
CARACTERÍSTICAS DA APRENDIZAGEM DAS AULAS PRÁTICAS 
Maria Olma – Direitos Reservados 

 
Muitas vezes não entendemos por que o candidato 
erra tanto e demora tanto a aprender o que, 
aparentemente, é tão simples para nós, instrutores 
e condutores. Porém, se entendermos as 
características da aprendizagem da prática de 
direção veicular, passaremos a ver com “outros 
olhos” o comportamento dos nossos candidatos. 
 
Veja adiante as peculiaridades da aprendizagem 
das aulas práticas e reflita um pouco sobre a sua 
ação de ensinar. 
 
Para dirigir o veículo, o candidato deve: 
 
1. em primeiro lugar, querer aprender (domínio afetivo): querer aprender é o 

primeiro passo para quem está na direção do veículo; quem rejeita o próprio ato 
de aprender não fará progresso nessa área; 

 
2. saber conteúdos (domínio do conhecimento): para que servem as marchas, 

para que servem os pedais, qual a posição do veículo na via em linha reta e em 
conversões, significado do conjunto da sinalização em geral, etc... 

 
3. ser capaz de realizar ações (domínio psicomotor): acionar corretamente a 

alavanca de marchas, acionar corretamente os pedais, posicionar corretamente o 
veículo na via, respeitar a sinalização, etc.... 

 
4. realizar tudo isso ao mesmo tempo: saber tudo, aplicar tudo ao mesmo tempo; 

essa simultaneidade de conhecimentos e ações é fator de dificuldade na 
aprendizagem, fazendo com que o candidato não consiga realizar certas ações 
corretamente enquanto as realiza de forma simultânea; 

 
5. realizar tudo isso ao mesmo tempo com o veículo em movimento: muitas vezes 

a velocidade do cérebro não acompanha a velocidade do veículo, o que é mais 
um fator que dificulta a aprendizagem. 

 
Pense nisso e veja com “outros olhos” o processo de aprendizagem do seu aluno. 
 
Pesquisa e redação: Maria Olma 
Todos os direitos reservados 
Conteúdo destinado a estudo e reflexão sobre o 
processo pedagógico das aulas de direção veicular. 

 
e-mail 

mariaolmadc@gmail.com  
Links para vídeos 

https://www.youtube.com/user/mariaolmavideos 
https://www.youtube.com/user/minhasaulaspraticas 
Link eslaides – http://pt.slideshare.net/mariaolma 

Link para internet - www.editoraaguia.com.br/instrutor 
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