
                                                                                                    

   TÉCNICAS  INDIVIDUALIZADAS E SÓCIO INTERATIVAS APLICADAS NO  ENSINO   SUPERIOR  
                   Na Educação Superior, para que o processo de ensino se torne mais adequado aos conteúdos e objetivos 
propostos, visando obter bons resultados, é importante aplicar técnicas de ensino que devem ser selecionadas, 
observando-se as situações de aprendizagem, as características e o número de alunos, os recursos e o tempo 
disponíveis. Com o objetivo de auxiliar no trabalho docente, na sequência estaremos descrevendo mais algumas 
possibilidades  dessas técnicas. 
A) TÉCNICA INDIVIDUALIZADA 
Aula Expositiva - é particularmente indicada para auxiliar na exposição de um conteúdo e pode ser utilizada para 
explicar, sintetizar, relatar resultados de pesquisas, observações e experiências; também para oferecer uma visão geral 
e organizada do assunto ou, ainda, fornecer informações, esclarecer conceitos básicos, enfatizar detalhes importantes, 
suplementar textos e exemplificar fatos, também expor resumidamente todo e qualquer assunto a  ser trabalhado, 
aprofundado ou revisado através de outra técnica. 
1- Vantagens da aula expositiva: Requer um mínimo de tempo, material e equipamentos para um grande 
número de informações selecionadas, analisadas e sintetizadas de outras fontes; permite atender um maior número de 
alunos e ainda permite ao professor identificar ideias e pontos difíceis que devem ser esclarecidos, bem como 
oportunizar  o conhecimento de pontos importantes das aulas para os alunos. 
  2-     fatores que devem ser considerados para uma ação eficaz: O enunciado claro dos objetivos da aula; a 
definição contextualizada do assunto a ser exposto; o uso correto dos recursos; o fechamento da aula; e o 
acompanhamento do processo através da avaliação. 
 
3-    O planejamento da exposição 
 3.1- O Conteúdo 
      O planejamento curricular determina os objetivos do curso. Porém, cabe ao professor decidir que conteúdo 
apresentará para atingir os objetivos. Assim, a primeira coisa a ser verificada é se os alunos possuem conhecimentos 
prévios sobre o assunto. Caso não o possuam, o professor deverá encontrar um meio de reforçar ou apresentar esses 
conhecimentos inicialmente. É o que chamamos de contextualização do conteúdo. 
3.2- A Organização        O conteúdo deverá ser apresentado numa sequência lógica; iniciar com informações básicas 
e ir adicionando tópicos sucessivos que se encadeiam hierarquicamente. É muito importante que seja feito um 
esquema da exposição no quadro. Se for necessário definir termos, deve-se planejar como explicar seus significados. 
Quando houver a necessidade da utilização de filmes ou slides, estes deverão ser verificados criteriosamente se irão 
contribuir para a melhor compreensão dos alunos. Esse material deverá complementar a exposição e não simplesmente 
repetir o conteúdo. 
 3.3- O Material :        Muito material poderá ser incluído na aula expositiva para dar ênfase aos pontos mais difíceis 
de explicar ou para os alunos compreenderem, tais como: 
 Dados estatísticos: devem ser utilizados de maneira correta, sem excesso e serem relacionados com a temática 
da aula; 
 Apresentação de casos, histórias, anedotas e exemplos: estimulam a aprendizagem e auxiliam bastante na 
compreensão do conteúdo; 
 Analogias, comparações, contrastes, citações ou afirmações interessantes, poderão ilustrar ou aumentar o 
impacto de um conceito ensinado; 
  Meios de comunicação: primeiro, o professor terá que decidir qual a informação específica que será 
salientada e questionar se há necessidade de som, de cores, de movimento; qual o tipo de material audiovisual que 
deverá ser preparado e ainda verificar se está disponível na data prevista. 



3.4- A apresentação da aula:       Os primeiros minutos de uma aula são importantes porque colocam os alunos numa 
linha única de pensamento e prontos para ouvir. Nesses minutos o professor deverá: 
 Estabelecer um clima propício para a aula; 
 Incentivar os alunos para torna-los interessados sobre o assunto; 
 Explicar a importância do assunto, bem como da sequência e mesmo para a vida profissional futura do aluno; 
 Enunciar e esclarecer os objetivos da aula; 
 Dar uma visão geral do assunto, ou seja, contextualizar, relatar um exemplo ou um caso que chame atenção do 
aluno ou mesmo que cause impacto ou ainda um questionamento intrigante - um desafio ou uma problematização.                  
3. 5- O Desenvolvimento da aula:      Durante a exposição, o professor terá várias atitudes a tomar: 
 Se o número de alunos for muito grande, suscitar perguntas, permitindo certo tempo para os alunos pensarem; 
 Variar o ritmo da exposição, introduzindo, se for o caso, os meios de comunicação no momento certo; 
 Repetir, reforçar e esclarecer pontos chaves da exposição para garantir uma melhor compreensão por parte do 
aluno; 
 Espaçar esses pontos chaves, evitando apresentar uma ideia complexa após a outra pra não confundir o aluno; 
 Preparar-se para os questionamentos que possam surgir durante a aula; 
  Indicar leituras suplementares que deverão ser feitas (bibliografias), certificando-se que elas estarão 
disponíveis e em número suficiente para todos os alunos. Se não estiverem, o professor preparará o material 
referencial de apoio, fornecendo-o aos alunos. 
3.6- O fechamento da aula:        É preciso reservar um tempo para o fechamento da aula. Nesse espaço o professor 
revisa ou sumariza os pontos chaves e faz com que os alunos sintam ter progredido com base no cumprimento dos 
objetivos previamente estabelecidos na introdução da aula. Também no encerramento da aula o professor poderá 
incentivar os alunos para a próxima exposição, levando-os a pensar numa determinada situação problema ou ainda 
numa pergunta, referentes ao tema que será abordado na próxima aula. 
 3.7 Observações:        Uma boa apresentação de aula não ocorre por acaso e sim por um bom planejamento. Esse 
planejamento ou preparação farão o professor entrar na sala mais confiante. Nem todos os professores são atores, nem 
todos tem a mesma maneira de gesticular ou o mesmo padrão vocal. Cada professor é único, e sua individualidade se 
refletirá em qualquer situação de ensino. Porém, o segredo de seu sucesso, é a atenção cuidadosa que dará a cada aula, 
antes mesmo de apresentá-la. 
 
B)       TÉCNICAS  SOCIALIZADAS 
1-   Diálogos sucessivos.  É uma técnica que objetiva promover o contato direto entre os alunos para a discussão de 
um dado conhecimento, contribuir para a socialização dos alunos e criar atitudes mais científicas e objetivas sobre a 
realidade. 
 1.1 Desenvolvimento: Inicia-se com os participantes sentados em dois círculos, um interno e outro externo e 
posicionados em pares um de frente para o outro. O professor propõe uma questão e solicita aos alunos do círculo 
externo que cada um expresse ao colega que se encontra a sua frente suas opiniões sobre a questão proposta durante 
dois minutos. Os alunos do círculo interno terão também dois minutos para acrescentar ou discordar da posição 
explanada pelo colega. Ao final dos quatro minutos, soará um sinal que poderá ser por palmas do professor, e cada 
aluno do círculo interno deverá no sentido horário, ocupar o lugar de seu colega imediatamente ao lado. Os alunos do 
círculo externo permanecerão no mesmo lugar e reiniciarão uma nova uma nova parceria e argumentação e, assim 
sucessivamente O professor determina quantos pares farão a discussão. Para concluir essa dinâmica, dissolvem-se os 
círculos por determinação do professor e formam-se pequenos grupos para a elaboração, por escrito, de relatórios com 
os argumentos e contra argumentos apresentados durante os diálogos sucessivos. 
1.2 Recomendações: O professor, ao escolher essa técnica, deve ter o cuidado de encaminhá-la de forma motivadora 
para evitar o esgotamento do assunto e consequente dispersão das ideias. Por outro lado, espera-se que o tema 
selecionado dê margem à flexibilidade mental e a reflexão dos participantes e ainda, permita ao professor fazer 
anotações sobre o desenvolvimento  dos alunos, os que possuem rigidez de posicionamento,  os que mudam 
rapidamente de opiniões e os que permanecem  com a sua posição mas respeitam  e reconhecem que os assuntos 
podem ser vistos por diferentes ângulos.´ 
 
2. Painel Integrado.   Essa técnica oferece resultados excelentes quando bem aplicada, pois força a participação de 
todos os integrantes do grupo, estimula a troca de ideias e exerce uma ação educadora, uma vez que o participante terá 
que ouvir e respeitar as opiniões divergentes. 



             Tomemos como exemplo uma turma de 40 alunos. O professor fará o papel de orientador da aprendizagem e 
será responsável por formar grupos e sub grupos, distribuirá as perguntas para orientar os debates, controlará o tempo, 
providenciará os meios e recursos para atingir os objetivos, prestará permanente assistência durante os debates, 
coordenará a apresentação dos relatórios e fará uma avaliação dos resultados, fornecendo retorno para melhoria dos 
próximos trabalhos. 
2.1- Primeiro momento: Serão constituídos cinco grupos ( A, B, C, D, E ) de 8 alunos (Cada um recebendo um 
número de 1 à 8 consequentemente). O professor distribuirá uma questão diferente para cada grupo debater durante 
cinco minutos, de um conteúdo ou de um tema sobre o qual os alunos já tenham lido. Cada participante deverá anotar 
os resultados da discussão. 
2.2- Em um segundo momento desfazem-se esses grupos e formam-se subgrupos (8) pela numeração recebida nos 
grupos anteriores ( 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ). Cada participante expõe no subgrupo as conclusões do grupo original e um 
relator escolhido anota todas as conclusões, com as contribuições do novo grupo. 
2.3- Forma-se um grande grupo e cada relator (8) expõe os resultados finais das questões para todos os alunos. O 
professor orientador finaliza complementando as ideias ou ainda corrigindo distorções com relação ao conhecimento 
científico a ser compreendido pelos alunos (pontos chaves do conteúdo). 
 
3 -Grupo de Verbalização/ Grupo de Observação (GV/GO). É uma técnica que tem excelentes resultados em 
turmas novas, cujos componentes pouco se conhecem pois consegue criar novos canais de comunicação gerados pela 
percepção dos participantes e em seu término, leva o grupo a um alto grau de integração que só seria atingido após um 
bom tempo de convivência. Ela acontece em duas etapas de 10 a 15 minutos cada, dependendo do assunto, se for mais 
ou menos extenso e propiciar um bom debate. O professor deverá dividir os alunos em dois grandes grupos, podendo 
um ter maior número que o outro. Um ficará ao centro e será chamado de grupo de verbalização; o outro ficará ao 
redor do primeiro, em círculo e será chamado de grupo de observação.  
3.1-Primeiro Momento: O professor entregará para o grupo de verbalização (centro) uma temática, um assunto ou 
questionamentos sobre o qual (previamente lido ou explicado pelo professor), eles terão que conversar entre eles, 
chegando a algumas conclusões ou encaminhamentos. O grupo de fora (Observação) só observa e faz anotações 
(solicitação feita no início pelo professor) sobre o desempenho dos participantes do grupo interno. Eles não podem se 
manifestar durante o debate. Terminado o tempo estipulado pelo professor, cada membro do grupo de observação fará 
suas considerações sobre o desempenho dos participantes do grupo de verbalização e estes agora não poderão se 
manifestar até terminarem as avaliações dos colegas. 
3.2- Segundo Momento: Quem pertencia ao grupo  GO passa a  ser GV e vice versa, e recebe um tema diferente ou 
outro ângulo do assunto ou ainda a sequencia do mesmo, refazendo os mesmos passos do primeiro momento. Somente 
os papéis se invertem, pois quem observava passa a falar e quem falava passa a observar para avaliar. 
3.3- No final, o professor faz as considerações necessárias sobre o assunto destacando pontos importantes do 
conhecimento para que  possa ocorrer  a aprendizagem (pontos chaves do conteúdo e possíveis equívocos que podem 
ter acontecido durante o debate dos alunos). 
 
4.Técnica da Discussão . Esta técnica de ensino exige o máximo de participação da turma no desenvolvimento da 
aula. É um procedimento didático, predominantemente ativo. Consiste na discussão de um tema, por parte dos alunos, 
sob a orientação do professor. Esse tipo de atividade requer uma boa preparação tanto por parte do professor como por 
parte do aluno. Os resultados são compensadores, pois o educando é levado a refletir, a expor seus pontos de vista, a 
ouvir os argumentos alheios, a refutar ou a aceitar, a coordenar seus pensamentos. 
4.1 Vantagens:Oportuniza ao professor melhor observar seus alunos enquanto pensam, trocam impressões, 
argumentam e planejam; de observar também o espírito criador, a capacidade de troca de ideias, o respeito pelas 
opiniões alheias, consideração pelos colegas, a timidez e a audácia dos mesmos. Serve também para desenvolver o 
sentimento de grupo, atitude de cortesia e espírito de reflexão. 
4.2 Recomendações para melhor eficiência da aplicação da técnica: 
> O professor deverá providenciar um sumário acerca da temática ou assunto a ser discutido; 
> Deverá também propor questões para obter a participação de todos e evitar a monopolização por parte de alguns na 
discussão e ainda a perda de tempo com questões secundárias; 
> Toda a discussão deverá terminar por uma apreciação do professor sobre os trabalhos realizados, procurando 
fortalecer e estimular os aspectos positivos e criticar, construtivamente, os negativos. 
4.3  Reflexões para serem realizadas no final: 



 >  Os participantes vieram preparados para a discussão (leram o material, pesquisaram e trouxeram questionamentos 
sobre o assunto)? 
>  Todos souberam ouvir com atenção os colegas sem interromper e se empenharam devidamente nas discussões, 
manifestando-se de maneira polida? 
> O assunto interessou a todos, ou a somente a um grupo de participantes? 
>  Os resultados foram satisfatórios e os objetivos foram alcançados? 
 
5-Técnica do Seminário- Possibilita um estudo mais amplo do que a discussão. Ele objetiva o aprofundamento de 
estudos de um determinado assunto ou sobre vários aspectos de um tema. O seminário pode ser desenvolvido de 
diferentes formas. Uma delas evita que no grupo cada aluno prepare apenas a sua parte. 
5.1- Desenvolvimento – O professor apresenta com antecedência o tema ou temas bem como as datas em que os 
mesmos serão tratados indicando bibliografia para os alunos consultarem. O professor na data marcada inicia o 
seminário expondo o fundamental ou um esquema do tema a ser tratado e qual a sua problemática. Em seguida são 
sorteados alunos de cada grupo para expor a temática e também são sorteados alunos interrogadores de cada grupo e 
alunos avaliadores. As equipes se apresentam, os interrogadores questionam os apresentadores e nesse momento o 
grupo poderá auxiliar nas respostas; os avaliadores avaliam as apresentações e as complementações dos demais 
integrantes dos grupos. 
5.2- Observações – Caso seja tratado um único tema, dividido em várias partes para os diferentes grupos, as perguntas 
serão formuladas após toda a exposição. Se forem vários os temas, as perguntas serão dirigidas após cada tema 
exposto. É importante a preparação de todos os alunos para o dia das apresentações, com o auxílio do professor. No 
final o professor deverá esclarecer  os temas que ficaram obscuros ou então orientar novas pesquisas sobre o assunto 
.Seria interessante trazer um convidado que seja autoridade no assunto para um aprofundamento  e fechamento do 
seminário . 

 
6- Situação Problema: Em algumas disciplinas exatas, como matemática, química, física, os conceitos são explicados 
pelos professores, que geralmente aplicam listas de exercícios para os alunos. Quando se trabalha especificamente 
com exercícios, nem sempre está explícito o problema que se quer resolver; e vem a pergunta: para que serve esse 
exercício? Seria, então, muito importante que o professor trabalhasse com situações-problema. O exercício passa a ser 
um meio de resolver aquela situação problema e o conteúdo passa a ser significativo para o aluno, que tem uma 
melhor compreensão do conteúdo. 
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