 

Líderes geralmente abraçam uma causa e lutam pelo que acreditam, diferenciando-

se na comunidade pelos resultados de suas ações; 

 

TRACE SEU PLANO PESSOAL: 

Por meio de um bom diagnóstico, é possível identificar com segurança suas 

potencialidades, pontos fracos, ameaças e oportunidades; 

 

ENCONTRE SUA MISSÃO: 

Qualquer pessoa que tenha clara a sua missão torna-se automaticamente mais 

confiante e motivada para fazer algo representativo e que faça diferença para si e 

para os outros; 

 

CONVENÇA SEU TIME: 

Uma das principais características da liderança, é a capacidade de inspirar a 

confiança e a fidelidade dos seus seguidores; 

 

ADAPTE-SE À EQUIPE: 

O líder do futuro é aquele que consegue adaptar-se às exigências do momento e às 

expectativas das pessoas envolvidas; 

 

DESAFIE O STATUS QUO: 

Não se pode alcançar um novo objetivo pela aplicação do mesmo nível de 

pensamento que o levou ao ponto em que se encontra hoje; 
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SEJA LÍDER E GESTOR: 

O atual cenário exige gestores que saibam fazer e liderar baseados numa visão 

holística completa: 

 

APRENDA A MONTAR UM TIME: 

O líder precisa ter uma visão do todo para perceber as potencialidades e limitações 

suas e dos outros para colocar as pessoas certas nos lugares certos; 

 

EXPLORE SEU POTENCIAL: 

É preciso identificarmos o que cada pessoa tem de melhor e como pode contribuir 

para o crescimento individual e coletivo; 

 

FORME NOVOS LÍDERES: 

É preciso transformar liderados em novos líderes para que o gripo possa sobreviver. 

Um grupo que não se renova está condenado ao fracasso; 

 

PROCURE CRESCER SEMPRE: 

Não há nada digno em superar os outros, a maior nobreza é superior a si mesmo: 

 

 

NÃO CONFUNDA PODER COM AUTORIDADE: 

Pela força podemos comandar as pessoas por algum tempo, porém, pela autoridade 

podemos comandá-las indefinidamente; 

 

GUIE-SE PELO CARÁTER: 

De acordo com Warren Bennis, “Liderança é o caráter em ação”; 

 

SEJA HUMILDE: 

Os grandes líderes incorporam uma mistura paradoxal de humildade pessoal e 

vontade profissional; 
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AJUDE SUA EQUIPE: 

Um bom líder não visa apenas os objetivos institucionais, mas também busca o 

crescimento e a realização das pessoas do grupo; 

 

ELOGIE SUA EQUIPE: 

O elogio não custa nada e é um dos tipos de estímulo mais valiosos para 

impulsionar as pessoas para alcançarem os resultados esperados; 

 

APRENDA A ESCUTAR: 

A “liderança servidora” nos ensina que a “escuta empática” é uma das melhores 

ferramentas para desenvolver a confiança em uma equipe; 

 

ASSUMA A RESPONSABILIDADE: 

Liderança é uma profunda interferência na vida das outras pessoas. Todo líder deve 

ter consciência de sua responsabilidade social e profissional; 

 

NÃO MANDE, INFLUENCIE: 

Ser líder é muito mais do que mandar; é influenciar as pessoas. “As palavras 

ensinam e ordenam, mas os exemplos arrastam” 

 

SEJA PACIENTE COM A SUA EQUIPE: 

Paciência é uma característica indispensável ao líder além de ser um sinal visível de 

autocontrole e consistência psicológica e moral; 

 

DÊ ATENÇÃO: 

Por mais atribulada que seja a jornada do líder, é preciso destinar tempo e atenção 

para cada um dos membros de sua equipe; 

 

SEJA HONESTO: 

A verdadeira confiança está alicerçada na honestidade. Não há confiança sem 

honestidade; 
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MANTENHA-SE SOB PRESSÃO: 

Todo líder precisa manter-se pressionado pelos resultados e objetivos do grupo para 

que possa motivar seus liderados em busca de sua conquista; 

 

DÊ MOTIVAÇÃO: 

Cada pessoa é única e especial no trabalho que realiza e o líder precisa saber como 

leva-la a conscientizar-se nesse sentido; 

 

MUDE SEUS HÁBITOS: 

Se você acha que é muito velho ou preguiçoso para mudar, também é muito velho e 

preguiçoso para viver; 

 

ESCOLHA AS BATALHAS: 

O líder deve conhecer os limites de sua equipe e saber para as quais está preparada 

sem deixar de buscar superar sempre os limites anteriores; 

 

CERQUE-SE DE ALTERNATIVAS: 

“Vence quem conhece o uso de muitos e de poucos”. Nada deve surpreender um 

bom líder, ele deve ter sempre uma “carta na manga”; 

 

UMA A EQUIPE: 

“Vence quem compartilhar de alto abaixo de um mesmo anseio”. Toda a equipe 

precisa estar comprometida com o mesmo objetivo;4 

 

PREPARE-SE: 

“Sangra menos na batalha quem sua mais no treinamento”.  Vence aquele que está 

melhor preparado e desenvolveu uma melhor estratégia de planejamento; 

 

EVIDENCIE AS QUALIDADES: 

Avalie as condições e assimile-as. Os pontos fortes da equipe devem sobressair-se 

sempre; 
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NÃO COMEMORE ANTES DA HORA: 

O perito em guerra pode fazer-se invencível, mas jamais poderá fazer o inimigo 

vulnerável. Esteja sempre preparado para surpresas e imprevistos; 

 

LIDERE CADA UM: 

O líder deve conhecer e dedicar a mesma atenção a cada membro da sua equipe. 

Comandar a multidão é como comandar o indivíduo; 

 

 

 

 

 

OS PRINCIPAIS ESTILOS DE LIDERANÇA: 

Os prós e contras de 6 estilos de liderança 

Coercitivo, dirigente ou treinador? Veja com 

qual estilo de liderança você se identifica (e as 

vantagens e desvantagens disso) 

 

Mas, afinal, existe o estilo perfeito de liderança? A resposta é, definitivamente, 

não. Para Caroline Marcon, gerente do Hay Group, o importante é a autenticidade. 

“Acima de tudo, o líder perfeito tem de ser autêntico”, diz.  

O autoconhecimento é fundamental para que fragilidades e fortalezas sejam 

administradas de forma eficiente, sem perder o foco. “Você pode até ter tendência a um 

perfil específico, mas tem de ter flexibilidade suficiente para aprender e incorporar outros 

estilos em caso de necessidade”, afirma.  

Veja, a seguir, os sete estilos de gestão mapeados pelo Hay Group. 

http://exame.abril.com.br/topicos/lideranca
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Coercitivo 

 

Vigilantes e críticos, são ácidos e duros em suas críticas. Os 

coercitivos provocam medo em seus funcionários, uma vez que lideram 

com as ferramentas de punição a postos. 

Prós: Em situações críticas, o estilo coercitivo tende a funcionar bem em 

situações de emergência, onde “mandar fazer é mais fácil que discutir soluções com 

toda a base de empregados”. 

Contras: “Quando você é pouco habilidoso, não tem consciência do seu papel 

como líder, não percebe o impacto de suas ações”, diz. “As pessoas não se sentem 

livres para agir. Esse estilo acaba com a criatividade dos funcionários.” 

 

Dirigente 

Com foco no longo prazo, o 

dirigente é o líder visionário, que dá 

direções claras para a sua equipe, 

dizendo exatamente o que espera de 

cada um. “É um estilo que exige 

experiência e preparação do chefe em 

questão”, diz Caroline. “É uma gestão 

baseada em diálogo e comunicação.” 

Prós: Segundo a gerente do Hay Group, esse líder garante a motivação dos 

funcionários através da transparência. “Ele quer engajar as pessoas para que elas 

sintam vontade de seguir suas orientações”, diz Caroline. 

http://exame.abril.com.br/topicos/chefes
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Contras: Embora o impacto desse estilo de gestão seja majoritariamente positivo, 

ele não é o mais adequado para momentos de crise, uma vez que o diálogo tende a 

tomar tempo – e dificultar tomadas de decisões rápidas. 

Afetivo 

Quem dá mais atenção às pessoas 

que às tarefas é o chamado líder afetivo.  Ele 

trata bem seus colaboradores e, não raro, 

são recompensados com lealdade e alto 

desempenho. 

Prós: Por ter um interesse genuíno nas pessoas, ele cria harmonia e proximidade 

na equipe. 

Contras: A linha entre o chefe afetivo e o “paizão” é tênue. Caroline sinaliza que 

é importante manter cada coisa em seu lugar. “Não pode mudar o padrão de exigência 

nem proteger ninguém”, afirma.  

Democrático 

 

Consenso é a palavra de ordem do líder democrático, 

que tira o melhor de  sua equipe a partir da divisão de 

decisões e responsabilidades. 

 

Prós: O democrático é o melhor líder para criação de ambientes de alta 

performance. Isso porque o compartilhamento das responsabilidades faz com os 

liderados se sintam corresponsáveis e parte de uma construção coletiva.  
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Contras: Uma equipe muito jovem e inexperiente tende a não desempenhar bem 

nas mãos de um líder democrático. “Ele é mais recomendado quando há uma certa 

senioridade no time”, diz Caroline. “O excesso de democracia em uma equipe 

inexperiente tende a prejudicar os resultados. Quanto mais sênior for o time, melhor é o 

aproveitamento da experiência coletiva.”  

Modelador 

 

As instruções detalhadas e a alta exigência são 

as marcas registradas do líder modelador – que 

acredita ter sempre o melhor caminho para realização 

de um trabalho. 

Prós: Justamente pelo detalhamento das instruções, o líder modelador acelera a 

formação de pessoas e eleva os níveis de qualidade dos produtos.  

Contra: “O modelador tende a fazer clones dele mesmo, por achar que está no 

centro da excelência”, diz Caroline. O resultado disso é um sufocamento da criatividade 

da equipe, que se sente sempre desvalorizada. “A medida que você se considera uma 

grande referência, você começa a ignorar a contribuição de terceiros”, afirma. 

Treinador 

Como um técnico de time de futebol, o treinador 

investe tempo e esforços na compreensão dos pontos 

fortes e fracos de cada membro da sua equipe. O objetivo 

é trabalhar com eles para que o desenvolvimento pessoal 

gere bons resultados. 
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Prós: Preocupado em conhecer sua equipe, o treinador conversa muito, se 

interessa em conhecer cada um, com foco sempre no longo prazo. É perfil ideal para a 

formação de novos líderes. 

Contras: Esse é um tipo de chefe que assume grandes riscos para deixar que as 

pessoas evoluam naturalmente. São mais expostos, portanto, a erros.  

 

QUAL É O SEU ESTILO DE LIDERANÇA? 

 

 

Agora que estudamos bastante sobre liderança, vamos 

tentar identificar através de um teste, qual o estilo de liderança de 

cada um. Afinal, você já se perguntou de que forma exerce 

influência sobre as pessoas?  Vamos tentar descobrir? 

 

 

01.  Após meses de preparo, você está pronto para participar de uma reunião 

importante: será só você representando a sua empresa. Durante a reunião, 

os integrantes desse grupo começam a questioná-lo com certa arrogância. 

Como você lida com essa situação? 

A) Percebe que vai ser difícil e muda o foco da apresentação para que o grupo 

fique satisfeito e você conclua a reunião de qualquer jeito. 

B) Concorda com o que foi colocado, mas não sabe como impor as suas 

informações que também estão corretas. 

C) Abusa do seu carisma para manter uma atitude simpática e convencê-los. 

D) Fica retraído e prefere ignorar o que foi dito, afinal, isto não estava nos seus 

planos. Durante a conversa não pensa em outra coisa a não ser na 

argumentação que preparou. Tem esperança que essa “saia justa” passe 

despercebida. 
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E) Com propriedade, você responde cada uma das questões levantadas e 

demonstra ter certeza do que disse, mesmo se para isso tiver que dar longas 

explicações. 

02.  Um grande amigo seu acaba de terminar o namoro e vai procurá-lo para 

chorar as mágoas. Ao encontra-lo tristonho, como você reage? 

A) Demonstra solidariedade, mas prefere não dar a sua opinião. Você acha que 

ele pode se ofender com alguma coisa que você diga. 

B) Procura demonstrar, racionalmente, que aquele término tem diversos aspectos 

positivos. 

C) Fica incomodado ao ver o seu amigo tão chateado mas não sabe como reagir. 

D) Convence seu amigo de que assim foi melhor, mas pensa que agora vai poder 

investir na moça. 

E) Faz de tudo para entreter seu amigo e diverti-lo. Pensa que a distração vai 

fazê-lo sentir-se melhor. 

03.  Você foi escolhido pelo seu chefe para liderar o setor em que trabalha. Ao 

tomar conhecimento da novidade, você tem certeza de que: 

A) O ambiente de trabalho vai ficar mais leve e descontraído com você à frente. 

Acredita que o bom humor é imprescindível para que todos rendam mais. 

B) Vai conseguir resolver todos os problemas enfrentados pelo setor, mesmo que 

para isso precise se dedicar em dobro. 

C) Levará aos funcionários do seu setor o espírito do trabalho em equipe. 

D) Seguirá todos os passos e recomendações que forem dadas pelos seus 

companheiros para evitar imprevistos. 

E) Fará o que for necessário para continuar a crescer dentro da empresa. 

04. Sua namorada convida os pais para um almoço a fim de apresentá-lo. 

Durante o encontro, seu sogro, fala sobre política e pergunta a sua opinião. 

Diante dessa situação, você: 

A) Fala o que pensa, mas não se estende muito. É melhor tomar cuidado, afinal 

você não tem tanto interesse pelo assunto e pode falar besteira. 

B) Concorda com tudo o que foi dito pelo seu sogro, mesmo que sua opinião seja 

muito divergente da dele. 
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C) Tenta se esquivar do assunto. Você tem sua opinião, mas pode desagradá-lo. 

D) Explica detalhadamente aquilo que pensa. Se ele não concordar com você, 

não faz questão de convence-lo do contrário e, dificilmente, seu sogro vai 

fazer mudar o seu ponto de vista. 

E) Prepara-se para fazer um longo discurso a respeito do tema, mas fica com 

medo de falar muito e parecer chato. 

05.  Aquele cargo que você sempre sonhou ocupar na empresa finalmente está 

vago e seu supervisor está à procura de alguém. Ao saber disso, você: 

A) Conversa com o supervisor para saber a opinião dele quanto ao seu interesse 

na vaga. 

B) Procura obter o máximo de informações sobre aquela área e prepara um 

pequeno relatório com soluções para os possíveis problemas. 

C) Procura o supervisor para uma boa conversa e, com toda a sua lábia e 

simpatia, tenta mostrar a capacidade que tem para ocupar a vaga. 

D) Demonstra seu interesse ao supervisor e fala mal de outros funcionários que 

acha que são cotados por ele para ocupar a vaga. 

E) Aguarda até que alguém seja escolhido sem manifestar seu interesse. 

 

*Anote o símbolo correspondente em cada resposta e depois faça a 

soma. 

 A B C D E 

1      

2      

3      

4      

5      
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RESULTADO 

*Utilizamos personagens de filmes conhecidos para tornar os exemplos mais didáticos e 

facilitar a compreensão. Se a maioria das usa respostas foi: 

 

 

O GRANDE SEDUTOR 

Assim como Ferris Buller (Matthew Broderick), em “Curtindo a vida adoidado”, você é o tipo de pessoa 

que, sem qualquer esforço, está quase sempre no centro das atenções, afinal, quem está ao seu redor 

não resiste ao seu jeito espontâneo e divertido. Os grandes sedutores têm muito potencial para atrair 

pessoas e manter bons relacionamentos, porque sabem como agir para deixar todos à vontade. Devem 

ser cuidadosos, no entanto, para não pecar pelo excesso de autoconfiança – e, é claro, para usar sua 

lábia em propósitos “menos adoidados” do que os mostrados no filme citado. 

 

 

O CDF EXCÊNTRICO 

Seu raciocínio rápido e lógico, associado ao conhecimento minucioso, permite que suas palavras 

provoquem reflexão, assim como as do professor John Keating (Robin Williams), em “Sociedade dos 

Poetas Mortos”. Recebido com descrença pelos alunos da Welton Academy, ele acaba conquistando a 

todos com sua maneira pouco convencional, porém eficiente, de ensinar literatura. Fique atento apenas à 

maneira como fala, afinal, seria um desperdício perder a chance de transmitir suas ideias porque as 

pessoas consideram seu modo de falar muito chato. 

 

 

O LÍDER NATURAL 

Você tem uma grande habilidade: Sabe muito bem como trabalhar em equipe. Dentro de um grupo, 

assume sempre o papel de ouvir opiniões divergentes e propor soluções que possam agradar a todos. 

Assim como o médico Jack Shepard (Matthew Fox), da série “Lost”, você frequentemente é apontado 

como líder natural, e tem o poder de levantar os ânimos e moral de quem convive com você. Lembre-se 

apenas de que, em certas situações, é necessário se impor e defender claramente a sua opinião, para não 

dar a impressão de estar sempre “em cima do muro”. 
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O ENGESSADO SUPERFICIAL 

Como o palestrante motivacional Richard ((Greg Kinnear), pai da garotinha Olive, em “Pequena Miss 

Sunshine”, você se comporta de um jeito pouco espontâneo, reproduzindo um discurso decorado. Assume 

uma porção de regras e nunca sabe a hora de deixa-las de lado, ou seja, é amarrado e, às vezes, dá a 

impressão de ser bajulador ou covarde. Lembre-se de que o comportamento certinho tem seu lado bom, 

mas ousar de vez em quando é importante.  

 

O IMORAL INTERESSEIRO 

Você tem bastante consciência daquilo que deseja obter na vida pessoal e profissional, mas usa meios 

questionáveis para atingir seus objetivos. Assim como o esperto Tom Ripley (Matt Damon) em “O 

Talentoso Ripley”, você constrói toda a sua rede de relacionamentos com base em interesses, o que faz 

com que muitas pessoas se tornem descartáveis em pouco tempo. Com este comportamento, não cria 

relações verdadeiras, tampouco conquista cúmplices. A mudança é a única saída. 

 

 

 

 

A DINÂMICA PROMOVE A PARTICIPAÇÃO 

 

 

A dinâmica de grupo constitui um valioso 

instrumento educacional que pode ser utilizado 

para trabalhar o ensino-aprendizagem quando 

opta-se por uma concepção de educação que 

valoriza tanto a teoria como a prática e considera 

todos os envolvidos neste processo como sujeitos. 

A opção pelo trabalho com dinâmica de 

grupo permite que as pessoas envolvidas passem por um processo de ensino-

aprendizagem onde o trabalho coletivo é colocado como um caminho para se interferir 

na realidade, modificando-a. Isso porque a experiência do trabalho com dinâmica 

promove o encontro de pessoas onde o saber é construído junto, em grupo. 
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Logo, esse conhecimento deixa de ser individualizado e passa a ser de todos, 

coletivizado. Ainda tem a qualidade de ser um saber que ocorre quando a pessoa está 

envolvida integralmente (afetivamente e intelectualmente) em uma atividade, onde é 

desafiada a analisar criticamente o grupo e a si mesma, a elaborar coletivamente um 

saber e tentar aplicar seus resultados. 

É importante ressaltar que faz parte desse processo a garantia da participação 

constante de todos os participantes. Só assim todos se sentirão donos do saber 

alcançado. 

 

Ferramenta importante 

 

     A importância da dinâmica no processo coletivo do ensino-aprendizagem não deve 

ser, no entanto, absolutizada ou subestimada. Sua utilização deve responder a objetivos 

específicos de uma determinada estratégia educativa, no sentido de estimular a 

produção do conhecimento e a recriação deste conhecimento tanto no grupo/coletivo 

quanto no indivíduo/singular, uma vez que a técnica da dinâmica não é um fim, mas um 

meio - é uma ferramenta a ser usada. 

 

 

     Ao optar pelo uso da técnica de 

dinâmica de grupo você poderá, através de 

jogos, brincadeiras, dramatizações, 

técnicas participativas, oficinas vivenciais e 

um ambiente descontraído, discutir temas 

complexos, polêmicos e até estimular que 

sejam externados conflitos (do indivíduo e 

do grupo), buscando estimular os participantes a alcançar uma melhoria qualitativa na 

percepção de si mesmo e do mundo e, consequentemente, nas relações estabelecidas 

consigo mesmo, com o outro e com o mundo. 
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Dinâmica de Grupo: Um caminho para educar junto! 

 

Recomendações 

 

     Para o trabalho com dinâmica ter um desenvolvimento pleno, é recomendável que os 

grupos tenham, no máximo, 20 participantes. Isto porém não impossibilita que se faça o 

uso dessa metodologia educacional em grupos maiores, em congressos, em seminários 

e outros. Orientamos que nestes casos o coordenador divida o plenário em subgrupos 

para o desenvolvimento dos trabalhos e reúna o grupão nos momentos de socialização 

e de síntese. Outros recursos que podem ser utilizados em grupos grandes são o 

retroprojetor, vídeo, exposições dialogadas, além de técnicas de teatro, tarjetas e 

cartazes. 

Em todo início de atividade (encontro) deve ser feito o “Contrato do Grupo”. Trata-

se de uma discussão da pauta proposta, definição de normas internas do grupo, 

formação de equipes de trabalho e distribuição de tarefas. Quando se tratar de uma 

atividade menor, um debate por exemplo, deve-se definir com o grupo o horário de 

terminar a atividade, o que será possível realizar, o que já foi preestabelecido, o objetivo 

da atividade e a metodologia de abordagem. 

Questões para Debate 

 

1 - Que importância o grupo dá para o uso de dinâmicas? 

2 - Por que as dinâmicas facilitam o trabalho coletivo e superam o individualismo? 

3 - O que o grupo pode fazer para aproveitar melhor as dinâmicas? 

 

Com dinâmica é melhor 

 

     Manter um grupo por mais tempo não é tarefa fácil. Para o jovem crescer no grupo é 

preciso muita criatividade e uso de recursos que ajudem. Esta, muitas vezes, está 

adormecida dentro do jovem. É preciso mexer com ela. Despertá-la. Para isso é muito 

bom usar diferentes dinâmicas de grupo. 
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A dinâmica ajuda na comunicação com o outro e com o grupo. Ajuda o jovem a 

dizer a sua palavra, a integrar-se ativamente de maneira consciente, eficiente e crítica. 

Ela serve para superar as barreiras que impedem a comunicação e a integração grupal. 

Ajuda a “quebrar o gelo” que torna as relações frias e amargas. 

As estruturas sociais favorecem ao isolamento e ao individualismo. Uma boa 

dinâmica desperta para a solidariedade que vence o egoísmo, vivenciando valores de 

colaboração e ajuda mútua. 

 

Topando qualidades e defeitos 

 

     Através da dinâmica, o jovem pode entrar em contato, igualmente, com suas 

limitações e defeitos, qualidades e virtudes. Ajuda a superar bloqueios, barreiras e 

medos. A dinâmica provoca abertura, sinceridade, confiança, colaboração e 

compromisso. Leva o grupo a um maior trabalho em equipe, ao crescimento dos jovens 

no grupo e à transformação das relações. 

Com a ajuda da dinâmica e da criatividade, o jovem e o grupo são levados a ver a 

sociedade de uma outra maneira. Busca criar uma sociedade nova, onde as relações 

são mais justas e fraternas. 

 

Uso de dinâmicas 

 

- Cada participante deve compreender a dinâmica proposta, o objetivo dela e os passos 

a serem seguidos; 

 

- A dinâmica deve ter uma boa preparação anterior. Deve-se preparar, também, os 

recursos necessários (ambiente, papel, pincel atômico...); 

 

- No final, uma avaliação é importante. 

 

     Uma dinâmica sempre à mão, na hora certa, é um recurso que nenhum 

coordenador(a) de grupo ou educador(a) deve prescindir. Aqui vai uma sugestão. No 
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uso de dinâmicas, seja criativo(a), entendendo o objetivo do que quer. Estará ajudando 

para que a vida em grupo seja um processo bacana, dinâmico e alegre, como são os 

próprios jovens. 

 

 

Dinâmicas de Grupo 

As dinâmicas são instrumentos, ferramentas que estão dentro de um processo de 

formação e organização, que possibilitam a criação e recriação do conhecimento. 

 

 

Para que servem: 

 

 Para levantar a prática: o que pensam as pessoas, o que sentem, o que vivem e 

sofrem. 

 Para desenvolver um caminho de teorização sobre esta prática como processo 

sistemático, ordenado e progressivo. 

 Para retornar à prática, transformá-la, redimensioná-la. 

 Para incluir novos elementos que permitem explicar e entender os processos 

vividos. 

 

 

As técnicas participativas geram um processo de aprendizagem libertador porque 

permitem: 

 

1. Desenvolver um processo coletivo de discussão e reflexão. 

2. Ampliar o conhecimento individual, coletivo, enriquecendo seu potencial e 

conhecimento. 

3. Possibilita criação, formação, transformação e conhecimento, onde os 

participantes são sujeitos de sua elaboração e execução. 
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Uma técnica por si mesma não é formativa, nem tem um caráter pedagógico.                                                                              

Para que uma técnica sirva como ferramenta educativa libertadora                      deve ser 

utilizada em função de temas específicos, com objetivos concretos e aplicados de 

acordo com os participantes com os quais esteja trabalhando. 

 

 

Os elementos de uma dinâmica 

 

 Objetivos: Quem vai aplicar a dinâmica deve ter claro o que se quer alcançar. 

 Materiais-recursos: Que ajudem na execução e na aplicação da dinâmica (TV, 

vídeo, som, papel, tinta, mapas...). Outros recursos que podem ser utilizados em 

grupos grandes são o retroprojetor, exposições dialogadas, além de técnicas de 

teatro, tarjetas e cartazes. 

 Ambiente-clima: O local deve ser preparado de acordo, para que possibilite a 

aplicação da dinâmica (amplo, fechado, escuro, claro, forrado, coberto...), onde as 

pessoas consigam entrar no que está sendo proposto. 

 Tempo determinado: Deve ter um tempo aproximado, com início, meio e fim. 

 Passos: Deve-se ter clareza dos momentos necessários, para o seu 

desenvolvimento, que permitam chegar ao final de maneira gradual e clara. 

 Número de participantes: Ajudará a ter uma previsão do material e do tempo 

para o desenvolvimento da dinâmica. 

 Perguntas e conclusões: Que permita resgatar a experiência, avaliando: o que 

foi visto; os sentimentos; o que aprendeu. O momento da síntese final, dos 

encaminhamentos, permite atitudes avaliativas e de encaminhamentos. 
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TIPOS DE TÉCNICAS 

 

01 - Técnica quebra-gelo 

 

- Ajuda a tirar as tensões do grupo, desinibindo as pessoas para o encontro. 

- Pode ser uma brincadeira onde as pessoas se movimentam e se descontraem. 

- Resgata e trabalha as experiências de criança. 

- São recursos que quebram a seriedade do grupo e aproximam as pessoas. 

 

Vejamos os três exemplos, a seguir: 

 

1. Quanto tempo eu tenho 

 

Objetivo: Provocar a saída de si mesmo (desinibição) e conhecimento do outro. 

 

Material: Som com música alegre, caixa de fósforos, um cartaz ou fichas - nomes, de 

onde é, de que mais gosta, uma alegria, uma tristeza etc. (Pode-se criar outras conforme 

o objetivo proposto). 

 

Desenvolvimento:  

 

1. Todos, em círculo, o facilitador distribui um palito de fósforo, não usado. As fichas 

devem estar em lugar visível (pode ser no centro do círculo). 

 

2. Pedir a um participante que risque o fósforo. Enquanto o fósforo estiver aceso, vai se 

apresentando, falando de si. 

 

3. Cuidar para que ele fale só o tempo em que o fósforo estiver aceso. Caso alguém não 

consiga, o facilitador, poderá usá-lo para que os outros façam perguntas (pessoais) 

como numa entrevista. 
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4. Outra variante é fazer com que os participantes conversem em dupla e depois utilizem 

o fósforo para falar o que conhece do companheiro. 

 

5. Usar a dinâmica para perguntar: que significa amizade ou ainda, para revisar qualquer 

disciplina. 

 

Discussão: Conseguimos expressar os pontos mais importantes na nossa 

apresentação? Como me senti? É fácil falar de nós mesmos? O que significa um fósforo 

aceso? (marcando tempo) O que significa o fogo? (iluminando). 

 

Resultado esperado: Ter feito uma reflexão sobre o tempo que estamos na terra e o 

que podemos ser para os outros. A maneira como eu utilizo o fósforo é a nossa própria 

vida. Analisar todas as situações que aparecem durante a dinâmica. 

 

2. A construção coletiva do rosto 

 

Objetivos: Fazer com que os membros do grupo sintam-se à vontade uns com os 

outros. 

 

Aplicação:  

 

a) Orientar os participantes para sentarem em círculo; 

 

b) O assessor distribui para cada participante uma folha de papel sulfite e um giz de 

cera; 

 

c) Em seguida orienta para desenhar o seguinte: 

      - uma sombrancelha somente; 

      - passar a folha de papel para as pessoas da direita e pegar a folha da esquerda; 

      - passar novamente; 
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      - desenhar um olho; 

      - passar novamente; 

      - desenhar o outro olho; 

      - passar a direita e... completar todo o rosto com cada pessoa colocando uma 

        parte (boca, nariz, queixo, orelhas, cabelos). 

 

d) Quando terminar o rosto pedir à pessoa para contemplar o desenho; 

 

e) Orientar para dar personalidade ao desenho final colocando nele seus traços 

pessoais; 

 

f) Pedir ao grupo para dizer que sentimentos vieram em mente. 

 

3. Caça ao tesouro 

 

Objetivo: ajudar as pessoas a memorizarem os nomes umas das outras, desinibir, 

facilitar a identificação entre pessoas parecidas. 

 

Para quantas pessoas: cerca de 20 pessoas. Se for um grupo maior, é interessante 

aumentar o número de questões propostas. 

 

Material necessário: uma folha com o questionário e um lápis ou caneta para cada um. 

 

Descrição da dinâmica: o coordenador explica aos participantes que agora se inicia um 

momento em que todos terão a grande chance de se conhecerem. 

 

A partir da lista de descrições, cada um deve encontrar uma pessoa que se encaixe em 

cada item e pedir a ela que assine o nome na lacuna. 

 

1. Alguém com a mesma cor de olhos que os seus; 

2. Alguém que viva numa casa sem fumantes; 
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3. Alguém que já tenha morado em outra cidade; 

4. Alguém cujo primeiro nome tenha mais de seis letras; 

5. Alguém que use óculos; 

6. Alguém que esteja com uma camiseta da mesma cor que a sua; 

7. Alguém que goste de verde-abacate; 

8. Alguém que tenha a mesma idade que você; 

9. Alguém que esteja de meias azuis; 

10. Alguém que tenha um animal de estimação (qual?). 

 

Pode-se aumentar a quantidade de questões ou reformular estas, dependendo do tipo e 

do tamanho do grupo. 

 

 

 

02 - Técnica de apresentação 

 

- Ajuda a apresentar-se uns aos outros. Possibilitando descobrir: quem sou, de onde 

venho, o que faço, como e onde vivo, o que gosto, sonho, sinto e penso... Sem 

máscaras e subterfúgios, mas com autenticidade e sem violentar a vontade das 

pessoas. 

 

     Exige diálogo verdadeiro, onde partilho o que posso e quero ao novo grupo. 

 

- São as primeiras informações da minha pessoa. 

- Precisa ser desenvolvida num clima de confiança e descontração. 

- O momento para a apresentação, motivação e integração. É aconselhável que sejam 

utilizadas dinâmicas rápidas, de curta duração.                              

Vejamos os três exemplos, a seguir: 
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1. Dinâmica do coração 

 

Objetivo: conhecer o outro e dar-se a conhecer, abrindo espaço para que cada um se 

apresente; buscando, com essa apresentação, maior intimidade entre os elementos do 

grupo; partilhando sentimentos, ideais, realizações, desejos e frustrações. 

 

Ambiente: adequado para preservar a privacidade do grupo e permitir a acomodação de 

todos os participantes. 

 

Material: folhas de papel sulfite e canetas hidrocor ou giz-de-cera para todos os 

participantes. 

 

Desenvolvimento: 

 

1) Entrega-se uma folha de papel sulfite a cada participante, que deverá desenhar um 

coração grande e escrever seu nome fora do coração. O coração deverá ser dividido em 

quatro partes. 

 

2) Na primeira parte do coração, fazer um símbolo que relate um fato importante 

realizado por sua família (o maior acontecimento). Na segunda parte, desenhar sua 

maior realização pessoal. Na terceira parte, escrever a coisa mais importante que você 

pretende realizar nos próximos dois anos. Na quarta parte do coração, escrever, enfim, a 

maior decepção de sua vida. 

 

3) Todos os participantes deverão pôr sua folha com o trabalho realizado no centro do 

círculo, compartilhando os resultados. Caso sintam necessidade, poderão comentar ou 

perguntar algo a respeito das respostas de seus colegas. A pessoa abordada terá 

liberdade para responder ou não à questão levantada. Compartilhar sentimentos e 

descobertas com o grupo. 
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2. Aprender sobre a vida no contexto familiar 

 

Objetivo: A partir da história familiar de cada um, fazer com que os participantes reflitam 

sobre a própria existência. 

 

Desenvolvimento: 

 

1) O facilitador solicita que os participantes se organizem em grupos de quatro pessoas. 

Em seguida, pede que cada um conte aos demais alguns fatos de seus antepassados 

(relacionamentos, dificuldades, conquistas, mortes, migrações, separações), até chegar 

ao seu núcleo familiar. 

 

2) Em seguida, ele convida os integrantes do grupo a comparar suas histórias, refletindo 

sobre a influência desses fatos em suas vidas. 

 

3) Ao final, o animador incentiva os participantes a refletir sobre a relação entre a 

atividade proposta e a família na atualidade. 

 

3. O boneco 

 

     Dividir os participantes em seis subgrupos. Cada um ficará responsável por uma 

parte do boneco: cabeça, tronco, braços, mãos, pernas e pés. 

 

     Cada grupo desenhará uma parte do corpo e terá duas perguntas para responder. As 

respostas devem ser registradas nos cartazes juntamente com o desenho. Para que os 

grupos tenham uma visão geral da dinâmica, é importante que se leiam todas as 

perguntas antes de iniciar o trabalho. 

 

a) Cabeça: Qual a realidade ambiental que vemos? O que escutamos da sociedade 

sobre a preservação da biodiversidade? 
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b) Tronco: O que sentimos sobre a degradação ambiental? O que sentimos sobre o 

papel do estudante na preservação da biodiversidade? 

 

c) Braços: Até onde podemos alcançar com nossa ação? Com quem (pessoas, 

entidades etc.) podemos andar de braços dados na preservação da biodiversidade? 

 

d) Mãos: Quais os compromissos que podemos firmar enquanto grupo na preservação 

da biodiversidade? Quais as ferramentas que temos disponíveis na escola para divulgar 

nossas idéias? 

 

e) Pernas: Que caminhos queremos tomar no desenvolvimento de ações de 

preservação da biodiversidade? Qual o suporte (pessoas, materiais, finanças etc.) que 

temos para desenvolver uma ação? 

 

f) Pés: Que ações podemos realizar envolvendo nossa escola na preservação da 

biodiversidade? Que resultado desejamos com nossa ação? 

 

 

03 - Técnica de integração 

 

- Permite analisar o comportamento pessoal e grupal. A partir de exercícios bem 

específicos, que possibilitam partilhar aspectos mais profundos das relações 

interpessoais do grupo. 

- Trabalha a interação, comunicação, encontros e desencontros do grupo. 

- Ajuda a sermos vistos pelos outros na interação grupal e como nos vemos a nós 

mesmos. O diálogo profundo no lugar da indiferença, discriminação, desprezo, vividos 

pelos participantes em suas relações. 

- Os exercícios interpelam as pessoas a pensar suas atitudes e seu ser em relação. 

 

Vejamos os três exemplos, a seguir: 
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1. Força do trabalho em equipe 

 

Objetivo: Interagir com o grupo e refletir os problemas em grupo. 

 

Desenvolvimento: Entregar 1 (um) balão para cada membro do grupo, ao som de uma 

música. Todos os participantes ficam ao centro do círculo e começam a jogar os balões 

para cima. O animador vai pedindo aos participantes que sentem e os demais não 

podem deixar os balões cair. 

 

Conclusão: Quando os problemas são muitos e somos só um, sentimos mais 

dificuldades para resolver. Com o trabalho em equipe os problemas se resolvem mais 

rápido. 

 

2. A construção coletiva do rosto 

 

a) Orientar os participantes para sentarem em círculo; 

 

b) O assessor distribui para cada participante uma folha de papel sulfite e um giz de 

cera; 

 

c) Em seguida orienta para desenhar o seguinte: 

 

- uma sobrancelha somente; 

- passar a folha de papel para as pessoas da direita e pegar a folha da esquerda; 

- desenhar a outra sobrancelha na folha que este recebeu; 

- passar novamente; 

- desenhar um olho; 

- passar novamente; 

- desenhar outro olho; 

- passar a direita e... completar todo o rosto com cada pessoa colocando uma parte 

(boca, nariz, queixo, orelhas, cabelos). 
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d) Quando terminar o rosto pedir à pessoa para contemplar o desenho; 

 

e) Orientar para dar personalidade ao desenho final colocando nele seus traços 

pessoais; 

 

f) Pedir ao grupo para dizer que sentimentos vieram em mente. 

 

3. Fotolinguagem 

 

Objetivo: Olhando para as fotos sobre a realidade que se vive, aprender a ligar dois ou 

mais fatos e ter uma opinião sobre eles. 

 

Número de participantes: Se houver mais de oito pessoas, deve-se subdividir em 

grupos de cinco. 

 

Material necessário: Fotos de jornais e revistas espalhadas por toda a sala. 

 

Descrição da dinâmica: 

 

     Os participantes passeiam pela sala, olhando as fotos e escolhem duas fotos que 

tenham ligação entre si. 

     Depois, durante 7 minutos, pensam nas seguintes questões: 

 

a) Que realidade me revelam? 

b) Qual a ligação entre elas? 

c) Por que me identifiquei com elas? 

 

     Cada um apresenta as fotos e as conclusões às quais chegou. O restante do grupo 

pode questionar a ligação dos fatos entre si e fazer uma ou duas perguntas para clarear 

melhor as afirmações. 
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04 - Técnicas de animação e relaxamento 

 

- Tem como objetivo eliminar as tensões, soltar o corpo, voltar-se para si e dar-se conta 

da situação em que se encontra, focalizando cansaço, ansiedade, fadigas etc. 

Elaborando tudo isso para um encontro mais ativo e produtivo. 

- Estas técnicas facilitam um encontro entre pessoas que se conhecem pouco e quando 

o clima grupal é muito frio e impessoal. 

- Devem ser usadas quando necessitam romper o ambiente frio e impessoal ou quando 

se está cansado e necessita retomar uma atividade. Não para preencher algum vazio no 

encontro ou tempo que sobra. 

 

 

A partir de agora, vocês mesmos vão pesquisar exemplos  

 

 

05 - Técnica de capacitação 

 

- Deve ser usada para trabalhar com pessoas que já possuem alguma prática de 

animação grupal. 

- Possibilita a revisão, a comunicação e a percepção do que fazem os destinatários, a 

realidade que os rodeia. 

- Amplia a capacidade de escutar e observar. 

- Facilita e clareia as atitudes dos animadores para que orientem melhor seu trabalho 

grupal, de forma mais clara e livre com os grupos. 

- Quando é proposto o tema/conteúdo principal da atividade, devem ser utilizadas 

dinâmicas que facilitem a reflexão e o aprofundamento; são, geralmente, mais 

demoradas. 
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Litúrgicas 

 

- Possibilitam aos participantes uma vivência e uma experiência da mística, do sagrado. 

- Facilitam o diálogo com as leituras bíblicas, com os participantes e com Deus. 

- Ajudam a entrar no clima da verdadeira experiência e não somente a racionalização. 

 

A partir de agora, vocês mesmos vão pesquisar exemplos 

 

 

Observação:  

         Outros autores ou organizações usam outra nomenclatura para definir os 

tipos de dinâmicas. Por exemplo, no livro “Aprendendo a ser e a conviver”, de Margarida 

Serrão e Maria C. Boleeiro, Editora FTD, 1999, as técnicas são divididas em Identidade, 

Integração, Comunicação, Grupo, Sexualidade, Cidadania, Projeto de Vida e Jogos para 

formação de subgrupos 

 

 

Cuidado com os Extremos: Teoria X Prática 

Parece que são dois extremos, cada um igualmente maléfico: 

Uma porção de coisas têm sido ditas a respeito da formação de bons 

apresentadores, provavelmente muito será dito nos anos vindouros. Mas exatamente 

quanto de bom tem sido feito pelos esforços de treinamento de apresentadores no 

comércio, na indústria e na Segurança do Trabalho hoje? 
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1. Extremo da Teoria 

Primeiro há a abordagem completamente teórica semelhante à aula do tipo de 

colégio, onde as teorias de aprendizado são discutidas, debatidas e, geralmente, 

abandonadas. Palestra são feitas sobre muitas matérias (inclusive a importância da não 

palestra) por pessoas muito acadêmicas. Elas podem ouvir falar sobre o cão de Pavlov e 

mesmo, apresar de não aprenderem a soletrar o nome, podem aprender que gestalt não 

era um homem, mas uma palavra alemã. 

A abordagem teórica se transporta para a área do ensino. O apresentador em 

perspectiva pode ter que ler livros sobre o ensino, incluindo a dinâmica da 

personalidade; o impacto do contato visual e numerosas outras matérias, as quais, na 

melhor das hipóteses, pode confundi-lo. Se não confusas, elas serão certamente não 

muito úteis quando ele se defrontar com uma turma. O futuro apresentador está 

procurando ajuda, não teoria; respostas para questões reais, não suposições ou 

irrealidades hipotéticas. 

2. Extremo de Oratória 

O reverso da moeda do teórico é a abordagem ultra “prática”. A oratória é 

ensinada por alguém, assim como um dramaturgo, e inclui todos os gestos, expressões 

faciais e movimentos de corpo adequados, etc. 

O aluno aprenderá a não distrair o auditório sacudindo suas moedas no bolso ou 

jogando giz para o alto. Ele aprenderá a organizar sua palestra numa Introdução , Corpo 

e Conclusão. Em suma, ele será treinado para oratória. Será criticado pelo resto dos 

futuros apresentadores até estar convencido de sua fraqueza e saber onde estão seus 

pontos fortes. 

Ele praticará perante os outros apresentadores e poderá se transformar num 

orador muito melhor. 

Ele terá aulas sobre planejamento avançado (não nos objetivos, 

necessariamente, mas na preparação do guia do líder). A importância da auto-

preparação será enfatizada porque “nenhum orador pode estar tranqüilo se não estiver 

seguro de si”. 
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Mas onde leva tudo isso? Pode tornar o futuro apresentador numa espécie de 

super-orador, com toda a confiança de um senador romano, mas sem nenhum 

sentimento em relação às necessidades do aluno. A verdade é esta, pode não haver 

ninguém assimilando sua apresentação. Com toda a confiança que ele construiu dentro 

de si, ele pode esquecer a verdadeira razão da aula. Pode esquecer que há vários 

alunos que não podem fazer alguma coisa, que necessitam saber algo, ou que estão 

fazendo alguma coisa errada. Sua tarefa não é inundá-los com oratória. Ele deve fazer 

com que eles vão a frente com suas necessidades de treinamento atingidas. 

Se houvesse algum meio para se remover todos os estudantes toda vez que o 

apresentador esquecesse seu propósito de estar na sala de aula ele teria uma melhor 

perspectiva de sua posição na sala de aula. O apresentador a que foi dada uma porção 

de teoria sobre ensino ficaria chocado se os alunos desaparecessem toda vez que as 

teorias não funcionassem. O apresentador que se tornou tão auto-confiante com sua 

capacidade de oratória que se esqueceu da incapacidade dos alunos para lembrar 

palavras muito pouco usadas ficaria igualmente espantado se os mesmos se 

evaporassem toda vez que não pudessem seguir cada palavra sua. 

Obviamente, não poderíamos fazer os alunos desaparecerem toda vez que 

surgisse uma má situação, mas o nosso treinamento para apresentador pode incluir uma 

garantia interior que o apresentador experimente (e saiba a diferença entre) bons e 

maus exemplos. 

 

Treinamento Convencional de Apresentador 

Descobrimos que o que estava sendo feito em ambos os extremos – as 

abordagens teóricas e de oratória – é necessário até certo ponto. Isso ajuda o 

apresentador a saber como e porque os alunos aprendem (mesmo teoricamente) e a 

oratória é pré-requisito para qualquer apresentador. O importante, portanto, é que 

nenhum deles sozinho, ou ambos juntos, produziram a espécie de aprendizado que 

desejávamos. A situação parecia bem má, mas não completamente incorrigível. 

Descobrimos que nossa ênfase estava errada. Estávamos fazendo do treinamento de 
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apresentador um fim em si próprio. Estávamos cuidando do apresentador e fazendo dele 

um herói. Dirigíamos tudo para ele e realmente omitíamos o aluno de modo geral. 

Nós nos perguntamos, finalmente, “por que estamos treinando, afinal?” De 

repente, começou a parecer que o aluno – não o apresentador – era a pessoa mais 

importante na sala. 

Isto era desolador, porque a maioria dos apresentadores se acha muito 

importante. Nós dissemos aos nossos apresentadores em perspectiva que eles eram 

importantes. Mas, lembre-se, se fosse possível aos alunos aprender melhor de alguma 

outra maneira, o apresentador poderia ser dispensado de maneira geral. Isto não 

significa que o apresentador seja degradado. Ele ainda teria todo o prestígio e status 

que merece por direito, mas o aluno ainda vem primeiro. Uma boa apresentação 

depende do apresentador, de maneira a produzir alunos que pudessem executar tarefas 

especializadas de volta ao trabalho.  

Na maioria das vezes, os alunos não conseguem fazer isso e a empresa sofre as 

conseqüências de suas incapacidades. Uma aula de treinamento faz com que os alunos 

tornem-se capazes de executar melhor suas tarefas. Neste instante a empresa fica 

melhor representada, em parte devido ao apresentador ter feito bem o seu trabalho. Mas 

também porque os alunos aprenderam bem. 

Qual o papel do apresentador? 

A tarefa do apresentador é um meio para um fim. É a de transmitir as informações 

necessárias (fatos, experiências, etc.) ao aluno. O aluno agora aceita ou rejeita, absorve 

ou repele, aprende ou não. Muito provavelmente o apresentador é responsável pelo que 

o aluno aprende disso. 

Não é o bastante, portanto, somente dizer isso ao apresentador. Ele tem que 

passar por essa experiência. Ele deve voltar a ser um aluno novamente. Ele deve 

experimentar entusiasmo, tédio, bons quadros e má iluminação, para desenvolver 

empatia para com seus futuros alunos. Isso focaliza a atenção nos alunos em vez de 

nos apresentadores. 
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GUIA DE CRÍTICAS DAS APRESENTAÇÕES PRÁTICAS 

 

Objetivo 

Sua função é tão importante em sua tarefa como a apresentação e o trabalho 

intenso de cada um de vocês como apresentadores. Consequentemente, você deve 

trabalhar tão intensamente enquanto aluno como quando é apresentador. Sua análise é 

o que faz o esforço valer o tempo e você é obrigado a apontar qualquer ponto fraco que 

você veja. 

 

Método 

Ouça criticamente, observe cuidadosamente, anote o que você sente que vale a 

pena mencionar. Não perca o que houver de bom, mas lembre-se de que são as falhas 

e os erros que necessitam de atenção. 

Consequentemente, fale. 

Fatores 

Estes estão em três campos: exatidão técnica (conhecimento do assunto); 

formulação adequada (apresentação do conteúdo); e atributos pessoais (maneira e 

abordagem). Não os confunda e classifique-os separadamente. 

Exatidão Técnica 

Sempre que ouvir um vocabulário incorreto e ficar omisso, você poderá ajudar a 

má informação; se não o fizer e permanecer confuso, tente determinar se isto foi 

causado pelo “apresentador” ou por você. 
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Formulação Adequada 

Note a lógica, a seqüência, a clareza, o uso adequado de ferramentas e o 

envolvimento da turma. Verifique, também, o controle da turma, o contato visual e o 

estímulo. Se sua atenção se dispersar ou se ficar enfadado descubra por que. 

Atributos Pessoais 

O apresentador irrita ou distrai você? A personalidade dele ajuda ou retarda seu 

aprendizado? O apresentador ridicularizaria, ou menosprezaria, ou fugiria às suas 

questões, sua ignorância do assunto, suas contribuições? 

Se algumas dessas coisas acontecer a você, tente descobrir por que para tentar 

corrigi-las. 

 

Participação 

Enquanto vocês forem “alunos”, tentem com afinco desempenhar o papel, não 

negativamente ou “com esperteza”, mas o de ajudar a superar a artificialidade da 

situação.  

 

Você será o próximo a estar lá! 

 

O que devemos observar nas Apresentações Práticas dos Participantes 

Os itens abaixo relacionados deverão ser observados pelos participantes do curso 

nas apresentações do segundo dia. 

Encontram-se listados alguns itens apenas. Se alguma coisa impressionou, por 

positiva ou negativa que seja, vale a pena ser mencionada. Cabe a você enriquecer o 

grupo. 
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Estrutura (conteúdo) 

- abertura 

- sequência 

- motivação 

- repetição 

- clareza de conceitos e ideias 

 

Forma 

- movimento 

- posição 

- contato visual/visualização 

- suporte visual 

- controle do ambiente 

- tom de voz, inflexão 

 

- perguntas e respostas 

- correções 

- controle do tempo 

- símbolos de autoridade 

- controle do auditório 

- aparência

 

MÉTODOS E TÉCNICAS DE APRESENTAÇÃO 

 

1. MÉTODOS DE APRESENTAÇÃO 

 

1.1 O Método da Palestra 

Definição: Ensinar com a fala como o veículo principal, 

ajudado ou não por outras técnicas. 

Características: O meio mais rápido de transmitir uma porção de 

informações para grupos infinitamente grandes no mais 

curto tempo possível. 

Requisitos 

Principais: 

Perfeito conhecimento, perfeita preparação. 
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1.2 O Método do Debate 

Definição: Ensinar pelo recolhimento de informações, 

opiniões e atitudes em aberto dos participantes e sem 

coação, de maneira a converter as opiniões e atitudes dos 

participantes em propriedade comum do grupo. 

Características

: 

Meio eficiente de revelar as posições dos alunos, 

enquanto se obtém aprendizagem cruzada entre eles. 

Requisitos 

Principais: 

Clima adequado, isto é, liberdade, respeito mútuo 

entre os participantes, ausência de coação e um problema 

ou interesse comum. 

 

1.3 O Método da Demonstração 

Definição: Ensinar através de exemplo, e mostrar, ao invés 

de explicar, um procedimento, uma ação, um método, 

uma operação ou uma técnica. 

Características

: 

O melhor método de convencer o aluno, ou 

provar algo, ou validar a aplicação de uma teoria, princípio 

ou conceito. 

Requisitos 

Principais: 

Exemplos, execução hábil, sublinhando os 

aspectos importantes, eliminação do não essencial. 
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3.1.4 O Método do Problema 

Definição: Ensinar pela “descoberta”. A técnica heurística, o 

método da “terapêutica ocupacional”. Fazer com que o 

aluno sofra uma experiência da qual ele aprende um 

conceito, uma verdade generalizada, a realidade de um 

erro postulado ou um princípio básico. 

Requisitos 

Principais: 

Definição cuidadosa do problema e uma 

formulação clara, na mente do apresentador, de três 

coisas: 

a) o conceito, a verdade, etc. que são o 

objetivo; 

b) o conhecimento necessário para resolver o 

problema; 

c) a natureza, a extensão e o significado da 

maioria dos erros prováveis dos alunos. 
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2. FASES DE UMA APRESENTAÇÃO 

2.1 Introdução 

O sucesso de uma apresentação depende fundamentalmente da execução de 

quatro fases importantes: 

• Preparação 

• Apresentação 

• Participação 

• Avaliação 

Preparação e Avaliação por não serem vistas em sala, por vezes são 

negligenciadas e, dependendo da experiência do apresentador, tal fato pode 

comprometer a qualidade da apresentação, como um todo. 

A falta de preparação geralmente se reflete numa apresentação desordenada e 

fraca. 

A omissão da avaliação não permite que o apresentador verifique a validade ou 

eficácia das três anteriores. 

2.2 Preparação 

Para a preparação é essencial que se conheça a matéria e o contexto mais geral 

de onde ela é parte e também as relações dessa matéria com esses alunos e com o 

campo maior.  

Quanto à matéria, parece ser mais fácil o preparo em si, na medida em que a 

experiência, habilidade e talento do apresentador se desenvolvem. 

Ao se preparar uma apresentação deve se ter em mente os oito elementos que 

caracterizam uma boa apresentação: 

 

a) Um objetivo 

O objetivo é fundamental, pois sem ele não só o aluno se sentirá “navegante sem 

rumo”, mas também o apresentador terá dificuldades de limitar conteúdos, profundidade 

do assunto, forma de abordagem, determinação do tempo, etc. 
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b) Organização 

Da organização do material disponível, certamente depende boa parte do sucesso 

dos objetivos esperados, pois um mesmo material pode ser organizado de muitas 

maneiras diferentes, mas aquelas que contêm a seqüência correta e a forma adequada 

para os alunos em questão, certamente são poucas. A escolha depende da 

personalidade do apresentador e dos objetivos do curso. Leve em conta sempre que a 

melhor é aquela que vise facilitar os alunos, não o apresentador. 

c) Ênfase 

Normalmente muitos assuntos são inseridos na matéria apresentada, por razões 

diversas tais como revisão de pré-requisitos, curiosidades, exercícios de habilidades 

matemática, lógica ou outras. 

Entretanto, tais assuntos são apenas secundários em relação aos pontos mais 

importantes da matéria que se objetiva atingir. É preciso que haja uma perfeita e clara 

distinção destes pontos para que não haja tédio e principalmente para que neles o aluno 

dedique grande parte de sua atenção em seus estudos extra-classe. 

d) Simplicidade 

Passada a época em que linguajar imponente e complexo eram vistos como 

símbolo de domínio, hoje um dos ingredientes importantes para o sucesso da boa 

preparação é a simplicidade e simplificação com que se pode fazer as coisas. Evite 

“rodeios” e preâmbulos desnecessários, seja conciso e simples. 

e) Definição de Termos 

É muito comum, especialmente na área técnica, a presença constante de termos 

técnicos, vocabulários e expressões de uso corrente, mas que para os alunos ainda não 

são tão familiares. Defina-os claramente, pois senão você corre o risco de num certo 

ponto ficar falando “sozinho”. Ainda que não recomendado seu uso pelo apresentador, 

defina também os jargões e gírias profissionais popularmente empregados. 

 

f) Analogias 

As analogias são o corpo e a alma do ensino. Quanto mais abstrato o conteúdo, 

mais elas são necessárias.  
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A analogia correta ou exemplos podem vitalizar qualquer tópico, além de 

conservá-lo na memória dos alunos, pois as figuras da analogia, pela sua desvinculação 

aparente do tópico, facilitam a memorização natural. 

g) Apostilas, Visuais, etc. 

Estes são parte do planejamento e preparação, e não extrínsecos arabescos ou 

textos que necessitarão uma complementação pelo professor durante a apresentação, 

pois as apostilas visam livrar os alunos da anotação de aula, e dar ao apresentador a 

integralidade de suas atenções. Os visuais têm seu valor pela poupança de tempo, as 

palavras e esforço, além de garantir ao apresentador o não esquecimento de detalhes 

importantes, bem como viabilizar a reprodução de quadros, gráficos, desenhos ou fotos, 

além de despertar mais o interesse dos aluno pela sua exibição comparado a um texto 

escrito no quadro ou citado oralmente. 

h) Provas e Testes 

Também estes devem ser incluídos na preparação, e devem ter objetivos bem 

definidos. Incluem problemas, exercícios, questionários, testes, provas e exames. 

Lembre sempre de questionar prioritariamente os itens relacionados com os tópicos aos 

quais se deu ênfase, deixando de lado detalhes meramente ocasionais e sem 

importância, pois ainda que bem se sucedam nestes detalhes perderão a noção do que 

realmente era importante e fazia parte dos objetivos. Lembre que sempre se espera que 

seja questionado o que é importante. (ver anexo DESENVOLVIMENTO DE TESTES) 

2.3 Apresentação 

Básico para a apresentação é a capacidade do apresentador de “projetar”. A 

frente da sala de aula é, na realidade, seu palco. Dele você pode alcançar sua “plateia”. 

Seu “estilo” deve ser desenvolvido, praticado, refinado e nunca negligenciado, como 

pensam alguns falsos apresentadores, que basta a sua sapiência do assunto e que a 

forma de apresentação é secundária pois a captação faz parte do trabalho do aluno. Na 

verdade, o aluno se sente como um espectador de teatro: não gosta de falhas de 

qualquer espécie dos artistas, bem como de temas muito complicados e mal conduzidos, 

difíceis de serem compreendidos e assimilados. 
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O sucesso da apresentação depende de pelo menos sete elementos, a seguir: 

a) Comando: 

A turma deve ter presente que há alguém com autoridade à sua frente. Esta 

autoridade é baseada na sua competência, sinceridade e integridade.  

A autoridade deve ser reconhecida naturalmente, não pode ser simulada. Brados 

e ameaças simulam uma falsa autoridade, pois ela se firma apenas na autoridade legal 

que o apresentador detém. 

b) Contato Visual: 

Você deve olhar para sua turma, não alguém dela. Isto, em si mesmo, ajuda a 

reter a atenção e aumentar o comando. Os olhos da turma darão a você muitas pistas 

de ajudá-lo a adaptar-se a cada momento às necessidades dos alunos; seu objetivo é ir 

ao encontro das necessidades deles. 

c) Voz: 

Pratique conscientemente expressar com sua voz a natureza da matéria, usando-

a para ênfase, variedade, compasso e interesse. Note como os outros usam as deles e 

você será muito eficiente a medida que praticar. Regra número um, naturalmente, é ser 

ouvido. 

d) Escrita: 

Ninguém nunca escreveu bem num quadro-negro “com naturalidade”, é preciso 

prática, atenção, habilidade. Escreva letras graúdas; espaceje suas linhas e letras. 

Sempre verifique pessoalmente uma nova sala para estar seguro de que um exemplo 

pode ser lido da fila de trás. 

e) Trabalhos no Quadro: 

Um dos aspectos mais elementares e negligenciados da apresentação. Organize 

seu quadro e apague o que não for necessário, bem limpo e completamente. Olhe para 

ele antes de deixar a sala e você, provavelmente, à primeira vista, ficará horrorizado 

com a confusão que você criou. 

f) Movimento: 

Todos os seus movimentos durante a palestra ou demonstração ou apresentação 

devem ser conscientes e deliberados (como os de um ator). Isto algumas vezes distrai, 

mas pode adicionar variação e ênfase. 
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Cuidado com as mãos, com o excesso de movimentos percorrendo 

constantemente a sala, ou a recíproca, a total estaticidade. Falar sentado atrás da 

tentadora mesa cria uma sensação de monotonia. Lembre que os que sentam mais 

atrás não o vêem naturalmente e que não farão esforço por muito tempo para “ver” o 

que você diz. 

g) Tempo 

Uma das maiores habilidades que o apresentador pode adquirir é o instintivo 

controle e distribuição do tempo. Controlar o tempo não significa olhar constantemente 

no relógio, aliás isto cria sensações diversas à turma, todas inquietantes, tais como: 

sensação de estar atrasado e que não vai chegar o tempo disponível; sensação de que 

ainda falta muito tempo e que o apresentador ou não sabe com que vai preencher o 

tempo ou que muita coisa ainda está por vir. Há várias maneiras de se acelerar ou 

retardar uma apresentação quando se pressente que o tempo gasto não coincidirá com 

o disponível. (Ver anexo: O Tempo) 

2.4 Participação 

Muitas turmas nas quais tudo que se discutiu até agora foi bem feito, perdem sua 

eficiência através da negligência deste aspecto do ensino. 

Uma importante diferença entre “dirigir-se a uma platéia” e “ensinar a uma turma” 

é este elemento, absolutamente essencial à última atividade. Pode ser participação 

meramente “mental” dos alunos e o silêncio reinaria se não fosse a voz do apresentador: 

mas esse silêncio é “elétrico” e facilmente distinguido das suas outras formas. É, 

provavelmente, o tipo de participação mais difícil de alcançar e, geralmente, surge como 

resultado dos tipos mais óbvios. Estes podem ser encorajados por seis fatores. 

 

a) Humanidade: 

O apresentador deve ser humano, compreensível como pessoa, não 

simplesmente um tipo ou símbolo. 
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b) Humor: 

Isso relaxa as pessoas e ajuda a produzir uma atmosfera mais fácil, a qual é 

necessária aos alunos para se aventurarem a emitir suas opiniões ou idéias. Contudo, o 

humor deve evoluir do, ou se referir ao, assunto do momento. Nunca deve ser usado 

como exibição. 

c) Ouvir: 

Uma arte refinada, raramente perfeitamente praticada numa turma. O 

apresentador deve ouvir primeiro – antes de responder – exagerando mesmo a postura 

e aparência de que está ouvindo. Isto lisonjeia ao aluno e dá a ele confiança em si 

próprio e em você. É a maneira para evitar responder a pergunta “errada” e um curto 

caminho para descobrir sob as palavras do aluno o que ele realmente está buscando. 

d) Responder: 

Um assunto simples, exceto em ensino, onde a técnica merece cuidadosa 

atenção. A maneira, não menos que o conteúdo, de suas respostas afetará a natureza e 

a extensão da participação do aluno em tais intercâmbios com você. Três erros comuns 

a evitar são: responder em demasia; responder brusca ou rapidamente; envolver-se num 

diálogo com somente um aluno. 

e) Perguntar: 

Aparentemente o meio mais óbvio de se obter reação do aluno, não é sempre 

assim. O tempo, a maneira e o propósito da pergunta têm muito a ver com a qualidade 

da resposta; a possibilidade de produzir o verdadeiro envolvimento, ao invés da resposta 

convencional. 

Deliberadas variações de tempo, maneira e propósito devem ser usadas e 

planejadas. 

f) Controle: 

Isto é essencial, não importa quão informal, ativo e sutil possa se tornar o 

intercâmbio. É um equilíbrio complexo entre a liberdade e a direção; e a extensão até a 

qual o apresentador pode “deixar as rédeas soltas” é um problema de julgamento e 

experiência e um composto de muitas variáveis, incluindo as personalidades do 

apresentador e dos alunos, o curso em si e muitas outras coisas. 
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Em geral, acha-se que a tendência própria é usar em demasia o controle, sob 

pressões de tempo, falta de confiança em si próprio e falta de fé nos alunos. 

Experimentar é o único meio prático de descobrir os limites, e para um envolvimento real 

da turma deve existir o mínimo possível de repressão. 

2.5 Avaliação 

A avaliação tem três aspectos interligados e necessários; não simplesmente 

avaliação do próprio “sucesso” em “dar o curso”. 

a) Do Aluno 

Isto deve começar do primeiro momento de contato, mesmo tão logo quanto 

quaisquer dados sobre o aluno estejam disponíveis (tais como um registro de trabalho 

passado, dados de matrícula, etc.) deve continuar sendo verificado, corrigido e 

aprimorado até o último momento que você o tiver como aluno. Mesmo assim isso será 

uma conclusão informal, nada mais objetivo. Os recursos a usar são impressões, 

reações de outros apresentadores, observação durante a aula, trabalho realizado 

registrado, contato pessoal e entrevista, resultados de testes e provas. Nenhum destes 

sozinhos é de confiança e mesmo todos combinados podem levar a um julgamento 

inexato na ocasião. 

b) Da Matéria 

É temerário responsabilizar uma capacidade do aluno ou a falta dela por todas as 

dificuldades.  

O fator contribuinte da matéria, sua formulação, organização e apresentação 

devem também ser julgadas. 

Os recursos a usar são resultados de testes e questionários, desempenho do 

aluno, sua própria análise de sua própria eficiência e a opinião dos alunos. 

Apesar de muitas opiniões em contrário, parece mais sábio extrair opiniões dos 

alunos e depois avaliar sua validade, ao invés de decidir que eles são incompetentes 

para julgar.  

O ponto de debate não é a exatidão objetiva destas opiniões, mas o seu 

conhecimento de sua existência, de forma que do seu conhecimento do aluno e da 
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matéria, você possa julgar a opinião e tomar providências para eliminar o negativismo 

por um outro meio. 

c) Do Instrutor 

Para desenvolver-se, você deve estar desejoso e ansioso para buscar e ouvir 

críticas. A auto-crítica levará você somente até aqui: depois as observações dos outros 

são necessárias. Aqui novamente a exatidão objetiva não é o critério; o valor dos 

comentários ou sugestões está em você obtê-los e por análise cuidadosa determinar 

como eles aconteceram. Então você pode fazer uso deles para seu próprio 

desenvolvimento. Alguns observadores podem mostrar astúcia surpreendente ao 

apontar falhas e mesmo ao sugerir soluções. 

Os recursos são: a observação do seu ensino por outros apresentadores e 

pessoas educacionalmente cônscias; a observação sua por outros apresentadores, 

especialmente na sua própria matéria; os resultados que você obtém com alunos e as 

opiniões dos alunos sobre você, em adição às indicações informais que você recebe 

pelas atitudes deles e o comportamento durante a aula. 

2.6 Conclusão 

Para o bom ensino acima de tudo, para a melhoria do ensino, a atenção 

constante, dirigida conscientemente, deve ser dada a estes quatro aspectos. Eles são 

tão intimamente correlatos que a negligência de qualquer um pode compor as condições 

para o fracasso dos outros, com uma perda, além de tudo, de eficiência. 

A atenção constante inevitavelmente produzirá melhoria consistente, satisfatória e 

acrescentará prazer à tarefa. 
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4. RECURSOS AUDIO-VISUAIS 

Hoje em dia, muitas apresentações podem ser planejadas com recursos 

considerados tradicionais ou com recursos computacionais.  

Esses recursos auxiliam na obtenção de resultados positivos como apresentações 

mais dinâmicas e que prendem mais a atenção dos alunos através de animação de 

textos e figuras. 

4.1 Quadro 

VANTAGENS DESVANTAGENS 

 

 Disponível em quase todos os locais 

 Desenvolvimento progressivo durante 

a aula 

 Facilmente apagável 

 Fácil participação do aluno 

 

 Maçante quando usado em 

demasia 

 Prática exigida para o “lay out” 

 Facilmente desordenável 

 Tendência a escrever fora de nível 

• Método espontâneo.  

• Bom para grupos pequenos (2 a 20 pessoas) em salas iluminadas.  

• Desenhos e gráficos devem ser simples e de fácil cópia. 

Dicas: 

 Cuidado com o giz e seu pó. 

 Use cores para ênfase. 

 Escreva legivelmente. 

 Leia alto o que escreve. Mantém a atenção do grupo. 

 Não deixe muita coisa sempre escrita. 

 Limpe-o para a próxima apresentação.  

 Escreva da esquerda para a direita, apagando-o na mesma seqüência. 
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4.2 Retroprojetor 

VANTAGENS DESVANTAGENS 

 

 Variedade de material disponível 

para fazer transparências, com ou 

sem máquina de 

copiar/impressora 

 O apresentador olha a turma de 

frente 

 Sala iluminada 

 Progressivo 

 Baixo custo 

 Facilmente disponível. Facilmente 

duplicado ou corrigido 

 Colorido ou preto-e-branco 

 Portátil 

 Durável 

 

 Distorção trapezoidal 

 Arranjo na sala onde se realizará a 

projeção 

 Tendência a copiar figuras de 

manual ou livros que sejam 

pequenos demais para reproduzir 

uma transparência legível 

 

• Grupos pequenos e médios (2 a 50 pessoas) em sala escurecida ou não.  

• Pode ser projetada em qualquer superfície clara.  

• Bom meio informal.  

• Fácil de preparar.  

• Ideal para acesso aleatório.  

• Permite ao apresentador olhar para os ouvintes todo o tempo. 

Dicas: 

 Regras que concernem a linhas e cores do flipchart também aqui se 

aplicam. 

 Evite transparências de cópias de páginas digitadas. Se absolutamente 

necessário use tipo de letra arial, com tamanho 20, no mínimo. 
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4.3 Flipchart 

VANTAGENS DESVANTAGENS 

 

 Fácil de preparar antes ou durante 

a aula 

 Desenvolvimento progressivo 

durante a aula 

 Sequência flexível, pode folhear 

para a frente e para trás 

 Folhas removíveis para colocar na 

parede ou quadro-negro 

 Portátil 

 Colorido ou preto-e-branco 

 Atua como roteiro 

 

 Armazenagem 

 Não muito durável 

 Tendência do apresentador de os 

ler para a turma 

• Uso recomendado em grupos pequenos (2 a 20 pessoas) e salas bem 

iluminadas.  

• Bom meio informal.  

• Facilmente preparável.  

• Podemos ter acesso em qualquer ordem, embora seja usado numa 

sequência preparada. 

Dicas: 

 Não mais de um ponto CHAVE por folha (pode conter até quatro sub-

pontos). 

 Tamanho da letra não deve ser menor que 3 cm. 

 Máximo de 4 linhas por folha (+ título) (expositivo). 

 Deixe amplo espaço entre as linhas para melhor legibilidade. 

 Assinale os pontos principais. 
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 Identifique palavras principais com cores. 

 Não use cores demais. 

 Mude o tipo de letra. 

 Evite charts complicados ou ornamentados. 

 Mantenha-os no mínimo necessário. 

 Use folhas brancas entre certos charts que pudessem desviar a atenção. 

 Notas escritas levemente a lápis podem ajudar o apresentador. 

 Se os enrolar, o lado escrito deve ficar para fora. 

 Planeje sua posição relativamente ao auditório e pratique. 

 Tenha um chart de resumo no fim. 

 

 

4.4 Datashow (projetor multimídia) 
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VANTAGENS DESVANTAGENS 

 

 Controle remoto ou manual 

 Durável 

 Sequência flexível 

 Atua como roteiro 

 Semelhante à vida real 

 Colorido ou preto-e-branco 

 

 Tempo de produção e custo 

 Armazenagem 

 Equipamento não prontamente 

disponível 

 Sala escura 

 Localização do projetor 

• Recomendado para qualquer tamanho de grupo.  

• Lembrar que em auditórios e grandes ambientes a tela deve ser de 

tamanho adequado.  

• Permite uso sincronizado com gravador, com trilha sonora previamente 

gravada e bip sincronizador que troca o slide na hora certa.  

• Ideal para apresentações de roteiro fixo, e quando usado sincronizado com 

gravador dispensa apresentador qualificado, bastando apenas um operador do 

equipamento. 

Dicas: 

 Use bastante cores. 

 Use pouco textos. 

 Faça um roteiro antes de bater as fotos. 

 Procure fotografar cenas em que o objeto de destaque é o objeto que se 

quer apresentar. Evite, por exemplo, fotografar um microcomputador sobre uma mesa, 

onde o objeto em questão é a mesa. 

 Cuidado com fotos escuras ou fora de foco. 

 Utilize macro-fotos de detalhes quando necessário. 

 Utilize “grande-angular” quando quiser dar idéia de universo em salas 

pequenas. 

 Evite slides de pessoas em posições inadequadas ou gestos não estáticos. 
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 Use slides preto-e-branco, quando quiser das idéia de foto antiga. 

 Não use filtros ou lentes especiais, que geral efeitos diferentes, pois o 

atrativo da foto pode ser o efeito e não o objeto fotografado. 

 Mantenha os slides numerados e identificados. 

 Coloque os slides, na ordem, no magazine antes da apresentação e 

assista pelo menos uma vez a sequência. 

 

4.5 Filmes 

VANTAGENS DESVANTAGENS 

 

 Movimentação 

 Semelhante à vida real 

 Normalmente bem apresentado e 

organizado 

 Bom para introdução ou resumo 

 Traz “coisas” para a aula, o que 

seria impossível de outra forma. 

 Colorido ou preto-e-branco 

 

 Custo 

 Tende a distrair a turma 

 O filme “certo” nem sempre é 

possível 

 Sala escura apropriada 

 

Recomendado para grupos grandes, porém em sala adequada para projeções. 

 

Dicas: 

 Procurar obter os filmes adequados na filmotecas e/ou empresas 

distribuidoras de filmes. 

 Procurar conseguir um bom operador para o projetor, pois a inexperiência de 

operação destes equipamentos costuma prejudicar a apresentação, ou até danificar o 

filme. 
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4.6 Vídeo Cassete/DVD 

VANTAGENS DESVANTAGENS 

 

 Excelente qualidade do visual 

produzido 

 Uso de cores 

 Movimentação 

 Permite edição 

 Permite reutilização da fita 

 Permite substituição da trilha 

sonora 

 Fácil transporte 

 Produção instantânea; grava e 

reproduz na hora 

 Não necessita processamento em 

laboratório (como nos filmes) 

 Troca de fita rápida e fácil 

 Permite avanço rápido, câmera 

lenta (slow motion) e cena parada 

(freeze frame) 

 Permite auto-instrução 

 

 Custo do equipamento (câmera + 

vídeo) 

 Exige prática do operador da 

câmera. 

 “Projeção” deve ser feita em um 

televisor ou telão 

 Preparo de um “filme” é demorado 

 Edição exige dois aparelhos 

 

 

 

 

Recomendado para grupos pequenos e médios ( 2 a 50 pessoas) 

Dicas: 

 Prepare sempre um roteiro antes de filmar. 

 Identifique as fitas e faça índice dos conteúdos. 

 Leia periódicos e livros que dão “dicas” mais especializadas e ideias simples 

de utilização para o vídeo/câmera. 
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4.6 Microcomputador 

VANTAGENS DESVANTAGENS 

 

 Permite uso de cores 

 Movimentação 

 Permite maior sequência, 

mediante escolha de opções 

 Fácil transporte 

 Permite alterações até mesmo na 

hora 

 Permite uso individual (auto-

instrução) 

 

 Alto custo do equipamento 

 Exige conhecimento de operação 

de softwares de apresentação 

 

Recomendado para grupos pequenos e médios ( 2 a 50 pessoas) ou para uso 

individual.  

Recursos auxiliares ao computador como data-show e vídeo projetores podem 

também auxiliar na exibição de filmes. 

Dicas: 

 Planeje o roteiro do que se quer mostrar e os caminhos a ser escolhidos. 

 Faça sempre back up da apresentação a ser realizada. 

 Informe-se antecipadamente se a configuração disponível no 

microcomputador é compatível com o software da sua apresentação. 

 Chegar com antecedência suficiente para instalar no microcomputador a 

apresentação e testá-la. 

 Verificar a existência de lâmpadas sobressalente do equipamento de 

reprodução da tela do computador (data show, vídeo projetor, canhão, etc.) 
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4.7 Quadro Magnético 

VANTAGENS DESVANTAGENS 

 

 Desenvolvimento possível durante 

a aula 

 Correções possíveis 

 Movimento 

 Colorido ou preto-e-branco 

 

 Exigência de quadro-magnético 

 Armazenagem 

 Utilização de parte do quadro-

negro 

 Durabilidade 

 

Para uso em pequenos grupos (2 a 15 pessoas). Meio ideal para gráficos, 

organogramas, planilha de crescimento, demanda, etc. Recurso um pouco artesanal e 

delicado. 

 

Dicas: 

 Use cores, mas não em demasia. 

 Cuidado no transporte e armazenagem. 

 Quando não preparado com antecedência, planeje seu desenvolvimento 

antes da aula. 

 Procure usar mais peças magnéticas do que adesivos. 

 

RESUMO AUDIOVISUAL 

 

75% de tudo o que percebemos nos vem pela visão. 

Ao selecionar suporte visual, considere o seguinte: 

 Que método empregará na apresentação? 

 Qual o tamanho do auditório? 

 Como estará disposto? 

 Que equipamento poderá ser disponibilizado? 
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 Que visuais melhor servirão ao assunto? 

 Quanto tempo você deverá falar? 

 Quanto os ouvintes sabem sobre o assunto? 

 Se você está encaixado num horário, que assunto precederá e que assunto 

seguirá? 
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Hino do Estado do Ceará

Poesia de Thomaz Lopes
Música de Alberto Nepomuceno
Terra do sol, do amor, terra da luz!
Soa o clarim que tua glória conta!
Terra, o teu nome a fama aos céus remonta
Em clarão que seduz!
Nome que brilha esplêndido luzeiro
Nos fulvos braços de ouro do cruzeiro!

Mudem-se em flor as pedras dos caminhos!
Chuvas de prata rolem das estrelas...
E despertando, deslumbrada, ao vê-las
Ressoa a voz dos ninhos...
Há de florar nas rosas e nos cravos
Rubros o sangue ardente dos escravos.
Seja teu verbo a voz do coração,
Verbo de paz e amor do Sul ao Norte!
Ruja teu peito em luta contra a morte,
Acordando a amplidão.
Peito que deu alívio a quem sofria
E foi o sol iluminando o dia!

Tua jangada afoita enfune o pano!
Vento feliz conduza a vela ousada!
Que importa que no seu barco seja um nada
Na vastidão do oceano,
Se à proa vão heróis e marinheiros
E vão no peito corações guerreiros?

Se, nós te amamos, em aventuras e mágoas!
Porque esse chão que embebe a água dos rios
Há de florar em meses, nos estios
E bosques, pelas águas!
Selvas e rios, serras e florestas
Brotem no solo em rumorosas festas!
Abra-se ao vento o teu pendão natal
Sobre as revoltas águas dos teus mares!
E desfraldado diga aos céus e aos mares
A vitória imortal!
Que foi de sangue, em guerras leais e francas,
E foi na paz da cor das hóstias brancas!

Hino Nacional

Ouviram do Ipiranga as margens plácidas
De um povo heróico o brado retumbante,
E o sol da liberdade, em raios fúlgidos,
Brilhou no céu da pátria nesse instante.

Se o penhor dessa igualdade
Conseguimos conquistar com braço forte,
Em teu seio, ó liberdade,
Desafia o nosso peito a própria morte!

Ó Pátria amada,
Idolatrada,
Salve! Salve!

Brasil, um sonho intenso, um raio vívido
De amor e de esperança à terra desce,
Se em teu formoso céu, risonho e límpido,
A imagem do Cruzeiro resplandece.

Gigante pela própria natureza,
És belo, és forte, impávido colosso,
E o teu futuro espelha essa grandeza.

Terra adorada,
Entre outras mil,
És tu, Brasil,
Ó Pátria amada!
Dos filhos deste solo és mãe gentil,
Pátria amada,Brasil!

Deitado eternamente em berço esplêndido,
Ao som do mar e à luz do céu profundo,
Fulguras, ó Brasil, florão da América,
Iluminado ao sol do Novo Mundo!

Do que a terra, mais garrida,
Teus risonhos, lindos campos têm mais flores;
"Nossos bosques têm mais vida",
"Nossa vida" no teu seio "mais amores."

Ó Pátria amada,
Idolatrada,
Salve! Salve!

Brasil, de amor eterno seja símbolo
O lábaro que ostentas estrelado,
E diga o verde-louro dessa flâmula
- "Paz no futuro e glória no passado."

Mas, se ergues da justiça a clava forte,
Verás que um filho teu não foge à luta,
Nem teme, quem te adora, a própria morte.

Terra adorada,
Entre outras mil,
És tu, Brasil,
Ó Pátria amada!
Dos filhos deste solo és mãe gentil,
Pátria amada, Brasil!






