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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Princípios pedagógicos para a aula expositiva imprescindíveis para o univag 

que garantem uma boa qualidade das aulas. 

 

Para garantirmos a qualidade das aulas, principal objetivo do Univag, 

sugerimos a adoção de alguns princípios facilitadores para a adoção das aulas 

expositivas dialogadas, cujo propósito é a aprendizagem significativa.  

A intenção não é apresentar um receituário mágico constituído por passos pré-

fixados, cujo cumprimento garantirá o êxito nas aulas. Também não buscamos 

desconsiderar as experiências dos professores que há tanto exercem a profissão 

docente. 

Advogamos apenas a favor da qualidade das aulas aos nossos alunos e da 

importância do constante apoio didático-pedagógico aos nossos professores, frente 

ao cenário ímpar das nossas salas de aula, agora híbridas. 

 

2. ATIVIDADES NO ZOOM 

 

2.1. Organizando sua Atividade Educacional 

 

Ao longo deste tutorial, utilizaremos os termos anfitrião e coanfitrião. Para não 

gerar dúvidas, descrevemos abaixo a definição e as funcionalidades atribuídas a cada 

papel. 

 

Anfitrião: é a pessoa que agendou a aula. Detém o controle sobre todas as funções, 

participantes e recursos da aula. 

 

Coanfitrião: papel atribúido a pessoa que compartilhará alguns privilégios de controle 

administritativo da aula, como gerenciar participantes ou iniciar / parar a gravação.  

O anfitrião deve atribuir um coanfitrião em caso de disciplinas com mais de um 

professor. 

 

Os coanfitriões NÃO podem: 

• Encerrar a aula para todos participantes 



  

• Tornar outro participante um coanfitrião 

• Criar salas de apoio  

• Iniciar salas de espera (é permitido admitir quem está numa sala de espera) 

• Não podem iniciar uma aula. 

 

3. COMO AGENDAR SUA ATIVIDADE 

 

O Zoom oferece múltiplos métodos para agendar uma aula. 

Um anfitrião tem o controle sobre as opções das suas aulas agendadas, exceto nas 

configurações que o administrador do UNIVAG tenha bloqueado para todos os 

usuários. O agendamento pode ser feito das seguintes formas: 

 

• Agende uma aula pelo cliente Zoom para área de trabalho ou do aplicativo 

móvel. 

• Agende uma aula pelo Portal online do Zoom. 

• Abra seu aplicativo Zoom e faça seu login. 

• Clique no ícone Agendar 

 

Selecione suas configurações da atividade a ser agendada: 

 



  

 

Figura 1. Agendar Atividade 

 

Tópico: selecione um tópico/nome para a sua atividade. 

Início: escolha a data e o horário da atividade. Você pode iniciar, a qualquer momento, 

antes do horário agendado. 

 

Duração: defina a duração aproximada da sua atividade. Observe que é apenas uma 

previsão para fins de agendamento. A aula não terminará após esse intervalo de 

tempo. 

 

Fuso horário: por padrão, o Zoom usa o fuso horário do seu computador. Clique no 

menu suspenso para selecionar um fuso horário diferente, escolha a opção que tenha 

o fuso horário de menos 4 horas. 

 

Reunião/aula recorrente: selecione, caso você queira uma aula recorrente, ou seja, 

que o agendamento se repita. Assim, o ID da aula permanecerá o mesmo para cada 

sessão. 

 

ID da atividade: pode ser utilizado o seu ID Pessoal, criado pelo Zoom, ou uma 



  

sequência numérica gerada automaticamente no ato do agendamento. 

 

Solicitar senha da reunião/aula: você pode selecionar e inserir sua senha da aula. 

Participantes que quiserem se juntar à aula deverão inserir essa senha antes de entrar 

na aula agendada. 

 

Vídeo do anfitrião: selecione se você quer o vídeo do anfitrião ligado ou desligado 

ao se juntar à atividade. Mesmo que você escolha desligar, o anfitrião terá a opção de 

iniciar o vídeo. 

 

Opções de áudio: selecione ligar o áudio pelo do computador. 

 

Opções da reunião/aula: clique na seta para visualizar as configurações avançadas 

para a atividade em agendamento. 

 

Habilitar sala de espera: opção que permite ao anfitrião gerenciar a entrada dos 

participantes na aula. 

 

Habilitar entrada antes do anfitrião: essa opção permite que os participantes entrem 

na aula antes de o anfitrião ingressar. Seguindo as recomendações de segurança, 

orientamos desabilitar esta opção. Com esta medida, os participantes só poderão 

acessar a aula quando o anfitrião estiver presente. 

 

Desativar o som dos participantes após a entrada: se a entrada antes do anfitrião 

não estiver habilitada, isso desativará o som de todos os participantes conforme 

ingressam na aula. O microfone poderá ser ligado pelo anfitrião após a entrada dos 

participantes. 

 

Somente usuários autenticados podem participar: selecione esta opção, se quiser 

usar seu ID Pessoal da aula. Caso não esteja selecionada, será gerado um ID da aula 

único e aleatório. 

 

Não Grave a reunião automaticamente: grave a aula somente quando for iniciar 

o conteúdo.  



  

 

 

Figura 2. Opções de reunião 

 

ATENÇÃO: não inicie a gravação da aula se não for discorrer o conteúdo da 

disciplina. Verifique o foco da imagem na tela, faça todos os ajustes necessários 

antes da gravação. Músicas, avisos, orientações e dúvidas dos alunos no chat, 

que não estejam relacionados ao conteúdo da aula, poderão ser dados antes ou 

após o inicio da gravação. Defina se você quer que seja gravada localmente (no 

seu computador) ou na nuvem (zoom.us/recordings), nossa orientação é que 

grave na nuvem.  

Depois faça o download e transfira o arquivo para o google drive do seu e-mail 

e da coordenação do curso. 

 

Anfitriões alternativos para disciplinas com mais de um professor: insira o 

endereço de de outro usuário Zoom com uma “Licença Autorizada” em sua conta, para 

permitir que eles iniciem a aula em sua ausência. Para ativar esta funcionalidade é 

necessário selecionar a opção “Habilitar entrada antes do anfitrião”.  

 

Observação: mesmo após o agendamento, o anfitrião pode iniciar a atividade a 

qualquer momento. 

 



  

 

4. COMO CONVIDAR OS PARTICIPANTES 
 

Após o agendamento os dados da sessão ficam disponíveis na área Reunião 

(Meetings) para serem encaminhados aos participantes. Selecione o item de “Menu 

Reunião”. 

 

Clique na opção “Copiar Convite” e cole no texto do que será enviado aos 

participantes. Caso não deseje enviar todas as informações que a ferramenta do Zoom 

gera para o convite, clique em “Mostrar Convite da Reunião” e copie somente os dados 

que deseja. Por exemplo, na imagem a seguir está copiado o link. 

 

 

Figura 3. Convidar participantes 

 

5. COMO INICIAR SUA ATIVIDADE/AULA 
 

Depois de agendar a aula e convidar os participantes, o anfitrião pode começar 

a aula. Basta acessar a área “Reuniões” do aplicativo instalado e clicar em “Iniciar”. 

 



  

 

Figura 4. Como iniciar gravação da aula 

 

6. ADMINISTRANDO SUA ATIVIDADE NO ZOOM 
 

Depois de começar a atividade, o anfitrião terá controle total sobre a aula e 

funcionalidades que podem ser aplicadas para maior interação com os participantes.  

 

7. VISÃO GERAL DA BARRA DE FERRAMENTAS DO ZOOM 

 

Os controles dos anfitriões e participantes aparecem na parte inferior da tela. 

Se você estiver compartilhando a tela, esta barra aparecerá na parte superior. 

 

Ativar/desativar som: permite colocar o microfone nos modos ativar e desativar som. 

 

Iniciar/interromper vídeo: permite iniciar e interromper o seu próprio vídeo. 

 

Segurança: controles disponíveis que permites configurar se a sessão adotará sala 

de espera, se os participantes podem compartilhar suas telas e travar a sala para 

impedir a entrada de novos participantes. 

 

 



  

Gerenciar participantes: abrirá a janela “Participantes”. Durante as sessões, os 

anfitriões e coanfitriões podem controlar os seguintes recursos dos participantes: 

 

• Ativar/Desativar o áudio dos participantes. 

• Interromper a exibição de vídeo de um participante. 

• Impedir que participantes compartilhem a tela. 

• Renomear um participante. 

• Colocar um participante em modo de espera. 

• Ativar notificação sonora quando um usuário entrar ou sair da sessão. 

• Bloquear a entrada de novos participantes. 

 

Alguns recursos estarão disponíveis somente para os anfitriões, como: 

 

• Permitir que o participante grave a sessão localmente 

• Tornar um participante anfitrião ou coanfitrião 

• Encaminhar um participante para a sala de espera 

 

Enquete (Polls): permite criar, editar e iniciar enquetes. As opções para criar ou iniciar 

enquetes abrirão o portal online do Zoom no seu navegador padrão. 

 

Chat: janela de bate-papo para conversar com os participantes. 

 

Compartilhar tela: clique neste ícone para iniciar o compartilhamento de tela. Será 

possível selecionar a área de trabalho ou o aplicativo que deseja compartilhar. 

 

Controles de compartilhamento de tela: selecione quem pode compartilhar na sua 

reunião e se você deseja que somente o anfitrião ou qualquer participante possa iniciar 

um novo compartilhamento quando outra pessoa estiver compartilhando. 

 

Gravar: inicie ou interrompa uma gravação na nuvem ou local. 

 

Salas simultâneas: inicie salas simultâneas. 

 



  

Encerrar reunião: encerrará a reunião para todos os participantes. Se quiser 

continuar a reunião, atribua a outro participante o controle de anfitrião antes de sair 

da reunião. Estas são as funcionalidades disponíveis na barra de controle do aplicativo 

do Zoom. 

 

Nas seções a seguir, destacamos com mais detalhes as funcionalidades mais 

utilizadas no Zoom. 

 

8. GRAVANDO SUA ATIVIDADE 

 

A gravação em nuvem permite que os usuários gravem o vídeo e o áudio 

das aulas. Nossa orientação é que grave na nuvem. Depois faça o download e 

transfira o arquivo para o google drive do seu e-mail institucional e da 

coordenação do curso. 

 

Os Links dos arquivos gravados que foram colocados no google drive podem 

ser então enviados para o AVA/MOODLE.  

 

ATENÇÃO: não começe a gravar a aula antes de iniciar o seu conteúdo. Avisos, 

músicas, orientações e dúvidas dos alunos no chat , que não estejam 

relacionados ao conteúdo, poderão ser dados antes ou após o início da 

gravação. Nunca na gravação. 

 

 A gravação armazenada no drive do é uma recomendação de segurança! 

 

Clique na opção Gravar. 

 

Figura 5. Opção de gravar 

 

Se houver uma solicitação do menu, selecione Gravar na nuvem.  



  

 

Figura 6. Gravar na nuvem 

 

Anfitriões verão o seguinte indicador de gravação no canto superior esquerdo quando 

a gravação tiver iniciado. 

 

 

Figura 7. Iniciando gravação 

 

Os participantes verão o seguinte indicador no canto superior esquerdo quando a 

gravação tiver sido iniciada por outro usuário. 

 

Observação: se os ícones de gravação acima não estiverem visíveis na aula, a aula 

não está sendo gravada. 

 

Quando a aula terminar, você receberá no seu e-mail a gravação da aula, baixe 

a aula/reunião, insira no drive do seu e-mail e encaminhe uma cópia para o drive da 

coordenação. 

 

Interromper ou pausar uma gravação  

 

Durante uma gravação Zoom, o professor pode interromper ou pausar a 

gravação. 

 

ATENÇÃO: O professor deverá pausar a gravação no momento de intervalo ou 

intercorrências e reiniciá-la após, o Zoom gravará no mesmo arquivo de vídeo 

do segmento já gravado. 

 

Figura 8.Gravação Iniciada 



  

Acessando as gravações: 

Para acessar uma aula gravada, abra o cliente Zoom e selecione Reuniões. 

Clique na aba “Gravações” no canto esquedo e navegue até a aula. 

 

 

Figura 9. Acessando as gravações 

 

Navegue até a aula gravada para visualizar as seguintes opções: 

 

Reproduzir vídeo: se você escolher selecionar esta opção no cliente Zoom, a aula 

gravada com o reprodutor multimídia padrão será reproduzida. 

 

Reproduzir áudio: se você selecionar esta opção no cliente Zoom, o áudio da aula 

gravada com o reprodutor multimídia padrão será reproduzido. 

 

Abrir: utilize para abrir a pasta contendo os arquivos de gravação. 

 

Excluir: ao escolher esta opção, a reunião da lista de gravações será removida 

no cliente Zoom. ATENÇÃO! Faça isso após colocar o arquivo no google drive 

do seu e-mail institucional. 

 

Observação: excluir a gravação do cliente Zoom não a remove do drive do seu e-mail 

caso já tenha incluido a aula/reunião no mesmo. 

 



  

9. COMPARTILHARTILHANDO A TELA 

 

Clique no botão “Compartilhar tela” localizado em sua barra de controles da 

aula. 

Selecione a tela que quer compartilhar.  

 

Você pode escolher um aplicativo individual que já esteja aberto em seu 

computador, em sua área de trabalho, ou, um quadro branco. 

 

Figura 10. Compartilhar tela 

 

IMPORTANTE: 

 

Compartilhar som do computador: se você selecionar esta opção, qualquer som 

tocado por seu computador será compartilhado na reunião. 

Após o compartilhamento observe se a sua aula está em modo 

apresentação de slides no powerpoint.  

 

ATENÇÃO: utilize o modelo de slides padrão para compartilhar a aula. 

 



  

 

Figura 11. Modo de apresentação de slides 

Compartilhar tela: clique para compartilhar. 

 

Menu de compartilhamento de tela: quando você começar a compartilhar sua 

tela, os controles da aula vão mudar para um menu móvel, que pode ser arrastado 

pela tela. 

 

 

Figura 12. Compartilhar tela 

 

Ativar/desativar áudio: para ligar ou desligar seu microfone. 

 

Iniciar/interromper vídeo: utilize para iniciar ou interromper seu vídeo durante a 

reunião. 

 

Participantes/gerenciar participantes: use para visualizar ou gerenciar os 

participantes (se for o anfitrião). 

 

 Pausar compartilhamento: pausa o atual compartilhamento e não mostra nenhuma 

alteração feita na sua tela até você selecionar a opção “Retomar compartilhamento”.  



  

 

ATENÇÃO: O professor deverá pausar a gravação no momento de intervalo ou 

intercorrências e reiniciá-la após, o Zoom gravará no mesmo arquivo de vídeo 

do segmento já gravado. 

 

Anotar: utilize ferramentas do compartilhamento de tela para desenhar, adicionar 

texto etc. 

 

Mais: além das opções “Convidar”, “Gravar” e “Transmissão ao vivo”, são inseridas 

outras, como: “Bate-papo”, “Closed caption”, “configurações de vídeo e áudio” e 

“encerrar a aula”. Também há novas configurações específicas para o 

compartilhamento de tela. 

 

Interromper compartilhamento: selecione caso não queira mais compartilhar sua 

tela. 

 

10. ANOTAÇÕES 

 

Selecione Anotar para começar a fazer anotações em sua tela compartilhada. 

 

 

Figura 13. Anotações 

 

O menu de anotações será aberto. 

 

Ferramentas de anotação: 

 



  

• Mouse 

• Selecionar 

• Texto 

• Desenhar 

• Holofote/Seta: transforma seu cursor do mouse em um holofote ou uma seta. 

• Borracha 

• Formatar: altera as opções de formatação das ferramentas de anotação. 

• Desfazer 

• Refazer 

• Limpar 

 

Salvar: esta opção permite que você salve todas as anotações na tela como uma 

captura de tela. A captura de tela é salva no mesmo lugar da gravação local. 

 

11. SALAS DE ESPERA 

 

Sala de espera é um recurso que permite ao anfitrião controlar o acesso dos 

participantes. Como organizador da aula, você pode admitir a entrada dos 

participantes, um a um, ou retê-los na sala de espera e admitir todos de uma vez. 

 

Ao entrar numa aula com a sala de espera ativada, os participantes verão a 

seguinte mensagem: “Por favor, aguarde, o anfitrião da reunião deixará você entrar 

em breve.” 

 

Habilitando e desabilitando a Sala de Espera durante a aula 

 

Como anfitrião é possível clicar em “Gerenciar Participantes”. 

 

Clique em “Mais na parte inferior” da janela dos participantes e escolha “Colocar 

participante” na sala de espera na entrada para ativar ou desativar o recurso. 

 

Admitindo participantes durante uma aula 

 

Como anfitrião, clique em “Gerenciar Participantes”. 



  

 

Clique em “Admitir” ao lado do nome do participante para permitir que ele entre 

na aula. 

 

Admitir todos os participantes da “Sala de Espera”: 

 

Clique em “Gerenciar Participantes”. 

 

Clique na opção “Admitir Todos”. 

 

Enviando participantes para a sala de espera durante a aula 

 

Clique em “Participantes”. 

 

Clique em “Mais” ao lado do nome do participante e selecione a opção “Colocar 

na Sala de Espera”. 

 

12. ENQUETES 
 

O recurso “Enquetes” permite criar perguntas de pesquisa de escolha única ou 

múltipla escolha para suas sessões. Você poderá iniciar a enquete durante a aula e 

coletar as respostas dos participantes. 

 

12.1 Criando uma enquete 

 

Vá para a página “Reuniões no site” do Zoom (http://zoom.us) e clique no título 

da aula criada/agendada. Se você não tem uma aula agendada, agende uma 

reunião/aula para visualizar as opções de enquete. 

 

Figura 14. Gerenciar participantes 



  

Na página de gerenciamento de reuniões, role para a parte inferior da tela até 

encontrar a opção adicionar. Clique em “Adicionar” para começar a criar a enquete.

 

Figura 15. Criando enquetes 

 

Informe o título da sua primeira questão. 

 

(Opcional) Marque a opção para tornar a pesquisa anônima, o que manterá as 

informações do participante anônimas durante a aula e nos relatórios. 

 

Escolha se a pergunta é de escolha única (os participantes podem escolher 

apenas uma resposta) ou pergunta de múltipla escolha (os participantes podem 

escolher várias respostas). 

 

Digite as respostas para sua pergunta e clique em “Salvar” na parte inferior. 

 

Se você deseja incluir uma nova pergunta, clique em “Adicionar”. 

 

Você pode adicionar mais enquetes repetindo a Etapa 2 acima. 

 



  

 

Figura 16. Repetir etapas da enquete 

Observação: você só pode criar, no máximo, 25 enquetes para uma única aula. 

Iniciando a enquete: 

 

Inicie a aula agendada do Zoom com a enquete programada. 

 

Selecione a opção enquete na barra de controle. 

 

Selecione a enquete que gostaria de aplicar na atividade. 

 

Clique em Iniciar enquete. 

 

Os participantes da sessão serão solicitados a responder às perguntas da 

enquete. O anfitrião poderá ver os resultados ao vivo. 

 



  

 

Figura 17. Iniciar enquete 

 

Quando quiser interromper a votação, clique em “Finalizar votação”. 

 

Se você deseja compartilhar os resultados com os participantes da reunião, 

clique em “Compartilhar Resultados”. 

 

13. SALAS DE APOIO 

 

Funcionalidade que permite dividir sua reunião do Zoom em até 50 salas 

separadas. O anfitrião da reunião pode optar por dividir os participantes nessas 

sessões separadas de forma automática ou manualmente e pode alternar entre as 

salas a qualquer momento. Geralmente, é uma funcionalidade utilizada para dividir 

em grupos de discussões, atividades e projetos. 

 

Inicie a sua sessão e clique no ícone “Salas de Apoio” (Breakout Rooms) 

 

 

Figura 18. Sala de apoio 

 

Selecione o número de salas que você gostaria de criar e como gostaria de 



  

atribuir seus participantes a essas salas: 

 

Automaticamente: deixe o Zoom dividir seus participantes igualmente em cada uma 

das salas. 

Manualmente: escolha quais participantes você gostaria em cada sala. 

 

Clique em “Criar” salas de grupo. 

 

13.1 OPÇÕES PARA SALAS DE APOIO 

 

Depois de criar as salas de apoio, clique em “Opções” para visualizar as opções 

adicionais. Nesta tela será possível configurar a distribuição dos participante nas salas 

e o tempo de duração destas. 

 

13.2 DESIGNANDO PARTICIPANTES PARA SALAS 

 

Para atribuir participantes às suas salas, selecione “Atribuir” ao lado da sala à 

qual você deseja atribuir participantes e selecione os participantes que deseja atribuir 

a essa sala. Repita isso para cada sala. 

 

13.3 INICIANDO AS SALAS 

 

Após designar os participantes de cada sala, clique em “Abrir todas as Salas” 

(Open All Rooms) para que cada iniciar. 

Nas salas de apoio, os participantes poderão utilizar chat e demais 

funcionalidades na sessão e retornar a sessão principal em qualquer momento. O 

Anfitrião pode enviar mensagens para os participantes das salas e encerrar, a 

qualquer momento, as salas de apoio para que retornem a sessão principal. 

 

 

 

 

 

 



  

14. RECOMENDAÇÕES PARA MELHOR USO DA TECNOLOGIA 

 

 

 

15. INSTRUÇÕES PEDAGÓGICAS PARA AS AULAS EXPOSITIVAS 

 

Em convergência com a proposta de Machado (2008) sugerimos a adoção de 

quatro ações no dia-a-dia das aulas com os alunos, com a intenção de manter a 

motivação e alcançar as intenções formativas de cada componente curricular. São 

elas: mapear, tecer, mediar e narrar. 

 

15.1 Mapear 

 

Não é recomendado expor novamente os conteúdos anteriores ao início da 

aula, pois os alunos já tiveram essa experiência. Assim, se utilizar de outras 

estratégias diferentes da exposição é fundamental, havendo diferentes possibilidades, 

como: questionários, filmes, tempestade cerebral, jogos. 

O professor deve apresentar um mapa mental a fim de direcionar os alunos 



  

rumo a aprendizagem e, principalmente, apontar os componentes mais relevantes a 

serem aprendidos dentro do conteúdo que se iniciará.  

Vale inclusive indicar referências que permitirão o aprofundamento nos 

conceitos abordados. 

 

 

 

  

15.2  Tecer 

 

Às vezes como professores iniciamos a explicação de fragmentos considerados 

básicos, e no decorrer da aula, vamos prosseguindo aos mais complexos. Isso de fato 

deve ser realizado. Porém, não podemos desconsiderar a importância desde o início 

que os alunos consigam assimilar os significados e conceitos e estabelecer 

relações entre eles.  

Tecer é estabelecer relações entre os conceitos e informações 

apresentados na aula.  

Exemplo: em uma aula de “Fisiologia do Exercício”, o professor Paulo Cintura 

explicou os seguintes conceitos: Aptidão Física, telômeros leucocitários longos e a 

pandemia de Sars Cov-2.  

• Aptidão Física: ser capaz de realizar esforços físicos sem entrar em fadiga 

excessiva, sendo ponto importante para a sobrevivência das pessoas em boas 

condições orgânicas; 

• Telômeros leucocitários: são as extremidades dos cromossomos e conforme 

nossas células se dividem para regenerar os tecidos o tamanho dos telômeros 

se encurtam.  

• Relação Aptidão Física/ Telômeros leucocitários/ SarsCov-2- Telômeros 

leucocitários longos: Atletas tem suas defesas imunológicas aumentadas, pois 

apresentam telômeros  leucocitários aumentados,  prevenção da 

imunosenescência e um aumento de óxido nítrico. (SIMÕES ET. AL., 2020) 

Perceba que há um encadeamento na apresentação dos conceitos para que se 

busque uma relação entre eles e faça sentido o aprendizado. Deve-se evitar a 

apresentação de conceitos sem que haja uma amarração, pois a estrutura do aprender 

do aluno fica dificultada se “jogar” os conceitos sem que se explique como esses que 



  

são partes podem constituir um todo.  

  

15.3 Mediar 

 

É o momento em que o professor age como um negociador, 

justificando/sensibilizando os alunos sobre a relevância dos conteúdos que serão 

abordados, aproximando-os do contexto de interesse dos alunos. 

O docente se torna o elo, entre um conhecimento prévio dos alunos e o 

conhecimento prévio na cultura; após mapear aquilo que eles já conhecem, bem como 

o modo com que estão habituados a conhecer pode assim ajudá-los a criar as 

relevâncias dentro daquilo que já sabem, aproveitando a ocasião para que percebam 

as conexões da sua vida com o conhecimento arrolado. 

No exemplo dado, o professor Paulo Cintura, poderia indagar aos alunos sobre 

se eles possuem alguma pessoa que é ativa fisicamente que foi contaminado pelo 

SarsCov-2 para que contassem o que sabem. 

Importante ressaltar que o professor deve instigar tanto aqueles alunos 

que estão presencialmente, bem como os que estão online a participar da aula 

com perguntas por meio do áudio.   

 

15.4 Narrar 

 

De acordo com Machado (2008) o professor narrador não faz então uma 

simples descrição: ele fabula. Ação central da atuação docente, quando o 

professor assume o papel de fabulador ele se empenha numa das finalidades 

últimas da educação: a construção do significado na relação com o outro.  

É comum, por exemplo, os alunos esquecerem-se dos conceitos, mas 

lembrarem das histórias (exemplos) apresentados pelos professores. 

É necessário ao professor atentar-se aos reflexos de sua narrativa sem perder 

o foco de sua interpretação, ou seja, a aprendizagem do aluno. 

Assim, a intenção não é o professor passar o tempo da aula contando sobre 

casos isolados e descontextualizados, ou mesmo narrando episódios de sua vida 

pessoal. 

A intencionalidade da aula não pode ser perdida e, para tanto, o professor deve 

estar a todo o momento ancorado nos conteúdos ou competências previstos para 



  

aquele encontro. 

Assim, como aponta Tonnetti (2015, p. 82), a competência do professor: 

 [...] está assentada, é verdade, na sua capacidade, como docente, de 

mapear o conhecimento narrado, sendo guardião e transmissor dele, 

bem como no modo como desenvolveu sua arte narrativa – sua 

didática – que o torna capaz de se fazer compreender e, mais do que 

isso, de seduzir aqueles que o ouvem.  

Continuando o exemplo dado do professor Paulo Cintura, após apresentar os 

conceitos já aprendidos como âncoras para o novo, estabelecer relação entre os 

novos conceitos e mediar o conhecimento, o professor poderá fabular, ou seja, contar 

a história do campeonato brasileiro de futebol de 2020 na Série A que a maioria dos 

atletas contaminados foram descobertos pelo protocolo de testes da competição e não 

por sintomas apresentados.   

Interessante também a partir da narrativa, problematizar os principais conceitos 

ao final da aula, como uma “retomada” do que foi discutido já tecendo relações com a 

aula da semana seguinte, permitindo aos alunos ancorarem os conteúdos da 

disciplina de forma mais articulada e não apenas, aula a aula. Lembre-se fechar a aula 

com um mapa mental. 
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