
Os enigmas do Ensino/Aprendizagem na Os enigmas do Ensino/Aprendizagem na 
escola: decifrandoescola: decifrando--os a partir do Vestibularos a partir do Vestibular



erroserros

concepconcepçções alternativas        Dificuldade    ões alternativas        Dificuldade    
dede

AprendizagemAprendizagem

MetMetááfora do Icebergfora do Iceberg



Dificuldade de Aprendizagem            a natureza da Dificuldade de Aprendizagem            a natureza da 
relacionada com                              disciplinarelacionada com                              disciplina

pensamento pensamento ee
processos mprocessos mentaisentais
dos estudandos estudantestes
processo deprocesso de ensinoensino



Dificuldades relativas ao ensinoDificuldades relativas ao ensino

�� Pouca sistematizaPouca sistematizaçção do conteão do conteúúdodo

�� Compreensão da natureza do conhecimento Compreensão da natureza do conhecimento 
escolar.escolar.

�� MemorizaMemorizaçção em detrimento da compreensão. ão em detrimento da compreensão. 

�� ApresentaApresentaçção do conhecimento como produto.ão do conhecimento como produto.

�� Não facilitar a construNão facilitar a construçção de sentidos ão de sentidos 
(compreensão).(compreensão).

�� FragmentaFragmentaçção dos conteão dos conteúúdos.dos.



Dificuldades relativas ao ensinoDificuldades relativas ao ensino

�� ExercExercíícios cios vsvs situasituaçção problema.ão problema.

�� Ativismo no uso de estratAtivismo no uso de estratéégias de ensino de gias de ensino de 
forma indiscriminada(projeto, contextualizaforma indiscriminada(projeto, contextualizaçção ão 
etcetc).).

�� Não oportunizar as relaNão oportunizar as relaçções ões 
pensamentos/linguagem.pensamentos/linguagem.

�� Não desenvolver as habilidades bNão desenvolver as habilidades báásicas da sicas da 
aprendizagem.aprendizagem.

�� ConcepConcepçção das disciplinas de estudantes e ão das disciplinas de estudantes e 
professores.professores.



Dificuldades relativas aos processos de pensamento Dificuldades relativas aos processos de pensamento 
dos estudantesdos estudantes

�� Estabelecer relaEstabelecer relaçções.ões.

�� EstratEstratéégias gias metacognitivasmetacognitivas..

�� RaciocRaciocíínio lnio lóógico (identificar, comparar, classificar, gico (identificar, comparar, classificar, 
etc).etc).

�� Uso de diferentes tipos de linguagens.Uso de diferentes tipos de linguagens.

�� Representar relaRepresentar relaçções/construir grões/construir grááficos/interpretar ficos/interpretar 
equaequaççõesões

�� EstratEstratéégias na solugias na soluçção de problemasão de problemas

�� Estabelecer sentidosEstabelecer sentidos



Dificuldades relativas aos processos de pensamento Dificuldades relativas aos processos de pensamento 
dos estudantesdos estudantes

�� OperativismoOperativismo llóógicogico

�� Não ruptura entre diferentes tipos de Não ruptura entre diferentes tipos de 
conhecimentos (uso de um ou de outros conhecimentos (uso de um ou de outros 
indiscriminadamente).indiscriminadamente).

�� RelaRelaçções de continuidade/descontinuidadeões de continuidade/descontinuidade

�� Tendência a usar explicaTendência a usar explicaçções metafões metafíísicas de sicas de 
senso comum.senso comum.

�� Dificuldades de transferir a aprendizagem.Dificuldades de transferir a aprendizagem.

�� Pensamento abstrato.Pensamento abstrato.



Dificuldades relativas Dificuldades relativas àà natureza das disciplinasnatureza das disciplinas

CIÊNCIAS NATURAIS E MATEMCIÊNCIAS NATURAIS E MATEMÁÁTICATICA
1.1. DomDomíínio das operanio das operaçções bões báásicas.sicas.
2.2. Estabelecer relaEstabelecer relaçções complexas ões complexas 

entre varientre variááveis e constantes.veis e constantes.
3.3. Reconhecimento de situaReconhecimento de situaçções ões 

problemas.problemas.
4.4. RaciocRaciocíínio lnio lóógico.gico.



CIÊNCIAS NATURAIS E CIÊNCIAS NATURAIS E 
MATEMMATEMÁÁTICATICA

1.1. Interpretar construir grInterpretar construir grááficos.ficos.
2.2. RelaRelaçções do ões do micromundomicromundo//macromundomacromundo

//mesomundomesomundo..
3.3. Uso de modelos e teorias.Uso de modelos e teorias.
4.4. AmbigAmbigüüidade e limitaidade e limitaçções no uso da linguagem ões no uso da linguagem 

ququíímico: termos, smico: termos, síímbolos, fmbolos, fóórmulas, rmulas, 
representarepresentaçções grões grááficas.ficas.

5.5. Dificuldade de transferência da aprendizagem.Dificuldade de transferência da aprendizagem.
6.6. Dificuldades para compreender processos que Dificuldades para compreender processos que 

exigem ser pensados atravexigem ser pensados atravéés de etapas s de etapas 
relacionadas.relacionadas.

7.7. ConstruConstruçção de modelos hão de modelos hííbridos alternativos.bridos alternativos.



CIÊNCIAS NATURAIS E CIÊNCIAS NATURAIS E 
MATEMMATEMÁÁTICATICA

1.1. Identificar problemas.Identificar problemas.

2.2. Reconhecer variReconhecer variááveis relevantes ao problema.veis relevantes ao problema.

3.3. Estabelecer relaEstabelecer relaçções causa efeito. (inversas e de ões causa efeito. (inversas e de 
multivariavelidademultivariavelidade). ). 

4.4. Descrever fatos, processos, observaDescrever fatos, processos, observaçções.ões.

5.5. Decidir e trabalhas com as unidades de medidas, Decidir e trabalhas com as unidades de medidas, 
ananáálises dimensional, transformalises dimensional, transformaçções.ões.

6.6. Não ter um pensamento em termos de experimento.Não ter um pensamento em termos de experimento.

7.7. Tabelas, interpretar, representar dados.Tabelas, interpretar, representar dados.

8.8. Argumentar, conferir, comunicar. Argumentar, conferir, comunicar. 



LINGUAGEM E SEUS CLINGUAGEM E SEUS CÓÓDIGOSDIGOS

1.1. Uso dos conhecimentos disciplinares na soluUso dos conhecimentos disciplinares na soluçção de ão de 
situasituaçções.ões.

2.2. RedaRedaçção.ão.

3.3. Compreensão.Compreensão.

4.4. ArgumentaArgumentaçção.ão.

5.5. Uso das normas da lUso das normas da lííngua culta.ngua culta.

6.6. Erros de ortografia, concordância verbal, acentuaErros de ortografia, concordância verbal, acentuaçção, ão, 
coesão. coesão. 

7.7. InterpretaInterpretaçção viciosa (uso de esquema prão viciosa (uso de esquema préé--definido)definido)



LINGUAGEM E SEUS CLINGUAGEM E SEUS CÓÓDIGOS.DIGOS.

1.1. Transferir conhecimento do cotidiano para a situaTransferir conhecimento do cotidiano para a situaçção ão 
disciplinar.disciplinar.

2.2. Dificuldades para relacionar diferentes linguagens.Dificuldades para relacionar diferentes linguagens.

3.3. Diferenciar e redigir textos dissertativos e Diferenciar e redigir textos dissertativos e 
argumentativos.argumentativos.

4.4. Falta de coerência, coesão e proposiFalta de coerência, coesão e proposiçção discursiva.ão discursiva.



CIÊNCIAS HUMANASCIÊNCIAS HUMANAS

1.1. Não ter um pensamento abstrato adequado.Não ter um pensamento abstrato adequado.

2.2. Pensamento analPensamento analíítico, reflexivo.tico, reflexivo.

3.3. Estabelecer relaEstabelecer relaçções temporais, relaões temporais, relaçções de ões de 
causalidade e causalidade e multicausalidademulticausalidade, rela, relaçções de espaões de espaçço/ o/ 
tempo.tempo.

4.4. Uso da linguagem do cotidiano em detrimento do uso Uso da linguagem do cotidiano em detrimento do uso 
do conhecimento disciplinar.do conhecimento disciplinar.

5.5. Dificuldade de argumentar, anDificuldade de argumentar, anáálises, slises, sííntese.ntese.



CIÊNCIAS HUMANASCIÊNCIAS HUMANAS

1.1. Repetir enunciado da questão.Repetir enunciado da questão.

2.2. Dificuldades na compreensão da HistDificuldades na compreensão da Históória do RN.ria do RN.

3.3. Erros de temporalidade na HistErros de temporalidade na Históória e no esparia e no espaçço o 
geogrgeográáfico.fico.

4.4. Dar sentido ao contexto no qual se insere a situaDar sentido ao contexto no qual se insere a situaçção.ão.

5.5. Uso inadequado dos conceitos da disciplina.Uso inadequado dos conceitos da disciplina.



Conclusão:Conclusão:

O que podemos fazer?O que podemos fazer?

Em relaEm relaççãoão

ao contexto da escola.ao contexto da escola.
ao ensino/aprendizagem.ao ensino/aprendizagem.
àà formaformaçção do professorão do professor




