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MÓDULO IV - COMO PROMOVER O SUCESSO DA APRENDIZAGEM DO 

ALUNO E A SUA PERMANÊNCIA NA ESCOLA? 
 
UNIDADE I - Ensinar e Aprender na Escola: O que sabemos hoje? 
 
Objetivos 

• Identificar como a relação entre desenvolvimento e aprendizagem é vista pelas 
diferentes correntes psicológicas. 

• Relacionar os princípios básicos que orientam a prática pedagógica 
contemporânea. 

• Destacar a motivação como fator central na escola de qualidade. 
 
Os educadores precisam conhecer os pressupostos básicos de construção de 
conhecimentos na escola, bem como os fatores que facilitam a aprendizagem daqueles 
que a freqüentam. 
A escola deve promover o desenvolvimento cognitivo, afetivo e moral dos estudantes. 
Para que isso ocorra, a equipe escolar deve perceber como se dão as relações entre 
desenvolvimento e aprendizagem.  
  
As visões acerca da relação entre desenvolvimento e aprendizagem 
 
Behaviorismo – defende que o ambiente em que vivemos é a variável mais forte na 
formação dos seres humanos. Também acreditam na aprendizagem e argumentam que 
toda vez que aprendemos também nos desenvolvemos. 
 
Interacionista – acreditam na relação estabelecida entre os seres humanos e o ambiente 
em que vivem. A formação humana resulta da ação do sujeito sobre o ambiente em que 
vive. (Construtivismo - Piaget). 
 
Nos tornamos sujeitos humanos apenas na interação com outros seres humanos. 
(Sociointeracionismo - Vygotski). 
 
A aprendizagem precede o desenvolvimento na medida em que, ao aprender, 
construímos novos níveis de desenvolvimento.  
É por meio da relação interpessoal que se tem acesso à experiência coletiva, o que leva 
à reorganização, à reformulação e à ampliação do próprio conhecimento. 
Para os interacionistas o bom ensino é aquele que incentiva o aparecimento de novas 
formas de pensar, sentir e perceber o real, permitindo aos alunos acesso a novos níveis 
de aprendizagem. 
 
 
 



Para a visão sociointeracionista toda criança apresenta dois níveis de desenvolvimento: 
• Àquilo que a criança já alcançou 
• Ao que pode vir a alcançar caso receba estímulo e apoio. 

 
Nova visão do aluno, nova visão do ensino 
 

Visão Tradicional Visão Atual 
Aluno passivo Aluno ativo 
Professor como detentor e transmissor do 
saber 

Professor como mediador 

Ênfase na memorização Ênfase na exploração e na descoberta 
Meta: recepção e retenção dos conteúdos 
da aprendizagem, sem incorporar 
necessariamente uma visão crítica do 
mundo em que vive. 

Meta: apropriação e compreensão dos 
conteúdos das aprendizagens, bem como 
desenvolvimento do raciocínio e do 
pensamento. 

 
Os Dez Princípios da Aprendizagem 
 
1-A história particular do aluno deve ser considerada no processo de ensino 
2-Autoconceito do aluno influi em sua capacidade de aprender 
3-A aprendizagem deve ser significativa 
4-Motivação 
5-Elogios 
6-A aprendizagem vivenciada é duradoura 
7-As aprendizagens precisam se repetir para serem dominadas 
8-A aprendizagem é mais sólida quando se conhecem os erros cometidos 
9-Entender o estilo cognitivo do aluno 
10-Aprender a aprender 
 
Como Manter o Estudante Motivado 
 

• Sala de aula organizada 
• Professores pacientes e competentes para lidar com o erro do estudante 
• Aprendizagem desafiante 
•  As tarefas devem ser interessantes e valer a pena 
 
 

UNIDADE II – Trabalho Pedagógico: Aí está o foco 
 
Para que haja desenvolvimento e aprendizagem é preciso que cada professor, com 
diferentes formas de atuar, dê a sua cota de trabalho, levando os estudantes e os 
docentes a sentir que existem coesão de idéias e responsabilidades compartilhadas. 
Objetivos comuns fazem todos percorrer um só caminho; conteúdos escolares 
articulados impedem a fragmentação do ensino e promovem a aprendizagem 
significativa. Uma boa escola é constituída por uma equipe de profissionais 
envolvidos e comprometidos com seu ofício. 
A principal razão de ser da escola é a aprendizagem de todos os estudantes. Sua 
autonomia não pode ser simplesmente decretada por lei. É preciso que ela seja 
construída e implementada no trabalho coletivo e diário de cada escola. 



É preciso que os espaços escolares sirvam como mais um estímulo que aguce a 
curiosidade e o interesse pela busca do conhecimento.  
A LDB, que, visando à formação básica do cidadão, dispõe para o ensino 
fundamental que a escola deve promover: 
 

• O desenvolvimento da capacidade de aprender a  partir do domínio da 
leitura, da escrita e do cálculo; 

• A compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da 
tecnologia, das artes e dos valores, sobre os quais se baseia a sociedade; 

• O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a 
aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores; 

• O fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana 
e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. 

 
O currículo formal precisa ser reorganizado para se adequar à realidade de cada escola, 
articulando-se às necessidades dos alunos, às opções dos professores, à distribuição das 
disciplinas no quadro curricular, à divisão do tempo diário para as aulas, aos materiais e 
recursos disponíveis. 
 
O currículo real só pode servir de ferramenta para os alunos compreenderem o mundo 
se seus conhecimentos forem apropriados ativamente, por meio de um ensino bem 
ministrado. 
O currículo real só provocará mudanças culturais nos alunos na medida em que traduza 
em práticas concretas no interior da escola, na sala de aula, relacionadas a situação e 
problemas do dia-a-dia. 
 
A contribuição da escola é a de implementar um projeto de educação comprometido 
com o desenvolvimento das competências e habilidades que permitam ao indivíduo  
intervir na realidade para transformá-la. 
 
O objetivo da escola é ser um espaço no qual os alunos adquiram compreensão de seu 
mundo e de seu tempo, é preciso organizar seus espaços de aprendizagem e otimizar o 
uso do tempo, facilitar a ocorrência do trabalho coletivo e propiciar condições para que 
todos se envolvam na discussão sobre o currículo: o que e como ensinar. 
 
 
UNIDADEIII – Prática Pedagógica: todo cuidado é pouco! 
 
 
As equipes escolares que fazem a diferença trabalham como um time: de forma 
integrada, articulada, planejada. 
 
A rotina escolar deve ser usada em proveito dos estudantes e do professor. 
É importante estabelecer as regras do jogo, definindo direitos e deveres que regularão o 
cotidiano em sala de aula. 
A sala de aula precisa ser um lugar bonito e organizado. 
A construção do conhecimento é um processo coletivo, que envolve alunos, professor e 
conteúdos de aprendizagem. 
O bom professor é aquele que sabe que: 



• Os alunos não são nem moldados, nem controlados pelo ambiente, mas ativos e 
participativos em sua forma de interagir com os meios físico e social. 

• A aprendizagem não decorre unicamente de seus ensinamentos, nem da 
metodologia que adota, mas envolve também os conhecimentos, as capacidades 
prévias dos alunos, suas percepções, motivações, expectativas e atitudes diante 
dos professores e do ensino. 

 
O professor eficiente é aquele, que quando interage com seus estudantes, segue um 
roteiro cujos principais pontos são: 
 

• Estabelecer a rotina e as regras de conduta a serem seguidas por todos. 
• Conhecer bem os alunos: suas competências, seus conhecimentos e habilidades, 

bem como suas referências socioculturais e seus interesses. 
• Preparar bem a aula, articulando o que os alunos conhecem e os conteúdos que 

precisam ser aprendidos, imprimindo fluidez e ritmo nas lições. 
• Introduzir um conteúdo novo fazendo perguntas, problematizando situações, 

verificando quais são as hipóteses dos alunos sobre o assunto. 
• Empregar tarefas diversificadas, compatíveis com o nível de dificuldade dos 

alunos e adequadas ás suas necessidades. 
• Oferecer material de consulta variado e relevante. 
• Criar condições para os alunos sistematizarem os conteúdos aprendidos, usando 

estratégias de fixação e, em especial, de aplicação dos novos conceitos. 
• Incentivar o pensamento independente. 
• Encorajar a autonomia do aluno. 
• Abrir possibilidades efetivas de obtenção de ajuda para todos. 
• Avaliar sistematicamente a aprendizagem. 
• Fazer dos erros cometidos pelos alunos oportunidades de aprendizagem. 
• Propiciar ocasiões para recuperação e reforço da aprendizagem. 
• Retomar os conteúdos aprendidos antes de introduzir novos. 

 
A linguagem, articulada com  o pensamento, permite que significados sejam dados ao 
mundo a nossa volta. 
 
 
UNIDADE  IV – Avaliação: prática a favor dos alunos ou contra eles? 
 
 
Só enviamos crianças e jovens à escola porque acreditamos que ele pode mudar as 
pessoas, fornecendo-lhes instrumentos para pensar, sentir e agir de forma nova em 
relação a si mesmos e à realidade em que vivem. 
 
Os mitos que cercam a avaliação escolar e que precisam ser derrubados: 
 

• Os estudantes não podem passar de ano, caso não dominem a matéria que foi 
dada. 

• Se todos os estudantes forem promovidos, acaba o estímulo dos mais esforçados 
e aumenta o desinteresse dos menos estudiosos. 

• A qualidade do ensino diminui se todos os estudantes são promovidos. 
• Quando todos os alunos são promovidos, muitos passam sem saber nada. 



• O estudante obrigado a repetir a série, acaba tendo benefícios: aprende a 
valorizar a escola, ganha em maturidade e passa a se esforçar mais. 

• Turmas heterogêneas, em que uns sabem mais e outros muito pouco, 
impossibilitam um trabalho pedagógico de qualidade. 

• Quando todos os alunos sabem que vão passar, o professor perde a autoridade. 
 
 
A avaliação do desempenho dos alunos deve ser entendida sempre como um 
instrumento a serviço da aprendizagem, da melhoria do ensino, de novas práticas 
educativas, dos conhecimentos de nossos alunos. Avaliamos também pra esclarecê-los a 
respeito de seus pontos fortes e fracos, dos conteúdos que merecem mais atenção, onde 
devem centrar esforços. 
 
Uma avaliação positiva é aquela que serve para: 
 

• Ajudar os estudantes a serem bem sucedidos na escola e a terem acesso a todas 
as oportunidades educacionais disponíveis. 

• Capacitar professores que precisam se atualizar quanto aos conteúdos ou aos 
métodos de ensino. 

• Diagnosticar as dificuldades do processo de ensino-aprendizagem e tomar 
decisões para superá-las, sem medo de inovar. 

• Maximizar os resultados escolares, fornecendo aos alunos experiências de 
aprendizagem interessantes, nas quais possam adquirir conhecimentos relevantes 
e exercitar suas habilidades intelectuais. 

• Fazer da escola uma comunidade de aprendizagem. 
 


