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Quando 
você pe

nsa nos
 

alunos d
a sua in

stituição
, o 

que tira
 seu so

no?

Q. What keeps you 
up at night?

A.



Quando você pensa nos alunos da sua instituição,
 

o que tira seu sono?

"Pensar o quanto eu entedio os 
estudantes e quão pouco 
conhecimento eles reterão". 



Para chegar da sua casa, que fica em uma área rural, 
na sua escola de ensino médio, Martin viaja 5 km na 
direção leste e depois 4 km para o norte. Quando 
Verônica vai para sua casa, saindo da mesma escola, 
ela viaja 8 km para o leste e 2 km para o sul.

Qual é a medida aproximada da menor distância entre 
a casa do Martin e a casa da Verônica, em metros?



1. ~3 km 
2. ~7 km
3. ~12 km
4. ~17 km 
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O que você precisa saber 
para conseguir resolver 
este problema?



A2 +B2 = C2



Qual é a única fórmula que 
você lembra da escola?



A2 +B2 = C2
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#CoisasQueOdeioDaEscola Nós nunca aprendemos nada que irá nos 
ajudar no Mundo Real, mas nós com certeza sabemos o Teorema de 
Pitágoras -.-



Que porcentagem de 
alunos do 1º ano do 
ensino fundamental nos 
Estados Unidos errou esse 
problema?



67%



Os estudantes nāo 
conseguem transferir o 
aprendizado...



...mas o objetivo principal da 
educação é transferência 
de aprendizagem!



Alguma coisa está errada 
quando depois de 9.000 
horas de escolaridade 
obrigatória os jovens não 
conseguem transferir 
aprendizagem.



Isso é 
o que m

e tira 

o sono.



Por que temos esse 
problema?



a+b=c
2 2 2

Nós 

dizemos

Nós 
avaliamos

6

3

C

C=6.7 A+

L



A cantiga de ninar das aulas expositivas



“A Educação está 
sofrendo de uma 
doença narrativa.”



(c) Julian Germain

School Escola Estadual Nossa Senhora do Belo Ramo, 
Belo Horizonte, Brasil







Nós precisamos 
dos inovadores do 
século XXI.



Como é a verdeira 
transferência de 
aprendizagem?



E por que isso é importante?







Como podemos ensinar os 
alunos a serem como o 
Sully?



Como podemos ensinar 
para a transferência?







Abraçar
-

(Tranferência 
próxima)

Perkins & Salomon, 1992



C
B
A

Daniel Willingham, 2010



Matemática de 
padrões recursivos, 
álgebra... 





Construir pontes
-

(Transferência 
distante)

Perkins & Salomon, 1992



Cerimônia do Chá do Himalaia

Daniel Willingham, 2010



Uma cerimônia extremamente civilizada e sofisticada é praticada nas hospedarias 
de alguns vilarejos do Himalaia. A cerimônia envolve um anfitrião, dois convidados 
e mais ninguém. Um dos convidados tem uma posição mais alta na hierarquia do 
que o outro. Quando os convidados chegam e se sentam à mesa, o anfitrião faz 
três serviços para eles. Esses serviços estão listados abaixo segundo a nobreza 
que os nascidos no Himalaia lhes atribuem:

Atiçar o fogo (a tarefa menos nobre)
Servir o chá (nobreza média)
Recitar poesia (a tarefa mais nobre)

Daniel Willingham, 2010



Durante a cerimônia, qualquer um dos participantes pode perguntar para outro:

“Honrado Amigo, posso realizar essa custosa tarefa para você?”

Entretanto, uma pessoa só pode pedir para fazer a tarefa menos nobre do que o outro já 
está fazendo. Além disso, se uma pessoa está fazendo qualquer tarefa, então essa pessoa 
não pode pedir para fazer uma tarefa que é mais nobre do que a tarefa que ela já está 
realizando. O costume requer que, até a cerimônia do chá terminar, todas as tarefas serão 
transferidas do anfitrião para o mais sênior dos convidados. Como isso pode ser feito?

Daniel Willingham, 2010



Anfitrião Convidado menos sênior  Convidado mais sênior

Acender o fogo

Abanar as chamas

Servir o Chá

Daniel Willingham, 2010



5 dicas 
para ensinar a transferência



Dica 1





Dar a aula 
para os 
alunos...



Dar a aula 
para os 
alunos...mas 
de um jeito 
diferente.



No modelo de ensino 
tradicional, a “primeira 
exposição” ao mateiral 
acontece em um anfiteatro.



Mas a transferência de 
aprendizado melhora se a 
“primeira exposição” 
ocorrer antes de uma aula 
expositiva.



Por quê?

Teoria da Memória como 
Velcro

Stick





Em vez disso primeiro...



Primeiro faça isso...





aí faça isso.



Dica 1

Aproveite a força de um 
“Tempo para Contar.”

Schwartz & Bransford, 1998



Dica 2





Transforme os estudantes em...



Transforme os estudantes em... 
inventores.



“Eu não fracassei. 
Só descobri 10.000 
maneiras que não 
funcionaram.”

Thomas Edison



Dica 2

Aproveite a força do erro.



Dica 3



Não importa o quanto 
nós queiramos...
  



Não importa o quanto 
nós queiramos...
Não podemos ensinar 
tudo a eles.



Understanding by Design



http://aaalab.stanford.edu/papers/time_for_telling.pdf



Dica 3

Aproveite a força das 
Grandes Idéias. 



Dica 4



Imagine seus alunos...



Imagine seus alunos...
como Cachinhos Dourados.





Dica 4

Aproveite a força da 
motivação humana.

Daniel Pink



Dica 5



Transforme seus alunos...



Transforme seus alunos...
em mestres de caratê.





Dizzy 
Gillespie



Dica 5

Aproveite a força da



Dica 5

Aproveite a força da 
metacognição.



•de um Tempo para Contar

•do erro

•das Grandes Idéias

•da motivação humana.

•da metacognição.

Dica%1%

Dica%
2%

Dica%3%

Dica%4%

Dica%5%

Aproveite 
a força 



Convocação



Quando 
você pe

nsa nos
 

alunos d
a sua in

stituição
, o 

que tira
 seu so

no?

Q. What keeps you 
up at night?

A.



Transforme o aprendizado 
dos alunos em sua instituição 
de ensino... 



Transforme o aprendizado 
dos alunos em sua instituição 
de ensino... 
com o ensino para a 
transferência.



mentor
herói  

mentor

Nancy Duarte, Ted



blog.
peeri

nstru
ction

.net/

?pag
e_id=

1640



#CoisasQueOdeioDaEscola Nós nunca aprendemos nada 
que irá nos ajudar no Mundo Real, mas nós com certeza 
sabemos o Teorema de Pitágoras -.-



Hoje eu desenvolvi minha própria prova do teorema de 
Pitágoras. uau! aí, sim 



Hoje eu desenvolvi minha própria prova do teorema de 
Pitágoras. uau! aí, sim #gênio



@julieschell
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