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A questão fundamental para o professor de 
todos os tempos é:

COMO O ALUNO APRENDE, 
COMO ENSINAR E

COMO AVALIAR A APRENDIZAGEM



COMO O ALUNO APRENDE.

O que é aprender?

O conceito de aprendizagem depende do modelo que se
escolhe para analisar o processo do aprender.

- O papagaio aprende a falar.

- O cachorro aprende a sentar, deitar, fingir de morto, guiar 
o cego, etc.

- O cavalo aprende a saltar e a marchar.

O ANIMAL APRENDE PARA SOBREVIVER



O ALUNO APRENDE ... DEPENDE DO MODELO!

• “Se aprendemos no nosso dia a dia, nós o 
fazemos sempre nas relações sociais, em 
diferentes grupos sociais e com propostas e 
objetivos diferentes.

• Não aprendemos apenas para sobreviver
como os animais, mas para ser, num 
processo de socialização / hominização.



Segundo Ausubel ...

• “Aprendizagem significa organização e integração de 

material na estrutura cognitiva do sujeito.”

e

• “Estrutura cognitiva é o conteúdo total de ideias de um
certo sujeito, organizadas por ele; com essa estrutura o
sujeito ancora novos conhecimentos para se desenvolver
cognitivamente.”

• “Para ele [Ausubel] o fator isolado que mais influencia a
aprendizagem é aquilo que o aluno já sabe (cabe ao
professor identificar isso e ensinar de acordo)” .



Aprender ... Para professor e para aluno.

• “Se, para professores, a atividade de aprender pode 
ser identificada pelas funções de adquirir, assimilar, 
incorporar, captar, absorver, internalizar ...

• Os alunos acabam se tornando

• ... assimiladores, repetidores, aplicadores de 
fórmulas e técnicas de multiplicar e dividir. ” (M.C. 
Tacca, F. Rey)

• E O RESULTADO É REGISTRADO EM UMA NOTA!



O RESULTADO REGISTRADO EM UMA NOTA

• “esta (a nota) é, sem dúvida, o termômetro 
que, na comunidade escolar, identifica o 
valor de cada um”.

• Nesse contexto, a nota diz o que o aluno é:

– Nota 10 : ótimo

– Nota 7  : bom

– Nota 5 : mediano

– Nota menor que 5 : fraco/reprovado.



Aprendizagem na teoria da subjetividade (Albertina 
Martinez e Fernando Rey)

• Aprendizagem reprodutiva - memorística (faz do aluno agente 

passivo um assimilador, repetidor, memorizador, aplicador de fórmulas)

• Aprendizagem compreensiva (faz do aluno um pensador, 
agente ativo de sua aprendizagem, questionador,)

• Aprendizagem criativa (faz o aluno ir além do que assimilou e 
compreendeu; faz dele um criador de novas soluções para 
problemas velhos e novos)



Situação complexa: 
como o aluno aprende.

SSC

P

A

SSCA

P

MODELO TRADICIONAL
MODELO DA CONSTRUÇÃO 

INTERATIVA DO CONHECIMENTO

SSC (saberes socialmente construídos);   P(professor)    A (aluno)



Como o aluno aprende?

A apropriação do 
conhecimento ocorre 
por um processo 
construtivo 
sóciointeracionista, 
segundo o esquema ao 
lado.

É a dialética

(diálogo)

CP: concepções prévias

CE: concepções 
escolares

C.E.C.P.



Analisando o problema da linguagem no caso da 
“determinação da área de um triângulo”.

• Ensina-se que a fórmula geral para achar a área de um triângulo é 
“base vezes a altura dividido por dois”.  (A = b . h/2).

• Esta informação dependerá da compreensão dos conceitos de 
poligonal, polígono, triângulo e de área.

• Qual das figuras abaixo é um triângulo? Depende dos conceitos!

Figura 11 Figura 2



“Número primo é todo aquele que só é divisível por si mesmo e pela 
unidade”. Será mesmo? Por que PRIMO? Existem números TIOS ?

Fatore o número 72:

72     2

36     2  

18     2 

9     3

3     3

1

Achamos os números
primos 2 e 3.

Por que são números primos?

2   : 2 . 4 . 6 .8 . 10 . 12 . …

3   : 3 . 9 . 15 . 21 . 33…

5   : 5 . 25 . 35. 55 … 

7   : 7 . 49 . 77 … 

11 : 11. 121. 143 ..

13 : 13 .169 . …



COMO ENSINAR: COMO AGE O MEDIADOR

Conhecendo psicossocialmente seus alunos.
Conhecendo cognitivamente seus alunos.
Definindo, com clareza, objetivos de ensino.
Definindo objetivos para avaliação da 

aprendizagem.
Escolhendo estratégias  adequadas na 

intervenção pedagógica.
Sabendo perguntar (“O que você quis dizer 

com isso”).
Sabendo ouvir, para identificar o repertório 

discursivo do aluno (linguagem).



Fundamentos didático-pedagógicos

APRENDER
- Aprender é construir

significados.
- O aluno é construtor de 

seus conhecimentos.
- O aluno aprende na

medida que interage com 
os saberes socialmente
construídos, com a 
mediação do professor.

ENSINAR 
- Ensinar é oportunizar a 

construção de 
conhecimentos.

- A competência no ensinar
deve respeitar as 
características psico-
sociais e cognitivas dos 
alunos.

- O professor deve priorizar
a aprendizagem
significativa de conteúdos
relevantes.



COMO AVALIAR A APRENDIZAGEM

GRANDES QUESTÕES: 
1) Será que nossos alunos transformam informações em

conhecimentos? 

- m diante de p e de b

2)As informações que passamos são corretas?

- O que é uma ilha? 

- Qual a fórmula para achar a área de um triângulo?

3) Em nossas provas cobramos informações ou avaliamos
a construção de conhecimentos?



PROVA…Um momento privilegiado de aprendizagem,
não um acerto de contas.

Todo conhecimento é:

- uma produção social;

- uma representação de mundo;

- resultante das experiências do sujeito;

- construído pelo sujeito com a mediação do 
professor.



PROVAS NA LINHA TRADICIONAL

Exploração exagerada da memorização e repetição 
mecânica.

Falta de parâmetros para correção

Utilização de palavras de comando sem precisão 
de sentido no contexto

(como, comente, caracterize, quais, dê sua 
opinião, desevolva, disserte, ...)



PROVAS  NA PERSPECTIVA DA CONTRUÇÃO INTERATIVA DO 
CONHECIMENTO 

Contextualização do conteúdo estudado

Utilização de parâmetros para correção

Exploração da capacidade de leitura e escrita

Proposição de questões operatórias e não 
meramente “transcritórias”

Utilização de linguagem “de aproximação”.



Análise de questões encontradas em provas:

1. Relacione o nome das aranhas venenosas:

1. aranha marrom (   ) Latrodectes

2. armadeira (   ) Lycosa

3. tarântula (   ) Loxóceles

4. viuva negra (   ) Ortognata

5. Caranguejeira (   ) Phoneutria

2. Cite todas as capitanias hereditárias e seus
respectivos donatários.



3. COMPLETE: As cidades Finícias eram chefiadas por
um _______, que governava com o apoio de 
________, como os ______, os _______ e os
membros do _____.

4. Pela manhã os funcionários da cantina colcaram na
geladeira 72,3 latas de refrigerante para gelar. À
tarde foram colocadas 8,7 latas. Quantas latas
foram colocadas na geladeira?

5. A área da superfície da Terra é cerca de … Km2.



QUESTÕES COM PROBLEMAS DE LINGUAGEM NO 
COMANDO

QUESTÃO: Como é a organização das abelhas numa colméia?

RESPOSTAS: “É joia”; “É maravilhosa”; “É muito legal”.

OUTRA FORMA DE PERGUNTAR:

Vimos, em nossas aulas de ciências, como é maravilhosa a
organização das abelhas numa colmeia, pois cada grupo de elementos
da colmeia tem uma função específica, para que o todo funcione em
harmonia. Partindo desta ideia:

a) Escreva a função de, ao menos, quatro grupos de elementos da 
colmeia;

b) Faça um paralelo entre o funcionamento da colmeia e o de nossa
escola, no tocante ao cumprimento das funções de cada um.



Questão não ética ... (em Tocantinópolis-TO)

QUESTÃO: O Oceano Atlântico banha a costa brasileira desde 
______ até _______

RESPOSTA: Desde ANTES DE CRISTO até HOJE

OUTRA FORMA DE PERGUNTAR:

“A costa brasileira é banhada pelo Oceano Atlântico indo 
desde o estado do _________ até o estado do 
___________.



Cuidado com a linguagem ...

QUESTÃO: Quais são os três Poderes da República e qual sua 
obrigação?

RESPOSTA: Poder Legislativo, Poder Executivo e Poder 
Judiciário e minha obrigação é estudar os três.

SUGESTÃO: Quais os três poderes da República? Explique qual 
a obrigação fundamental de cada um deles.



A criança opera no concreto ... centração

• Questão: “Você tinha 10 balas, ganhou outras 
20 balas. Você ficou com ______”

• Resposta: “ ... TENTE”. 

• Sugestão:

“Você tinha 10 balas, ganhou outras 20 balas. 
Você ficou com ______ balas.



QUESTÃO: 

“Comente a frase de Sócrates: conhece-te a ti mesmo”.

RESPOSTA DA ALUNA:

“Acho uma frase muito profunda, tão profunda que nem
consigo captar seu real significado. Mas acho que Sócrates
estava certo quando disse a frase, pois sendo um sábio não
teria dito besteira. Assim, mesmo que eu nada entenda do
que ele disse, tenho certeza que a frase tem um grande
significado em todos os aspectos em que for analisada.”



OUTRA FORMA DE PERGUNTAR:

No estudo que fizemos em Filosofia da Educação,
afirmamos que , para haver o desenvolvimento do
indivíduo para a cidadania é preciso que ele conheça seu
contexto social. Além disso, que ele tenha um profundo
conhecimento de si mesmo. Nos debates que fizemos em
aula, citamos a frase atribuída a Sócrates: “conhece-te a ti
mesmo”. Partindo desta frase e das discussões feitas em
aula sobre o assunto, explique o significado da frase no
contexto da Filosofia da Educação.



QUESTÃO:
“Onde se encontram as brânquias do camarão?”

RESPOSTA:
“ No corpo dele.”

OUTRA FORMA DE PERGUNTAR:

Vimos que as brânquias são elementos essenciais para a 
vida do camarão. Vimos também que, por este motivo, 
elas se encontram num lugar específico de seu corpo. 
Descreva a localização.



QUESTÃO:

“Em quantas partes se divide o corpo de um crustáceo”?

RESPOSTA:

“ Depende da cacetada.”

OUTRA FORMA DE PERGUNTAR:

Estudamos que nosso corpo se divide em cabeça, tronco e 
membros (superiores e inferiores). Da mesma forma, o 
corpo dos crustáceos tem também uma divisão, que 
utilizamos para estudar os mesmos. Escreva o número de 
partes e cite a principal característica de cada uma.



Parece brincadeira …

x
3

4

Tá aqui

Na figura ao lado, o “x” 
representa o valor da 
medida da hipotenusa do 
triângulo retângulo. 
Aplicando o Teorema de 
Pitágoras, calcule o valor 
do “x”.

Encontre o x



O MODELO DA CONSTRUÇÃO INTERATIVA DO CONHECIMENTO, EM BUSCA 
DO DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS.

O QUE É SER 

UM PROFESSOR COMPETENTE?

COMPETENTE PARA:

- Preparar aulas

- Ministrar aulas

- Avaliar a aprendizagem



Super, hiper, truper importante …

Competência não se alcança;

desenvolve-se.

Competência é fazer bem o que nos propomos a fazer



COMPETÊNCIA:

Capacidade do sujeito de mobilizar
recursos visando abordar e resolver uma 

situação complexa.

Desempenho versus competência
O desempenho é indicador de competência. 

Desempenho fraco não é, necessariamente, sinônimo
de falta de competência.



Analise as afirmações abaixo e assinale com V as que são verdadeiras, e F as que
são falsas tendo em vista o conceito de competência que apresentamos. 

(Coloque PS quando pode ser ou verdadeira, ou falsa.)

1.(  ) Neymar Jr é competente para jogar futebol.

2.(  ) O Fred é competente para jogar futebol.

3.(  ) O Neymar Jr tem mostrado, com seu desempenho, maior
competência que o Fred para jogar futebol.

4.(  ) O Neymar Jr é mais competente que o Gustavo Kuerten.

5.(  ) Não podemos afirmar que um médico é mais competente do que um
advogado, pois eles enfrentam situações complexas diferentes.



O MODELO VM (Vaskowsky Morettowsky)
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1o. PILAR: conteúdos
Fundamentos da educação na Perspectiva Construtivista

“APRENDER é construir significados.

ENSINAR é oportunizar esta construção.” 
(Vascowsky Morettowsky)



Um papel social da escola

Ajudar a formar

GESTORES DE INFORMAÇÕES,

e não

MEROS ACUMULADORES DE DADOS.

(Quem acumula dados é o computador. O gestor analisa 
situações do ponto de vista técnico, social, político e ético.)
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2o. PILAR: habilidades

• Habilidade é o saber fazer.

• Habilidades relacionam-se a conteúdos 
procedimentais.(Podem ser físicas ou mentais)

• A escola deu ênfase no desenvolvimento de 
habilidades, em detrimento do desenvolvimento 
de competências (tabuada; verbos irregulares; 
números primos; produtos notáveis, m diante 
de p e b, etc.).



HABILIDADES BÁSICAS PARA ABORDAR UMA SC.

• Compreender a situação complexa.

– Identificar variáveis endógnas e exógenas; relacionar elementos
relevantes; comparar com concepções prévias; etc.

• Planejar a abordagem e solução.

– Visualizar possíveis métodos para solução; selecionar estratégias e 
recursos.

• Executar o planejamento.

– Executar o planejado, com o foco no modelo pedagóco da 
reflexão-na-ação.

• Analisar criticamente a solução encontrada.

– Fazer a crítica da solução encontrada; comparar com experiências
anteriores; imaginar alternativas.



HABILIDADES: níveis de complexidade, segundo a 
Taxionomia de Benjamin S. Bloom

I. Domínio Afetivo: acolhimento; resposta; 
valorização; organização; caracterização por 
um valor ou sistema de valores. 

II. Domínio Cognitivo: conhecimento; 
compreensão; aplicação; análise; síntese; 
avaliação.
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3o. Pilar: a linguagem

FUNDAMENTO:

Nenhuma palavra tem sentido em si mesma,

quem lhe dá o sentido

é o contexto no qual é utilizada.

No porto, um navio brasileiro entrava um navio italiano.

Com duas vírgulas e um ponto reescreva a frase dando-lhe sentido: 

“Maria toma banho porque sua mãe disse ela pegue a toalha.

“Maria toma banho porque sua. Mãe, disse ela, pegue a toalha.”



Função da linguagem

A função da linguagem é ligar contextos

Contexto professor       Contexto Aluno

objeto do                      âncoras para

conhecimento                   construção

linguagem
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4o. Pilar: valores culturais

• Os valores culturais estabelecem âncoras para a
linguagem e para a construção de
representações.

• Toda situação complexa está relacionada a
valores culturais, que devem ser analisados,
compreendidos e respeitados. Deles derivam a
ética e a moral dos grupos sociais.
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5o. Pilar: administração do emocional
(envolvimento afetivo)

• A solução de situações complexas pode ficar comprometida
se o sujeito não souber administrar seu emocional e o dos
outros, se for o caso.

• Ao dar aula: a (in)disciplina está intimamente relacionada à
administração do emocional.

• Na aprendizagem, o medo, a insegurança, a tensão frente á
pergunta bloqueia a capacidade do aluno aprender. Ele
ficará sempre pensando “o que o professor acha que é
certo?”, “o que o professor quer que eu responda?”, “se eu
errar, vou passar vergonha”, “não posso inventar coisas”,
“fico com vergonha de dizer que não sei”.



E como reagem os professores nas palestras?

A mesma insegurança de alunos aparece nas 
palestras quando faço perguntas aos professores:

- “Não sei se estou certo mas acho que ...”

- “Não tenho certeza, mas penso que ...”

- “Pode ser que eu esteja errado, mas ...”

E olham para o palestrante esperando a “resposta 
certa” (da mesma forma que os alunos olham para 
o professor).
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Super, hiper, truper importante …

Competência não se alcança;

desenvolve-se.
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A ÉTICA

COMO PANO DE FUNDO DO

DIA  A DIA DO 

EDUCADOR COMPETENTE.



MORAL

ÉTICA

Conjunto de normas e regras 
que visam a harmonia do 

grupo social.

Conjunto de princípios e 
valores presente nas relações 

humanas



Questão fundamental da ética

utilitarista.

QUAIS AS 
CONSEQUÊNCIAS 

DE MINHAS AÇÕES



SITUAÇÃO COMPLEXA: jogo de futebol.
Ser um jogador competente.

- Cada partida é única.

- Um time pode se programar para “surpreender” o 
adversário.

- Cada jogador não pode ter absoluta certeza que as 
orientações do técnico poderão ser executadas na íntegra, 
pois “não foi combinado com o adversário.

- Os jogadores deverão improvisar. Na improvisação vão 
mostrar a competência.

- Jogador competente sabe agir, não apenas fazer.



SITUAÇÃO COMPLEXA: Corrida de Fórmula I.

Ser um piloto competente.

- Cada corrida é única.

- Há elementos comuns, repetitivos, previsíveis,etc.

- Há elementos imprevisíveis, inesperados, singulares 
(estourou um pneu; perdeu aerofólio; ...). A análise da 
situação deve ser feita pelo piloto em poucos segundos 
para rápida tomada de decisão.

- A competência não é só do piloto. É da equipe.

- O que diferencia Lewis Hamilton e Sebastian Vettel, de 
Rubinho, de Massa, de Bruno Senna e de tantos outros 
que estão sempre “presentes” não nunca vencem?

- Piloto competente sabe agir, não apenas fazer.



SITUAÇÃO COMPLEXA: ministrar uma aula.
O professor competente.

- Cada aula é única/singular.

- Mesmo que o professor dê a mesma matéria em quatro
turmas de 1º ano do EM, ele não “dará a mesma aula”.

- A cada pergunta diferente, o professor dará uma nova
resposta e flexibilizará seu planejamento.

- Flexibilizar é agir com competência, administrando a
complexidade por meio do uso de recursos incorporados
pelo sujeito (saberes, habilidades, linguagens,
experiências, etc.) e objetivados (máquinas,
documentos, internet, banco de dados).

- Professor competente sabe agir, não apenas fazer.



Concluindo com Guy Le Boterf

O profissional não pode saber tudo. Ele deve saber

mobilizar na hora certa não somente seus próprios
conhecimentos e habilidades, mas também os de suas redes
profissionais. O saber e o saber-fazer de um profissional não
se situam apenas em sua pessoa. Estão ligados a toda uma
rede de relações pessoais, de pessoas-recursos, de bancos de
dados, de cadernetas de anotações, de livros ao alcance da
mão, do que as vezes é chamado de “o quarto cérebro”. Ele
deve dar conta da natureza distribuída do saber e de sua
aquisição. O profissional não é competente sozinho. Uma das
questões mais importantes na engenharia das competências
é saber com quem e com o que uma pessoa é competente.


