
Atividade:

Por que abordar esse tema?

Modelos de conduta são fundamentais ao 

longo do desenvolvimento das crianças e dos 

adolescentes, pois lhes oferecem referências 

positivas sobre como agir em diversas 

circunstâncias da vida e como autorregular o 

comportamento, caracterizando-se, assim, como 

importantes fontes de inspiração e motivação 

para o aperfeiçoamento pessoal. Reconhecer 

modelos de conduta de um professor contribui 

para que os estudantes criem relações positivas 

com a carreira docente, entendendo-a como uma 

via para o aprimoramento pessoal e profissional.

Como fazer?

Sugerimos a estratégia denominada, no idioma 

inglês, de role-model, a qual poderíamos traduzir 

como modelo de conduta. Ela consiste na 

busca ativa por reconhecer pessoas que são 

referências de conduta em algum campo, como 

o pessoal, o cidadão, o profissional, entre outros. 

Para isso, é necessário não apenas reconhecer a 

pessoa, mas, também, argumentar por que ela é 

uma referência, de modo a clarificar essa escolha 

para si mesmo e ampliar o repertório de pessoas 

inspiradoras com as quais os demais colegas 

possam se identificar. Essa argumentação pode 

ser feita por meio da construção de um texto 

narrativo, uma história em quadrinhos ou até 

mesmo memes que retratem de forma bem-

humorada as características da professora 

ou do professor escolhido.

Como organizar os alunos?

Essa atividade pode ser realizada individualmente 

ou em pequenos grupos, de aproximadamente 

quatro estudantes. Caso a escolha seja pelo 

trabalho em grupo, é importante que o modelo 

de conduta escolhido seja validado por todos os 

membros, mesmo que eles valorizem aspectos 

diferentes do mesmo modelo. Após essa 

etapa, é importante que os trabalhos sejam 

compartilhados com toda a turma, de modo a 

ampliar as referências dos estudantes.

Qual a duração da atividade?

O tempo previsto para essa atividade é de, 

aproximadamente, 50 minutos.

Sugestões de modelos de 
conduta role-model 

É desejável que os estudantes reconheçam 

exemplos de bons professores ao longo da própria 

escolarização. Contudo, caso não sejam capazes 

de fazê-lo, é possível que apresentem exemplos 

de outras pessoas que possuem características 

que consideram que seriam positivas em um 

professor. Essas pessoas podem ser tanto de seu 

convívio pessoal quanto públicas, que lhes sirvam 

de inspiração.

Como se 
tornar um 
bom professor

Esta atividade faz parte da revista Caminhos para a docência; 
download completo em: https://segueosprofes.org.br/.

https://segueosprofes.org.br/

