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SOBRE COMO O ALUNO APRENDE
( Pedro Demo  1)

“Apesar de todos os avanços teóricos e 
metodológicos no campo da 
aprendizagem, estamos cercados... de 
propostas tipicamente instrucionistas, 
nas quais cabe ao professor ensinar, 
dar aula 
e ao aluno escutar, tomar nota e fazer 
prova.” 



SOBRE COMO O ALUNO APRENDE
( Pedro Demo 2 )

“Torna-se premente assumir,
definitivamente, que a melhor
maneira de aprender não é
escutar aula,
mas pesquisar e elaborar com
mão própria, sob orientação do
professor.”



SOBRE COMO O ALUNO APRENDE
( Pedro Demo 3 )

“ ...alguns professores 
percebem que é mister ler; 
mandam, então os alunos 

‘ficharem’ livros, reduzindo-
se isto, quase sempre, a 

reproduzir pedaços 
desconexos...”



SOBRE COMO O ALUNO APRENDE
( Pedro Demo 4 )

“ Há quem também valorize o 
trabalho em equipe. ... fazem 
tudo em grupo, evitando que os 
alunos leiam e elaborem 
individualmente, como se o 
‘coletivo’ detivesse algum poder 
mágico de aprendizagem.”



SOBRE COMO O ALUNO 
APRENDE

( Pedro Demo )

O QUE É ESTUDAR

?



ESTUDAR É

“Dedicar-se a atividade sistemática de estilo 
reconstrutivo, com base em constante 
elaboração própria, lendo autores para nos 
tornarmos autores...

Implica outra forma de ‘ler’. Trata-se de 
‘contra-ler’, no sentido de saber questionar o 
autor, interpretar seus argumentos centrais e 
refazê-los com mão própria... Passar por 
dentro do livro e não pelas orelhas”.



ESTUDAR É:

... ler ... tomando nota, riscando, 
reclamando, aplaudindo, 
reconstruindo... Resolvendo 
exercícios... É  impossível o 
professor ler pelo aluno, como se 
a aula expositiva substituísse o 
estudo do aluno...



ESTUDAR É:
aprender a pensar...

“ O aluno só aprende bem se tiver 
um professor que também aprende 
bem...” Sua função  é garantir a 
aprendizagem do aluno, 
formulando... a necessidade de 
aprendizagem para a vida, 
permanentemente.



ESTUDAR É:
aprender a pensar...

Estudo de saberes 
da FILOSOFIA...

da LINGUAGEM...
da MATEMÁTICA...



ESTUDAR É:
aprender a pensar...

“ Esse saber pensar é o cerne 
profissional, mais até que os 
conteúdos...Como todos os 
conteúdos envelhecem cada vez 
mais rapidamente, ser profissional 
é, sobretudo, saber renovar a 
profissão. ”          Estudar é aprender a pensar             



Aprender a pensar...

É o que temos que aprender nas escolas... 
Todos os fundamentos da aprendizagem 
reconstrutiva,...as metodologias que nos 
levam a saber questionar as ciências, a 
argumentar com propriedade, a manusear 
dados com capacidade interpretativa...

“...não é para depois ou para o fim do 
curso, por que é a porta de entrada.”


