
TEXTO/FRAGMENTO 01. Pedagogia da avaliação1 

É fundamental pensar, argumentar, de modo elaborado. A avaliação, para ter sentido pedagógico, precisa 
empurrar nessa direção, ou seja, mostrar para o aluno o que já está avançando pelo caminho certo e o que ainda não. 
Talvez seja essa expectativa a alma da aprendizagem, porque nisso podemos unir qualidade formal e política. Saímos da 
‘aquisição’ de conhecimentos, para sua reconstrução, procurando incutir nesse processo não apenas avanços técnicos, 
mas avanços políticos. Quando o aluno aprende a argumentar com firmeza e polidez, ler criticamente e refazer os 
argumentos, não está apenas fazendo ciência; está igualmente se fazendo cidadão. É disso que se trata: daquela 
cidadania fundada em conhecimento reconstruído. Saber pensar não é só pensar, mas saber intervir, para se tornar 
viável a construção de outra rota histórica. O “bom argumento” pode ser apenas aquele tecnicamente bem feito. O mais 
decisivo, porém, é considerar bom argumento aquele que, além de ser tecnicamente bem posto, revela a autonomia do 
sujeito, a capacidade emancipatória, a habilidade de propor e formular. Saber argumentar é muito mais que só saber 
falar, articular discurso, discorrer com elegância. É principalmente saber entrar na e para a história com base em 
conhecimento bem articulado e fundamentado. 

Na prática, estamos elaborando na escola tipo muito específico de cidadania. Não é a cidadania da família, da 
Igreja, do sindicato, da rua, mas aquela instrumentada pelo manejo crítico e criativo do conhecimento. Saber reconstruir 
e usar conhecimento para fins de intervenção histórica tanto mais decisiva, pois detém a instrumentação mais efetiva, 
hoje, de intervenção, que é manejo do conhecimento. Ao manejar conhecimento com competência, não se gesta apenas 
a competência técnica, mas igualmente a política. Não existe conexão mecânica entre as duas, donde segue que a 
conexão precisa ser ostensivamente trabalhada, cabendo ao talento do professor amarrar as duas. 

O processo avaliativo precisa perseguir essa meta incansavelmente. A prova dificilmente permite esse 
crescimento, até porque evita a argumentação, na medida em que pede apenas uma resposta certa. O que queremos, 
em última instância, averiguar é se o aluno sabe pensar, argumentar, formular, propor. Por trás do texto, queremos 
perceber o sujeito capaz de autonomia. Tal perspectiva leva a mudar profundamente os processos avaliativos. Se 
imaginamos que o aluno é chamado a tornar-se cidadão capaz de história própria, precisa saber ler a realidade não só 
tecnicamente bem, mas também de modo politicamente competente. Em seus textos, o professor precisa perscrutar a 
capacidade de argumentação bem tecida, a habilidade de ler criticamente e contrapor, a virtude construtiva de proposta 
bem elaborada, o manejo elegante da dúvida e do questionamento, e assim por diante. A nota não pode barrar tal 
expectativa. Ao contrário, precisa ser a bússola que orienta, instiga, cativa. Vale elogiar, para que o aluno avance tanto 
mais, como vale criticar, para que reconstrua de maneira mais proveitosa. Assim, a avaliação não pode se bastar com 
saber quantas perguntas o aluno respondeu certo, mas pretender saber se o aluno sabe perguntar e responder, 
consegue argumentar com alguma liberdade e criatividade, questiona criativamente autores e livros, maneja 
analiticamente dados, e assim por diante. É preciso substituir “dominar reprodutivamente conteúdos”, por “reconstruí-
los criticamente”. Com isso o conhecimento pode avançar e a cidadania também. 

Como toda prática histórica aprende – talvez sobretudo – dos seus erros, é mister saber lidar com o erro do 
aluno. Primeiro, porque é intrínseco à aprendizagem humana não linear, dinâmica, feita por saltos descontínuos. 
Segundo, porque pode indicar caminho correto, apenas truncado em certo momento. Terceiro, porque pode revelar 
passagem criativa, quando se apresenta como tentativa de encontrar outras saídas que imaginaram possíveis. Como 
argumentar é sempre interpretar e como toda interpretação repercute o contexto cultural em que é gestada, contém 
erros inevitáveis, no sentido de que não pode dar conta da realidade complexa como um todo. Toda interpretação reduz 
a realidade ao tamanho do intérprete. Por isso mesmo, toda argumentação é incompleta, seja porque usa para 
argumentar elementos ainda não argumentados, seja porque nada se esgota. A coisa mais simples para o avaliador é 
apontar vazios da argumentação. São intrínsecos e sempre visíveis. Não se pode, pois, transformar o contexto natural 
de incompletude em problema. Problema serão os erros evitáveis, os “crassos”, aqueles que são resultado do descuido, 
da má leitura, do esforço insuficiente.[...] 
 
 

Elabore um parágrafo-síntese sobre o fragmento que leu. Em seguida, posicione-se quanto ao teor do texto. 
 
 
 

                                                             
1 Fragmento extraído de: DEMO, P. Pedagogia da avaliação. In: Mitologias da avaliação: de como ignorar, em vez de enfrentar problemas. 3. Ed. 
Campinas, SP: autores Associados, 2010 (coleção polêmicas do nosso tempo, v. 68). Cap. 5, p. 64-66. 

 



TEXTO/FRAGMENTO 02. Avaliação por competência2 

Em primeiro lugar, importa suprimir a crença de que há uma forma específica de avaliar quando o ensino é 
feito por “competências”. Como temos defendido ao longo deste livro, o ato de avaliar serve à ação planejada e 
executada. O planejamento e execução de uma ação configuram a base da avaliação. Desse modo, para avaliar por 
competência, é preciso planejar e ensinar por competência.  

Abordar o ensino-aprendizagem por competência significa uma forma de configurar os conteúdos a serem 
ensinados e aprendidos, assim como as denominações “objetivos” e “habilidades”, em momentos anteriores, 
expressavam, no ato de planejar e executar, modos de configurar os conteúdos de uma prática de ensino-aprendizagem. 

Então, para abordar a avaliação por competência, antes de tudo convém ter uma noção precisa do que significa 
essa forma metodológica de definir os conteúdos escolares por meio dessa orientação metodológica. 

Competência significa a capacidade de fazer alguma coisa de modo adequado, servindo-se, para tanto, de 
variadas habilidades. Habilidades e competências são modos de fazer alguma coisa, recursos cognitivos e 
procedimentais que implicam ação. Diferenciam-se pela abrangência (competência é mais abrangente que a habilidade) 
e pela relação de dependência de uma para com a outra. A posse de uma competência, qualidade complexa, exige a 
posse de um conjunto de habilidades simples. 

Vamos dar um exemplo: a competência de redigir cartas comerciais (conduta complexa) exige um conjunto de 
habilidades simples, tais como saber escrever – o que, por sua vez, implica saber ler -, saber redigir usando os recursos 
da língua nacional, usar a argumentação lógica, distinguir os diversos tipos de carta, saber redigir especificamente uma 
carta comercial, etc. Competências e habilidades são recursos mentais utilizados pelo ser humano no seu dia a dia. 

Poderíamos perguntar, então, se competência e habilidade não têm a mesma definição. Na ótica da ação, sim, 
pois ambas têm a ver com ação. A distinção entre as duas tem sua base na complexidade da ação executada em uma e 
em outra dessas formas de agir. Nessa relação, as habilidades têm a ver com aprendizagens dos desempenho em tarefas 
específicas, restritas, simples; as competências, por outro lado, são modos complexos de agir, que envolvem um 
conjunto de tarefas específicas. Uma competência exige uma cadeia de várias habilidades. 

Por conseguinte, competência define o que (conteúdos cognitivos, afetivos e motores) e como (metodologia) 
se ensina e se aprende. A configuração da competência desejada orientará educador e educando nas tarefas de ensinar 
e aprender. Do ponto de vista do educador, ensinar o que e como; do ponto de vista do educando, aprender o que e 
como. 

Se, por exemplo, assumimos que ao de um curso de 16 horas aulas, o estudante terá a competência de utilizar-
se do programa Corel Draw para desenhar, produzir peças de propaganda, etc., essa será a meta que orientará todas as 
atividades docentes e discentes. Todavia, para chegar a essa meta complexa (competência), o professor deverá 
estabelecer as habilidades(passos) que o estudante terá de adquirir ao longo de certo tempo para que possa usar esse 
programa computacional de forma satisfatória. 

A avaliação das aprendizagens nesse contexto, tomando por base o que se ensinou e se aprendeu e como 
ocorreu o ensino-aprendizagem, da mesma forma que em qualquer modo de avaliar, deverá investigar a qualidade do 
desempenho alcançado pelo educando, verificando a satisfatoriedade ou não, e reorientar a aprendizagem, caso seja 
necessário, pois o que importa é o educando adquirir as habilidades, e, portanto, a competência.  

Chegando ao final desse processo, o educador deve registrar, nos documentos escolares da instituição que 
trabalha, o fato de que o estudante vivenciou essa experiência e a concluiu com qualidade satisfatória em termos de 
aprendizagem, ou seja, adquiriu a determinada “competência”. Esse registro poderá ser efetuado por meio de diversas 
modalidades – notas, símbolos alfabéticos, descrição ou qualquer outra modalidade que se assuma (na seção anterior 
deste capítulo tratamos do registro dos resultados da aprendizagem na escola). 

[...] A avaliação da aprendizagem segue os parâmetros do projeto pedagógico e do planejamento do ensino. A 
educação por “competência” tem a ver com as variáveis que levamos em consideração para constituir os atos de ensinar 
e de aprender. No caso, as competências definidas – e nos níveis de qualidade em que forem definidas – delimitam os 
critérios tanto para o ensino quanto para a aprendizagem, assim como, consequentemente, para a prática avaliativa. 
 
Elabore um parágrafo-síntese sobre o fragmento que leu. Em seguida, posicione-se quanto ao teor do texto. 
 

                                                             
2 Fragmento extraído de: LUCKESI, C. C. Avaliação da aprendizagem, ética e relações interpessoais. In: Avaliação da aprendizagem: componente 
do ato pedagógico. São Paulo: Cortez, 2011. p. 408-411. 
 

 



TEXTO/FRAGMENTO 03. Desenvolvimento e avaliação de competências no processo ensino-aprendizagem3 
 

O desenvolvimento de competências tem sido repetidamente anunciado pelos programas educativos mais 
recentes no Brasil e no mundo, especialmente pelos programas universitários e de formação profissional. Assim como 
outras ideias que se tornam comuns por algum tempo em educação, a “pedagogia das competências” baseia-se em 
fontes teóricas originais das quais decorrem interpretações e aplicações diversas, algumas vezes até distorcidas, mas o 
objetivo deste artigo não é discutir as teorias citadas até aqui, mas relatar e discutir a experiência de um curso de 
graduação que tem como objetivo desenvolver e avaliar competências em seus alunos, o que será feito à luz das ideias 
de Perrenoud (1999).  

Perrenoud (1999) explica que uma competência só pode ser desenvolvida e avaliada, na prática, isto é, as 
competências se efetivam quando o sujeito está diante de uma situação-problema sobre a qual vai agir efetivamente. É 
na possibilidade de relacionar, pertinentemente, os conhecimentos prévios e os problemas reais que se desenvolve e 
se reconhece uma competência.  

Os conhecimentos mobilizados em uma ação competente podem ser oriundos de todo tipo de vivência e 
estudo realizado pelo sujeito, em ambientes formais e não formais; igualmente os mecanismos de mobilização que são 
processos intelectuais desenvolvidos e estabilizados no decorrer da vida desse sujeito, o que não significa que, uma vez 
estabilizados, esses mecanismos não possam ser alterados. Desse modo, é impossível transmitir competências, elas 
podem apenas ser desenvolvidas na medida em que o aluno é confrontado com situações em que tenha que intervir, 
ou seja, através do exercício e da repetição. Antes que o aluno possa ter um procedimento original diante de uma 
situação inédita e antes que ele possa enfrentar situações de maior complexidade, é necessário que seja confrontado 
várias vezes com situações similares e de menor grau de complexidade, para que depois seja confrontado com situações 
inusitadas, não previstas, para as quais ele tenha que reordenar e/ou buscar novos conhecimentos, criando soluções 
originais.  

Nesse caso, o professor não pode ater-se às aulas ministradas, ao uso de modernas ferramentas tecnológicas, 
à utilização do reforço positivo ou negativo ou outros mecanismos que não levem em conta as situações reais, as 
vivências e a aplicabilidade dos conteúdos ensinados. É fundamental que os professores foquem seu trabalho no 
planejamento de estratégias e situações-problema diferenciadas e legítimas que favoreçam o desenvolvimento de 
competências.  

Ao desenvolver competências, o professor não está desincumbido de transmitir conteúdos; a questão é: que 
conteúdos ensinar e como fazer com que eles sejam buscados e assimilados pelos alunos, que formem competências e 
estejam disponíveis mais tarde, na resolução de problemas de sua profissão e no melhoramento de sua vida, que é, por 
fim, o objetivo último de todo saber? Por isso, o principal desafio do professor, que trabalha por competências, é criar 
boas atividades capazes de unir teoria e prática, e fazer a regulação do processo de aprendizagem. Sua principal função 
passa a ser a programação de atividades, de projetos e situações-problema, com graus de dificuldade apropriados e com 
previsão dos conteúdos a serem mobilizados na resolução do desafio; até onde for possível, planejar situações inéditas. 
Além das estratégias de ensino-aprendizagem, a avaliação desse processo é outra questão polêmica e velha conhecida 
dos educadores, pois ela envolve muito mais do que a aplicação de instrumentos de verificação e medição.  

Pois bem, quanto à avaliação de competências, o autor afirma que estas somente podem ser verificadas, assim 
como desenvolvidas, na prática. Perrenoud (1999) propõe uma mudança significativa no entendimento da avaliação de 
forma de verificação para mecanismo de regulação. Para realizar a avaliação de competências, é necessária inicialmente 
uma avaliação diagnóstica, a fim de identificar pontos fortes e fracos no conhecimento prévio dos alunos, bem como 
identidade e diversidade entre os alunos quanto ao conhecimento prévio e deste com o conhecimento formal a ser 
tratado no curso.  

Em função dessa avaliação diagnóstica, o professor deve escolher e aplicar as estratégias mais adequadas para 
iniciar o processo, considerando o conhecimento prévio dos alunos. Durante o processo de execução da atividade, o 
professor realiza a avaliação processual ou formativa, visando à regulação do processo ensino-aprendizagem e o 
redirecionamento das estratégias didáticas. A avaliação certificativa é a última a ser efetuada. Na realidade, ela é 
decorrência da avaliação processual e é limitada pelos prazos e condições regimentais do curso.  
 
Elabore um parágrafo-síntese sobre o fragmento que leu. Em seguida, posicione-se quanto ao teor do texto. 

                                                             
3 Fragmento extraído de: NESI, M. J. Desenvolvimento e avaliação de competências no processo ensino-aprendizagem. In: Cad. acad. Tubarão, v. 
1, n. 1, p. 86-100, jan./jun. 2009. Disponível em: http://www.portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/Cadernos_Academicos/article/view/7/7 
 

http://www.portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/Cadernos_Academicos/article/view/7/7


TEXTO/FRAGMENTO 04. Conversando sobre feedback4 
 

Aprendizagem e avaliação andam juntas. Estão imbricadas. Uma auxilia a outra. O feedback é um recurso que 
perpassa as duas, fortalecendo-as. Para isso, é preciso que se tenha o entendimento de avaliação que promova as 
aprendizagens e não esteja a serviço da competição, da classificação e da exclusão. É o que se espera da avaliação 
formativa. 

O feedback costuma ser usado como sinônimo de “devolutiva”. Não considero adequada esta palavra porque 
pode encerrar apenas a ideia de devolução, seja de provas ou outras atividades aos estudantes com ou sem comentários, 
em qualquer época e sem dialogar com eles sobre como atingir os objetivos desejados. Portanto, feedback é a melhor 
palavra e já se encontra em nossos dicionários. 

Pela avaliação se identifica o que cada estudante aprendeu e o que ainda não aprendeu para que, por meio do 
feedback, receba orientação para o prosseguimento das atividades, de modo que nada perturbe seu percurso. 

O artigo “Why giving effective feedback is trikier than it seems”, publicado em Mind/shift: how we will learn, 
de 16/04/2017, comenta trechos do livro How to give effective feedback to yours students, de autoria de Susan 
Brookhart. Esta autora afirma que frequentemente os professores com quem trabalha tentam preencher as lacunas de 
aprendizagem com apenas uma sessão de feedback, de modo que um volume grande de informações é repassado aos 
estudantes. Sua recomendação: primeiramente, elogiar os pontos positivos do trabalho e, em seguida, oferecer uma ou 
duas sugestões para que se eliminem as dúvidas. 

A autora considera que o feedback deve ocorrer quando o estudante tem condições de imediatamente atuar 
sobre ele, não ao final de uma unidade, quando não há mais tempo para ser incorporado. Também é perda de tempo 
para o professor e o estudante o oferecimento de feedback ao final do ano letivo. Obviamente ela se refere à educação 
básica. Estudantes de cursos mais adiantados necessitam, sim, mesmo ao final do ano letivo, receber comentários para 
aperfeiçoar suas futuras produções. 

Cabe destacar que o feedback vincula-se aos objetivos de aprendizagem. 
“Diga aos estudantes como eles se encontram em seu trabalho”, recomenta Brookhart. Isso não significa 

apenas escrever “bom trabalho” ou “necessita melhorar” nas margens dos textos, ela diz. São comentários que não 
oferecem contribuições e que indicam o final da conversação. Sem descrições do que cabe avançar, os estudantes não 
têm as informações necessárias para superar suas fragilidades. 

Brookhart dá exemplo de um feedback desvinculado da escrita de um texto que deveria ser persuasivo. 
Estudantes de uma turma de ensino elementar receberam a incumbência de escrever uma carta à bibliotecária da escola 
depois que um livro foi roubado, enumerando razões para ele ser comprado novamente. Um estudante escreveu um 
parágrafo afirmando que ele era engraçado e continha mistérios, razão pela qual deveria ser novamente adquirido. O 
feedback da professora recaiu quase inteiramente sobre a escrita, o uso de letras maiúsculas e o formato da carta. Ao 
final do texto, a professora escreveu: “acrescente mais”. Este feedback foi classificado como inadequado. O estudante 
pode ter entendido que a professora observou apenas a gramática e o formato da carta, e não as suas ideias sobre 
persuasão, que foi o objetivo da atividade. Segundo a autora, a professora não fez um elogio ao trabalho do estudante, 
que mencionou duas razões que justificariam a compra do livro, o que seria ponto positivo a ser mencionado. O 
conteúdo do feedback poderia ter solicitado ao estudante acrescentar por que o livro era interessante e quais mistérios 
ele apresentava. 

“Os professores que adotam a avaliação formativa solicitam aos estudantes que pensem e não apenas se 
voltam para quão corretos eles estão”, diz a autora. Podemos entender que o que se pretende é que eles pensem e não 
estejam “certos”. 

Brookhart insiste na necessidade de o feedback incluir o reconhecimento dos pontos positivos da produção do 
estudante justificando que, quando a ênfase recai sobre as fragilidades, ele pode tornar-se desmotivador. 

Também o professor se beneficia do feedback, porque tem a oportunidade de formar uma visão geral acerca 
das necessidades mais comuns entre os estudantes, para que possa dar continuidade ao trabalho pedagógico. 
 
 
Elabore um parágrafo-síntese sobre o fragmento que leu. Em seguida, posicione-se quanto ao teor do texto. 
 

                                                             
4 Texto/fragmento extraído de: VILLAS BOAS, B. In: Conversando sobre feedback. Disponível em: 
http://www.benignavillasboas.com.br/conversando-sobre-feedback/ 
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TEXTO/FRAGMENTO 05. A avaliação: peça-chave na comunicação entre alunos e professores5 
 

A avaliação que serve para aprender fundamenta-se na possibilidade de verbalizar pontos de vista, contrastá-
los e acordar novas formas de falar e de fazer. Dito de outra forma, é o meio para conseguir aproximação progressiva 
das representações que aquele eu aprende e aquele que ensina têm sobre os conteúdos. Se se consegue romper as 
rotinas dominantes, a avaliação converte-se na chave que facilita a comunicação entre o professor e o aluno. Todavia, 
ao ser comum a concepção de que o erro é algo ruim que deve ser escondido do olhar do professore e inclusive dos 
colegas, na aula instalam-se práticas de trabalho fundamentadas na cópia, em passar despercebido e em renunciar a 
pensar por si mesmo. Essas práticas impedem que as dificuldades e os erros sejam expressado e identificados, tornando 
impossível sua regulação. 

Para que os alunos percam o medo de se expressar, deve haver uma mudança muito importante nas “regras 
do jogo” que habitualmente são estabelecidas em aula. O erro não deve ser punido, ao contrário, deve ser considerado 
como o eixo do trabalho em grupo. Ao mesmo tempos deve-se poder falar, opinar, contrastar, avaliar... As aulas 
silenciosas não têm sentido algum. 

Não é, pois, estranho que Rosalind Driver (Jiménez, 1988) insista na necessidade de introduzir mudanças 
profundas na gestão e no ambiente das aulas, com o objetivo de possibilitar que todos os alunos expressem suas ideias 
e as discutam sem medo, sejam elas errôneas ou não. Somente se os alunos puderem expressar suas ideias e testá-las, 
poderão identificar possíveis incoerências ou outras formas de atuar. No entanto, para isso, alunos e professores devem 
chegar a reconhecer que aprender não significa repetir enunciados ou práticas “corretas”, mas sim compreender as 
causas das “incorretas”. Geralmente, os alunos não reconhecem o interesse que há em ler os comentários dos 
professores; a eles interessa a nota, mas esta não ajuda a estabelecer um sistema de comunicação útil em aula. Se 
“pensar é ir de erro em erro”, os erros interessam. São parte do processo que conduz à inteligibilidade das coisas, no 
transcurso do qual é fundamental que se possa dialogar na aula sobre eles. Um diálogo que se constitua em um autêntico 
exercício de comunicação entre pessoas que buscam compreender os critérios dos demais e, nessa busca, reconhecer 
pouco a pouco os pontos de vista e as práticas que se deveriam revisar. 
Conclusão 

A condição necessária para que os alunos aprendam a regular suas ideias e práticas é a mudança no status do 
erro. De algo que se tem de esconder, deve passar a ser totalmente normal e positivo em qualquer processo de 
aprendizagem. Aprende-se porque nossas ideias, nossos procedimentos e nossas atitudes podem evoluir. 

O erro é um bom indicador dos processos intelectuais com os quais o aluno enfrenta a realização de uma 
atividade. Quando se percebe sua vertente positiva na aprendizagem, converte-se em algo criativo em vez de destrutivo.  

Esconder as próprias concepções e práticas ou copiar as de outros é o que mais impede a aprendizagem, 
porque é impossível receber ajuda para facilitar a autorregulação. Da mesma forma, penalizar os erros somente conduz 
ao desânimo dos que aprendem (e também do professor). Para que os alunos percam o medo de expressarem-se, devem 
ser produzidas mudanças muito importantes  na gestão da aula e na finalidade que se outorga à avaliação. 

Seria possível pensar que, com o tempo e com os meios de que um professor dispõe, é impossível detectar, 
compreender e ajudar a superar os erros de cada estudante; mas, na realidade, a maioria dos erros importantes são 
comuns a muitos alunos, sua regulação é um problema de organização da aula. Convém considerar que somente quem 
cometeu os erros pode corrigi-los, pois a função do professor é propor ações que ajudem os alunos a se autorregular. 

Por outro lado, os alunos, inclusive aqueles que não cometeram erros, podem aprender com os colegas. Não 
se enganar na realização de uma tarefa não quer dizer que ela esteja bem compreendida e interiorizada. Muitas vezes, 
um aluno, ao confrontar-se com as produções não tão exitosas de outros colegas, compreender por que fez bem e dá 
mais sentido para ideias ou práticas que somente havia intuído. 

Encontramo-nos, assim, diante de uma maneira distinta de conceber a aula e, consequentemente, sua 
organização. Trata-se de geri-la como um sistema no qual os atores possam trocar papéis que normalmente estão 
determinados de forma diferenciada: os alunos podem atuar como professores, os que têm êxito podem aprender com 
os que não têm, e o professor pode aprender de seus alunos lógicas de raciocínio errôneas e estratégias de superá-las, 
estratégias que propõem e aplicam aqueles que estão aprendendo. 
 

Elabore um parágrafo-síntese sobre o fragmento que leu. Em seguida, posicione-se quanto ao teor do texto. 

                                                             
5 Texto/fragmento extraído de: SANMARTÍ, N. O erro é útil para regular a aprendizagem. In: Avaliar para aprender. Porto Alegre: Artmed, 2009. 
Cap. 3, p. 42-44. 

 


