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RESUMO 
 

 

BARBOSA, Elen Aleixo. O uso da metodologia da problematização para o 
desenvolvimento do pensamento crítico. 2018. 212 f. Dissertação (Mestrado 
Profissional em Educação) – Centro Universitário Adventista de São Paulo, 
Engenheiro Coelho, 2018. 
 
As metodologias ativas apresentam-se como alternativa para os profissionais da 
educação na prática educativa. Pretendeu-se, com este estudo, analisar as 
contribuições da implementação de uma metodologia ativa – a metodologia da 
problematização – com a finalidade de desenvolver o pensamento crítico no processo 
de aprendizagem de alunos das séries iniciais. O estudo caracterizou-se como 
abordagem quali-quantitativa do tipo investigação-ação. Participaram do estudo 89 
alunos do 4.º e 5.º Anos, 4 professoras aplicadoras da proposta e 1 professora 
observadora (pesquisadora), de uma escola particular na cidade de São Paulo. 
Realizou-se um programa de formação continuada por meio de Oficinas Teóricas e 
Pedagógicas. Para as professoras participantes da pesquisa utilizaram-se os 
seguintes instrumentos de coleta de dados: questionário de identificação; 
questionários de avaliação das oficinas teóricas e das oficinas pedagógicas; registros 
de observação da professora aplicadora (autoavaliação) e registros de observação da 
professora observadora (avaliação) sobre o processo da implementação da 
metodologia da problematização em sala de aula; questionário de validade social; e 
para os alunos o Teste de Cornell (Nível X), sendo utilizado como pré-teste e pós-
teste. A análise dos resultados foi realizada à luz do referencial teórico, sendo que 
para a  análise dos dados qualitativos utilizou-se a Análise de Conteúdo segundo 
Bardin, a partir das respostas abertas dos questionários, apontamentos do portfólio e 
dos registros de observação; e para os dados quantitativos, fez-se uso da escala de 
Likert, para as questões referentes ao nível de satisfação das professoras 
participantes, contidas nos questionários, e uso de gráficos para comparar o resultado 
inicial e final do Teste de Cornell (Nível X) aplicado aos alunos.  Após a realização do 
trabalho proposto e das análises, concluiu-se que, as oficinas teóricas e de 
planejamento contribuíram para a implementação da proposta e que por meio do uso 
da Metodologia da Problematização houve aumento no nível do pensamento crítico 
dos alunos de 6,63 para 14,58. O crescente grau de satisfação das professoras 
aplicadoras e da professora observadora ocorreu não somente entre os três projetos, 
mas durante as etapas dentro do mesmo projeto. As dificuldades apresentadas 
inicialmente foram gradativamente superadas, necessitando de aperfeiçoamento 
posterior. O resultado de Teste de Cornell (Nível X) apresentou crescimento 
significativo, ao comparar o resultado do pré-teste e o pós-teste. Houve concordância 
de 100% entre as professoras aplicadoras quanto a eficácia do uso da Metodologia 
da Problematização, e apontaram resultados no crescimento na autonomia da 
aprendizagem e desenvolvimento do pensamento crítico dos alunos, bem como no 
crescimento pessoal e profissional relacionado aos saberes e às práticas pedagógicas 
inovadoras. 
 
 
Palavras-chave: Metodologias ativas; Metodologia da problematização; 
Desenvolvimento do pensamento crítico. 
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ABSTRACT 
 
 
BARBOSA, Elen Aleixo. The use of the problematization methodology for the 
development of critical thought. 2018. 212 f. Thesis (Master’s Degree in Education) 
– Centro Universitário Adventista de São Paulo, Engenheiro Coelho, 2018. 
 
The active methodologies are plausible alternatives for the education professionals in 
their educative practices when objectifying the formation and development of the 
critical thought of the students. This study aimed to analyze the contributions achieved 
by the implementation of an active methodology – the Problematization Methodology 
– considering that the goal was to develop the critical thought in the learning process 
of elementary school students. The study used a qualitative-quantitative approach 
through the action-investigation method. The participants of the study were 89 students 
of 4th and 5th grade, 4 teachers who applied the proposal and 1 observing teacher 
(researcher); they all belonged to a private school in São Paulo city. A program of 
continued formation was held as Theoretical and Pedagogical Trainings. The following 
methods of data collection were used for the teachers who participated of the research: 
identification questionnaires, evaluative questionnaires of the theoretical trainings and 
pedagogical trainings; observation records for applying teachers (self-evaluation) and 
observation records of the observing teacher (evaluation) about the process of 
implementation of the Problematization Methodology in the classroom; social validity 
questionnaire. On the other hand, for the students the Cornell Test (Level X) was 
applied as pre-test and post-test. The analysis of the qualitative results was done under 
the light of the theoretical basis. For the analysis of qualitative data, Content Analysis 
was applied according to Bardin, parting from the open answers of the questionnaires, 
appointments of the portfolio and observation records. In regard of the quantitative 
data, the Likert scale was used for the questions that referred to the satisfaction level 
of the participant teachers contained in the questionnaires; also, graphics were used 
to compare the initial and final results of the Cornell Test (Level X) applied to the 
students. After the accomplishment of the work proposed by the analysis, it was 
concluded that the theoretical and planning trainings contributed for the 
implementation of the proposal and that through the use of the Problematization 
Methodology there was an increase in the level of the critical thought of the students 
from 6,63 to 14,58. The growing level of satisfaction of the applying teachers and the 
observing teacher occurred not only between the three projects, but also during the 
steps inside the same project. The difficulties presented in the beginning were 
gradually overcome still needing following enhancement. The result of the Cornell Test 
(Level X) presented a significative growth when the pre-test and post-test are 
compared. There was a 100% agreement between the applying teachers about the 
efficacy of the use of the Problematization Methodology, and they also pointed results 
in the growth of the autonomy in the learning process and development of the critical 
thought of the students. A great improvement was also noted in personal and 
professional levels related to the set of knowledge and innovative pedagogical 
practices. 
 

Keywords: Active Methodologies; Problematization Methodologies; Development of 
critical thought. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A crescente busca por metodologias inovadoras que possibilitem romper com 

a ação pedagógica puramente técnica e tradicional ainda consiste em um dos grandes 

desafios para os tempos atuais. Segundo Becker (2001), os métodos de ensino 

centrados no professor e nos conteúdos, ainda presentes no cotidiano das salas de 

aula, direcionam o processo de ensino-aprendizagem e estão diretamente 

relacionados à pedagogia diretiva e seus pressupostos epistemológicos. 

O surgimento da era da informação no mundo moderno, globalizado e 

capitalista, e as rápidas mudanças na tecnologia e na economia influenciam a 

sociedade e, consequentemente, as áreas de investigação científica na busca por 

informações que possam auxiliar no processo de ensino-aprendizagem. Os 

instrumentos tecnológicos e as novas metodologias deveriam deixar o trabalho do 

professor mais fácil, ágil e recompensador. No entanto, há muito que fazer pela 

educação no mundo contemporâneo (BERBEL, 2011). 

Pode-se ver claramente um modelo pedagógico tradicional que iniciou seu 

declínio no movimento renascentista, contudo, segundo o educador e filósofo Moacir 

Gadotti (2000), a despeito desse contexto, o tradicionalismo enquanto modelo 

educacional “sobrevive até os dias de hoje” (GADOTTI, 2000, p. 4). 

Diante dos desafios impostos pela sociedade atual, vê-se a necessidade de 

pesquisas, estudos e novas propostas metodológicas capazes de ultrapassar esses 

limites e alcançar a formação do sujeito enquanto ser histórico, ético, crítico, reflexivo, 

transformador e humanizado (GEMIGNANI, 2012). 

Portanto, para melhor compreensão do tema desta pesquisa, qual seja “A 

metodologia da problematização para o desenvolvimento do pensamento crítico”, fez-

se necessário um levantamento bibliográfico de teóricos que apresentam discussões 

relevantes sobre assuntos tais como: metodologias ativas; aprendizagem centrada no 

aluno; aprendizagem significativa; aluno protagonista do seu processo de 

aprendizagem; professor mediador; aprendizagem em grupo; e autonomia do saber, 

entre outros assuntos afins. 

Alguns dos teóricos que apresentam tais assuntos são: Alarcão (1996, 2005, 

2009); Ausubel (1982); Becker (2001); Berbel (1994, 1995, 1996, 2004, 2012); 
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Bordenave (1999); Borges; Alencar (2014); Freire (2014, 2015, 2016); Gadotti (2000); 

Libâneo (2005, 2012); e Moran (2000), entre outros.  

Observou-se, então, diante da leitura dos teóricos supracitados, que as práticas 

docentes têm sido alvo de muitos questionamentos, motivo pelo qual faz-se 

necessária a discussão das reais funcionalidades da metodologia utilizada – a 

metodologia da problematização –, considerada como uma dentre as diversas 

metodologias ativas. 

Muitas pesquisas têm apresentado as metodologias ativas como aquelas que 

visam ao ensino focado na aprendizagem, um recurso atual, sendo consideradas 

como um novo desafio na formação de professores. A base dessas metodologias está 

nas variadas formas de desenvolver o processo de ensinar-aprender por meio de 

experiências reais ou simuladas pelos professores, buscando aproximar-se ao 

máximo das atividades cotidianas em contextos diferentes e propondo soluções aos 

problemas da vida social (BERBEL, 2011). 

Em função das exigências atuais, e na busca de sentido e significado para a 

vida em sociedade, a escola cumpre um papel importante na formação do sujeito. A 

escolha e utilização de uma metodologia ativa pode favorecer o desenvolvimento da 

autonomia do educando, despertando nele a curiosidade e estimulando tomadas de 

decisão individuais e coletivas, “[...] levando ao desenvolvimento de sua cidadania e 

formação pessoal” (BORGES; ALENCAR, 2014, p. 120). 

A escola deve preparar os estudantes para serem conscientes de seu processo 

de socialização. Ela deve ser um lugar de possibilidades, e o professor deve estar 

ciente de seu papel político e teórico, buscando sempre criar, recriar e inovar suas 

práticas pedagógicas. 

Segundo Cyrino e Toralles-Pereira (2004), a área de saúde, no que se refere 

ao Ensino Superior, foi uma das primeiras a darem destaque às metodologias ativas, 

focando na solução de algumas questões desde 1960. Isso ocorreu na Universidade 

McMaster, no Canadá. Nos dias atuais, o estudo das metodologias ativas se 

aprofundou bastante, como no caso das faculdades de Arquitetura e Engenharia, em 

que se emprega a metodologia de projetos. 

Existem, atualmente, muitas formas de se aplicarem as metodologias ativas 

nas faculdades. Um dos exemplos a se destacar é o trabalho que vem sendo realizado 

pela Unisal, na cidade de Lorena, SP. Essa unidade de ensino utiliza a aprendizagem 

por pares, processo também conhecido como Peer Instruction, bastante aplicada nos 
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mais diversos cursos. Além desse método, existem: o PBL, traduzido como 

Aprendizagem por Meio de Projetos ou Problemas; o TLB, a Aprendizagem por Times; 

a Técnica de Escrita por Meio das Disciplinas, conhecida como Writing Across the 

Curriculum; e o estudo de caso. 

A Universidade Estadual de Londrina, PR, tem como proposta metodológica 

para o curso de Medicina o PBL. A Uniamérica, localizada em Foz do Iguaçu, PR, é 

outra faculdade que adota uma proposta inovadora de metodologias ativas. Nesta 

instituição, deixou de existir a divisão por séries nas faculdades de Farmácia e 

Biomedicina. De acordo com seu diretor, Ryon Braga (2015), os cursos passam a ter 

projetos semestrais temáticos, no lugar de disciplinas, e “[...] o aluno escolhe um 

problema real de sua comunidade ou região para trabalhar os temas daquele período” 

(apud BACICH; NETO; TREVISANI, 2015, p. 99). 

Dentre as diferentes metodologias ativas, encontra-se a metodologia da 

problematização, que tem como objetivo instigar o estudante por meio de problemas 

para que ele possa examinar, refletir e posicionar-se de forma crítica. Para Freire 

(1996), o que impulsiona a aprendizagem é a superação de desafios, a resolução de 

problemas e a construção de conhecimentos novos a partir de experiências e 

conhecimentos prévios dos indivíduos. Esses princípios são encontrados na 

metodologia da problematização. Para uma efetiva aprendizagem por intermédio de 

solução de problemas, é necessário gerar certa inquietação no aluno, tornando, nele, 

um hábito procurar respostas para suas próprias perguntas como forma de aprender 

(POZO, 1998). 

Para Gadotti (2000), uma inovação representa ruptura paradigmática nas 

práticas tradicionais de ensinar e aprender, em que o professor deve deixar de ser um 

lecionador para ser um organizador do conhecimento e da aprendizagem. 

Considerando o conceito anterior, a metodologia da problematização foi uma inovação 

nos cursos superiores, especialmente da área de saúde da Universidade Estadual de 

Londrina – UEL desde 1994. Segundo Berbel (2007), essa iniciativa contribuiu para o 

avanço nos conhecimentos já existentes sobre a metodologia da problematização e 

na prática pedagógica em cursos superiores. 

Há uma necessidade emergencial de mudanças nas práticas do Ensino 

Superior. Percebe-se, portanto, que há maior concentração de estudos e pesquisas 

sobre o método nesse nível de ensino. Todavia, há necessidade de aprofundar os 

estudos nessa área também nas séries iniciais. 
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Há um número significativo de pesquisas sobre a metodologia da 

problematização. De acordo com o Google Acadêmico, existem 1.650 trabalhos, entre 

artigos e dissertações, que versam sobre tal assunto em um espaço de 17 anos (2000 

até 2017). Destes, 1.570 discorrem sobre a metodologia da problematização no 

Ensino Superior, os demais, no Ensino Fundamental, Nível II, e Ensino Médio. No 

Ensino Fundamental, portanto, encontram-se menos de 100 trabalhos, sendo que 

90% dos mesmos são direcionados ao Ensino Fundamental II e Médio. Por meio de 

análise desses estudos, percebeu-se que, com isso, a metodologia da 

problematização tem sido motivo de especulação e inovação no Brasil. 

Na atualidade, existe uma demanda em se reforçar a Educação Básica por 

meio de metodologias que primem pela relação ação-reflexão-ação, contrapondo-se 

ao processo de ensino-aprendizagem puramente conteudista e tradicional 

(COLOMBO; BERBEL, 2007). 

A partir do final do século XX, com o avanço tecnológico e a ampliação do 

conhecimento, tornou-se notória a necessidade de uma formação continuada como 

requisito essencial para se ingressar no mundo do trabalho, alvo de frequentes 

mudanças. Cabe ao educador estar constantemente atualizado não somente em 

relação aos acontecimentos vinculados ao contexto social, político, cultural e 

científico, mas, e em especial, aos conhecimentos curriculares e pedagógicos que 

permeiam as novas tendências educacionais, bem como o processo de ensino-

aprendizagem e suas concepções. 

Imbernóm (2000) endossa a ideia da necessidade de uma formação continuada 

para que o professor tenha consciência da importância de seu papel e possa ajudar o 

aluno a compreender a sociedade em que está inserido, além da complexidade do 

conhecimento que se pretende adquirir tendo como meta principal uma aprendizagem 

voltada para a resolução de problemas que surgirão nos contextos cotidianos. Com 

isso, o aluno terá a possibilidade de compreender, interpretar e interferir nos 

problemas encontrados. 

Segundo Freire (2015, p. 40), “[...] na formação permanente dos professores, o 

momento fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática”. É preciso que os 

professores sejam ensinados a pensar para formar pensadores. Gemignani (2012) 

destaca uma relação direta entre a capacidade de refletir e pensar de maneira crítica 

e o papel do professor enquanto articulador do processo de ensino-aprendizagem. 
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Dessa forma, o educador deve romper com os antigos preceitos de se compreender 

a prática educativa. 

Diante dessa realidade, em que a metodologia da problematização tem alcance 

inexpressivo em séries iniciais, o objeto de estudo desta pesquisa constitui-se por 

meio da seguinte indagação central: Quais as contribuições do uso da metodologia da 

problematização para o desenvolvimento do pensamento crítico dos alunos em series 

iniciais? As perguntas derivadas dessa são: Quais as percepções dos professores 

sobre a formação continuada para o processo de implementação da metodologia da 

problematização em séries iniciais? Quais as percepções dos professores sobre o 

grau satisfação quanto ao envolvimento dos alunos na implementação da metodologia 

da problematização em séries iniciais? 

Para responder à problemática desta pesquisa, estabeleceu-se como objetivo 

geral analisar as contribuições da implementação de uma metodologia ativa – a 

metodologia da problematização – que tem como finalidade o desenvolvimento do 

pensamento crítico no processo de aprendizagem de alunos das séries iniciais.  

Na busca desse objetivo, propuseram-se como metas: 

a) Delinear as repercussões dos resultados da formação continuada dos 

professores na implementação da metodologia da problematização em séries iniciais; 

b) Levantar e analisar informações sobre a percepção dos professores quanto 

ao uso da metodologia da problematização para o desenvolvimento do pensamento 

crítico de alunos; 

c) Verificar o resultado do desenvolvimento do pensamento crítico dos alunos 

por meio da aplicação do Teste de Cornell (Nível X); e 

d) Indicar elementos facilitadores e obstáculos enfrentados na implementação 

da metodologia da problematização para o desenvolvimento do pensamento crítico da 

aprendizagem dos alunos das séries iniciais. 

 

Justifica o interesse por esse objeto de estudo a trajetória educacional e 

profissional da pesquisadora. Sua atuação como coordenadora pedagógica de uma 

rede de ensino nas séries iniciais, a saber, Educação Infantil e Ensino Fundamental 

Nível I, permitiu observar a necessidade de ampliar os conhecimentos dos docentes 

quanto às metodologias ativas que visam à participação dos alunos no processo de 

aprendizagem por meio de problemas da vida real ou simulados, trabalhos em equipe 

e reflexão visando ao desenvolvimento do pensamento crítico. 
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Esse olhar foi descoberto, mais especificamente, por meio da disciplina 

Políticas e Práticas em Avaliação Educacional e da participação do grupo de pesquisa 

GPADE (Grupo de Pesquisa Aprendizagem, Práticas Docentes e de Gestão Escolar), 

que desenvolve estudos sobre metodologia ativa, sobre concepções pedagógicas e 

epistemológicas e suas implicações na prática educativa. Nessa imersão, buscou-se, 

de maneira mais intensa, a compreensão da metodologia da problematização e o 

desenvolvimento do pensamento crítico.  

Este trabalho segue a estruturação didática de cinco capítulos. O primeiro 

aborda o tema de metodologias ativas ressaltando a sua importância no processo de 

ensino-aprendizagem enquanto espaço de inovação. Apresenta a formação 

continuada como elemento indispensável para a implementação de propostas 

inovadoras. Destaca as ações de professores e estudantes, bem como as 

contribuições da proposta metodológica para as práticas cotidianas em sala de aula 

visando ao desenvolvimento do pensamento crítico dos estudantes. 

O segundo capítulo é dedicado a um olhar detalhado sobre a metodologia da 

problematização enquanto possibilidade inovadora nas séries iniciais. Apresenta os 

fundamentos dessa proposta metodológica, sua evolução e importância no processo 

de problematizar a realidade visando à sua transformação pelo uso das capacidades 

do pensamento crítico e reflexivo. 

O terceiro trata de apresentar o conceito do pensamento crítico e suas práticas 

em séries iniciais. Apresenta a taxonomia de Ennis e sua relação com a metodologia 

da problematização. 

O quarto capítulo apresenta a orientação metodológica desse estudo com 

abordagem quali-quantitativa, proposta mista que permite uma compreensão mais 

ampla do tema estudado. As questões qualitativas foram contempladas por meio da 

observação da relação professor-aluno no cotidiano escolar visando ao 

desenvolvimento crítico no processo de aquisição do conhecimento por meio da 

metodologia da problematização. As questões quantitativas tiveram a finalidade de 

analisar os resultados dos testes e questionários. 

O quinto e último capítulo apresenta os resultados e a discussão relacionados 

a oficinas de formação teórica e pedagógica, a percepção dos professores aplicadores 

e observadores da pesquisa quanto à satisfação do envolvimento dos alunos no 

processo de implementação da metodologia da problematização, o resultado do nível 

de desenvolvimento do pensamento crítico dos alunos por meio do teste de Cornell 
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(Nível X) e a Validação Social dos Docentes Aplicadores quanto aos aspectos 

positivos da implementação da proposta, obstáculos enfrentados, práticas 

pedagógicas cotidianas e opção metodológica preferida. 

Nas considerações finais, abordam-se as questões tomadas como importantes 

e conclusivas da investigação, sem, portanto, limitá-las nem as encerrar, uma vez que 

surgem novas indagações e novos questionamentos próprios de uma pesquisa e de 

uma constante busca por novos saberes. 

Considera-se que esta pesquisa poderá contribuir: com novos estudos sobre a 

metodologia da problematização e sua importância para o desenvolvimento das 

capacidades do pensamento crítico de alunos nas séries iniciais do Ensino 

Fundamental; na formação continuada de professores ao implementarem 

metodologias e novas técnicas de ensino-aprendizagem; e na prática cotidiana, 

favorecendo, no educando, o conhecimento de sua realidade e em suas tomadas de 

decisão. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Metodologias ativas: uma proposta inovadora de ensino-

aprendizagem 

 

Ensinar não é transferir conhecimentos.... Quem 
ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina 
ao aprender. 

Freire (2015) 

 

Entende-se que a educação deve acompanhar a complexa transformação 

política, econômica e social da atualidade, já que a constante mudança exige rápidas 

adaptações e constantes inovações em todas as áreas da sociedade. Logo, a 

educação ajuda a compor esse quadro, influenciando essas diferentes áreas e sendo 

por elas influenciada. Gemignani (2012) considera que os educadores se deparam, 

atualmente, com o desafio de encontrar novas metodologias capazes de acompanhar 

as mudanças constantes que ocorrem no mundo. 

A forma de ensinar dos educadores relaciona-se com conceitos sobre a 

educação (BECKER, 2001). Portanto, sua postura enquanto educador interfere 

diretamente na forma de agir do aluno, isso dentro e fora do ambiente escolar. 

Os profissionais da área da educação cuja formação foi construída em bases 

tradicionais enxergam como um desafio as práticas educacionais inovadoras do 

momento, uma vez que as metodologias do ensino tradicional focam na transmissão 

de conteúdo reproduzido ao aluno pelo professor. Essa concepção de ensino tem 

resistido ao longo do tempo, representando o contexto educacional de muitas escolas 

no Brasil, embora muito se tenha questionado a respeito de sua adequação aos 

padrões educacionais contemporâneos (LOUREIRO, 2007). 

Cyrino e Toralles-Pereira (2004) apresentam vários desafios no processo 

educacional, e entre eles destacam o de romper com estruturas cristalizadas e 

modelos do ensino tradicional. Apesar de ser um processo árduo, há uma crescente 

busca pelos métodos inovadores, aqueles que fazem uso de uma prática pedagógica 

ética, crítica, reflexiva e transformadora, que extrapola os limites de um ensino 

reprodutivista com a finalidade de alcançar a formação do homem como ser histórico 

inscrito na dialética da ação-reflexão-ação (MITRE et al., 2008). 
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As instituições que objetivam uma educação proativa e inovadora devem 

propiciar um ambiente em que os alunos estejam continuamente envolvidos em ações 

que instiguem uma postura ativa diante dos diferentes contextos sociais em que estão 

inseridos (BACKES et al., 2012). As metodologias ativas de ensino-aprendizagem 

surgem com a finalidade de proporcionar aos alunos um ambiente que requer 

curiosidade criativa, indagadora e reflexiva no processo de formação, aquisição de 

novos conhecimentos e ampliação de convivência dos alunos com seus pares 

(FREIRE, 1996). 

As metodologias ativas propõem a elaboração de situações que promovam a 

aproximação crítica do aluno com a realidade, a reflexão dos problemas que geram 

curiosidade e o desafio na busca de soluções, identificação e organização das 

soluções hipotéticas mais adequadas para a situação estudada, bem como a 

aplicação dessas soluções (BORDENAVE; PEREIRA, 2015). Assim, o processo de 

formação não acontece somente pela transferência de conteúdo do professor para o 

aluno, mas considera as experiências vivenciadas pelos alunos no contexto 

educacional e pessoal. 

Com esse intuito, apresentar-se-á neste capítulo a metodologia ativa, uma 

proposta inovadora, enfatizando as ideias a partir dos teóricos e pensadores que as 

influenciaram, quais sejam: Ausubel (1982); Berbel (2012); Bordenave e Pereira 

(2015); e Freire (2014). Ainda se apresentará a importância do papel mediador do 

professor e sua formação, com o intuído de repensar a transição de uma metodologia 

tradicional para uma metodologia ativa. 

 

2.1.1 O processo de ensino-aprendizagem enquanto espaço para 

inovação 

 
Analisando o modelo de ensino em uma perspectiva tradicional, o professor é 

o possuidor do conhecimento e seu ensino é expositivo, desta forma o aluno é 

transformado em um ser passivo, reprodutor de conteúdos prontos. Brandão (2017) 

enfatiza essa ideia ao afirmar que para muitos professores ensinar se resume à 

transmissão de conhecimento. 

Segundo Lazzarian, Nakama e Cordoni Júnior (2010), o ensino tradicional 

possui algumas características próprias que devem ser levadas em conta, como, por 

exemplo: as aulas padronizadas; a atuação do professor como elemento de destaque 
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em sala de aula e único responsável por todo processo de ensino; e aluno passivo, 

que pode apenas perguntar ao educador o que não ficou claro para ele. Essa prática 

educativa ainda é encontrada em todos os níveis de ensino. 

Freire (2014) condenou o tradicionalismo da escola brasileira, em que o 

professor deposita o conhecimento em um aluno vazio de seus próprios pensamentos. 

Ele denomina esse modelo educacional de “concepção bancária de educação” e 

enumera comportamentos que compõem o papel do professor e sua relação com os 

alunos no contexto de sala de aula, a saber: 

a) O educador é sempre quem educa; o educando, o que é educado; 

b) O educador é quem disciplina; o educando, o disciplinado; 

c) O educador é quem fala; o educando, o que escuta; 

d) O educador prescreve; o educando segue a prescrição; 

e) O educador elege o conteúdo dos programas; o educando recebe-o em 

forma de depósito; 

f) O educador é sempre quem sabe; o educando, o que não sabe; e 

g) O educador é o sujeito do processo; o educando, seu objeto. 

 

Quando o foco se dá no ensino, propriamente dito, estabelece-se uma distância 

entre o professor, detentor do conhecimento, e o aluno em busca do saber. Já em um 

ambiente inovador, pautado em metodologia ativa de ensino, o foco está na 

aprendizagem do aluno. 

As metodologias ativas são consideradas inovadoras, pois englobam uma 

concepção de ensino e de aprendizagem em que os alunos são envolvidos no 

processo de construção do conhecimento por meio de diferentes formas de 

envolvimento tanto no contexto educacional quanto no social, visando ao 

desenvolvimento da autonomia e do pensamento crítico. O professor não é o único 

responsável pelo processo de ensino-aprendizagem. Ao contrário, a sala de aula é o 

local onde professores e estudantes são protagonistas no processo de ensino-

aprendizagem por meio de diálogos, exposição de pensamentos e cumplicidade na 

busca de melhor compreensão de um conteúdo a ser aprendido. 

Diesel, Baldez e Martins (2017) sintetizaram os principais princípios dessa 

proposta, conforme Figura 1. São eles: (a) Professor: mediador, facilitador, ativador; 
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(b) Aluno: centro do processo de ensino-aprendizagem; (c) Reflexão; (d) Autonomia; 

(e) Problematização da realidade; (f) Trabalho em equipe; e (g) Inovação. 

 

Figura 1 – Princípios que constituem as metodologias ativas de ensino 

 
Fonte: Elaborado por Diesel, Baldez e Martins, 2017 
 
 

Para Berbel (2012a), esse processo de educar não pode ficar numa redoma 

como as paredes de uma sala de aula. O educando leva o que foi introduzido e 

estimulado para gerar transformação em qualquer espaço no qual esteja inserido. 

Freire (2005) descreveu esse tipo de ensino como uma atitude reflexiva do sujeito em 

relação à sua realidade circundante, visando buscar meios de transformar essa 

realidade e a si próprio. 

 

2.1.1.1 O papel do professor no uso das metodologias ativas  

 

Pensando em uma proposta inovadora no processo de ensino-aprendizagem, 

Freire (2014) propõe uma prática de sala de aula que possa desenvolver a criticidade 

dos alunos no processo educativo. Além de uma relação de saber, trata-se de uma 

relação de existência de vida, modificando-se as formas de convivência e criando uma 

relação de troca de conhecimentos (MATURANA, 1998). 

Essa proposta parte de um modelo pedagógico que possibilita ao professor 

assumir uma postura mediadora a fim de criar um ambiente em que os interesses e 
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conhecimentos prévios dos alunos sejam considerados e associados aos conteúdos 

propostos nas atividades (AUSUBEL, 1982). 

A empatia entre professor e aluno facilita o processo de ensino-aprendizagem. 

Essa proximidade entre as partes pode estimular o aluno a buscar cada vez mais 

conhecimento e compreender diferentes formas de ver o mundo, mobilizando suas 

experiências. Isso gera uma relação de totalidade do ser de forma produtiva, e não 

apenas uma busca objetiva do conhecimento (FONSECA, 2008). 

O saber docente é uma prática cujo eixo constitutivo é a interação entre os 

saberes da docência e a formação humana, conforme descrição de Freire (2015, p. 

29): 

 
Percebe-se, assim, a importância do papel do educador, o mérito da 
paz com que viva a certeza de que faz parte de sua tarefa docente não 
apenas ensinar os conteúdos, mas também ensinar a pensar certo. 
Daí a impossibilidade de vir a tornar-se um professor crítico se, 
mecanicamente memorizador, é muito mais um repetidor de frases e 
de ideias inertes do que um desafiador. 

 

Desse modo, a escola se constitui em um espaço no qual podem ocorrer 

diferentes formas de aprendizagem por meio da organização de determinadas 

situações, de acordo com essa constante troca entre as partes na relação professor-

aluno. Bacich e Moran (2017) definem a metodologia ativa como uma alternativa 

pedagógica que promove a participação ativa dos educandos no processo educativo, 

o que caracteriza a nomenclatura. 

Para eles, o processo didático deve ser dinâmico e se realizar com a aplicação 

de técnicas participativas e com uso de abundante material pedagógico, jogos 

educativos e trabalhos grupais. Ainda, segundo os autores, o papel do professor é o 

de transformar os estudantes em protagonistas de sua própria aprendizagem, sempre 

buscando orientar e facilitar o processo, e tudo isso em um ambiente propício, que 

impulsione o educando a tomar gosto pela aprendizagem. 

Ao repensar o processo de ensino-aprendizagem, o professor deve estar atento 

ao espaço escolar, atuando em prol de uma prática educativa que busque a troca de 

saber e a livre expressão de ideias, por meio de intencionalidade de todas as partes 

envolvidas, a fim de que se compreenda a gama de dimensões do ambiente escolar 

essencialmente humano, que envolve capacidades como as de pensar, criar e agir, 

responsáveis por modificar esse espaço. Assim, a escola que não está em constante 
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movimento e que possui procedimentos arcaicos de organização curricular precisa dar 

lugar a uma nova escola que pulse diariamente, modificando e criando uma forma de 

educar.  

Com isso, o espaço de ensino-aprendizagem torna-se um local de se 

vivenciarem comportamentos, em que o professor relaciona a teoria à prática, sendo 

o currículo “como ponte entre teoria e prática, a partir da prática” (LIBÂNEO, 2005, p. 

56). Por isso, a prática necessita de um educador que pense, avaliando a si próprio e 

permitindo ser avaliado pelo aluno. Por meio de reflexões sobre suas ações, o 

educador desconstrói pensamentos enraizados, contextualiza o ensino e pode 

modificar as formas de ensinar. 

Segundo Schön (1992), existem dois tipos principais de reflexão, no que se 

refere ao processo educativo: a reflexão “na” ação e a reflexão “sobre” a ação. A 

primeira se refere a como o professor observa e como ele faz, na prática. Isso pode 

levar a muitas mudanças de atitude quanto à resolução de determinados problemas 

na aprendizagem. Já a reflexão “sobre” a ação diz respeito à ação, propriamente dita, 

sobre a qual o professor analisa mentalmente certa ação a fim de identificar o que 

realmente ocorreu e como os problemas referentes a esse momento foram 

solucionados, tendo sempre um olhar atento aos seus alunos. 

Nesse processo de constante troca, que é o ensino e a aprendizagem, a escola 

deve buscar sua real funcionalidade levando em conta o papel do professor. Deve 

estar claro, para ambas as partes, que nesse contexto não cabe somente ao educador 

a missão de transmitir conhecimentos, sendo imprescindível a participação do aluno 

nesse processo. Além disso, assumindo esse outro papel o aluno passa a ter novas 

obrigações, pois aprende a lidar com esses conhecimentos, podendo aplicá-los em 

sua vida. Portanto, a classe não é mais um local apenas de ensino ensino-

aprendizagem, mas sim de aquisição de conhecimento (ALARCÃO, 1996). 

Berbel (2011, p. 25) complementa a ideia anterior quando afirma que “[...] na 

escola, o professor é o grande intermediador desse trabalho, e ele tanto pode 

contribuir para a promoção de autonomia dos alunos como para a manutenção de 

comportamentos de controle sobre os mesmos”. 

Assim, o ensino passa a ser direcionado a uma possibilidade de o aluno poder 

avaliar a si próprio, administrando seus estudos, mas com participação ativa do 

professor como mediador desse processo, principalmente no estágio em que os 

alunos estão vivenciando seu processo de formação. Com o apoio do professor, o 
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aluno também é responsável pela construção do seu conhecimento, democratizando 

a relação professor-aluno. 

Quanto ao professor, ao reconhecer que essa interação das partes facilita 

situações de aprendizagem, ele passa a ser mediador do processo por meio de uma 

troca de opiniões e de livre expressão, todavia buscando manter os grupos focados 

em um problema ou em uma situação. Ele passa a estimular os alunos visando ao 

desenvolvimento do pensamento crítico e reflexivo individual e grupal para a 

participação de todos os envolvidos na sociedade. 

 

2.1.1.2 Metodologias ativas: aluno no centro do processo de ensino-

aprendizagem 

 

Mudanças são árduas, principalmente quando resultam de uma ruptura com 

modelos do ensino tradicional (SOBRAL; CAMPOS, 2012). Nesse contexto, o 

professor deixa de ser o transmissor do conhecimento e passa a ser o mediador do 

processo. Nessa perspectiva, o professor passa a “[...] envolver o aluno enquanto 

protagonista de sua aprendizagem, desenvolvendo ainda o senso crítico diante do que 

é aprendido, bem como as competências para relacionar esses conhecimentos ao 

mundo real” (PINTO et al., 2012, p. 78). 

Segundo Barbosa e Moura (2013, p. 55): 

 

[...] aprendizagem ativa ocorre quando o aluno interage com o assunto 
em estudo – ouvindo, falando, perguntando, discutindo, fazendo e 
ensinando – sendo estimulado a construir o conhecimento ao invés de 
recebê-lo de forma passiva do professor. Em um ambiente de 
aprendizagem ativa, o professor atua como orientador, supervisor, 
facilitador do processo de aprendizagem, e não apenas como fonte 
única de informação e conhecimento. 

 

 Ao proporcionar ao aluno a oportunidade de interagir com o assunto estudado, 

o professor procura fazer uso de estratégias que promovam a aprendizagem ativa. 

Em outras palavras, por meio das atividades o aluno necessita estar envolvido com a 

prática, mas ao mesmo tempo pensando no que está desenvolvendo e em como 

aplicar aquilo no contexto em que está inserido, visando a uma transformação social. 

O aluno precisa aprender a administrar as informações apresentadas na sala 

de aula relacionando-as com as situações reais para propor mudanças nas realidades 
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observadas. É importante que o professor desenvolva uma atitude de parceria e 

corresponsabilidade com os alunos e que planejem juntos, usando técnicas em sala 

de aula que favoreçam a participação de todos. 

Para Gadotti (2000), o diálogo entre as partes depende de o educador não se 

colocar como depositário do conhecimento. O aluno motivado e valorizado pelo 

professor estará sempre mais aberto às novas aprendizagens, uma vez que o prazer 

do aluno em aprender depende também da capacidade do docente de cultivar as 

experiências do educando e acompanhar seus processos de conhecimento. 

Marion (2001) enfatiza que o objetivo principal das metodologias ativas está 

centrado na transformação do aluno em um pensador crítico por meio de técnicas que 

o ajudem no desenvolvimento da autoiniciativa e aprendizagem continuada. A 

participação efetiva do aluno em sala de aula exige dele ações e construções mentais 

variadas, e para isso ele deve ter consciência de sua parcela de responsabilidade no 

processo de aquisição dos conhecimentos. 

Blikstein (2010) apresenta essa ideia de corresponsabilidade de aprendizagem 

dos alunos como uma das contribuições das metodologias ativas, e acrescenta que, 

ao saírem da escola, eles têm a sensação de confiança, uma vez que experimentaram 

situações de aprendizagem profundamente significativas em sua vida. 

Antunes (2011, p. 14) afirma ainda que o “[...] despertar e estimular a 

criatividade para que se descubra o valor construtivo do trabalho”, consolidando, 

dessa forma, o papel do professor mediador, faz com que o aluno se torne o principal 

responsável pela construção do conhecimento. Ele acrescenta: “[...] dar o peixe pode 

ser um ato de linda presunção, mas o imprescindível mesmo é ensinar a pescar” 

(ANTUNES, 2011, p. 42). A partir do momento em que a função de “pescar” for do 

aluno, o conhecimento construído nessa transição será aplicável em toda a sua vida, 

o que contribui para o desenvolvimento do seu pensamento crítico e de sua 

autonomia. 

A sala de aula deixa de ser, então, um espaço em que se transmite 

conhecimentos e passa a ser um espaço em que se “procura” e “produz” 

conhecimento (ALARCÃO, 2009). Por isso, é importante que o trato com os alunos 

seja respeitoso e promova, neles, a participação ativa, permitindo perguntas, 

sugestões, diálogos e facilitando o processo de apropriação do saber. 
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2.1.1.3 Promoção da autonomia por meio de metodologias ativas 

 

A metodologia ativa promove a inserção do aluno no processo de ensino-

aprendizagem e o transforma no principal agente de seu aprendizado. Ele passa a ser 

um elemento ativo na construção do saber por meio de estímulos na aquisição do 

conhecimento e na análise de problemas. É o professor que conduz a aula, mas o 

centro desse processo é, de fato, o próprio aluno. 

Freire (1996, p. 68) ratifica essa ideia ao dizer que “[...] ninguém educa 

ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, midiatizados 

pelo mundo”. Nesse contexto de mediação, no processo ensino-aprendizagem, o 

professor não se apresenta como detentor do saber, mas como organizador de um 

sistema de ensino aberto, pensante e flexível. Nesse olhar, está-se estimulando a 

postura autônoma do estudante. Berbel (2011, p. 29) confirma esse entendimento e 

destaca a importância de um trabalho que contribua para o exercício da autonomia do 

aluno ao afirmar que: 

 
O engajamento do aluno em relação a novas aprendizagens, pela 
compreensão, pela escolha e pelo interesse, é condição essencial 
para ampliar suas possibilidades de exercitar a liberdade e a 
autonomia na tomada de decisões em diferentes momentos do 
processo que vivencia, preparando-se para o exercício profissional 
futuro. 

 

2.1.1.4 Desenvolvimento do pensamento crítico por meio de 

metodologias ativas 

 

Na atualidade, são muitas as informações disponíveis e as facilidades para o 

contato com elas. Esse contexto impõe uma nova configuração do processo de 

ensino-aprendizagem, que deverá voltar-se para o desenvolvimento de uma postura 

crítica e reflexiva dos alunos, e isso em um ambiente escolar dinâmico. O professor 

trabalha em conjunto com o grupo para compartilhar conceitos e estimular o 

pensamento crítico. 

Paulo Freire (2015) propôs uma educação crítica a serviço da transformação 

social por meio de um aprendizado crítico-reflexivo e pautado na autonomia. 

Carbogim, Oliveira e Püschel (2016) consideram que a expressão “pensamento 
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crítico” tem sido empregada na literatura para indicar os processos mentais envolvidos 

na habilidade de julgar racionalmente. 

Para o desenvolvimento desse processo, o professor instiga a participação dos 

alunos. Eles têm sua participação pessoal de estudo para, posteriormente, debater o 

assunto, fazer questionamentos e construir o conhecimento assistido pelo professor. 

Por meio do diálogo na sala de aula, o professor verifica os conhecimentos que seus 

alunos possuem para contextualizarem as situações debatidas em sala de aula e 

assim poderem fazer uma aplicação dos conteúdos estudados. 

Freire (2014) infere que a ação docente é a base de uma boa formação e 

contribui para a construção de uma sociedade pensante, que é um dos pilares da 

educação. Para o autor, o pensamento reflexivo é um instrumento que se origina do 

confronto com determinadas situações-problema, a fim de que o professor adquira os 

meios de comportamento que mais possam se adequar a possíveis ocorrências 

inesperadas. 

Pela estimulação necessária, ao se fazer uso das metodologias ativas o aluno 

envolve-se mais com os estudos, e nessa situação, no cotidiano das aulas, é possível 

a ele fazer conexões entre os conteúdos analisados e os acontecimentos cotidianos. 

Ele aprende a interpretar situações, compará-las e fazer uma análise crítica. 

Para que o professor cumpra com as expectativas do aluno em relação à 

aquisição de conhecimento, é de suma importância que esse educador utilize uma 

didática apropriada, de acordo com a realidade e com o uso da reflexão e pensamento 

crítico. Esse seria um papel adequado do professor nesse processo. Dessa forma, 

haveria uma educação centrada no entendimento – além de uma preocupação com o 

foco de interesse dos educandos – para estimular o pensamento crítico e a realização 

das atividades por parte de cada aluno (LIBÂNEO, 2012). 

 

2.1.1.5 Problematizando a realidade no contexto da sala de aula 

 

Segundo Diesel, Baldez e Martins (2017, p. 275), no “[...] contexto da sala de 

aula, problematizar implica em fazer uma análise sobre a realidade como forma de 

tomar consciência dela”. 
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Ao conhecer a realidade sobre a nova informação a ser estudada, os alunos 

encontram situações-problema que lhes permitem construir novos sentidos para essa 

realidade visando aplicar os novos conhecimentos na solução dos problemas. 

Segundo Nóvoa (1981), a construção do conhecimento é realizada pelo agir 

sobre a realidade por meio da reflexão, e esta orienta o aluno em sua transformação 

por meio da práxis. Sobre isso, Medeiros (2014, p. 43) afirma: 

 
O método envolve a construção de situações de ensino que promovam 
uma aproximação crítica do aluno com a realidade; a opção por 
problemas que geram curiosidade e desafio; a disponibilização de 
recursos para pesquisar problemas e soluções; bem como a 
identificação de soluções hipotéticas mais adequadas à situação e a 
aplicação dessas soluções. Além disso, o aluno deve realizar tarefas 
que requeiram processos mentais complexos, como análise, síntese, 
dedução, generalização. 

 

Em uma proposta que envolve a problematização, a premissa é a de que 

professor e alunos aprendam juntos em uma relação dinâmica e haja uma inter-

relação da teoria com a prática, possibilitando ao estudante o seu desenvolvimento 

bem como a intervenção na realidade (BERBEL, 2011). 

 

2.1.1.6 Metodologia ativa enquanto proposta inovadora 

 

No mundo atual, caracterizado pela aceleração e transitoriedade das 

informações, no processo de ensino-aprendizagem é necessário considerar a 

diversidade e multiplicidades de elementos que compõem o contexto educacional. O 

ensino passa a ser centrado nas necessidades do aprendiz, destacando-se a 

importância da interpelação com seus pares e professores como mediadores do 

processo. 

Nesse contexto, as metodologias ativas são consideradas inovadoras por terem 

como objetivo transcender a abordagem tradicional de ensino, desvinculando-se de 

uma proposta metodológica que privilegie a transmissão mecânica de conteúdo para 

alunos receptores passivos. 

O processo de inovação se dá de forma integrada ao currículo e requer reflexão 

sobre alguns componentes, como: o papel do professor enquanto mediador, em uma 

proposta de condução das atividades didáticas que se distanciem do modelo 

considerado tradicional; valorização do protagonismo do aluno; o papel formativo da 
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avaliação; a organização do espaço escolar; e a influência da cultura escolar no 

processo de ensino-aprendizagem. 

A ousadia do professor é indispensável no âmbito educacional, a fim de 

desenvolver a participação afetiva dos estudantes no cotidiano de sala de aula, 

valorizando as diferentes formas de envolvimento dos alunos. O foco do processo está 

na aprendizagem ativa. 

Pecotche (2011) acredita que para promover a aprendizagem ativa deve-se 

fazer uso de funções mentais como pensar, raciocinar, observar, refletir, entender e 

combinar, dentre outras, que ele cognomina atitude ativa da inteligência, em 

contraposição à atitude passiva do aprendiz. 

Segura e Kalhil (2015) justificam essa ideia ao afirmarem que para que ocorra 

a aprendizagem ativa, o aluno deve interagir com o tema em estudo através de 

debates, questionamentos, reflexões e posicionamentos que levem à tomada de 

decisão. Silberman (1996) valoriza o trabalho com métodos ativos e afirma que nessa 

proposta os alunos conseguem assimilar maior volume de conteúdo pelo fato de 

estarem concentrados e envolvidos por mais tempo nas atividades propostas em sala 

de aula. 

 

2.1.2 Contrastes entre espaços de ensino e aprendizagem 

 

O espaço de ensino e aprendizagem, dentro ou fora da sala de aula, deve ser 

flexível, possibilitando ao aluno explorar, mover-se, criar, questionar, construir e 

interpretar papéis. Em relação aos contrastes entre espaços de ensino e 

aprendizagem, alguns autores se posicionam, como Freire (2015, p. 49), que 

considera que “[...] há uma pedagogia indiscutível na materialidade do espaço”. Deve-

se, portanto, enxergar o espaço escolar como um local de ensino-aprendizagem, 

apesar de a educação apresentar uma visão mais ampla, fora desse espaço. A cultura 

de um povo está diretamente ligada à sua história e, no caso do Brasil, desenvolve-

se em um local complexo, da mesma forma que dentro da escola nos primeiros anos. 

Nesse contexto, entende-se que no processo de ensino-aprendizagem faz-se 

necessária uma programação e uma ponderação a respeito do local em que ocorre o 

processo educativo, onde existe uma união entre alunos e o conteúdo didático 

oferecido. Assim, esse espaço deve priorizar o grupo como um todo por meio da 
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interação das partes e a permuta de conhecimentos. Por isso, a sala de aula deve 

organizar-se como um ambiente pedagógico adequado para uma aprendizagem 

agradável e didaticamente enriquecedora. 

É ideal que haja a presença de materiais educativos, materiais didáticos e 

exibição de trabalhos dos alunos. Giroux (1997) faz uma referência à importância do 

espaço da escola para o desenvolvimento das habilidades no educando ao considerar 

que trabalhar em sala de aula significa aprender a viver coletivamente. Aliado aos 

valores predominantes do sistema educacional, isso tem implicações profundas para 

a educação social estabelecida nas escolas. 

Coerentemente, em um espaço que visa à aprendizagem dos estudantes em 

uma perspectiva inovadora, todo processo educativo deve ser participativo, alterando 

também o espaço físico, uma vez que o modelo de docência deve se contrapor ao de 

uma proposta tradicional. Bacich e Moran (2017) propõem cuidados específicos 

quanto à organização da sala de aula e dos materiais didáticos a serem utilizados. 

Segundo Freire (2014), ensinar é um triângulo em que o saber está na ponta, 

e nas outras extremidades encontram-se o professor e o aluno. A concepção que cada 

docente tem influência no que ele ensina e como organiza seu ensino na sala de aula. 

Quanto a isso, pode-se compreender que não há uma concepção unicamente correta. 

A dinâmica da sala de aula é que conduz o caminho docente. 

Na sala de aula, deve haver construção do conhecimento por meio de 

relacionamentos amistosos e incentivadores, com promoção de transformação 

individual e coletiva. De acordo com a sua organização, esse espaço será responsável 

pela forma de se trabalhar em sala e pela aquisição de conhecimento, interferindo em 

todo o processo de aprendizagem. Para tanto, deve ser um local que contribua para 

uma aprendizagem dinâmica e revolucionária (FORNEIRO, 2008). 

Segundo Zabalza (2001), o espaço deve ser administrado de acordo com os 

padrões de metodologias, pois se trata de algo que pode favorecer ou dificultar o 

processo educativo. Além disso, dentro do espaço escolar, de acordo com Arends 

(2008), deve haver uma preocupação com os aspectos físicos em sala de aula, como 

a disposição das carteiras dos alunos e o material utilizado, pois tudo isso interfere no 

clima da sala de aula entre professor e aluno afetando a aprendizagem e as emoções 

dos estudantes. 

De acordo com Richardson (1997), a disposição dos móveis em sala de aula 

interfere no processo de aprendizagem, nos modelos de comunicação e no 
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relacionamento entre educador e educando, no que diz respeito ao domínio do 

material didático, fazendo com que o ato de aprender se torne livre. A forma como as 

carteiras estão distribuídas na sala terá influência sobre os moldes de diálogo e das 

relações entre os indivíduos, interferindo nas ações diárias dos educadores a respeito 

dos recursos que possuem. 

Portanto, o espaço físico da sala de aula precisa adequar-se ao processo 

didático, pois se trata de um local de vivência, experimentação e construção. Para 

tanto, utilizam-se estratégias que possam construir vínculos e diálogo entre os alunos. 

Com isso, a organização do espaço em sala de aula contribui para as técnicas de 

ensino utilizadas pelos educadores. 

Para Verdini (2018), a ação pedagógica do professor reflete-se na organização 

que ele faz do espaço da sala de aula. Para se conseguir uma prática eficiente, o local 

de ensino deve estar de acordo com as metas de aprendizagem, com o controle do 

professor sobre os recursos e com a metodologia utilizada. Portanto, o local 

denominado sala de aula deve se adaptar às diferentes ações de aprendizagem, como 

leitura, escrita, apresentações e debates, dentre outras. Os cuidados com a sala de 

aula devem ser constantes e de acordo com as práticas pedagógicas, tornando o 

próprio espaço um elemento formador, representante do processo educativo. 

 

2.1.3 O papel do currículo no processo de ensino-aprendizagem 

 

Durante o processo de ensino-aprendizagem, o professor executa vários 

procedimentos educativos novos no intuito de promover o conhecimento no aluno. 

Essa didática vai muito além do ensino in loco e se relaciona aos objetivos, métodos 

e principalmente ao conteúdo desse processo de aquisição de conhecimento e de 

como organizar as aulas, além do contato professor-aluno, visando a uma 

aprendizagem significativa1 (LIBÂNEO, 2012). 

Da mesma forma que a ciência pedagógica2, o processo de aprendizagem dos 

alunos deve ser administrado pela figura mediadora do professor. Portando, 

                                            
1 A aprendizagem significativa acontece quando um novo conteúdo é inserido às estruturas do saber 

de um aluno e passa a ter significado para ele de acordo com seu conhecimento anterior (LIBÂNEO, 
2012). 

2 Ciência Pedagógica é a ciência que investiga a teoria e a prática da educação nos seus vínculos com 
a prática social global (LIBÂNEO, 2012). 
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compreende-se que faz parte da didática o currículo o material didático ofertado, isso 

de acordo com as diferentes disciplinas do curso, o tempo e o processo de aquisição 

de conhecimento. Para Neto (2002), esse currículo pode ser ampliado, levando-se em 

conta o Projeto Político Pedagógico (PPP) de cada escola. Isso vai depender do 

contexto social em que o aluno está inserido. 

Veiga e Neto (2002, p. 29) assim definem o currículo: 

 
[...] é uma construção social do conhecimento, pressupondo a 
sistematização dos meios para que esta construção se efetive; a 
transmissão dos conhecimentos historicamente produzidos e as 
formas de assimilá-los, portanto, produção, transmissão e assimilação 
são processos que compõem uma metodologia de construção coletiva 
do conhecimento escolar, ou seja, o currículo propriamente dito. 

 

Ao se referir ao currículo e à didática, Libâneo (2012) afirma que ambos, em 

geral, têm o mesmo conteúdo de pesquisa, pois sua problemática é semelhante e são 

os mesmos locais em que atuam. Portanto, o modo de ensinar é mostrado por meio 

da escolha do currículo prescrito (teoria) e do currículo em ação (prática). 

Durante o processo educativo, segundo Homburg e Silva (2007), vai ficando 

claro quanto é necessária a elaboração de um bom currículo, dentro do processo de 

ensino-aprendizagem, para se formar um aluno. Assim, o PPP (Projeto Político e 

Pedagógico) de cada uma das instituições de ensino deve apresentar, em seu 

currículo, o “encontro e produção das diferenças” (MORTIMER; OLIVEIRA; PARAÍSO, 

2007, p. 9), na medida em que toda a teoria a ser aplicada esteja diretamente ligada 

às peculiaridades de cada aluno em seu contexto social. 

Com isso, pensa-se mais a fundo a respeito do papel que exerce o currículo no 

processo de ensino-aprendizagem, indo além dos limites da escola, enxergando cada 

aluno com suas particularidades, dentro de um contexto social, em um momento 

histórico e com sua forma de se portar em um grupo social. Segundo Moreira (1998, 

p. 35), o aluno “não é um elemento transcendente e atemporal”. Isso demonstra a 

dimensão de um processo educativo. 

Ainda segundo Moreira (1996), o currículo deve estar focado na maneira de 

ensinar, com uma metodologia que incorpore conteúdo e conhecimento, no decorrer 

do processo educativo, por meio de um modo de pensar único para não segmentar 

esse pensamento. Assim, o aluno contribui ativamente para que algo novo ocorra 

durante o caminho da aprendizagem. 
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Entende-se que sempre há uma atualização desse currículo, levando-se em 

conta as demandas do aluno e a sociedade em que ele vive. Nesse caso, cabe à 

unidade escolar organizar-se na busca de mais conhecimentos sobre esses temas, 

de forma reflexiva, por meio de um currículo e sua didática, integrando os conteúdos 

e oportunizando a participação de todos os envolvidos. 

 

2.1.4 Objetivos da metodologia ativa no processo de ensino-

aprendizagem 

 
Para Melo e Sant’Ana (2012), a prática educativa se relaciona diretamente com 

o desafio de ingresso na educação, sua qualificação e características. Dessa forma, 

tem como objetivos: 

• Criar um modelo de educação em que o processo de ensino-

aprendizagem integre professores e alunos; 

• Reforçar a identidade cultural dos alunos e professores; 

• Criar técnicas de ensino-aprendizagem; 

• Formar professores que utilizem uma metodologia ativa, de autogestão, 

em classe; 

• Contribuir para a redução de evasão escolar e de reprovação; e 

• Fornecer aos educandos, por meio de instrumentos recreativos, novas 

formas de aprender, a fim de trazê-los cada vez mais para perto do 

método educativo proposto, cujo objetivo final é a aprendizagem. 

 

Os objetivos aqui trazidos não se podem alcançar por meio de métodos 

tradicionais e inadequados, mas sim por intermédio de metodologias ativas, bem 

como pela inter-relação de diferentes componentes metodológicos que permitam a 

implementação de uma metodologia ativa como alternativa pedagógica que apresenta 

a possibilidade de realizar as mudanças necessárias para transformar a educação 

tradicional em uma educação de qualidade. 

Freire (1996) defende as metodologias ativas ao considerar que, para que haja 

educação de qualidade, deve haver a superação de desafios, a resolução de 
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problemas e a construção de novos conhecimentos a partir de experiências prévias, 

pois estas são necessárias para impulsionar as aprendizagens. 

 

2.1.5 Contribuições das metodologias ativas 

 

Para Moran (2000) as metodologias ativas levam implícito o estímulo à 

participação do aluno e conservam neles as características ativo-participativas. Além 

disso, o autor enumera as seguintes características de uma educação nova utilizando 

metodologias ativas: 

• Ter um contexto em ambiente real ou simulado que propicie vivências 

de interesse do educando; 

• Oportunizar ao educando o desenvolvimento do pensamento por meio 

de problemas; 

• Propiciar possibilidade de o educando adquirir informações e fazer 

observações relevantes nesse processo; 

• Dar oportunidade ao educando para comprovar suas ideias, a fim de que 

descubra sua validade e efetividade; e 

• Favorecer ao educando a oportunidade de buscar soluções para 

problemas por ele propostos sem esperar respostas prontas. 

 

De acordo com esses critérios, que são interligados às metodologias ativas, vê-

se a discrepância com o modelo tradicional, no qual o professor, detentor máximo do 

saber, apresenta conceitos na lousa, enquanto seus alunos mantêm os ouvidos 

atentos, tomam notas e, quando muito, levantam a mão para interferir no curso da 

exposição e sanar alguma dúvida. 

Sob o olhar de Nascimento (2009), as metodologias ativas proporcionam aos 

alunos maior reflexão, curiosidade e motivação no processo de aprendizagem. Para 

o autor, além disso os educandos entram em contato com problemas para os quais 

devem buscar respostas e soluções. Na visão de Cerullo (2010), as metodologias 

ativas se definem como formas recíprocas de análise, pesquisa e conhecimento, além 

de decisões particulares ou coletivas direcionadas a determinado tema. É o processo 

de ensino em que a aprendizagem depende do próprio aluno. O professor atua como 
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mediador para que o estudante faça pesquisas, reflita e decida por si mesmo o que 

fazer para atingir determinado objetivo. 

Durante o processo educativo, essa participação direta do aluno ocorre de 

forma crescente, sendo mais ativa a partir da adolescência por estar ele mais apto a 

tomar decisões e apresentar soluções concretas para determinadas questões. Assim, 

as metodologias ativas estão focadas no aluno, privilegiando a aprendizagem do 

educando em lugar de protagonizar o professor e seu processo de ensino. 

Para Berbel (1999), a aprendizagem ativa ocorre no momento em que o aluno 

está integrado ao tema em pauta questionando e aprendendo, em um processo de 

construção do conhecimento, no lugar de apenas o professor “passando” o conteúdo. 

Segundo Amorim e Silva (2014), a forma dinâmica de se aprender faz com que 

as aulas – antes veículos de um aprendizado inerte, em que o conhecimento era 

transmitido a alunos passivos – se transformem em aprendizado ativo, com atividades 

de troca entre as partes, elaboradas por meio de projetos em busca de soluções para 

possíveis problemas e com participação ativa dos estudantes ao criarem novos 

conhecimentos tanto em ambiente escolar quanto de trabalho. 

Cerullo (2010) mostra uma conceituação de metodologias ativas como 

processos interativos que fazem com que os alunos criem sua própria forma de 

adquirir conhecimento e apliquem isso à vida, algo possível por meio de uma proposta 

metodológica alternativa que inclua novas técnicas que facilitem e promovam a 

aprendizagem por meio da resolução de problemas. 

Dessa forma, a metodologia ativa se apresenta como um processo que parte 

de uma ideia central para obter uma aprendizagem significativa, na qual o aluno é o 

protagonista de sua própria aprendizagem, e o professor, um facilitador. O docente é 

que propõe aos alunos atividades de classe, tarefas, trabalhos grupais, a fim de que 

os estudantes desenvolvam o pensamento crítico como o pensamento criativo e a 

comunicação como parte importante do processo de aprendizagem. 

Para Moran (2014), aprender a aprender contribui para a autonomia dos alunos 

em seu modo de pensar e para a relação desses pensamentos com os de outras 

pessoas, além do exercício de aceitação de formas diversas de pensamento sobre 

um mesmo tema e as diferentes maneiras de aprendizagem. Além disso, auxilia o 

aluno a saber interpretar conclusões obtidas ao término de uma pesquisa, nas 

sugestões de novas atividades que ampliem sua bagagem de conhecimentos e no 

atribuir valor à troca de conhecimentos, aprendendo com ações do presente. 



44 
 

Assim, a aprendizagem ocorre mediante o desenvolvimento de habilidades, 

ações e atividades práticas das partes envolvidas no processo educativo. Aprende-se 

à medida que se consegue relacionar um conhecimento com outros conhecimentos 

contando com a possibilidade de utilizá-lo convenientemente. Observa-se que as 

metodologias ativas são ferramentas ou mecanismos utilizados para proporcionar ao 

estudante uma aprendizagem ativa, ou seja, a construção de um conhecimento 

significativo que possa ser resgatado em qualquer tempo, situação ou necessidade. 

As metodologias ativas favorecem o trabalho em equipe. Ao trabalharem em 

grupo, os estudantes desenvolvem a habilidade de lidarem com o outro e de 

complementarem os conhecimentos por meio da troca, ao refletirem sobre 

determinada situação. Todos são beneficiados, tanto os que dão a informação quanto 

os que a recebem. 

 

2.1.6 A importância da formação inicial e continuada dos professores 

no Ensino Fundamental Nível I 

 

Os estudantes que estão hoje inseridos no sistema de educação formal 

requerem de seus professores habilidades e competências didáticas e metodológicas 

para as quais eles não foram preparados e tampouco vivenciaram em sua formação. 

Os cursos de formação de professores precisam, cada vez mais, considerar a 

homologia de processos em que na e pela prática professores se envolvam em 

situações que promovam a incorporação de experiências de aprendizagem que sejam 

cada vez mais significativas para os estudantes. 

A questão da formação dos professores é bastante complexa, uma vez que o 

aprendiz está inserido em um sistema educacional que requer professores com 

habilidades e competências didáticas que eles mesmos não vivenciaram em sua 

formação. Os professores devem envolver-se em situações que promovam 

experiências de aprendizagem que sejam mais significativas para os alunos. Por esse 

motivo, os cursos de formação de professores exigem mudanças constantes, sendo 

a educação uma questão de relevância pública (LIBÂNEO, 2001). 

De acordo com Freire (2015), para a formação do homem a educação se torna 

essencial por representar uma prática humana entre indivíduos que veem na ética o 

principal eixo do processo. O educador tem a função de cuidador, mediador de seus 
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alunos e parceiros no processo de construção do conhecimento. Para tanto, deve ser 

competente, bem preparado e bem remunerado (MORAN, 2014). Assim, tanto a 

formação inicial quanto a continuada de professores devem representar um processo 

de aperfeiçoamento constante, a fim de proporcionar uma aprendizagem significativa. 

 

1.1.6.1 Formação inicial dos professores 

 

Com o passar do tempo, devido às transformações históricas, políticas, sociais 

e econômicas, assim como a sociedade, a educação sofreu visíveis transformações. 

Passou a ser um direito de todos, e fez-se necessária a formação cada vez mais eficaz 

dos professores. Os professores de hoje necessitam ampliar sua formação ao longo 

da carreira profissional (HUBERT; FERNANDES; GOETTEMS, 2015). 

De acordo com esses autores, os professores em início de carreira sentem 

maior dificuldade na prática com os alunos por não possuírem ainda um embasamento 

teórico ideal. Segundo a “Lei de Diretrizes e Bases (LDB) n. 9394/96, a formação do 

professor fundamenta-se em um tipo de educação que proporciona um convívio social 

entre diferentes culturas, respeitando os direitos individuais dos educandos. 

Visto por esse ângulo, em relação à formação inicial dos professores, a partir 

da LDB foram criados os Referenciais para a Formação de Professores (2002, p. 68), 

que falam da importância da reflexão contínua por parte das instituições de formação 

inicial sobre a metodologia aplicada nos conteúdos estudados, uma vez que as 

relações pedagógicas criadas ao longo da formação de um professor atuam como 

currículos ocultos. Portanto, esses modelos de relações pedagógicas, estabelecidos 

durante o processo de aprendizagem dos futuros professores, vão se tornar referência 

para sua atuação futura. 

Assim, o professor tem a missão de refletir na sua prática, no reconhecimento 

dos problemas que possam surgir e nas propostas de soluções, embora muitas vezes 

isso seja dificultado por falta de dados para uma decisão a ser tomada (PERRENOUD, 

2002, p. 11). 

Do ponto de vista de Tardif (2002, p. 239), o professor ideal é aquele que tem 

conhecimento sobre sua disciplina e uma base de pedagogia e ciências da educação. 

Outro ponto de discussão do autor é sobre a separação entre uma formação docente 
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e outra profissional, na medida em que a formação profissional ocorre na faculdade e 

a docente acontece em sua atuação no dia a dia, no exercício da profissão. 

 

1.1.6.2 Formação continuada dos professores 

 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), o professor, ao 

exercer sua profissão de educador, deve possuir uma formação profissional 

continuada, independentemente da circunstância em que esteja inserido (BRASIL, 

1998, p. 139). 

Outro olhar em relação a essa questão diz respeito à importância da reflexão 

crítica sobre a prática exercida pelos educadores atuais, pois a educação continuada 

é um processo que ocorre ao longo do tempo, construindo um modelo próprio de 

atuação profissional do professor (FREIRE, 2001). 

Em um processo de um ensino que vise à aprendizagem, faz-se necessário o 

reconhecimento de que o aluno é o sujeito da aprendizagem, e ele deve participar 

ativamente de todas as ações, considerando que a aprendizagem é um processo 

interno, resultado das ações do aprendiz. Monteiro (2001) destaca que somente o 

professor pode adquirir as competências necessárias para mediar as ações dos 

alunos, o que justifica a importância de uma educação continuada para esses 

profissionais. 

Muitos professores que recebem uma formação continuada não utilizam os 

conhecimentos aprendidos em sua atuação profissional, repetindo as práticas do 

passado.  Os conhecimentos adquiridos por meio de palestras, seminários e cursos 

devem ser complementados com o constante exercício da reflexão-ação-reflexão, dos 

quais a prática é confrontada com a teoria e vice-versa. O professor reflexivo, que 

busca sempre mudança pessoal, tem muito mais possibilidade de aplicar esses 

conhecimentos em suas aulas na escolha de metodologias e de estratégias de ensino 

que visem a uma aprendizagem significativa (LIBANÊO, 2001). 

Para tanto, é necessário que tenha havido uma boa formação inicial para esses 

profissionais de educação, pois é o período em que podem aprofundar alguns 

conhecimentos relacionados ao vínculo existente entre teoria e prática e a elaboração 

de projetos institucionais ou coletivos, dentre outros (NÓVOA, 1992). 
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De acordo com Machado (1995), ao se tomar contato com os PCNs, entende-

se que, atualmente, a principal função da escola é formar cidadãos críticos que 

mobilizem o conhecimento, podendo modificar a realidade que os cerca. O 

conhecimento implica dar um significado a conceitos, relacionar diferentes situações 

para criar um parâmetro entre elas e aprender com experiências passadas 

(MOREIRA, 1996). 

Segundo Furtado (2015), para atingir seu objetivo a formação continuada 

precisa ter um significado para o professor, assim como para o aluno. Nesse sentido, 

as atividades de capacitação docente, que são desvinculadas da prática, acarretam 

uma eficácia muito baixa, em que os projetos coletivos ficam em um segundo plano, 

desmotivando os professores, os quais não se consideram amparados para o devido 

exercício da função. 

Assim, para que um programa de formação continuada obtenha sucesso deve 

se resumir a três fatores em destaque: valorizar o saber e a experiência do professor; 

utilizar as necessidades do cotidiano da escola em que ele atua para desempenhar 

sua função com êxito; relacionar teoria à prática. Além disso, a formação continuada 

deve conscientizar o professor de que a teoria é uma ferramenta que o auxilia a 

compreender sua prática, dando sentido às suas ações (FURTADO, 2015). 

Para Gadotti (2005), por muito tempo a formação continuada dos professores 

se baseava em conteúdos e objetivos. O que ocorre hoje é a valorização do domínio 

de conteúdo específico – tanto pedagógico quanto científico – da mesma forma que 

se dá importância para as atitudes em forma de procedimentos ou teorias. 

Pelo olhar de Libâneo (2001), a escola atual tem a função de obter respostas 

metodológicas e educativas que se adaptem às novas exigências do setor de 

educação, como, por exemplo, a capacitação tecnológica, a diversidade cultural e a 

consciência ecológica, dentre outras questões. 

Assim, dentro do processo de formação continuada devem-se levar em conta 

as dimensões científica, pedagógica e pessoal. A dimensão científica relaciona-se à 

atualização e ao desenvolvimento de conteúdo aplicado na escola, com enfoque na 

forma de aprendizagem. No que diz respeito à dimensão pedagógica, é aquela voltada 

para as técnicas de ensino propriamente ditas, com diferentes possibilidades 

metodológicas e utilização de ferramentas que proporcionem uma troca de 

conhecimentos, como workshops e oficinas. Na dimensão pessoal, avalia-se de que 

forma o professor está atuando no processo de aprendizagem, respeitando o grau de 
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dificuldade de cada aluno e buscando soluções para levar conhecimento a cada um 

deles, de forma que consigam atingir seu objetivo de educar, no sentido amplo da 

palavra (FURTADO, 2015). 

Assim, em razão dos desafios que se apresentam para professores em sua 

atuação no processo educativo, é necessário que haja uma formação continuada para 

esses profissionais. Constantemente, eles se deparam com avanços tecnológicos que 

exigem deles uma nova postura e que se adapte à atual realidade do profissional de 

educação. Portanto, essa formação deve ser constante e em consonância com as 

necessidades dos professores, para que os mesmos auxiliem na formação de novos 

indivíduos críticos, reflexivos e conhecedores de seus deveres enquanto cidadãos e 

na busca de seus direitos. 

Diante de uma nova proposta metodológica, o desafio mostra-se maior, pois o 

professor precisa ser conhecedor não apenas do novo método de trabalho, mas da 

concepção pedagógica que o embasa e da inesgotável busca por relacionar teoria e 

prática por meio da reflexão-ação-reflexão, sendo um professor pesquisador. 

 

2.1.7 A autorregulação da aprendizagem docente 

 

Embora seja de real importância a formação continuada dos profissionais de 

educação, a partir de 1980 os alunos passaram a ser responsáveis por sua 

aprendizagem, adquirindo autonomia e responsabilidade durante o processo 

educativo. Essa nova forma de aprender foi chamada de “aprendizagem 

autorregulada” que envolve três pilares: motivação, metacognição e estratégias 

cognitivas, valorizando a participação de cada aluno para a construção de um ensino 

de qualidade (BORUCHOVITCH, 2014). 

Segundo Boruchovitch (2014), a autorregulação da aprendizagem do professor 

compreende três fases: a primeira é aquela em que se analisam as tarefas e a origem 

da automotivação, considerada a fase de previsão desse processo; a segunda diz 

respeito ao monitoramento, autocontrole e à metacognição, chamada pelo autor de 

fase de controle volicional; e, por último, a fase de autorreflexão, em que se observam 

as reações dos alunos diante da atuação do professor no desenrolar do processo 

educativo. 
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O fato de o professor conseguir autorregular sua aprendizagem atribui a ele 

maior autonomia em sala de aula e mais adaptação ao processo de ensino-

aprendizagem. Passa a valorizar a utilização do pensamento sobre diferentes 

situações que possam surgir e a aprender a adquirir conhecimento (DIAS; VEIGA 

SIMÃO, 2007). 

Outra experiência que pode ser bastante válida para o professor, em seu 

caminho de investigação do conhecimento, é a autorreflexão sobre as vivências 

pessoais, o que leva a uma transformação do indivíduo, o qual, ao compartilhar essas 

experiências, obtém avanço nas relações entre professores e alunos (SCHÖN, 1992). 

Essa mesma autorreflexão dos professores, vista por Tardif (2002), contribui 

para maior eficácia de suas ações e persistência diante das dificuldades que possam 

surgir ao longo desse processo. Por ser uma prática induzida, deve fazer parte 

integrante da formação de professores. 

Quando o professor realiza uma autorreflexão, entra em contato com suas 

crenças, expectativas e valores que vão nortear suas decisões e permitir que ele 

compreenda as pessoas que o cercam. Com isso, desenvolve competências para 

atuar de forma segura e autônoma (DIAS; VEIGA SIMÃO, 2007). 

Dessa forma, a autorregulação da aprendizagem docente é integradora, 

permitindo ao professor maior aprofundamento do pensar e do atuar no processo 

educativo contemporâneo. 

 

2.1.8 A metodologia da problematização como metodologia ativa 

 

A metodologia ativa se apresenta de diferentes maneiras, destacando-se nela, 

dentre vários tipos de metodologias, a metodologia da problematização, que é um tipo 

metodológico que considera a educação como um processo de troca de 

conhecimentos entre professor e aluno, na busca da solução de um ou de vários 

problemas, partindo da realidade ou do contexto social (BERBEL, 1998). 

 Segundo Berbel (2011), a metodologia da problematização, com o Arco de 

Charles Maguerez3, segue como uma das metodologias ativas, sendo, portanto, uma 

alternativa metodológica que considera os alunos e a comunidade educativa e se 

                                            
3 O francês Charles Maguerez criou, em 1960, uma metodologia que posteriormente ganhou novas 

versões, baseada na resolução de problemas, tratados em grande grupo (classe, turma e com a 
participação do professor) não voltada para o “saber”, mas para o “saber fazer” (BERBEL, 2012). 
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preocupa com o desenvolvimento humano integral por meio de um modelo curricular 

funcional, atualizado e flexível. Tal metodologia desenvolve-se por meio de atividades 

motivadoras em que os jovens se sentem bem e seguros, valiosos e importantes pelo 

que fazem; são tratados e respeitados como pessoas, considerando-se suas opiniões 

e sugestões, sem marginalização nem opressão, mas apoiados e ajudados no 

desenvolvimento de suas capacidades e habilidades. 

Dentre as características da metodologia da problematização, mencionam-se 

as seguintes: a importância do aluno no processo educativo; a forma como 

demonstram suas capacidades e qualidades; o estímulo à participação dos 

educandos; e a busca pela solução de problemas. Nesse processo, o professor 

assume o papel de colaborador da aquisição de novos conhecimentos, promovendo 

e oportunizando um espaço de direito e voz do aluno, caracterizando uma nova forma 

de ensinar. 

Gouvêa (2015) aponta ainda as seguintes características, que têm afinidade 

com as citadas no parágrafo anterior: integração dos alunos como agentes de sua 

educação; alteração das formas tradicionais de ensino por parte dos educadores, que 

passam a utilizar métodos educativos ativos que aproximam o aluno da realidade; o 

aluno passa a ser a peça mais importante do processo de aprendizagem, com ensino 

interativo; cria-se um local, em sala de aula, aprazível aos estudantes, que ampliam 

suas formas de comunicação e sua inclusão direta no processo de aprendizagem e 

resoluções de diferentes questões. 

O uso dessa metodologia está indicado sempre que os temas a se trabalharem 

estejam relacionados com a vida em sociedade. Nesse caso, os estudantes aprendem 

melhor quando a aprendizagem se faz por meio da experiência e se baseia em 

atividades práticas. A aula se realiza com a participação do aluno, e o professor se 

transforma em um orientador e facilitador incentivando a construção do conhecimento, 

e não a mera transmissão do saber (BERBEL,1998). 

Dando sequência a essa linha de raciocínio sobre a importância da aplicação 

das metodologias da problematização no processo educativo, o segundo capítulo irá 

tratar, dentre outras particularidades sobre o tema, a respeito da metodologia da 

problematização, seus fundamentos e sua relação com o Arco de Maguerez e suas 

fases, além de apresentar outras interpretações sobre a utilização do Arco. 
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2.2 A metodologia da problematização enquanto possibilidade 

inovadora nas séries iniciais 

 

Competência em educação é mobilizar um conjunto 
de saberes para solucionar com eficácia uma série 
de situações. 

Perrenoud (2000) 

 

 Frente aos problemas que encontramos hoje na educação, existem muitas 

alternativas para que uma melhoria, mesmo que tênue, ajuste-se de maneira sensata 

e alcance objetivos pertinentes ao processo de ensino-aprendizagem diante da 

educação no Brasil. Uma dessas alternativas é a metodologia da problematização, 

que tem sido objeto de estudo na área da educação, e que está sendo tratada neste 

estudo em relação às séries iniciais. 

Entende-se que com a adequada implementação da metodologia da 

problematização o estudante será incentivado a ver o mundo de forma indagativa, 

contrastar o conteúdo estudado com o que se apresenta fora do espaço da escola e 

ser capaz de selecionar os pontos que pareçam mais relevantes. Segundo Berbel 

(1995), é possível que certos pontos possam não ser condizentes com os demais, 

pois a forma de entender cada um deles vai depender de características próprias de 

cada um dos estudantes e de sua bagagem de conhecimento. 

A aplicação da metodologia da problematização baseia-se na educação como 

uma prática social, e não individual (BERBEL, 2012), preparando o estudante para a 

realidade, conscientizando-o e levando-o a atuar de forma a contribuir com a 

transformação da sociedade. Para se obter esse resultado, as ações devem 

considerar o desenvolvimento cognitivo crítico, reflexivo e autônomo do educador e 

do educando. Segundo Saviani (1983), a metodologia da problematização parte de 

um olhar amplo da existência, começando por determinados conceitos que conduzem 

a um melhor entendimento, de forma resumida, do que se apresentou anteriormente. 

A metodologia da problematização serve de base para um tipo de ensino ativo 

e em um ambiente que propicie a participação do aluno no processo de ensino-

aprendizagem. Segundo Freire (1979, p. 28), “[...] o conhecimento exige uma posição 

curiosa do sujeito frente ao mundo. Requer sua ação transformadora sobre a 

realidade. Exige uma busca constante. Implica invenção e reinvenção”. 



52 
 

Propor ações transformadoras se torna possível por meio da metodologia da 

problematização, que faz uso do Arco de Maguerez. Segundo Berbel (1998), na 

metodologia da problematização o questionamento de uma situação faz parte da 

existência como um todo, e só por meio de atitudes colaborativas esse 

questionamento pode encontrar uma resposta favorável. Para a autora, a metodologia 

da problematização refere-se a uma concepção de educação que acredita no 

desenvolvimento e no exercício da cidadania, e não numa prática individual e egoísta 

(BERBEL, 1998). 

Dessa forma, a metodologia da problematização conduz a uma modificação do 

indivíduo que faz parte desse processo, como na relação educador-educando. 

Portanto, o educando deve ter voz em sala de aula e deve ter oportunidade de expor 

suas experiências, tornando-se uma peça imprescindível no processo educativo. O 

educador deve estar aberto a ouvir os estudantes e absorver essas informações para 

a construção de sua didática. Além disso, o educando deve mergulhar no problema 

proposto, tendo contato com o que acontece no seu entorno. Segundo Bordenave e 

Pereira (2015, p. 10), isso indica que “[...] uma pessoa só conhece bem algo quando 

o transforma, transformando-se ela também no processo”. 

Gasparim (2005) ratifica a ideia anterior ao afirmar que, além de transmitir 

conhecimento, a educação atual espera que os alunos sejam capazes de solucionar 

os problemas à sua volta. Daí a importância de o professor relacionar o conhecimento 

a ser trabalhado ao contexto do educando, confrontando o que se aprende com o que 

se faz e modificando, de certa forma, cada um dos participantes. 

Segundo Vasconcellos (1999), a metodologia da problematização é mais que 

um método, pois se torna um ensino no qual, por meio da problematização da 

realidade e da procura de soluções para problemas, é possível o desenvolvimento 

crítico e reflexivo por parte do estudante. A metodologia da problematização já se 

constitui de uma concepção de sujeito, contendo a ideia de que o indivíduo é possuidor 

de atitudes reflexivas e capaz de enfrentar quaisquer problemas que se apresentem. 

Entende-se que a metodologia da problematização seja uma proposta 

apropriada para os tempos atuais, em que a vida em sociedade vai trazendo novos 

desafios e problemas a se enfrentarem. Isso requer que mentes pensantes sejam 

capazes de resolver problemas até certo ponto considerados “sem saída” e ainda, 

com base em seus fundamentos, encontrar formas diferentes de intervir e transformar 

o ensino nas séries iniciais. 
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2.2.1 Fundamentos da metodologia da problematização  

 

Diante de pesquisas e estudos sobre o surgimento da metodologia da 

problematização, têm-se registros de que a base para a aplicação de tal método foi o 

Arco de Maguerez, criado na década de 1960. Em 1977, após pesquisas e estudos, 

este método, ainda que no início não tenha sido muito utilizado, foi divulgado por 

Bordenave, Pereira e, posteriormente, por Berbel. Na mesma época, as ideias e os 

pressupostos teóricos relacionadas ao método já vinham sendo propagados por Paulo 

Freire, que sempre defendeu uma visão de educação libertadora, buscando a 

inovação no processo de ensino-aprendizagem enquanto possibilidade 

transformadora da realidade (BERBEL, 2012). 

Sabe-se que o Arco surgiu de um experimento de Charles Maguerez com 

trabalhadores que seriam selecionados para operar em minas e no campo, em nações 

consideradas em desenvolvimento. A maioria não havia aprendido a ler nem escrever, 

mas foi capaz de problematizar questões que lhe eram apresentadas e ir em busca 

de respostas por meio da reflexão e do pensamento crítico. Depois disso, o Arco 

passou a fazer parte do processo educativo e, atualmente, apresenta contribuições 

por meio da metodologia da problematização citada por diferentes autores, 

colaborando para uma crescente interação no processo de ensino-aprendizagem, 

tornando os educandos mais questionadores e atuantes no ambiente em que vivem 

(BERBEL, 2012). 

A metodologia da problematização caminha por diferentes etapas a partir de 

um problema que é detectado no ambiente. Pode-se entendê-la como uma real 

metodologia composta de técnicas e atividades previamente selecionadas e 

organizadas nesses períodos de acordo com a origem de cada problema. Devem-se 

levar em conta, da mesma forma, as condições dos participantes, que devem estar 

conscientes do mundo à sua volta (BERBEL, 1999). 

Para Berbel (1994), é muito significativa a forma de Maguerez interpretar o 

meio, facilitando a elaboração do material didático das escolas da atualidade e 

simplificando o raciocínio dos alunos. Aquela situação abordada com os trabalhadores 

por Maguerez é adaptável às escolas e suas questões. 

Durante o processo de aprendizagem, o aluno vai transformando sua visão a 

respeito de determinado problema, passando de um sincretismo para uma forma de 



54 
 

enxergar um fato mais analiticamente. Isso pode ser feito por meio das teorias que 

lhes são apresentadas, a fim de que se chegue a uma síntese do problema, de forma 

provisória, equivalente à compreensão. Em seguida, após a apreensão da estrutura 

de tal problema e analisadas as suas consequências, surgem as opções de solução, 

em que se deve realizar uma rigorosa seleção das variáveis apresentadas 

(BORDENAVE; PEREIRA, 2015). 

Além disso, de acordo com Maguerez (1970), deve-se possuir uma 

representação do método de ensino e do raciocínio para se realizar a educação. 

Bordenave e Pereira (2015) esclarecem que há um caminho que deve seguir um 

modelo que trate da origem do saber, que irá permear as ações do professor em sala 

de aula, contrastando com as possíveis mudanças externas. 

De acordo com esses autores, o professor não deve se perder em questões 

didáticas apenas. Deve, sim, levar em conta seu principal papel, que é de educador. 

Com isso, são de real importância as estratégias de ensino dos professores para que 

o aluno possa interagir e construir o conhecimento baseado nas informações que for 

adquirindo ao longo do tempo. Esse conhecimento irá permitir que o aluno interprete 

informações e experiências de forma crítica e construtiva. 

Colombo e Berbel (2007) explicam as fases que compõem o Arco de Maguerez 

com suas especificações para uso em sala de aula e/ou em pesquisas. Para eles, em 

cada uma dessas fases o foco deve estar nas ações dos indivíduos que fazem parte 

desse sistema e no próprio indivíduo. Para tanto, é necessário que se delimite o que 

se analisará com participação direta do indivíduo na situação abordada. 

 Nesse processo, o papel do educador enquanto mediador é essencial para a 

definição das diferentes etapas a se trabalharem na metodologia da problematização 

e nas estratégias que contribuem para se atingirem os objetos ao se estudar um novo 

conteúdo. 

 

2.2.2 O Arco de Maguerez – sua origem e trajetória como sustentação 

para a metodologia da problematização 

 

O Arco de Maguerez leva esse nome devido ao seu criador, Charles Maguerez, 

ao desenvolver esse método no ano de 1960. De acordo com seu filho, Georges 

Maguerez, que escreveu o prefácio do livro A Metodologia da Problematização 
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(BERBEL, 2012), o pai utilizou o Arco em várias instruções, inclusive em uma região 

próxima à Argélia, formando excelentes eletricistas e mecânicos. Com muita eficácia, 

ele transferiu conhecimentos para uma parte dessa população, que era, em sua 

maioria, iletrada. Maguerez foi testando várias abordagens baseadas em seu método 

e obtendo muito sucesso diante dos aprendizes. 

Em consonância com o testemunho de seu filho, sua estada em Marrocos, a 

fim de formar marroquinos para uma empresa de minério, causou inveja aos colegas 

de trabalho, sendo ele chamado de traidor e comunista, devido ao seu excelente 

trabalho baseado no método próprio. 

Em sua trajetória (EUA, Marrocos, Paris, Senegal, Brasil, etc.), Maguerez 

aplicou as etapas do Arco em vários tipos de instruções e saberes, em zonas rurais, 

empresariais e assistências técnicas para pequenas e médias empresas, entre outras 

categorias. Algumas versões do Arco foram criadas para o ensino em geral e, de 

acordo com seu filho, todos os seus herdeiros foram ensinados a usar a versão do 

Arco de 1960. No Brasil, houve uma continuação do seu método por Juan Diaz 

Bordenave (BERBEL, 2012). 

Georges Maguerez deixou bem claro que, apesar da precariedade com os 

meios de comunicação, seu pai queria que todos os participantes do seu método 

chegassem a aplicar o que era ensinado para funcionar nas indústrias. 

O ponto central dessa metodologia se encontra nas etapas percorridas pelos 

sujeitos envolvidos, que terão suas habilidades intelectuais mobilizadas, seguindo as 

orientações básicas para alcançar seus objetivos educativos. 

 Berbel (2012a, p. 12) esclarece: 

 
Posteriormente, na segunda versão desenvolvida, o método do arco 
evoluiu para um método de resolução de problemas: o objetivo é levar 
os participantes a seguirem um padrão de reflexão que integre as 
soluções que resolvem o problema, soluções estas propostas por 
peritos. A ascensão da Internet influenciou esse desenvolvimento: o 
aluno pode facilmente obter as informações (as soluções). Ele deve, 
no entanto, aprender o raciocínio para então incluir essa informação 
no seu contexto. 

 

O Arco passou por algumas transformações, mas sem alterar seu ponto de 

partida e chegada. Para estudo e análise do Arco de Maguerez, Berbel (2012a) 

apresenta três versões, de forma cronológica: a de seu autor, Maguerez, a de 

Bordenave e a sua. 
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 Em sua primeira versão, o Arco criado por Charles Maguerez (1960) foi 

utilizado para experiências com indivíduos iletrados, trabalhadores de minas de 

petróleo ou carvão, indústria e áreas agrícolas. Essa experiência se deu em países 

em desenvolvimento, ou mesmo naqueles que acabaram de ingressar no grupo dos 

países independentes, envolvendo o continente europeu e alguns países da África. 

Dez anos depois, Maguerez fez uso do Arco em uma consultoria a fim de criar 

um diagnóstico de treinamento dos técnicos em agricultura do Estado de São Paulo. 

De acordo com Berbel (2012, p. 113), “a elaboração do problema não estava nessa 

primeira versão do Arco, e as decisões eram centradas nos elaboradores da 

proposta”. 

Outra modalidade de explicação para o Arco, considerada por Berbel (2012) 

como segunda versão, foi extraída do livro de Bordenave e Pereira, publicado em 

1977, tendo como título Estratégias de ensino e aprendizagem. Outras fontes 

consideradas por Berbel são: a de Bordenave, em 1989, quando escreve um texto 

apresentando aspectos interessantes, como o caminho metodológico a se perseguir 

para a formação de profissionais, e relatos de uma palestra feita por Bordenave que 

ele disponibilizou para Berbel. No entanto, nessa versão, em relação à metodologia 

da problematização, inclui-se a elaboração do problema pelos professores, conforme 

Figura 2, enquanto no Arco original havia apenas a observação da realidade 

(BERBEL, 2012).  

 

Figura 2 – Arco de Maguerez 

 
Fonte: Bordenave e Pereira (2015) 
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Pelo olhar de Bordenave e Pereira (2015), tanto o conteúdo didático quanto as 

experiências do aluno fazem parte do Arco por meio de um estudo de situações 

verdadeiras e em busca de respostas adequadas a esses questionamentos. Esse 

processo de questionamento, somado aos preceitos do Arco, compõem cinco fases, 

consideradas substanciais por esses autores. Para Maguerez (1970, p. 62) “as duas 

primeiras fases representam a tese, a terceira a hipótese e as duas últimas a síntese”. 

A terceira versão de explicações para o Arco de Maguerez, em relação à 

metodologia da problematização, é a de Berbel (2014, p. 134): 

 
[...] apresenta-se praticamente com o mesmo conjunto de associações 
percebidas e evidenciadas em relação ao uso do Arco por João Diaz 
Bordenave, que seriam: o construtivismo no contexto e em outros 
aspectos do movimento da Escola Nova, portanto associado com a 
sua pedagogia; a dialética, a partir da qual se extraiu a noção de 
práxis; e a pedagogia libertadora, de Paulo Freire. 

 

De acordo com essa versão, Berbel (2012) inclui no Arco alguns aspectos 

obtidos por meio de duas associações, sendo uma delas a que possui a noção de 

práxis, contida no pensamento de Adolfo Sánchez Vázquez, e a outra, que abordava 

as ideias de Paulo Freire (BERBEL, 1999), que aparecem em destaque na obra de 

Bordenave e Pereira ao introduzirem o Arco de Maguerez em seus conceitos. No 

entanto, na terceira versão o destaque é para o aluno enquanto protagonista do 

processo de aprendizagem, desde a observação da realidade e elaboração do 

problema até à intervenção naquela parcela de realidade, buscando contribuir para a 

sua transformação, conforme Figura 3:
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Figura 3 – Arco de Maguerez na perspectiva de Berbel (1998) 

 
Fonte: Elaboração da pesquisadora 

 

As cinco principais fases do Arco, propostas por Maguerez, envolvem: 

Observação da Realidade, Identificação dos Problemas, Teorização, Hipóteses de 

Solução e Planejamento e, por fim, Aplicação e Execução da Ação. 

Durante as duas primeiras fases, o autor elabora sua tese sobre determinado 

problema. Na etapa seguinte, criam-se hipóteses para a solução desse problema. Na 

última fase, aplica-se, na realidade, a solução do problema eleito. 

No Quadro 1, encontra-se um resumo que compara o percurso das três versões 

do Arco de Maguerez. 
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Quadro 1 – Três versões do Arco de Charles Maguerez 
VERSÃO ANO CONTEXTO CONTRIBUIÇÃO EDUCACIONAL 

1. Charles Maguerez 1966 O Arco de Maguerez é 

composto de cinco etapas:  

1) Observação da realidade 

social; 

 2) Identificação dos pontos-

chave;  

3) Teorização;  

4) Elaboração de hipóteses de 

solução;  

5) Aplicação à realidade. 

Alunos de diferentes idades aprendem a 

buscar soluções – para os problemas 

que lhes são apresentados – por meio 

da reflexão e escolha adequada dessas 

hipóteses. 

2. Bordenave  1982 Ao longo dos anos, Bordenave 

foi ampliando esse conceito com 

ideias da concepção 

sociointeracionista da 

aprendizagem e do pensamento 

dialético. 

Sua contribuição para a área da 

educação está nessa ampliação do 

pensamento problematizador, com o uso 

de recursos dialéticos e maior visão do 

problema, em âmbito social. 

3. Berbel 1995 Berbel baseou-se nos trabalhos 

de Bordenave, ampliando sua 

metodologia com o conceito de 

práxis com a participação ativa 

do aluno em todas as etapas. 

Em sua interpretação do Arco de 

Maguerez, Berbel contribui ativamente 

para o processo de aprendizagem, 

colocando o aluno como a peça principal 

desse processo. 

  Fonte: Elaborado pela pesquisadora, adaptado de Berbel (2012a) 

 

2.2.3 As cinco etapas do Arco de Maguerez 

 

Segundo Berbel (1998), o Arco de Maguerez serve de ponto de partida para se 

colocar em prática a metodologia da problematização que, por meio da intervenção 

do professor, leva o aluno a refletir de forma crítica, ao relacionar a realidade com os 

conhecimentos e as pesquisas realizadas em sala de aula. Esse comportamento, 

segundo a autora, fará com que o estudante seja capaz de perceber aspectos que 

sejam mais de seu interesse, criando hipóteses para solucioná-los, o que se estende 

aos professores. 

 

I) Observação da realidade – Fase em que se escolhe o que se analisará, 

dentro da existência, reconhecendo suas particularidades e características, 

questionando o fenômeno da realidade social e problematizando seu conteúdo. É uma 

forma individualizada de se pesquisar um fenômeno a fim de poder transformá-lo, 

tendo como ponto de partida o que está se apesentando e o que se pode ver e 

observar. Dessa forma, os educandos, orientados pelo professor, decidem sobre o 
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que estudar, questionando o que lhes foi demonstrado. Ou seja, estuda-se um fato 

sob diferentes ângulos para encontrar um ou mais problemas, falhas ou contradições 

com o objetivo de aprofundamento sobre o assunto e identificação de quais fatores 

estão relacionados ao problema e quais fatores o geraram. Nesse processo, os 

educandos, sob direcionamento do educador, observam os fatos como eles se 

mostram e de acordo com o assunto selecionado. É quando surgem as dúvidas a 

respeito do material pesquisado e, a seguir, os questionamentos dos alunos. Esses 

questionamentos serão debatidos de forma coletiva, sendo que o educador auxilia na 

formulação final e no registro do problema, resumindo o que se discutiu e incentivando 

a busca da origem e das causas dessas dúvidas e interrogações. Durante o processo, 

a atenção dos estudantes dirige-se a um assunto, com discussões coletivas, cujo 

trabalho do educador é traduzir esse procedimento por meio da escrita. 

 

II) Pontos-chave – Fase em que se identificam as razões que levaram àquele 

fato, ou seja, os fatores e determinantes destacando-se os principais pontos 

pertencentes a essa situação-problema. Nesse momento, os educandos conseguem 

detectar a dimensão da questão analisada, além de perceber as causas prováveis que 

ocasionaram aquele fato e que podem não estar claras para eles. Com o decorrer 

desse estudo, os estudantes pensam em como solucionar o problema, sob a 

orientação do educador, questionando sua dimensão social e os possíveis 

determinantes que afetam o contexto no qual o problema ocorre e que não são 

evidenciados. Com isso, os estudantes serão capazes de identificar os principais 

pontos de entendimento do fato apresentado (pontos-chave) por meio de perguntas e 

constatações ou outras maneiras de se chegar a uma resposta satisfatória. Assim, os 

estudantes, em conjunto, conscientizam-se da realidade analisando as razões que 

desencadearam o problema. O professor orienta os alunos a destacarem os pontos 

mais relevantes: questões, afirmações ou tópicos que se analisarão com o objetivo de 

compreender o problema para interferir na realidade observada e, se possível, 

transformá-la. Feito isso, a atenção dos educandos deve estar voltada a questões de 

menor importância que têm ação no fato estudado, o que facilitará a resolução futura 

do problema. 

 

III) Teorização – Neste momento, cada item principal de estudo, os pontos-

chave, são pesquisados de variadas formas, buscando-se informações sobre o tema 
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por meio de material didático e de outras fontes, estudando-as e definindo seu papel, 

ou seja, optando-se pela maneira que mais se adapte às pesquisas. O professor 

estimula os alunos à síntese e análise sobre o tema. É a fase em que os educandos 

investigam o tema em livros, revistas e questionários com entendidos do assunto em 

voga, dentre outros. Esse material é explorado e sentido como uma possível saída 

para a situação proposta, de acordo com o que se idealizou no início do caminho. A 

próxima fase irá se basear na análise das ideias, até então apresentadas, em maior 

profundidade. Busca-se construir respostas mais elaboradas para o problema e se 

registra tudo como forma de estudo e investigação das hipóteses. 

Ou seja, é a fase de se buscar esclarecimento sobre o fato, em que os 

educandos reúnem material sobre o tema escolhido utilizando os principais pontos 

selecionados anteriormente. É o momento de consultar diferentes obras sobre a 

questão em pauta ou pesquisar no local do fato. Tudo isso para se buscar uma saída 

para o problema. 

 

IV) Hipóteses de solução – Nesta fase, apontam-se soluções para resolver a 

questão em pauta de acordo com as fases que antecederam esse momento. Estimula-

se o surgimento de novas ideias que tenham um olhar distinto sobre o problema em 

questão propondo ações baseadas nas investigações realizadas e na originalidade e 

criatividade de todos. Para Bordenave e Pereira (2015, p. 10), “Desta apreensão 

ampla e profunda da estrutura do problema e de suas consequências nascem 

hipóteses de solução que obrigam a uma seleção das soluções mais viáveis”. Essas 

novas ideias devem resolver questões que já foram identificadas, apresentando-se de 

forma inovadora e opinativa. Em sequência ao entendimento do momento atual e 

estudo sobre o tema, surgem as opções de ação, fase de os educandos palpitarem e 

fazerem surgir respostas para suas indagações sobre o tema de forma singular. Para 

Berbel (2012), após o entendimento do fato é que surgem essas respostas opinativas 

e com ideias novas.  

 

V) Aplicação à realidade – Neste momento, estudam-se a possibilidade de 

realização das ideias selecionadas e os procedimentos para tornar isso real, 

pensando-se até nas respostas obtidas com esses procedimentos. É uma fase de 

atuação direta sobre o fato, sendo possível a interferência dos indivíduos no processo. 

De acordo com a nomenclatura desta fase, “aplicação à realidade”, é primordial que 
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se modifique a realidade anterior a esse estudo, de forma direta, indo além do 

conhecimento sobre o assunto. Trata-se de uma etapa prática, de ação concreta 

voltando para a mesma realidade onde se encontrou o problema. Segundo Berbel 

(1998), ao se definirem as decisões, elas devem ser realizadas ou encaminhadas, de 

maneira que se façam mais presentes os aspectos político e social da questão. Em 

relação à parte prática, no caso, ela diz respeito aos compromissos dos alunos com o 

meio em que estão inseridos. Nesse ambiente, serão capazes de observar os 

problemas existentes e elaborar respostas para essas questões com o principal 

objetivo de transformá-las. 

As ações fazem com que a metodologia da problematização e o Arco de 

Maguerez sejam rotas certas para a aquisição de conhecimento. Tardif (2002), 

diferentemente de outros teóricos, amplia a definição do ato do conhecimento 

evolvendo tudo que compete ao educador na prática e na teoria. Para o autor, o saber 

que advém dos professores pertence a eles e é adquirido por meio de suas 

experiências de vida pessoal e profissional. Isso se dá nas relações com seus alunos 

em classe e com outros personagens do processo educativo. Para tanto, esse saber 

deve estar relacionado com todos os elementos que fazem parte desse processo de 

educação. 

Dessa forma, o conhecimento do educador está diretamente ligado ao 

conhecimento adquirido em sociedade, principalmente em sua formação inicial e 

continuada, com o objetivo de levar seus alunos ao pleno desenvolvimento. De acordo 

com Fávero (1981, p. 19): 

 

[...] A formação do educador não se concretiza de uma só vez. É um 
processo. Não se produz no interior de um grupo, nem se faz através 
de um curso. É o resultado de condições históricas. Faz parte 
necessária e intrínseca de uma realidade concreta determinada. 
Realidade esta que não pode ser tomada como alguma coisa pronta, 
acabada ou que se repete indefinidamente. É uma realidade que se 
faz no cotidiano.  

 

Portanto, dentro do Arco de Maguerez estão os conhecimentos de estudantes 

e professores, a fim de se obterem atitude e pensamento ao receberem informações 

relevantes, as quais possam questionar de acordo com sua própria posição na 

sociedade. Feito isso, entende-se que a chamada metodologia da problematização 

parte de um questionamento de algo cuja meta é fazer com que o educando participe 

do meio em que vive, trazendo soluções possíveis para algumas questões. 
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2.2.4 Problematização como metodologia para pensar criticamente 

 

Dentro do processo educativo, a chamada problematização, ou o 

questionamento, tem a função de questionar ideias tidas como fixas e imutáveis, o 

que dificulta, nesse caso, a intervenção dos educandos nessas questões (BACCHI, 

2012). Assim, problematizar significa não acatar apenas uma visão sobre um dado, 

mas sim poder questioná-lo. 

Segundo Freire (2001), a problematização refere-se a uma estratégia para o 

desenvolvimento de uma consciência crítica do papel de todos na sociedade. Dessa 

forma, entende-se que a “problematização” permite diferentes interpretações de um 

mesmo fato. 

O pensamento crítico e reflexivo representa uma forma de expressar uma ideia 

de maneira objetiva, prática, de análise da realidade. De acordo com McPeck (1981), 

é uma forma de se raciocinar sobre determinados fatos, com permissão para agir em 

prol de solucionar uma questão ou problema. É intencional e visa ir além da 

compreensão de fenômenos e conceitos. 

Portanto, é uma forma de se inteirar com determinada ocorrência, a fim de se 

encontrar uma ou mais interpretações para os questionamentos presentes em dado 

momento, devendo ser pensado e estudado minuciosamente, antes da decisão final. 

Conforme diz Glaser (1941, p. 99), é “[...] um esforço persistente para examinar 

qualquer crença ou suposta forma de conhecimento à luz das evidências que o apoiam 

ou refutam e as conclusões a que tende”. 

Com isso, a metodologia da problematização se destaca na medida em que faz 

o aluno questionar as interpretações de um fato que lhe é apresentado com o auxílio 

do educador e de suas investigações e análises. Trata-se de uma verdadeira 

provocação aos educandos para irem atrás de resultados e soluções para seus 

questionamentos. É fazê-los aprender a refletir. 

Além disso, deve-se entender, ao se utilizar a metodologia da problematização, 

que os educandos envolvidos já possuem opiniões formadas sobre determinados 

assuntos, como também condições de raciocinar de forma questionadora. Esses 

questionamentos devem se orientar pelo educador a fim de compreenderem fatos que 

chegam até eles e buscarem respostas para tais fatos. É importante que os educandos 
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adquiram sua própria maneira de enxergar os fatos e que enxerguem a si próprios, 

para poderem estar abertos a novas ideias que possam surgir. 

Ao se criar um questionamento sobre determinado assunto, estabelece-se uma 

nova forma de se entender um mesmo fato, que deixa de ser a única, abrindo portas 

para novas interpretações. A problematização passa a ser uma maneira singular de 

se compreender uma realidade. Na ponderação sobre um fato, este é valorizado, 

permitindo-se a obtenção de novas formas de compreender o mesmo tema ou 

fenômeno, criando-se uma cadeia de raciocínio. Assim, “reflexão subentende que se 

crê (ou não se crê) em alguma coisa, não por causa dela própria e sim por intermédio 

de alguma outra que lhe sirva de testemunho, evidência, prova, documento, garantia, 

em suma, de fundamento da crença” (DEWEY, 1959, p. 21). 

Portanto, ao se questionar algo, pode-se levantar a incerteza sobre a total 

veracidade do fato. Isso ocorre em diferentes setores da sociedade, nos campos de 

ensino, do trabalho, da política, etc. A maturação de ideias surge da indefinição de 

uma verdade absoluta e leva à busca de respostas para esses questionamentos. Essa 

busca encaminha nossos pensamentos e define nossa meta. As respostas que se 

encontram e o que fazer com elas estão diretamente ligadas ao objetivo de se chegar 

a uma explicação favorável que atue na resolução do fato que se apresenta, que seja 

adequado a determinadas intenções (DEWEY, 1959). 

 

2.2.5 Diferentes concepções pedagógicas em contraste com a 

pedagogia problematizadora do Arco de Maguerez 

 

Ao se analisar o método do Arco, levam-se em conta os pensamentos de Paulo 

Freire e outros educadores incitando a atuação do aluno nas questões educativas e 

nos questionamentos propostos. Isso encontra-se diretamente relacionado ao método 

de investigação-ação atribuído e pode se considerar uma opção pedagógica que 

difere tanto da pedagogia comportamental quanto da pedagogia da transmissão. 

Estas últimas são as que prevalecem no Terceiro Mundo, acarretando consequências 

indesejadas de forma isolada ou social (BORDENAVE; PEREIRA, 2015). 

Segundo Bordenave (1999), os métodos pedagógicos Transmissor e 

Comportamental são menos eficazes do que o Método do Arco, pois este último 

compreende a participação direta dos alunos no processo educativo, além da atuação 
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do educador. Este não transmite o conteúdo, mas facilita a aprendizagem por meio 

das etapas que já se apresentaram: observação da realidade, identificação de pontos-

chave, busca das causas do problema estudado, formulação de hipótese de soluções 

e aplicação das mais adequadas à própria realidade. 

O Quadro 2 apresenta uma síntese das consequências individuais e 

socioculturais dos três modelos pedagógicos apresentados por Bordenave e Pereira 

(2015): 

 

Quadro 2 – As três pedagogias e suas consequências individuais e socioculturais 

   
Fonte: Bordenave e Pereira (2015) 
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Concluímos este tópico afirmando que o papel do professor, nessa perspectiva, 

apresenta-se com diferentes atribuições, ao mesmo tempo em que muda a 

responsabilidade quando comparada ao papel do professor-mediador. A metodologia 

da problematização é uma razão da necessidade de se buscarem diferentes 

alternativas que contenham, em sua proposta, as condições de propor atividades que 

estimulem o desenvolvimento de diferentes habilidades de pensamento dos alunos e 

possibilitem ao professor atuar naquelas situações que promovem a autonomia, 

substituindo, sempre que possível, as situações evidentemente controladoras. 

Para Deci e Ryan (2000 apud GUIMARÃES, 2003), é incomum que os 

educandos, por vontade própria, façam parte das ações didáticas, em sala de aula, 

com entusiasmo e bom humor. Dessa forma, ao aplicar a metodologia da 

problematização, que tem como base a participação ativa dos educandos, o educador 

favorece a elaboração de novas ideias, durante o processo educativo, o que resulta 

em maior interesse de estudo e aprendizagem por parte dos alunos. 

 

2.2.6 O processo de avaliação na metodologia da problematização 

 

Atualmente, um dos problemas apontados no contexto de aprendizagem é a 

questão da avaliação dos alunos. Para Luckesi (2002), ainda se utiliza, na maioria das 

instituições de ensino, a classificação por notas, de acordo com a atuação positiva ou 

negativa dos alunos em tarefas escolares, provas, dentre outras. Por outro lado, na 

metodologia da problematização isso é feito de forma diversa, levando-se em conta 

as particularidades de cada estudante, suas capacidades e restrições. Também se 

pode compreender a atuação coletiva do educando com vista a profissões que exijam 

participação colaborativa. Nas ações educativas em conjunto, desenvolvem-se muitas 

qualidades, como saber falar em público, escolher um caminho a seguir, e muitas 

outras características que se adquirem com o contato com os demais (SORDI, 2012). 

Para isso, no caso de atribuição de notas em um grupo, o procedimento pode 

ser diferente para cada membro de acordo com as características apresentadas. Por 

outro lado, se a meta é que o indivíduo faça parte do sucesso ou fracasso do grupo, 

a fim de ampliar a cooperação e comunicação entre seus membros, deve-se atribuir 

uma nota para o grupo. Assim, o aluno não será somente avaliado pelo seu saber, 
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mas pelo saber do grupo, suas influências em novas ideias, crenças, dentre outros, a 

fim de que possa haver uma transformação para todos os seus membros. 

Com isso, pode haver, na atividade coletiva, apenas uma divisão de atribuições, 

juntando as partes no final. Para haver colaboração de todos, um membro deve 

explanar o que o grupo realizou, ou discutir a ação do outro. Nesse caso, a avaliação 

se dará por essa atuação, de modo que todos se interessem em aprender e atuem de 

forma a não prejudicar os demais (TIJIBOY, 1999). Além disso, a avaliação depende 

de como se estrutura cada conteúdo didático que permite a elaboração de exercícios 

que irão classificar o aluno. 

Torres, Alcântara e Irala (2004) consideram que as experiências e os 

conhecimentos prévios dos alunos sobre as formas de sua avaliação permitem que 

eles compreendam melhor o que se espera deles e quais os objetivos a se atingirem, 

de forma que isso possa ser visto de forma positiva pelos alunos e profissionais da 

educação. 

Seguindo o pensamento de Torres, Alcântara e Irala (2004), as classificações 

orais levam em conta a capacidade de o aluno se apresentar perante a classe, seu 

conteúdo de conhecimento e outros mais. Tanto o educador quanto a classe irão 

classificar essas apresentações. Ao contrário, nas avaliações dissertativas se levam 

em conta o poder de resumo de um tema, o conhecimento sobre o tema e a linguagem 

que se utilizou, dentre outros. O educador é quem avalia esses textos. 

Segundo Okada e Almeida (2006), a avaliação da aprendizagem, na 

perspectiva inovadora, deve acompanhar o processo de conhecimento, sendo 

formativa, diagnóstica e contínua. A avaliação é considerada uma atividade 

permanente do processo de ensino-aprendizagem, em que professor e aluno avaliam 

o processo de ensinar e aprender, tendo a oportunidade de refletir e melhorar sempre. 

Na metodologia da problematização, a avaliação deve considerar cada etapa 

do método, bem como o desempenho dos discentes, dos facilitadores e os aspectos 

pedagógicos das atividades propostas. Assim, avaliar e ser avaliado representa um 

momento de aprendizagem. Nos dizeres de Okada e Almeida (2006, p. 3), “porque 

avaliar significa em sua origem etimológica, dar valor, valorizar, validar”. O 

conhecimento que se construiu faz parte do processo de aprender, e é importante 

considerar o todo, e não ações isoladas e fragmentadas. Em essência, é uma 

dimensão ética do ser humano dizer se algo está bem ou mal, ou dizer que o que se 

está fazendo poderia ser mais bem elaborado. 
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Ao relacionar a avaliação do aluno por meio da metodologia da 

problematização, Moraes e Berbel (2006) aponta uma preocupação em relação à 

formação do professor. Nesse sentido, essa é uma reflexão que deve ser constante 

nos cursos de graduação, levando em consideração a formação continuada do 

professor para que, no futuro, ele possa avaliar seus alunos de acordo com o nível de 

escolaridade de cada um, levando em conta suas particularidades (MORAES; 

BERBEL, 2006). 

 

2.2.7 A metodologia da problematização e o desenvolvimento da 

autonomia do aluno  

 

Segundo Bizarro (2004), a metodologia da problematização, por meio do Arco 

de Maguerez, pode apresentar-se como um dos veículos de interação na sociedade. 

Com a metodologia da problematização, o educando também deve adquirir 

conhecimento por si próprio, estando ciente de suas capacidades – possivelmente 

não desenvolvidas por práticas pedagógicas inadequadas – em sua vida acadêmica.  

Freitas (2012) afirma que, para que isso ocorra, o educador deve estar próximo 

ao aluno, oferecendo tranquilidade para que ele realize suas ações e elabore novas 

ideias, preparando-se para possíveis obstáculos futuros.  

 Portanto, se assim houver ocorrido, o educador deve trazer à tona as 

qualidades do aluno, mostrando do que ele é capaz. A aquisição de conhecimento por 

conta própria permite ainda que o educando se prepare para atuar no mercado de 

acordo com as exigências do mundo corporativo, atuando também na sociedade 

(BIZARRO, 2004). 

Entende-se que, por meio da metodologia da problematização fortalece-se a 

segurança do educando quanto às suas condições e seu saber, assim como seu fazer 

por si só, tendo o educador como mediador para a construção de seu conhecimento. 

Além disso, o educando pode selecionar algumas atividades de maior interesse, como 

atividades em que ele seja capaz de avaliar seu desempenho. 

Na metodologia da problematização, o professor incentiva o aluno a encontrar 

seu próprio estilo de aprender, confiando em sua capacidade e considerando seus 

conhecimentos prévios. Essa autonomia leva o aluno a não depender todo o tempo 

do livro e do professor. Há momentos de trabalho individual, em pares ou em 
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pequenos grupos. O aluno pode escolher, dentre as atividades sugeridas pelo 

professor, a que mais lhe interessar. Ao participar de atividades coletivas, o educando 

deve escutar o outro na decisão da tarefa (BERBEL, 2011). 

Nesse caso, os educadores se sentem questionados quanto à compreensão 

da metodologia da problematização, pois ela enfrenta pensamentos diversos, 

arraigados na sociedade. Com a metodologia da problematização, deve-se 

compreender a atuação do educando como foco de todo o processo educativo, 

instigando seus questionamentos e seu papel no meio em que vive. Assim, o aluno 

pode ir além do senso comum, fortalecendo sua identidade enquanto sujeito crítico, 

levando em conta o ambiente, ou o contexto ao seu redor, e colaborando para a 

transformação do meio em que vive. 

Dessa forma, a metodologia da problematização traz o aluno para perto da 

existência verdadeira, tornando-o capaz de enfrentar, futuramente, o mercado de 

trabalho, em um mundo que não para de se transformar (AZEVEDO, 2010).  

A seguir, no capítulo 3, abordar-se-ão questões sobre a importância da 

metodologia da problematização para o desenvolvimento do pensamento crítico e 

reflexivo em séries iniciais. 
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2.3 Pensamento crítico e reflexivo em séries iniciais 

 
“O pensamento é basicamente qualquer atividade 
mental – ele pode ser sem objetivo e descontrolado. 
Ele pode servir a um propósito, mas nós 
frequentemente não estamos cientes dos seus 
benefícios. [...]. Por outro lado, o pensamento 
crítico é controlado, proposital e mais apropriado 
para levar aos benefícios óbvios resultantes” 

 
Alfaro-Lefevre (1996) 

 

 

O processo de ensino-aprendizagem objetivando o desenvolvimento do 

pensamento crítico tem sido alvo de interesse e, consequentemente, investigação na 

área da educação em todos os níveis de ensino. Giannasi e Berbel (1998) afirmam 

que há, na atualidade, um grande volume de informações disponíveis aos estudantes 

por meio de diferentes tecnologias e meios de comunicação, dificultando, aos 

professores, atraírem-nos e os manter focados em sala de aula quando o ensino é 

apenas de transmissão de conhecimentos. 

Entretanto, os educandos da atualidade, que estão em contato direto com 

notícias, pensamentos e ideias novas, constantemente devem ser direcionados para 

o entendimento dessa avalanche de novos conhecimentos, levando os alunos a 

questionarem situações que possam surgir e a pensarem de forma clara a respeito do 

mundo em que vivem. 

Segundo Sordi e Bagnato (1998), no universo escolar destacam-se duas 

propostas metodológicas: a primeira diz respeito aos indivíduos críticos, que 

questionam diariamente e são capazes de refletir sobre os problemas; a segunda é 

composta por seres passivos que não questionam nem refletem sobre questões 

apresentadas, portanto não encontram soluções adequadas aos problemas. Berbel 

(1998) concorda com essa ideia ao afirmar que desenvolver o pensamento crítico 

torna o ser humano ativo dentro do ambiente em que vive, ainda que em diferentes 

contextos. 

Para melhor compreensão do que é o pensamento crítico, faz-se necessário 

destacar que o ser humano é um ser pensante. Entretanto, Alfaro-Lefevre (1996, p. 

19) faz distinção entre “o pensamento que é basicamente qualquer atividade mental – 

ele pode ser sem objetivo e descontrolado” e “[...] o pensamento crítico que é 
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controlado”. Em relação ao pensamento, que inclui atividades mentais como um todo, 

pode não trazer vantagens ao indivíduo. No caso do pensamento que produz 

questionamentos, este é dirigido e traz resultados positivos. Para se obter um 

pensamento questionador, é necessário que se preste atenção aos fatos, com ação 

direta na solução de problemas e participação do momento presente (SORDI; 

BAGNATO, 1998). 

 

2.3.1 Definindo o pensamento crítico 

 

 Ao definir pensamento crítico, muitos autores apresentam sua versão do tema 

algumas vezes com características opostas em algumas questões. Essa forma de 

pensar surgiu antes de Cristo, denominada de Método Socrático. No século XX, 

Dewey acrescentou novas ideias sobre a que já existia, chamando essa maneira de 

raciocinar diante de fatos apresentados de “pensamento reflexivo”. Assim, 

sucessivamente, outros autores foram dando sua contribuição para que hoje esse 

pensamento pudesse ser introduzido no processo de ensino-aprendizagem, 

possibilitando ao educando ir além de simples respostas para os problemas que 

venham a surgir ao longo do tempo (GIANNASI; BERBEL, 1998). 

 Todavia, esses conceitos apresentam-se relacionados a duas perspectivas 

principais: a filosófica e a psicológica. Do ponto de vista filosófico, o pensamento 

crítico relaciona-se aos aspectos lógicos da razão, do ensino argumentativo, retórico 

e da capacidade de pensamento de ordem elevada e questionadora. Essa abordagem 

encontra apoio em vários pensadores, dentre os quais está John Dewey (1959, p. 53), 

que define pensamento reflexivo como “uma espécie de pensamento que consiste em 

examinar mentalmente um assunto e dar-lhe consideração séria e consecutiva”. Para 

esse filósofo e educador, pensar de forma crítica e reflexiva requer “esforço consciente 

e voluntário”, pautado na razão e nas evidências. 

Pinto (2012) apresenta o pensamento crítico na perspectiva psicológica como 

sendo cognitivo, ou seja, considera-se o desenvolvimento das capacidades de pensar 

de forma crítica, que é intencional, e pode ser usado para a tomada de decisões, 

resolução de problemas e avaliação. Já para Pereira (2000), os teóricos e 

investigadores dessa abordagem consideram como finalidade do pensamento crítico 

a capacidade de analisar, interpretar e fazer boas perguntas. 
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Segundo Ennis (1996), o pensamento crítico é uma atividade reflexiva que tem 

como meta uma crença ou uma ação racional e sensata. No dizer do autor, “o 

pensamento crítico é um processo cujo objetivo é tomar decisões racionais acerca do 

que acreditar e do que fazer” (ENNIS, 1996, p. 9). Essa abordagem foca na relevância 

que o questionamento possui na rotina do indivíduo, pois sua forma de agir está ligada 

àquilo em que ele acredita e ao que toma como verdade. Com isso, para agir é preciso 

optar por determinada direção. 

Segundo Paul e Elder (2000), o pensamento crítico possui um elemento 

abstrato que atua diretamente no meio, ao juntar pensamento crítico com um criativo, 

classificando essa junção como pensamento de ordem superior. Para os autores, o 

pensamento crítico se orienta por certas normas passíveis de alterações, de forma 

delicada, em relação ao contexto ou ambiente, além de formas de ação e impulsos 

positivos. Está voltado para o meio do qual faz parte, sendo os impulsos positivos e 

as estratégias e o ambiente, mecanismos para o funcionamento do pensamento 

crítico. 

Portanto, o pensamento crítico interroga todo e qualquer conteúdo, e, segundo 

Paul e Elder (2000), compreende um modo de aquisição desse conteúdo, a fim de se 

encontrar a realidade e se saber opinar a respeito dela. Para esses autores, os 

questionadores são aqueles que são guiados pela racionalidade, mas, ao mesmo 

tempo, admitem que são passíveis de falhas, podendo mudar de opinião se assim 

acharem correto. Para tanto, são portadores de determinadas características mentais 

que auxiliam esse processo. 

De acordo com Facione (APA, 1990), contudo, o pensamento crítico está 

alicerçado nas capacidades que podem ser benéficas em um processo crítico de um 

assunto qualquer. Portanto, para se questionar com propriedade deve-se ser 

possuidor das condições necessárias para tanto. 

Para tornar mais consistentes os métodos experimentais associados ao estudo 

do pensamento crítico, Tenreiro-Vieira e Vieira (2000) defendem o uso de taxonomias 

de pensamento crítico como uma das formas de implementar essas capacidades de 

forma positiva. Tais capacidades, quando bem aplicadas, podem permitir a criação ou 

recriação dos meios de obtenção de conhecimento que necessitem de uma forma de 

pensar crítica e questionadora. 

Mira (2005), ao realizar algumas pesquisas, com o objetivo de verificar o 

desenvolvimento das capacidades de pensamento crítico, para alunos do Ensino 
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Médio, fazendo uso da taxonomia de Ennis, concluiu que o resultado da pesquisa foi 

satisfatório e apresentaram-se viáveis para o “[...] desenvolvimento do Pensamento 

Crítico dos alunos, assim como algumas das capacidades do Pensamento Crítico, 

revelando-se eficazes como estratégia a utilizar com os alunos em contexto de sala 

de aula” (MIRA, 2005, p. 4). 

A partir da psicologia cognitiva, vem-se trabalhando na melhoria do 

pensamento por meio de estratégias ou programas específicos com o propósito de 

“ensinar a pensar” (ensinar os alunos) dentro do contexto escolar. A partir dessa 

perspectiva do “ensinar a pensar” é que se deu origem a alguns modelos orientados, 

a fim de se desenvolverem estratégias de pensamento e sua aplicação enquanto 

estratégia didática de ensino e aprendizagem (SWARTZ; PARKS, 1994). 

 

2.3.2 Razões para o desenvolvimento crítico reflexivo 

 

Alfaro-Lefevre (1996) apresenta o raciocínio como um sinônimo para o 

pensamento crítico e enfatiza que as pessoas podem se aperfeiçoar em pensar crítica 

e reflexivamente, ao buscarem conhecimentos, instruções e desenvolverem práticas 

visando à conquista desse objetivo. Por esse olhar, o pensamento crítico se distingue 

do simples pensar, pois o pensamento questionador é direcionado à obtenção de 

resultados esperados. 

De acordo com a visão de Alfaro-Lefevre (1996), ao se criar um pensamento 

questionador deve-se possuir uma forma de pensar própria, a princípio a respeito de 

determinado assunto, mesmo sem um maior aprofundamento na questão em voga. 

Para Cerullo et al. (2010), o pensamento crítico não existe sem uma ação real e 

constante, na medida em que o ato de se expressar oralmente depende de uma 

articulação das ideias postas no discurso de forma clara, apesar de nem sempre 

ocorrer, na prática, dessa forma. 

Outro ponto a se observar é que é difícil – para não dizer impossível – que a 

pessoa fale corretamente de algum tema do qual não tenha nenhum conhecimento 

prévio, por mais que tal pessoa desenvolva muito bem suas habilidades para ter um 

grande pensamento crítico, já que é impossível opinar sobre temas que podem ser 

muito diferentes sem ao menos considerar antes alguns conceitos básicos. 
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Com isso, deve-se considerar que o pensamento crítico precisa estar em 

consonância com o meio em que se está inserido, criar formas de ação e se entregar 

ao momento presente, buscando soluções para o tema sugerido. Portanto, deve-se 

executá-lo com propriedade, sem preocupação com o número de tentativas para se 

chegar a um resultado satisfatório. Assim, para o desenvolvimento do pensamento 

crítico serão necessários conhecimento, empenho e ações intencionais naquilo que 

se considerar mais importante (CERULLO et al., 2010). 

O mesmo autor considera que o ato de se realizar mais de uma vez uma mesma 

ação não traz garantia de que se chegue a um resultado positivo para o que se almeja, 

pois depende de uma série de fatores, como atenção, por exemplo. Portanto, devem-

se adquirir noções do assunto em pauta, além de outros requisitos para se alcançar o 

objetivo. 

Nesse sentido, alguns indivíduos, em certos momentos, utilizam o pensamento 

crítico buscando alternativas para a solução de problemas. Por outro lado, existem 

aqueles que, diante de um momento socioemocional mais complicado, tornam-se 

resistentes a possíveis possibilidades de resolver essas questões apenas enxergando 

o próprio ponto de vista, ignorando os demais. Essa atitude, para Jacobi (2005), 

representa falta da utilização do pensamento crítico reflexivo em situações 

apresentadas ao longo da vida. 

De acordo com Goleman (2012), o pensamento crítico possui diferentes formas 

de se explicar, partindo de uma ideia de representar um facilitador do pensamento por 

meio de uma escolha de material a se compreender para colocar em ação 

determinados planos. Há, também, aqueles que acreditam que o pensamento crítico 

seja programado para introduzir conteúdos, gerando discussões a respeito de como 

faz parte do processo de aprendizagem, de acordo com o olhar de outras pessoas, 

que irão criar ideias inovadoras (GOLEMAN, 2012). 

Outro ponto a se salientar é a respeito da ausência de estímulo a esse tipo de 

pensamento na maioria das escolas, pois ele exige participação ativa do professor 

como sabedor dessa forma de raciocínio, para que os alunos sejam capazes de 

identificar soluções para os problemas apresentados. O professor, por sua vez, deve 

reconhecer as capacidades individuais de seus alunos a fim de definir sua forma de 

avaliar esses estudantes e promover uma convivência saudável e uma troca de 

pensamentos entre o grupo, visando a uma melhor participação social. 
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Bono (1993) traz um conceito de pensamento lateral que consiste em uma 

resolução de problemas pelo qual se usa o raciocínio por intermédio dos passos da 

lógica, no intuito de encontrar ideias diferentes das convencionais. Vygotsky et al. 

(2008) explicam que o ato de pensar faz parte do indivíduo, de forma única, apesar 

de essa forma poder se alterar para que se torne mais adequada a determinado 

momento. Essa forma de pensamento é conhecida como “pensamento reflexivo”, 

relacionando as ideias de forma conjunta e em sequência lógica. 

Alarcão (2001) esclarece que o pensamento reflexivo tem início quando surge 

a dúvida sobre a verdade de um fato. Ao se pensar, necessita-se de uma certeza de 

que aquilo é real para se dar crédito a esse pensamento. Para a autora, essa forma 

de refletir se livra de julgamentos subjetivos e parte para uma análise mais direta do 

assunto, de forma racional. Assim, surgem indivíduos mais preparados e 

independentes que conseguem enxergar a verdade dos fatos e o que vem depois 

deles. 

Com isso, esses indivíduos fazem uso da razão para compreender os 

conteúdos que se apresentam. Todos podem assumir esse tipo de pensamento, 

buscando decifrar situações e teorias, indagando e estudando os dados presentes 

para se apossar do conteúdo. 

Alguns benefícios podem ser enumerados: 

• Aprimorar a conexão entre pensar e agir e a apreciação sobre os fatos; 

• Criar diferentes regras para exaltar o ponto de vista de terceiros, 

esclarecendo sobre essas outras formas de pensar; 

• Controlar a forma de organizar as ideias; e 

• Identificar as incertezas em relação a um tema por meio de 

questionamentos. 

 

Nesse sentido, e a partir das investigações e experiências referidas, pode-se 

constatar que o pensamento crítico reflexivo é uma ferramenta que favorece o 

desempenho acadêmico, social e emocional do educando em todas as etapas 

escolares. 
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2.3.3 Pensamento crítico em séries iniciais 

 

O desenvolvimento do pensamento crítico e reflexivo na sala de aula deve ser 

fundamental desde que a criança ingressa na escola, uma vez que pensar 

criticamente significa promover condições para que os alunos saibam utilizar o 

conhecimento que se está adquirindo para situações práticas do seu cotidiano, com a 

capacidade de avaliar os resultados. 

Segundo Alfaro-Lefevre (1996), o pensamento é, em sua essência, uma 

atividade da mente, podendo vir de forma inesperada e sem uma finalidade pré-

determinada. O indivíduo não consegue se lembrar de todos os pensamentos que 

vêm à sua mente. Por outro lado, o pensamento crítico é intencional, conforme 

esclareceu Alarcão (2001), e pode ser aprimorado e desenvolvido na busca de 

soluções às demandas do cotidiano. 

Desse modo, o papel do professor no processo de ensino-aprendizagem é o 

de compreender a forma de o aluno raciocinar, contribuindo para que ele pense 

intelectualmente, intencionalmente, de forma confiante, podendo expor suas dúvidas 

e chegar a soluções de maneira autônoma no seu dia a dia. Segundo Gadotti (2000), 

cabe ao professor conscientizar seu aluno, tornando-o capaz de criticar, questionar e 

transformar-se em uma nova pessoa. Esses fatores são essenciais à vida, pois estão 

em constante mudança. 

O professor contribui para a aprendizagem do aluno ao mediar o entendimento 

dos elementos do raciocínio e ajudá-lo a alcançar padrões intelectuais, criando um 

ambiente de confiança e de comunicação, em que o estudante sabe que pode 

apresentar todas as dúvidas que deseje até ter tudo claro e resolver seus problemas 

cotidianos. Essa prática diária permite à criança sentir que pode e sabe pensar de 

maneira autônoma e efetiva. As crianças sempre buscam respostas para seus 

questionamentos, já os mais velhos consideram que devem guiar os mais jovens, 

determinando suas ações e ideias, sem que os menores tenham voz ativa nem 

consciência de suas escolhas e decisões. 

O outro extremo é contribuir para que a criança se torne manipuladora, egoísta 

e que não possua limites. Por isso, ao praticar, na sala de aula, estratégias 

permanentes para aumentar o pensamento crítico, busca-se formar valores como a 

justiça e a solidariedade, que para Vygotsky (2008) são criados socialmente, mas 
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também se deseja fortalecer hábitos mentais que gerem pensamentos claros, 

precisos, relevantes e críticos. 

Visando a um maior desenvolvimento do educando, é necessário que se 

busque uma proposta de metodologia que possa se adequar a esse momento. Deve-

se, contudo, adaptar esse conceito à faixa etária do aluno, a fim de fazer sentido 

dentro do contexto. Muitos professores não se adaptam a esse método, pois “a 

primazia continua a ser a transmissão e aquisição do conhecimento” (DEBOER, 2000; 

RAIZEN, 1994; TSUI, 1999 apud TENREIRO-VIEIRA, 2004, p. 231). 

Ainda de acordo com Tenreiro-Vieira (2004), o responsável pela transmissão 

do saber geralmente detém o poder e cria seres submissos. Quando se começa a 

aplicar, na educação, o pensamento crítico, questionador, esse cenário se altera e a 

transmissão de conhecimento passa a se basear na meditação sobre determinado 

problema, a fim de se decidir pelo melhor caminho para resolvê-lo, tudo dentro do 

ambiente em que se vive e com influência da cultura local. 

Para Tenreiro-Vieira (2004), certas pesquisas demonstram a forma de agir dos 

educandos. Alguns educadores determinam um momento de instabilidade quanto ao 

autoconhecimento desses educandos, tornando cada vez mais necessária a utilização 

de um método que valorize o questionamento dentro de um contexto educativo 

saudável. 

Por esse ângulo, fizeram-se pesquisas para compreender melhor os alunos 

como seres que possuem sentimentos e se concluiu que eles precisam de 

pensamentos questionadores que gerem um ambiente satisfatório para eles, pois 

esse pensamento busca respostas para determinado tema, o que pode unir os 

estudantes e favorecer um trabalho coletivo em busca de resoluções para certos fatos 

(OLIVEIRA; SERRAZINA, 2002). 

A escola deve ser um espaço de interação organizada a fim de criar condições 

de se pensar de forma individual ou em grupo, priorizando uma relação em que se 

considere a opinião do outro de acordo com a variedade de conhecimentos, 

permitindo a identificação do ambiente em que se vive dentro do processo de direção 

do conhecimento (ALARCÃO, 2005). 
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2.3.4 Níveis do pensamento crítico e reflexivo 

 

Alarcão (1996) apresenta, resumidamente, três etapas do nível de 

desenvolvimento do pensamento crítico e atividades a se desenvolverem por um 

aprendiz, conforme Quadro 3. 

 

Quadro 3 – Etapas do nível de desenvolvimento do pensamento crítico 
NÍVEL CONDIÇÃO O QUE SE PODE DESENVOLVER 

Literal 
Etapa inicial do caminho para o 
pensamento crítico. 

Atividades que estimulem o desenvolvimento 
para os sentidos. 

Inferencial 
Adiantar um resultado sobre a 
base de certas observações, 
fatos ou premissas. 

Atividades para que distingam o real do irreal, 
o importante do secundário, etc. Infere-se 
sobre a base de algo. 

Crítico 
Debater, argumentar, avaliar, 
julgar e criticar. 

Utilizar todas as habilidades adquiridas nos 
níveis literal e inferencial para dar explicação 
adequada. 

Fonte: Elaboração das autoras. Adaptado de Alarcão (1996) 

 

Dentro desse esquema, o nível mais alto é o crítico, em que o aluno procura 

respostas sobre um assunto em pauta para saber que caminho irá seguir, tudo por 

meio do pensamento crítico, que faz com que ele encontre melhor solução para seus 

questionamentos. Para tanto, deve compreender o que lhe foi passado, discutir sobre 

os dados envolvidos e ir atrás de um método que se adapte a essa situação e à forma 

de decisão para tal problema. 

Coutinho (1980) determina sete etapas para desenvolver o pensamento crítico 

e propõe atividades didáticas para atingir a meta proposta, conforme Quadro 4. 

 
Quadro 4 – Etapas do nível de desenvolvimento do pensamento crítico 

ETAPA ATIVIDADES DIDÁTICAS 

Observação 
Baseia-se na identificação de certos elementos por meio dos órgãos dos 
sentidos analisando o objeto ou a situação a ser estudada.  

Comparação  
Buscam-se referências em outros objetos de estudo, identificando-se 
pontos iguais ou divergentes.  

Relação Fase em que se verificam as relações entre fatos.  

Ordenamento 
Quando se selecionam dois fatos, por exemplo, de acordo com suas 
particularidades. 

Interpretação Devem-se interpretar os fatos ressaltando-se seus pontos principais.  

Análise Destacam-se os principais objetivos da análise desses fatos.  

Raciocínio lógico 
Demonstram-se movimentos do dia a dia com os questionamentos 
pertinentes. 

Fonte: Elaboração das autoras. Adaptado de Coutinho (1980) 
 

Em suma, após essas etapas se deve refletir novamente sobre as formas de 

abordar um tema que, de acordo com Coutinho (1980), referem-se à consciência de 
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cada um e que, para os estudiosos da mente, determinam uma forma de 

aprendizagem em que todo o processo é repensado de acordo com as metas a se 

atingirem. 

 

2.3.5 A Taxonomia de Ennis 

 

Ennis (1987) possui trabalhos sobre o tema desde 1962. Muitas de suas 

reflexões em relação ao pensamento crítico foram alteradas, apesar de as ideias 

principais se manterem intactas. Para o autor, “O pensamento crítico é um 

pensamento reflexivo que se concentra em decidir o que acreditar ou fazer” (ENNIS, 

1987, p. 44). Segundo Hunter (2009 apud AMORIM, 2013), a definição de Ennis é por 

ele considerada como a melhor sobre pensamento crítico, pois sintetiza os elementos 

essenciais que devem abordar esse conceito. 

Ainda segundo Ennis (1996), os aspectos do pensamento crítico podem se 

subcategorizar por meio do Teste de Pensamento Crítico de Cornell (Nível X), a saber, 

indução, credibilidade, dedução e suposição. 

A indução refere-se ao processo cognitivo, que abrange desde as observações 

e detalhes específicos até princípios ou processos mais elaborados. Ao pensar dessa 

forma, o indivíduo considera que as ideias das quais se parte para construir um 

argumento indutivo dão o suporte à conclusão, mas não a garantem. Desse modo, 

obtém-se uma nova hipótese a partir da conclusão de uma indução. 

Já a credibilidade está relacionada a juízos sobre em que se deve acreditar ou 

não. Esses julgamentos são firmados em situações nas quais o “julgador” não possui 

acesso direto às bases para tal afirmação, ou seja, envolve as habilidades atreladas 

à capacidade de elaborar um juízo sobre a confiabilidade das fontes de informação, 

identificando os pressupostos implícitos e considerando a validade lógica de uma 

argumentação ou questionamento. 

A dedução refere-se ao processo cognitivo no qual se parte das premissas ou 

ideias iniciais gerais para determinadas conclusões. O raciocínio dedutivo se ocupa 

de provar ou confirmar uma hipótese por meio de atos particulares ou específicos. A 

dedução pode levar, ou não, à confirmação de teorias originais, garantindo a exatidão 

de uma conclusão. 
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Por fim, a suposição – ou hipótese – é uma proposição que se considera aceita 

em uma situação e que respalda uma conclusão. 

Com isso, ele pretende dar um motivo para se utilizar esse tipo de pensamento 

e fazer uma classificação a esse respeito (ENNIS, 1987, p. 17). 

O pensamento de Ennis (1987) se organizou em dois grandes aspectos, a 

saber: disposições e capacidades. As disposições do pensamento crítico são: 

 

1. Procurar um enunciado claro da questão ou teste; 

2. Procurar razões; 

3. Tentar estar bem informado; 

4. Utilizar e mencionar fontes confiáveis; 

5. Levar em consideração a situação e sua globalidade; 

6. Procurar não se desviar do centro da questão; 

7. Ter em mente a preocupação original e/ou básica; 

8. Procurar alternativas; 

9. Ter abertura de espírito; 

a) Considerar seriamente outros pontos de vista além do seu; 

b) Relacionar a partir de premissas de que os outro discordam sem deixar 

que a discordância interfira com o seu próprio raciocínio; 

c) Suspender juízos sempre que a evidência e as razões não sejam 

suficientes; 

10. Tomar uma posição (e modificá-la) sempre que a evidência e as razões 

sejam suficientes para o fazer; 

11. Procurar tanta precisão quanto o assunto permitir; 

12. Lidar de forma ordenada com as partes de um todo complexo; 

13. Usar as suas próprias capacidades para pensar de forma crítica; e 

14. Ser sensível aos sentimentos, níveis de conhecimento e grau de elaboração 

dos outros. 

 

As capacidades do pensamento crítico (ENNIS, 1987), em sua definição 

operacional, estão organizadas em cinco áreas, sendo que cada uma inclui um 

conjunto de capacidades do pensamento crítico agrupado em diferentes categorias 

interdependentes, conforme Tabela 1. 
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Tabela 1 – Tabela resumida com as capacidades do pensamento crítico (ENNIS, 1987) 

Área 
Capacidades 

de PC 
Descritores 

Classificação  
elementar 

Focar uma 
questão 

a) Identificar ou formular uma questão. 
b) Identificar ou formular critérios para ajuizar possíveis respostas. 
c) Manter presente em pensamento a questão. 

Analisar 
argumentos 

a) Identificar conclusões. 
b) Identificar as razões enunciadas. 
c) Identificar as razões não enunciadas. 
d) Procurar semelhanças e diferenças. 
e) Identificar e lidar com irrelevâncias. 
f) Procurar a estrutura de um argumento. 
g) Resumir. 

Fazer e responder 
a questões de 
clarificação e 

desafio 

Exemplos de questões a serem formuladas ou respondidas: Por quê? 
Qual é a sua questão principal? O que quer dizer com “...”?; Importa-
se de exemplificar?; Em que é que isto se aplica a este caso?; Que 
diferença e que isto faz? Quais são os fatos? É isto que quer dizer 
“...”? Diria mais alguma coisa sobre isto? 

Suporte 
básico 

Avaliar a  
credibilidade de  

uma fonte 

Os critérios que devem presidir são: (I) Perita/Conhecedora/Versada; 
(II) Não há conflito de interesses; (III) Acordo entre fontes; (IV) 
Reputação; (V) Utilização de procedimentos já estabelecidos; (VI) 
Risco conhecido sobre a reputação; (VII) Capacidade para indicar 
razões; (VIII) Hábitos cuidadosos. 

Fazer e avaliar 
observações 

Os critérios que devem presidir são: (I) Um número mínimo de 
inferências envolvidas; (II) Um curto intervalo de tempo entre a 
observação e o relatório; (III) O relatório ser elaborado pelo próprio 
observador; (IV) Ter registros; (V) Corroboração; (VI) Possibilidade de 
corroboração; (VII) Condições de bom acesso; (VIII) Se a tecnologia for 
útil, uma utilização competente desta; (IX) Satisfação do observador. 

Inferência 

Fazer e avaliar 
deduções 

a) Lógica de classes. 
b) Lógica condicional. 
c) Interpretação de enunciados. 

Fazer e avaliar  
induções 

a) Generalizar. 
b) Inferir conclusões e hipóteses explicativas. 

Fazer e avaliar  
juízos de valor 

a) Fatos antecedentes. 
b) Consequências. 
c) A aplicação imediata (prima facie) de princípios aceitáveis. 
d) Considerar alternativas. 
e) Comparar, pesar e decidir. 

Classificação 
elaborada 

Definir termos e 
avaliar definições 

Definir os termos e avaliar as definições em três dimensões: a) Forma; 
b) Conteúdo; c) Estratégia de definição. 

Identificar  
assunções 

a) Razões não enunciadas. 
b) Assunções necessárias; reconstrução de argumentos. 

Estratégicas 
e 

táticas 

Decidir sobre 
uma ação 

a) Definir o problema. 
b) Selecionar critérios para avaliar possíveis soluções. 
c) Formular soluções alternativas. 
d) Decidir, por tentativas, o que fazer. 
e) Rever e decidir, tomando em consideração a situação no seu todo. 
f) Verificar cuidadosamente a implementação. 

Interatuar com os 
outros 

a) Empregar e reagir a denominações falaciosas. 
b) Estratégias lógicas. 
c) Estratégias retóricas. 
d) Argumentar 

Fonte: Tenreiro-Vieira e Vieira (2014) 
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 Ao analisar as capacidades do pensamento crítico de Ennis, Tenreiro-Vieira e 

Vieira (2014) consideram ser possível identificar capacidades de pensamento crítico 

comuns à maior parte delas. As capacidades que aparecem com maior frequência 

são: identificar suposições ou hipóteses; clarificar questões que sejam relevantes; 

fazer inferências (deduções e induções); e avaliar a credibilidade de uma fonte. 

 Quanto à lista de disposições do pensador crítico, os mesmos autores 

concluíram que elas diferem mais do que a lista de capacidades. As disposições mais 

citadas são: ter abertura de espírito e respeito pelos outros; ser imparcial; suspender 

a emissão de um juízo quando as evidências não o sustentam; e questionar os 

próprios pontos de vista e usar as capacidades do pensamento crítico. 

 Ainda sobre a lista de capacidades e seus descritores, vale ressaltar que ela 

pode contribuir para o planejamento dos professores no intuito de utilizá-la como 

instrumento para promover o desenvolvimento do pensamento crítico de seus alunos. 

 

2.3.6 Inter-relação da metodologia da problematização e as 

capacidades do pensamento crítico 

 

Pelo que já se apresentou no capítulo anterior, parece haver um alinhamento 

bastante nítido deste amplo conjunto de elaborações teóricas sobre as etapas da 

metodologia da problematização e o desenvolvimento do pensamento crítico. Isso 

pode facilmente se demonstrar quando grande parte dos autores citados ou inicia a 

discussão de pensamento crítico a partir de um problema, ou aborda, de alguma 

forma, a solução de problemas. 

Segundo Freire (1996, p. 80), “a educação problematizadora, de caráter 

autenticamente reflexivo, implica num constante ato de desvelamento da realidade”. 

A metodologia da problematização, sendo remetida à confirmação desses 

pressupostos – visto que ela, entre outros aspectos, estimula a análise da realidade 

sob diversos pontos de vista –, estimula o aluno a conduzir seu aprendizado de 

maneira autônoma tanto quanto possível e a interferir, de forma crítica e reflexiva, 

sobre os aspectos que observou. 

O desenvolvimento das habilidades intelectuais de observação, análise, 

síntese e avaliação, entre outras, está relacionado ao objetivo fundamental da ação 

educativa de desenvolver a personalidade integral do aluno e sua capacidade de 
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pensar e raciocinar, bem como seus hábitos, crenças e valores (BORDENAVE, 1989, 

p. 25). 

Nessa perspectiva, observa-se que o objetivo da educação é o de preparar os 

alunos para que se engajem na resolução de problemas complexos, incentivando o 

espírito de investigação e pensamento crítico independente. 

Em relação à importância do pensamento crítico no processo de aprendizagem, 

deve-se ressaltar, dentro da metodologia da problematização, que esse tipo de 

pensamento não apenas analisa os argumentos de determinado problema, mas 

também busca compreender questões que sejam mais complexas no contexto do 

estudante. Trata-se, portanto, de um processo que atribui um sentido a fatos externos 

por meio de questionamentos e análises dos problemas apresentados. Assim, a fim 

de se garantir qualidade no processo de ensino-aprendizagem, a metodologia da 

problematização, por meio do pensamento crítico e reflexivo, além de ser essencial 

para esse processo, é capaz de aprimorar o indivíduo como um todo (BERBEL, 1995). 

O desenvolvimento do pensamento crítico deve fazer parte do ensino, estando 

no currículo escolar, a fim de que os educandos utilizem esse recurso que lhes é 

atribuído e reflitam a seu respeito de forma clara, relacionando o pensar de forma 

crítica com os conteúdos de aprendizagem no contexto da sala de aula. 

Para Streider (2012), o questionamento por meio de questões a serem 

formuladas incita o pensamento crítico, fazendo o aluno pensar e debater. A maneira 

de ensinar, segundo o estilo crítico, tem como uma de suas características o respeito 

ao direito do aluno de questionar, desafiar e procurar razões e justificativas. Cabe ao 

professor, enquanto mediador, submeter ao julgamento independente e à 

investigação crítica do aluno as razões para considerar alguns argumentos como 

verdadeiros. Portanto, em sala de aula os exercícios e as demais tarefas devem ser 

voltados para a resolução de fatos apresentados, com troca de posicionamentos sobre 

um tema proposto e busca de respostas para ele. 
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3 METODOLOGIA 

 

Com o intuito de contribuir para o desenvolvimento de práticas educacionais 

que assegurem a aprendizagem dos alunos e o desenvolvimento do nível do 

pensamento crítico, estabeleceu-se como objetivo deste estudo a implementação da 

metodologia da problematização enquanto proposta metodológica no contexto de sala 

de aula em séries iniciais. 

O caminho da pesquisa, portanto, é o da abordagem quali-quantitativa. Trata-

se de uma proposta mista que permite uma compreensão mais ampla do tema 

estudado. Este olhar é ratificado por Minayo (2001), que esclarece que não se pode 

pensar nesta abordagem como oposição contraditória, mas sim como possibilidade 

de se analisarem aspectos mais concretos e aprofundados em um estudo, permitindo, 

ao pesquisador, fazer uma triangulação com suas conclusões. As questões 

qualitativas podem gerar outras a serem aprofundadas quantitativamente, e vice-

versa. 

Neste estudo, as questões qualitativas, expressas por meio de questionários 

respondidos pelas professoras (questões discursivas), diário de campo e portfólio dos 

projetos foram contempladas no estudo ao se buscar atuar em ambiente escolar 

visando ao desenvolvimento do pensamento crítico do aluno por meio da metodologia 

da problematização. As professoras estavam envolvidas no processo desde sua 

formação, nas oficinas, até à finalização dos três projetos, levando à transformação 

de suas concepções em ações na sala de aula. 

As questões quantitativas foram relevantes, pois analisou-se o resultado do 

Teste de Cornell (Nível X), aplicado para os alunos das 4 turmas que participaram do 

projeto, e as questões objetivas tipo Likert dos registros de observação das 

professoras aplicadoras e professora observadora (pesquisadora), a partir dos 

objetivos propostos neste estudo. Dessa forma, contemplou-se tanto a quantificação 

dos dados resultantes dos registros de observação e do Teste de Cornell (Nível X) 

quanto a qualificação dos fatos observados no decorrer da pesquisa. 

Quanto ao tipo de pesquisa, escolheu-se a investigação-ação por se tratar de 

uma metodologia de investigação que pretende melhorar a prática nos diferentes 

campos de ação (ELLIOTT, 1991). No caso deste estudo, ele remete-se ao 
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melhoramento das práticas docentes visando ao desenvolvimento do pensamento 

crítico dos alunos por meio do uso da metodologia da problematização. 

Enquanto metodologia de pesquisa eleita para este estudo, a investigação-

ação possui características que corroboram a finalidade da pesquisa em questão. 

Segundo Cohen e Manion (1994 apud GONÇALVES, 2013), as características 

principais da investigação-ação são: participação e colaboração; prática invertida, 

cíclica, crítica; e autoavaliação. 

A característica participativa e colaborativa da investigação-ação refere-se ao 

envolvimento de todos os participantes no processo, incluindo o investigador. Todo o 

elenco do processo educacional das turmas envolvidas neste estudo participou do 

processo. O grupo de professoras participou das formações, do planejamento, da 

aplicação, regulação e avaliação do projeto. 

Os alunos se envolveram como protagonistas nos diferentes projetos 

desenvolvidos ao longo dos últimos três bimestres de 2017, participando de cada 

etapa da metodologia da problematização e do Teste de Cornell (Nível X) para 

verificação do nível de desenvolvimento do pensamento crítico. A pesquisadora 

elaborou os questionários e fez intervenções na implementação da metodologia da 

problematização por meio das oficinas pedagógicas pelo uso de estratégias reflexivas. 

Por meio da prática interventiva, é possível promover mudanças, uma vez que 

a prática está associada ao campo teórico. Nesse contexto, insere-se a metodologia 

da problematização como uma proposta de ação-reflexão-ação por meio de 

aprofundamento teórico associado a uma prática transformadora. 

A investigação-ação é assim denominada por envolver um espiral de ciclos em 

que as descobertas iniciais geram possibilidades de mudança que são implementadas 

e avaliadas, dando início a um novo ciclo transformado. Cada ciclo envolve 

planejamento, ação, observação (avaliação) e reflexão (teorização). Para Sanches 

(2005, p. 129): 

 

A dinâmica cíclica de ação-reflexão, própria da investigação-ação, faz 
com que os resultados da reflexão sejam transformados em práxis e 
esta, por sua vez, dê origem a novos objetos de reflexão que integram, 
não apenas a informação recolhida, mas também o sistema 
apreciativo do professor em formação. É neste vaivém contínuo entre 
ação e reflexão que reside o potencial da investigação-ação enquanto 
estratégia de formação reflexiva, pois o professor regula 
continuamente a sua ação, recolhendo e analisando informação que 
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vai usar no processo de tomada de decisões e de intervenção 
pedagógica. 

 

Para implementar a metodologia da problematização e coletar dados com a 

finalidade de analisar práticas transformadoras que resultassem na progressão do 

nível do pensamento crítico dos alunos, fez-se necessário um planejamento para cada 

projeto a partir de uma realidade a se estudar. Após a planificação, tanto professores 

quanto alunos tornaram-se protagonistas das ações. Em cada etapa da metodologia 

da problematização, e nos diferentes projetos, as professoras aplicadoras e 

professora observadora preenchiam uma ficha de registro das observações e 

participavam das oficinas pedagógicas com a finalidade de refletirem sobre os pontos 

a serem regulados no processo. 

De acordo com Coutinho et al (2009), a investigação-ação caracteriza-se por 

um conjunto de fases na forma de espiral, ou seja, planejar, agir, observar (avaliar) e 

refletir (teorizar). A Figura 4 apresenta esse conjunto de procedimentos, o quais, em 

movimentos circulares, dão sempre início a novas experiências de ação-reflexão-

ação, representando o ciclo da metodologia investigação-ação que aqui se 

mencionou. 

 

Figura 4 – Espiral de ciclos da investigação-ação 

 
Fonte: Coutinho et al. (2009, p. 366) 

 

Outra característica importante da investigação-ação é a crítica, que se 

caracteriza pelo envolvimento de seus participantes não apenas na procura de 
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resultados práticos, reais e possíveis, mas eles mesmos atuam como agentes de 

mudança, sendo também transformados no processo. 

A autoavaliação, na investigação-ação, é assim denominada por avaliar 

constantemente as ações que geram mudanças, com a finalidade de produzir e 

regular novos conhecimentos. 

Por fim, optou-se pela investigação-ação, seguindo os quatro passos para a 

concretização de seu processo, a saber: diagnosticar o problema; construir um plano 

de ação; propor um plano de ação; e refletir, interpretar e integrar os resultados. 

 

3.1 Procedimentos éticos 

 

Para fins de realização do estudo, solicitou-se do diretor geral de uma rede 

particular de ensino no Estado de São Paulo a autorização. A proposta foi autorizada 

e a pesquisadora comprometeu-se a assegurar a privacidade dos participantes, não 

utilizando as informações coletadas em prejuízo dessas pessoas nem da instituição, 

respeitando, desse modo, as Diretrizes Éticas da Pesquisa envolvendo seres 

humanos, nos termos estabelecidos na Resolução CNS n. 510/2016 (Anexo 1). 

Sequencialmente, a pesquisa foi submetida à apreciação do Comitê de Ética 

em Pesquisa do Centro Universitário de São Paulo. A aprovação foi conferida pelo 

parecer n. 2.090.839 (Anexo 2). 

Por meio do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), documento 

de autorização para utilização das respostas, os participantes comprometeram-se 

com a pesquisa, podendo, todavia, recusarem-se a participar ou retirarem o seu 

consentimento em qualquer fase da pesquisa. Esse documento se desenvolveu com 

base na resolução 196/96, assegurando-se aos participantes o sigilo e a privacidade 

quanto à sua identificação. Desenvolveram-se dois TCLEs, sendo um para 

professores (Apêndice A, p. 177) e outro para alunos, assinado pelos pais (Apêndice 

B, p. 179), respeitando as características de cada grupo participante. 
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3.2 Participantes 

 

3.2.1 Alunos 

 

Participaram deste estudo 89 alunos do Ensino Fundamental Nível I. Os alunos 

estavam distribuídos em quatro turmas: um 4.º e um 5.º Ano no período matutino, e 

um 4.º e um 5.º Ano no período vespertino. 

Com base nos dados do Sistema de Secretaria da Escola, dos 89 alunos que 

participaram do estudo, que constituíram a amostra, 50 são do sexo masculino e 39, 

do sexo feminino. A idade média dos alunos do 4.º Ano varia entre 9 e 10 anos, e dos 

alunos do 5.º Ano, entre 10 e 11 anos, conforme Quadro 5, que se organizou em 

quatro colunas, a saber, turmas/séries, sexo feminino, sexo masculino e idade média, 

classificado por turmas. 

Para a seleção inicial das turmas participantes, considerou-se a disponibilidade 

dos professores de participarem do projeto e a série mínima para a aplicação do Teste 

de Cornell (Nível X). 

 

Quadro 5 – Caracterização dos alunos participantes do estudo, São Paulo, SP, 2017 
TURMAS / 

SÉRIES 

SEXO 

FEM. 

SEXO 

MASC. 
IDADE 

MÉDIA 

4.º Ano (Manhã) 12 9 9,2 meses 

4.º Ano (Tarde) 14 10 9,1 meses 

TOTAL 26 19 9,1 meses 

5.º Ano (Manhã) 14 10 10 anos 

5.º Ano (Tarde) 10 10 10,3 meses 

TOTAL 24 20 10,1 meses 

Fonte: Base de dados da pesquisa 

 

3.2.2 Professores 

 

Foram convidadas para este estudo 4 professoras, sendo uma do 4.º Ano e 

outra do 5.º Ano do período da manhã, e uma do 4.º Ano e outra do 5.º Ano do período 

da tarde. 

O Quadro 6 refere-se às habilitações acadêmicas das professoras-sujeito deste 

estudo, que foi elaborado com 4 colunas, identificando a série, a experiência 

profissional, a formação e a idade. A seleção inicial das turmas participantes 
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considerou a disponibilidade dos professores de participarem das oficinas de 

formação continuada para ampliarem seus conhecimentos em relação à proposta da 

metodologia da problematização. 

 

Quadro 6 – Caracterização das professoras participantes do estudo, São Paulo, SP, 2017 

TURMAS / 

PERÍODOS 

EXPERIÊNCIA 

PROFISSIONAL 
IDADE  

4.º Ano (manhã) 9 anos 36 anos 

4.º Ano (tarde) 22 anos 48 anos 

5.º Ano (manhã) 15 anos 39 anos 

5.º Ano (tarde) 12 anos 34 anos 

TOTAL 

14,5 

Média 

39,2 

Média 

Fonte: Base de dados da pesquisa 
 

Pode-se observar, por meio da leitura do Quadro 6, que as professoras 

possuem tempo de experiência profissional considerado satisfatório, uma vez que se 

apresenta maior que o tempo levado para a graduação, considerando uma média de 

4 anos para a formação no curso em Pedagogia. A idade média é de 39 anos e todas 

ingressaram na profissão em sala de aula logo após a formação acadêmica.  

 

3.3 Local da pesquisa 

 

 O estudo se desenvolveu em uma escola particular da cidade de São Paulo, 

SP. A escola, localizada no bairro do Brooklin, possui um total de 580 alunos do 

Maternal ao 9.º Ano do Ensino Fundamental. 

Estes foram os critérios de escolha das turmas: 

• Das 15 unidades escolares pertencentes à instituição em que ocorreu a 

pesquisa, havia possibilidade de se trabalhar em qualquer uma das 4 

unidades escolares mais próximas da sede. 
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• A unidade escolar escolhida para a realização da pesquisa foi definida por 

estar mais próxima da pesquisadora e, consequentemente, ser de mais 

fácil acesso, uma vez que a pesquisadora acompanharia cada etapa do 

projeto desenvolvido, sendo essa uma das exigências da pesquisa. 

• As turmas foram escolhidas levando em consideração a proposta da 

pesquisa e do teste – Teste de Cornell (Nível X) –, que é adequado aos 

alunos a partir do 4.º Ano de escolaridade. 

 

3.4 Instrumentos de coleta de dados 

 
 Para a coleta de dados junto às professores, utilizaram-se: 1 

questionário de identificação das professoras, 1 questionário de avaliação das oficinas 

teóricas aplicado quatro vezes, 1 questionário de avaliação das oficinas pedagógicas, 

6 registros de observação da professora aplicadora (autoavaliação) sobre o processo 

da implementação da metodologia da problematização em sala de aula, 6 registros de 

observação da professora observadora (avaliação) sobre o processo da 

implementação da metodologia da problematização em sala de aula, e 1 questionário 

de validade social. Todos os questionários e registros de observação para a coleta de 

dados foram passados por três juízes doutores e professores do curso de Pedagogia 

de uma Instituição de Ensino Superior. Para os alunos, o Teste de Cornell (Nível X): 

pré-teste e pós-teste. 

 
 

3.4.1 Teste de Pensamento Crítico de Cornell (Nível X) 

 

Para verificar o nível de pensamento crítico dos alunos envolvidos no estudo, 

escolheu-se o Cornell Critical Thinking Test, Level X, de R. H. Ennis e Jason Millman 

(1985), designado em português como Teste de Pensamento Crítico de Cornell (Nível 

X), em processo de validação no Brasil (2016/2017). Selecionou-se esse teste por: (a) 

ser adequado para alunos a partir do 4.º Ano de escolaridade até os primeiros anos 

do Ensino Superior; (b) estar traduzido para a língua portuguesa; (c) ter sido usado 

em várias pesquisas científicas com objetivos semelhantes; (d) ser um teste de tipo 

geral que cobre as capacidades de pensamento crítico em sua globalidade; e (e) poder 

ser aplicado no contexto da sala de aula. 
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O teste objetiva verificar diferentes aspectos do pensamento crítico: indução, 

credibilidade, observação, dedução e suposição. É de múltipla escolha e possui 76 

itens organizados em 4 partes: 

• Primeira parte – Determina se um fato sustenta (ou não) uma hipótese; 

• Segunda parte – Avalia a credibilidade das observações relatadas, seja em 

sua origem, seja nas condições em que são obtidas. 

• Terceira parte – Verifica a capacidade de dedução dos alunos ao avaliarem 

se determinadas hipóteses podem ser consequência das afirmações feitas. 

• Quarta parte – Refere-se ao reconhecimento de situações-problema ao 

pedir a identificação que o torna por certo em um argumento que servirá de 

base para a construção de raciocínios. 

 

A aplicação do Teste de Pensamento Crítico de Cornell (Nível X) aos alunos 

participantes do estudo atendeu às instruções e recomendações dos autores. Aplicou-

se o Teste de forma online. Cada aluno, individualmente com o tablet (ferramenta 

oferecida pela escola), teve 2 horas para a realização do Teste. O responsável pela 

Tecnologia da Informação (TI) da escola ligou os aparelhos, conectou ao sistema e 

permaneceu na sala de aula durante toda a aplicação para qualquer necessidade ou 

dúvida que pudesse ocorrer. Utilizou-se o Google Chrome ou Mozilla Firefox como 

navegador padrão. 

O usuário e a senha dos alunos foram disponibilizados somente no dia e horário 

do Teste. Caso ocorresse algum problema (queda da internet, queda de luz, etc.) que 

impedisse os alunos de continuarem o Teste Online, ele deveria ser encerrado e 

agendada nova data de aplicação. O “aplicador” do Teste teve como atribuição: 

 

1. Auxiliar os alunos no acesso ao site do Teste de Pensamento Crítico – 

ea.sistemasdsa.org; 

2. Entregar aos alunos o usuário e a senha (usar o perfil – Aluno/Estudante) 

de forma impressa e auxiliá-los na digitação. 

3. Não permitir que os alunos acessassem outros sites da internet durante e 

após a realização do teste. 
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A aplicação do pré-teste para os alunos foi realizada na primeira quinzena do 

mês de março do ano letivo de 2017, e a aplicação do pós-teste ocorreu na primeira 

semana de agosto de 2018. O tempo de aplicação das 4 partes constituintes do Teste 

de Pensamento Crítico de Cornell (Nível X) não precisou ser controlado por 

cronômetro, pois a realização foi no modo online, que já prevê o tempo-limite de 2 

horas, facilitando o trabalho de controle do aplicador. 

 

3.4.2 Questionários para Professores – dados de identificação 

 

Este questionário (Apêndice C, p. 181) foi aplicado para o grupo de professores 

participantes da pesquisa, com o objetivo de conhecer seus dados de identificação, 

bem como idade, formação acadêmica, formação continuada, tempo de experiência 

profissional, tipos e estratégias de ensino praticadas. 

 

3.4.3 Questionário de Avaliação – Oficinas Teóricas e Pedagógicas 

de Formação Continuada 

 

Após cada oficina teórica e oficina pedagógica (formação continuada), as 

professoras responderam a um questionário (Apêndice D, p. 184) de quatro questões 

abertas, com o objetivo de refletir sobre o tema abordado e suas implicações na 

prática educativa. Os questionários eram lidos e tabulados – sempre após cada oficina 

– para que as oficinas subsequentes pudessem retornar às necessidades e sugestões 

ali apontadas. 

 

3.4.4 Registro de observação da professora aplicadora 

(autoavaliação) 

 

Logo após a aplicação do projeto que fazia uso da metodologia da 

problematização, em cada uma das etapas, a professora aplicadora realizou o registro 

de suas observações e impressões (Apêndice E, p. 186), em especial sobre as 

dificuldades que os alunos encontraram, como foi a mediação da professora e quais 

dificuldades encontradas em cada etapa trabalhada: 
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• Primeira etapa – Observação da realidade e elaboração do problema; 

• Segunda etapa – Pontos-chave; 

• Terceira etapa – Teorização; 

• Quarta etapa – Hipóteses de solução; e 

• Quinta etapa – Aplicação prática – prática transformadora. 

 

3.4.5 Registro de observação da professora observadora (avaliação) 

 

Durante a aplicação da metodologia, em cada uma das etapas, a professora 

observadora (pesquisadora) realizou o registro das observações e impressões 

(Apêndice F, p. 198), em especial: as dificuldades que os alunos encontraram; como 

foi a mediação das professoras; e quais dificuldades elas encontraram em cada etapa 

trabalhada. As etapas observadas foram: 

 

• Primeira etapa – Observação da realidade e elaboração do problema; 

• Segunda etapa – Pontos-chave; 

• Terceira etapa – Teorização; 

• Quarta etapa – Hipóteses de solução; e 

• Quinta etapa – Aplicação prática – prática transformadora 

 

3.4.6 Questionário de Validade Social 

 

Após a implementação da metodologia da problematização por meio de projeto 

desenvolvido em sala de aula nas disciplinas de Ciências, História e Geografia, as 

professoras tiveram a oportunidade de fazer uma análise do resultado da proposta 

implementada. O Questionário de Validade Social (Apêndice G, p. 210) foi composto 

por 3 questões abertas e 8 questões objetivas, usando a escala de Likert, um tipo de 

escala de resposta psicométrica usado habitualmente em questionários. 
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3.5 Desenvolvimento da implementação da metodologia da 

problematização 

 

O projeto de pesquisa, em seus procedimentos metodológicos, constituiu-se 

por várias etapas, detalhadas na sequência. 

 

3.5.1 Primeiro Momento 

 
Quadro 7 – Primeiro Momento: Implementação da metodologia da problematização no Ensino 
Fundamental I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Elaboração das autoras 
 
 

• Definição dos participantes da pesquisa, escola, professores e turmas; 

• Definição dos instrumentos utilizados durante todo o desenvolvimento e 

a implementação da pesquisa, também já descrito no item 

“Instrumentos”. 

• Aplicação de questionário de identificação para as professoras visando 

conhecer sua formação acadêmica, formação continuada e seu tempo 

de experiência profissional. 

Primeiro 
Momento 

Definição da 
Escola 

Pré-Teste 

Definição dos 
Participantes 

Questionários de 
Identificação 

Autorização 

Professores 

Alunos 

Professores 

Alunos 

4.°e 5.° M 

4.° e 5.° T 

4.°e 5.° M 

4.° e 5.° T 

4.°e 5.° M 

4.° e 5.° T 
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• Aplicação do pré-teste – Teste de Cornell (Nível X) para alunos das 4 

turmas participantes da pesquisa (2017). 

 

3.5.2 Segundo Momento 

 
Quadro 8 – Segundo Momento: Implementação da metodologia da problematização no Ensino 
Fundamental I 

 
Fonte: Elaboração das autoras 
 
 

• Realização de oficinas/palestras de fundamentação teórica/prática para 

os professores, como formação continuada, com duração de 13 horas. 

Ao final de cada oficina, preencheu-se um questionário avaliativo pelas 

professoras participantes da pesquisa. 

• Curso online para as professoras e coordenadora da escola, certificado 

pela Unisefa (União de Educação Superior e Formação Avançada), com 

duração de 25 horas. Os temas foram abordados em 3 módulos: o 

ensino ativo para o desenvolvimento do pensamento crítico; 

questionamento e argumentação com base para o desenvolvimento do 

pensamento crítico; e estratégias e recursos para desenvolver o 

Segundo 
Momento 

Oficinas 

Aprendizagens significativas 

Metodologias Ativas 

Metodologia da 
Problematização 

Questionário 
Avaliativo 

Curso Online 

Questionário 
Avaliativo 

Professoras Aplicadoras 

Ensino Ativo 

 Questionamento e 
Argumentação com base 

para o Desenvolvimento do 
Pensamento Crítico 

 Estratégias e recursos para 
desenvolver o Pensamento 

Crítico 

Professoras Aplicadoras 
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pensamento crítico. Em todos os módulos, as professoras tiveram 

atividades práticas além das videoaulas. Ao final das aulas, preencheu-

se um questionário avaliativo pelas professoras participantes da 

pesquisa. 

 

O Quadro 9 apresenta, com mais detalhes, o segundo momento da 

implementação da metodologia da problematização e a formação continuada para as 

professoras participante da pesquisa. 
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Quadro 9 – Apresentação das sessões teóricas/práticas de formação das professoras, 2017 

Módulos / 
Data 

Tema / Palestrante Objetivo Metodologia / Recursos Duração 

1. 
23/01/2017 

Aprendizagem 
Significativa – Dra. 
Betania Jacob 
Stange Lopes 

- Relacionar, de forma 
substantiva e não 
arbitrária, os 
conhecimentos 
prévios (relevantes) e 
conhecimentos novos, 
adquirindo novos 
significados ou maior 
estabilidade cognitiva. 

- Apresentação em Power 
Point. 
 
- Demonstração de 
atividades com 
organizadores prévios. 
 
- Questionário de 
conhecimento específico 
do módulo 1. 

3h 

2. 
24/01/2017 

Metodologias Ativas 
– Dra. Neusi 
Aparecida Navas 
Berbel 

- Compreender a 
metodologia ativa 
como uma concepção 
educativa que 
estimula a crítica e a 
reflexão no processo 
de ensino-
aprendizagem. 

- Apresentação em 
PowerPoint. 
 
- Questionário de 
conhecimento específico 
do módulo 2. 

3h 

3. 
22/02/2017 

Metodologia da 
Problematização – 
Dra. Betania Jacob 
Stange Lopes 

- Implementar novas 
estratégias de ensino-
aprendizagem por 
meio do Arco de 
Maguerez para o 
desenvolvimento de 
alunos críticos e 
reflexivos. 

- Apresentação em 
PowerPoint. 
 
- Oficina de elaboração de 
proposta baseada na 
metodologia da 
problematização. 
 
- Questionário de 
conhecimento específico 
do módulo 3. 

7h 

4. 
16/03/2017 

 

Desenvolvimento do 
Pensamento Crítico 
e Reflexivo – Curso 
online Unisefa – Dr. 
Francislê Neri de 
Souza 

- Sensibilizar as 
professoras para a 
necessidade e 
importância de 
promover o 
pensamento crítico 
dos alunos. 
 
- Promover o 
potencial de 
pensamento crítico 
das professoras 
participantes. 

Módulo 1 – Ensino ativo 
para o desenvolvimento 
do pensamento crítico. 
 
Módulo 2 – 
Questionamento e 
argumentação com base 
para o desenvolvimento 
do pensamento crítico. 
 
Módulo 3 – Estratégias e 
recursos para 
desenvolver o 
pensamento crítico. 

25h 

  Fonte: Base de dados da pesquisa 
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3.5.3 Terceiro Momento 

 
Quadro 10 – Terceiro Momento: Implementação da metodologia da problematização no 
Ensino Fundamental I 

 
Fonte: Elaboração das autoras 
 

• Realização de Oficinas de Planejamento dos projetos com as 

professoras a partir da metodologia da problematização, conforme 

“Planejamento pedagógico da instituição”, desenvolvimento (sequências 

didáticas), conclusão e critérios de avaliação, com ênfase em trabalho 

nas disciplinas de Ciências, História e Geografia, e como elas se 

integram para oferecer esses saberes. 

• Implementação da proposta em sala de aula – execução dos 3 projetos 

no planejamento que contemplaram o uso da metodologia da 

problematização, sendo 1 projeto por bimestre. Nas diferentes etapas da 

metodologia da problematização, os alunos realizaram as atividades 

mediados pela professora. 

Terceiro 
Momento 

Oficinas Pedagógicas 

Implementação dos 
Projetos 

1 

2 

3 
4.° e 5. ° 

anos 

Elaboração do 
Projeto 

Regulação 
do Projeto 

Avaliação do 
Projeto 

Observação 

Autoavaliação – 
Professora Aplicadora 

Avaliação – 
Pesquisadora 

4.° e 5.° anos 

Pesquisadora 

Professoras Aplicadoras 

Pesquisadora 

Momentos 
de 

Reflexão 

Professores 
Aplicadores 
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• Acompanhamento dos projetos elaborados e desenvolvidos em sala de 

aula por meio de observação, autoavaliação da professora aplicadora e 

avaliação da pesquisadora. 

 

3.5.4 Quarto Momento 

 
Quadro 11 – Quarto Momento: Implementação da metodologia da problematização no Ensino 
Fundamental I 

 
Fonte: Elaboração das autoras 
 

• Após a realização do projeto, e ainda em período letivo, aplicou-se um 

questionário aos professores para constatação de sua experiência, 

expectativas e considerações sobre o projeto (Questionário de Validade 

Social). 

• Aplicação do pós-teste [Teste de Cornell (Nível X)], o mesmo aplicado 

no início para alunos das 4 turmas (2018). 

Quarto 
Momento 

Pós-Teste 

Questionário de 
Validade Social 

Alunos 
4.° e 5.° anos  

T 

4.° e 5.° anos 

M 

Professora Aplicadora 
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3.5.5 Quinto Momento 

 
Quadro 12 – Quinto Momento: Implementação da metodologia da problematização no Ensino 
Fundamental I 

 
Fonte: Elaboração das autoras 
 

• Análise e estudo dos dados resultantes dos testes aplicados aos alunos 

e dos questionários aplicados aos professores. 

 

3.6 Elaboração das atividades 

 

As professoras elaboraram as atividades logo após as palestras e oficinas 

oferecidas para a formação continuada e com o objetivo de aprofundar os 

conhecimentos numa perspectiva de ação-reflexão-ação. 

Com base nos conteúdos propostos no planejamento pedagógico e livro 

didático, mediante os conhecimentos referentes à proposta da metodologia da 

problematização, elaboraram-se 3 projetos, 1 para cada bimestre (em torno de 2 

meses) abordando um conteúdo de uma das disciplinas obrigatórias do currículo de 

Ciências, História e Geografia. Os temas escolhidos foram definidos em reuniões de 

planejamento com as professoras. O projeto contemplou o conteúdo proposto de 

acordo com a série em questão (4.º e 5.º anos), conforme mostra a Figura 5.  

5.° 
Momento 

 

Alunos 

Professores 

Análises 

Questionário de 
Avaliação 

Autoavaliação  
Registro de Observação 

Questionário de 
Validade Social 

Teste de 
Cornell 

(Nível X) 

Comparação 

Pós-
Teste  

Pré-
Teste 

P. O. 

P. A. 
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Figura 5 – Temas dos projetos de implementação da metodologia da problematização 

 
Fonte: Elaboração da pesquisadora e professoras aplicadoras 

 

3.7 Implementação das atividades 

 

Para as 4 turmas participantes do projeto, privilegiaram-se as estratégias de 

atividades práticas, conforme consta da metodologia da problematização, em que o 

aluno participa de forma ativa, sendo agente do conhecimento, e o professor, o 

mediador. 

Levando em consideração a proposta de trabalho prático, as atividades para o 

desenvolvimento do pensamento crítico foram contextualizadas, em sua maioria, na 

solução de questões-problema relacionadas à vida cotidiana dos alunos cujas 

soluções encontravam-se, de início, desconhecidas por eles. Todas as atividades 

propostas foram acompanhadas de registros e levantamento de ideias prévias dos 

alunos, levando-os a refletir de forma sistemática e orientada sobre os conteúdos em 

estudo por meio de questões desafiadoras. 

As outras disciplinas não contempladas no projeto seguiram o curso de 

abordagens já utilizadas, de acordo com o planejamento pedagógico, conforme já 

mencionado, não havendo comparação em pesquisa sobre as mesmas. 
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3.8 Tempo previsto 

 

As atividades propostas se realizaram dentro do horário de aulas previsto na 

matriz curricular: 

• Ciências – 3 aulas semanais de 45 minutos cada. 

• História e Geografia – 2 aulas semanais de 45 minutos cada. 

A partir do 2.º bimestre, trabalhou-se o projeto dentro da metodologia da 

problematização no conteúdo de uma das disciplinas mencionadas, totalizando 3 

projetos, 1 de cada disciplina em cada bimestre, a saber: segundo, terceiro e quarto 

bimestres do ano letivo de 2017. Os temas escolhidos para a realização dos projetos 

foram:  

• Ciências – 2.º bimestre de 2017: Alimentação Saudável x O Doce 

Veneno (4.º Ano) e Gravidez na Adolescência (5.º Ano). 

• História – 3.º bimestre de 2017: Preconceito Racial (4.º Ano) e Reforma 

da Previdência (5.º Ano). 

• Geografia – 4.º bimestre de 2017: Sustentabilidade (4.º Ano) e 

Desigualdade Social (5.º Ano). 

 

3.9 Análise e interpretação dos dados 

 

Para a verificação do desempenho e acompanhamento de todo o processo de 

trabalho, analisaram-se e interpretaram-se os dados coletados dos questionários e 

registros das professoras aplicadoras e da professora observadora, bem como os 

resultados do pré e pós-teste dos alunos, mais especificamente o Teste de Cornell 

(Nível X). 

 

3.9.1 Análise dos dados qualitativos 

 

Para análise dos dados qualitativos resultantes dos questionários de avaliação 

das oficinas teóricas e pedagógicas, dos registros de observação das professoras 

aplicadoras e observadora e o questionário de validade social, a técnica de pesquisa 

que se adotou foi a análise de conteúdo (BARDIN, 2011), por estar fundamentada na 
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abordagem qualitativa e por favorecer um olhar mais aprofundado nos discursos 

presentes nos textos. 

Para Bardin (2011, p. 44), a análise de conteúdo é “[...] um conjunto de técnicas 

de análise das comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de 

descrição do conteúdo das mensagens”. Segundo a autora, essa definição não 

alcança, de forma integral, detalhes da análise de conteúdo. E ela acrescenta: “[...] A 

intenção da análise de conteúdo é a inferência de conhecimentos relativos às 

condições (de produção ou, eventualmente, de recepção), inferência esta que recorre 

a indicadores (quantitativos ou não). 

Conforme afirma Chizzotti (2006, p. 98) “[...] o objetivo da análise de conteúdo 

é compreender criticamente conteúdo e o sentido das comunicações, seu conteúdo 

manifesto ou latente, as significações explícitas ou ocultas”. 

Para realização da análise de conteúdo, Bardin (2011) destaca três fases: pré-

análise, exploração do material e o tratamento dos resultados – inferência e 

interpretação. 

Pré-análise é a primeira fase, em que se organiza o material, propriamente dito, 

com a finalidade de torná-lo operacional, sistematizando as ideias iniciais. Nessa fase, 

iniciou-se o trabalho deste estudo, escolhendo o questionário de avaliação das 

oficinas teóricas e pedagógicas com as professoras, as fichas de registro das 

professoras aplicadoras e observadora e o Questionário de Validade Social como 

documentos a serem analisados. Formularam-se as questões norteadoras que 

serviram de base para elaboração dos indicadores visando à interpretação final. 

As questões norteadoras surgiram a partir do objetivo geral deste estudo 

associado ao quadro teórico que embasou todo o conhecimento. Após o 

preenchimento dos questionários e das fichas de registro, transcreveram-se em um 

quadro todas as respostas, digitaram-se as semelhanças com a mesma cor e fizeram-

se recortes significativos dos dados brutos. 

A segunda fase, exploração do material, consistiu basicamente nas operações 

da codificação, da classificação e da categorização do material. Nessa etapa, foi 

possível realizar recortes que se organizaram e se enumeraram em quadros por grupo 

de elementos comuns com um título genérico (categorias e subcategorias), 

representando, assim, o principal conteúdo dos questionários e das fichas. Os 

resultados brutos foram tratados de maneira a se tornarem significativos e válidos para 

o estudo científico. 
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O tratamento dos resultados foi a fase em que a pesquisadora analista pôde 

propor inferências e interpretações, tendo como base o quadro teórico e os objetivos 

propostos para a pesquisa. Nessa etapa, analisaram-se os resultados obtidos 

referentes aos diferentes instrumentos aplicados aos professores que participaram da 

pesquisa, saindo do plano da superfície e indo em busca das intenções que não 

estavam evidenciadas na escrita dos documentos, conforme esclarecimento de Bardin 

(2011), proporcionando inferência sobre as respostas obtidas e favorecendo as 

interpretações. 

 

3.9.2 Análise dos dados quantitativos 

 

Para análise dos dados quantitativos coletados pelos registros de observações 

das professoras avaliadoras e observadora e do Teste de Cornell (Nível X), realizado 

pelos alunos, recorreu-se à Estatística Descritiva e Inferencial. 

 

3.9.3 Registros de observação das professoras aplicadoras e 

observadora 

 

Para melhor análise dos resultados quantitativos dos registros de observação 

das professoras aplicadoras e observadora, utilizou-se a escala tipo Likert, com a 

finalidade de mensurar o grau de concordância dos sujeitos que preencheram as 

fichas de registro. Realizou-se a verificação quanto ao grau de satisfação das 

questões avaliadas por meio da obtenção do Ranking Médio da pontuação atribuída 

às respostas, relacionando à frequência das respostas dos respondentes que fizeram 

tal atribuição, nos quais os valores menores que 3 foram considerados como pouco 

satisfeitos, e maiores que 3, como satisfeitos, considerando uma escala de 5 pontos. 

O valor exatamente 3 foi considerado o “ponto neutro”, equivalente aos casos em que 

os respondentes deixaram em branco. 

Para o cálculo do Ranking Médio, utilizou-se o método de análise de escala do 

tipo Likert, apresentado por Malhotra (2001) e utilizado por Tresca e De Rose Jr. 

(2004) e por Cassiano (2005). O Quadro 13 exemplifica o cálculo do Ranking Médio 

(RM). 
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Média Ponderada = (3x2) + (6x4) + (2x5) = 40 

Logo, RM = 16 / (3+6+2) = 3,6 

 

Quadro 13 – Exemplificação do cálculo do Ranking Médio (RM) do resultado do registro de 
observação 

Questão 

GRAU DE 
SATISFAÇÃO 

RM 

Frequência de Sujeitos 

1 2 3 4 5  

1.1 As atividades acadêmicas realizadas na sala 
de aula regular proporcionaram a participação 
dos alunos com deficiência intelectual 

 3  6 2 3,6 

 

 

3.9.4 Teste de Cornell (Nível X) 

 

No contexto da análise efetuada sobre os dados relativos em nível do 

pensamento crítico dos alunos, iniciou-se o fechamento das médias recorrendo aos 

procedimentos estatísticos do teste que inicialmente foram cotados pelos 

responsáveis pela sua validação no Brasil. Ao receber os resultados, iniciou-se o 

cálculo das médias e do desvio-padrão por turma, considerando as dimensões 

Indução, Dedução, Observação e Credibilidade e Suposição, e Visão Geral do 

Pensamento Crítico. 

Os resultados obtidos foram tabulados em quadros e gráficos estatísticos (teia) 

e realizada uma correlação do desempenho dos alunos quanto ao desenvolvimento 

do nível do pensamento crítico entre o pré-teste e pós-teste. 

Utilizou-se o Gráfico de Radar com a finalidade de apresentar o resultado inicial 

e final de Teste de Cornell (Nível X). No polígono, cada diagonal representa uma 

dimensão. Nos anéis, após a conclusão das intervenções, destacaram-se os 

resultados iniciais e finais. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados desta pesquisa serão apresentados em cinco etapas, conforme 

mostra a Figura 6. A Etapa 1 refere-se ao delineamento das repercussões dos 

resultados quanto à formação por meio das oficinas, que se dividiram em teóricas e 

pedagógicas. A Etapa 2 indica o grau de satisfação das professoras aplicadoras e da 

professora observadora quanto ao uso da metodologia da problematização para o 

desenvolvimento do pensamento crítico dos alunos. A Etapa 3 refere-se aos desafios 

ou dificuldades na visão das professoras aplicadoras e da professora observadora 

quanto à implementação da metodologia da problematização. Na Etapa 4, apresentar-

se-á um comparativo entre os resultados do pré-teste e pós-teste do Teste de Cornell 

(Nível X) para verificação do desenvolvimento (ou não) do nível do pensamento crítico. 

Por último, na Etapa 5 apresentar-se-ão os dados do Questionário de Validade Social 

quanto à implementação da metodologia da problematização. 

 

Figura 6 – Organização por Etapa dos resultados do estudo 

 

Fonte: Elaboração da autora 

 

PARTICIPANTES 

- Professora Aplicadora 

- Professora Observadora  

- Alunos do 4.o Ano do EF 

- Alunos do 5.o Ano do EF 

- Aspectos positivos 

- Obstáculos enfrentados  
- Prática profissional 
- Escolha metodológica 

  

 

Professoras Aplicadoras 

Professora Observadora 

Grau de Satisfação 

por etapa – metodologia 
da problematização 

- Professoras Aplicadoras 

- Professora Observadora 

- Aprendizagens 

- Realizações 
Professoras Aplicadoras 

  

ETAPA 3 
Desafios na 

implementação da 
metodologia da 
problematização 

ETAPA 5 
 Validade Social 

Professoras Aplicadoras 

  

ETAPA 2 
Percepções: implementação 

da metodologia da 
problematização 

ETAPA 1 
Oficinas de Formação: 

- Teóricas 

- Pedagógicas 

ETAPA 4 
Nível de 

desenvolvimento do 
pensamento crítico 

Teste de Cornell 
(Nível X) 
Alunos 

Pré-teste 

Pós-teste 
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4.1 Etapa 1 – Oficinas Teóricas e Pedagógicas de Formação 

Continuada 

 

Para a implementação da metodologia da problematização, após o contato com 

as professoras participantes da pesquisa e seu aceite, realizaram-se oficinas para 

aprofundamento teórico e discussões, inter-relacionando teoria e prática com as 

docentes envolvidas. Para facilitar a organização e a execução do trabalho, dividiram-

se as oficinas em momentos distintos e específicos, todavia interdependentes. 

Primeiro Momento – Oficinas Teóricas: o tempo era destinado ao estudo e à 

fundamentação dos pontos basais da proposta, a saber: aprendizagem significativa, 

metodologias ativas, metodologia da problematização e o desenvolvimento do 

pensamento crítico. Essas oficinas propiciaram um locus presencial4 e virtual5, 

favorável para o aprofundamento teórico da discussão e ampliação dos saberes. 

Segundo Momento – Oficinas Pedagógicas: ocorreram quinzenalmente na 

sede administrativa da mantenedora da escola, durante todo o período da 

implementação da metodologia da problematização, e era mediada pela 

pesquisadora. A prioridade desse momento foi de reflexão sobre as práticas 

realizadas em sala de aula, o que ocorreu por meio dos relatos e questionamentos 

apresentados pelas professoras. As bases teóricas contribuíram para o 

aprimoramento da execução de ações que precisavam ser fortalecidas e/ou até 

modificadas. 

O Quadro 14 apresenta as considerações das professoras quanto às 

contribuições de cada oficina teórica e suas aprendizagens, bem como as pretensões 

de ações na implementação da metodologia da problematização. O quadro foi dividido 

em quatro colunas, sendo que a primeira se refere aos temas trabalhados nas oficinas, 

a segunda e terceira apresentam as categorias e subcategorias resultantes da análise 

dos conteúdos, e a quarta coluna, o número de resposta dado pelas professoras 

participantes. As categorias e subcategorias foram definidas a posteriori com base nas 

questões elaboradas e nas respostas dadas pelas professoras.

                                            
4 As oficinas teóricas presenciais ocorreram na sede administrativa da mantenedora da escola 

pesquisada. 

5 As oficinas teóricas virtuais cada professora optou para realizar no local que facilitasse a participação. 
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Quadro 14 – Percepção das professoras quanto às contribuições das oficinas teóricas para a 
implementação da metodologia da problematização 

    

CONTRIBUIÇÕES DAS OFICINAS TEÓRICAS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA METODOLOGIA DA PROBLEMATIZAÇÃO 

OFICINAS 
TEÓRICAS 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS N.o DE 
RESPOSTA 

 
 
 
 
APRENDIZAGEM 
SIGNIFICATIVA  

 
 
Aprendizagens 
 
 
 
 
Realizações 

Ênfase na aprendizagem do aluno 
Aprendizagem por meio de situações reais 
Aprendiz ativo 
Integração entre nova informação e conhecimentos prévios  
 
 
Reformular a ideia adquirida ao elaborar os planos de aulas semanais 
Valorizar os conhecimentos prévios dos alunos 
Priorizar a participação ativa do aluno 

4 
3 
2 
2 
 
 

1 
1 
1 

 
 
 
 
 
METODOLOGIAS 
 ATIVAS 

 
 
Aprendizagens 
 
 
 
 
 
 
Realizações 

Desenvolvimento da Reflexão 
Aluno centro do processo de ensino-aprendizagem 
Autonomia do educando 
Professor mediador 
Uso de estratégias, recursos e intervenções 
Trabalho em equipe  
 
Consistência, intencionalidade e sistematização no planejamento do processo 
de ensino-aprendizagem 
Reflexão-ação no ensino 
Interação entre os livros didáticos e às metodologias  

4 
3 
3 
3 
2 
1 
 
 

3 
2 
1 

 
 
 
 
 
METODOLOGIA DA 
PROBLEMATIZAÇÃO 

 
 
Aprendizagens 
 
 
 
 
 
 
 
Realizações 

Construção de conhecimentos por meio de situações-problema 
Conhecimento sobre o Arco de Maguerez x discussões práticas 
Aluno protagonista 
Transformação da realidade por meio da reflexão-ação-reflexão 
Variabilidade didática com foco na aprendizagem 
Estimulação do pensamento crítico/reflexivo - pensamentos complexos (de 
ordem superior) 
Professor pesquisador e mediador da aprendizagem 
Desenvolvimento da autonomia 
 
Rever quantidade de conteúdos 
Aplicar os projetos de uso da metodologia da problematização em sala de aula 
Propor situações para o aluno colocar em prática o que aprendeu 

4 
4 
4 
3 
2 
 

2 
1 
1 
 

3 
3 
2 

 
 
 
 
PENSAMENTO  
CRÍTICO 

 
 
Aprendizagens 
 
 
 
 
 
Realizações 

Preparação dos alunos para a tomada de decisão 
Desenvolvimento das capacidades de pensamento mais complexo – professor e 
aluno 
Prática transformadora 
Uso de diferentes metodologias de ensino-aprendizagem 
Ponderação sobre os pontos de vista, alternativas e opiniões dos pares 
Professor que instiga, questiona e é crítico de sua prática  
 
Formação continuada – professor pesquisador 
Aplicar em todas as disciplinas 
Aulas com mais debates, questionamentos e argumentações 

4 
 

2 
2 
2 
2 
1 
 

4 
4 
3 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017/2018 

 

As oficinas teóricas seguiram uma sequência que tinha como objetivo contribuir 

para a aquisição gradativa dos conhecimentos básicos necessários para a 

implementação da metodologia da problematização visando ao desenvolvimento do 

pensamento crítico dos alunos pelas professoras participantes. 
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Na primeira oficina, “Aprendizagem Significativa”, as quatro professoras 

destacaram como aprendizado a importância de um ensino voltado para a 

aprendizagem do aluno, conforme expresso por elas: 

 
[...] o aluno deve obter o conhecimento sobre diversos 
assuntos/conteúdos, mas o professor deve preocupar-se com a sua 
aprendizagem, e não somente com o acúmulo de informações e 
conceitos. (PR4) 

O professor deve pautar o ensino no que realmente é importante para 
o aluno e preocupar-se com o processo de aprendizagem, e não 
apenas em passar conteúdos. (PR3) 

[...] preciso repensar as minhas aulas dadas e priorizar o que é 
relevante para meus alunos, oportunizando-os a serem ativos no 
processo. (PR1) 

Por meio da oficina, pude refletir como a minha prática tem sido 
mecânica e puramente memorística, preocupando-me com o que 
realmente é importante para o processo de aprendizagem de meus 
alunos. (PR2) 

 

Nota-se, na fala das professoras, a relevância de um saber “[...] que não deve 

ser meramente acumulado, mas apropriado de maneira crítica e significativa” (LOPES, 

2007, p. 29). 

Segundo Minguet (1998), a aprendizagem é um processo pelo qual a 

informação que vai ser assimilada relaciona-se com conceitos já existentes na 

estrutura cognitiva do sujeito, tornando possível que tal informação tenha significado 

para ele. Portanto, aprender implica atribuir significado pessoal para o aluno, 

tornando-o um ser ativo que constrói significados e define o seu próprio sentido de 

representação da realidade, de acordo com suas experiências e vivências. 

Nesse contexto, a professora PR1 afirmou que “[...] o aluno, ao aprender algo 

novo, amplia o conhecimento já adquirido, associando-o às novas informações”. A 

ideia expressa por ela condiz com a afirmação de Lopes (2007, p. 33) acerca da 

relevância do aprendiz como ser ativo: 

 
A aprendizagem significativa é um processo ativo e pessoal. Ativo 
porque pressupõe e demanda uma ação deliberada do aprendiz na 
tarefa de assimilação da nova informação. Ainda, é pessoal porque as 
formas e processos empreendidos pelo aprendiz são únicas – cada um 
utiliza de seus próprios recursos cognitivos e cada um confere diferente 
significação à tarefa empreendida. 
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Desse modo, para ser significativa a aprendizagem deve considerar o aprendiz 

como ser ativo ao integrar conhecimentos prévios com novos conhecimentos. Durante 

as oficinas, as professoras consideraram a importância de refletir sobre o tema 

trabalhado a fim de associar os conhecimentos prévios dos alunos às novas 

informações para atingir níveis satisfatórios no processo de aprendizagem. Esse 

conceito foi possível perceber na fala da professora PR2 quando afirmou: 

 
[...] muitas vezes, a ausência de reflexão junto aos alunos traz uma 
prática puramente mecânica, uma vez que a ênfase do processo é 
memorística. Quando há interação entre conhecimento prévio e novos 
conhecimentos, essa interação produz outros conhecimentos e os 
mesmos tornam-se únicos para cada aluno. 

 

Moreira (2003) explica que a aprendizagem significativa é a que carrega 

significado, e acrescenta que ela é significativa quando traz novos conhecimentos e 

eles passam a simbolizar de fato algo para o aprendiz, permitindo que este seja capaz 

de resolver problemas e explicar situações utilizando aquilo que compreendeu. 

Esse entendimento possibilitou às professoras se posicionarem sobre a 

necessidade de rever seus planos de aula e considerar a participação efetiva dos 

alunos, tornando-os ativos no processo de aprendizagem. Esse caminho nem sempre 

é simples para ser percorrido. Exige o uso de estratégias ativas e demanda atenção 

para com o aluno e conhecimentos propostos. Esse trabalho, no cotidiano da sala de 

aula, é árduo, principalmente ao se considerar o número de alunos, o material didático 

a ser preparado e o tempo para planejamento e organização das atividades. 

No questionário das oficinas de “Metodologias Ativas”, as quatro professoras 

participantes do estudo enfatizaram a necessidade da reflexão no processo de ensino 

voltado para a aprendizagem do aluno. Essa necessidade também esteve nos seus 

discursos na oficina anterior. 

Na proposta das metodologias ativas, a reflexão acontece por meio da 

problematização da realidade, e ambas são indissociáveis (DIESE; BALDEZ; 

MARTINS, 2016). Mitri et al. (2008) ratificaram esse conceito ao esclarecer que a 

problematização é uma estratégia das metodologias ativas e tem como objetivo 

motivar o discente para examinar o problema e refletir sobre ele, a fim de ressignificar 

a realidade. 

Berbel (2011) esclarece que, para se trabalhar com metodologias ativas, o 

professor deve fazer uso de experiências reais ou simuladas, mas sempre com o 
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objetivo de proporcionar situações que necessitam de solução, trazendo o aluno à 

reflexão e à ação sobre determinado problema, geralmente dentro de um contexto de 

atividades cotidianas e sociais. 

Nesse contexto, “[...] a educação escolar precisa ser transformadora, formar 

cidadãos reflexivos e responsáveis por mudanças de suas realidades” (PR4). Essas 

mudanças são possíveis por meio de uma concepção de ensino e aprendizagem em 

uma perspectiva crítica e reflexiva dos conhecimentos trabalhados, articulando-os 

com a realidade do aluno e o contexto social. 

A professora PR2 concluiu que as metodologias ativas promoveram o 

“desenvolvimento das habilidades de pensamento, hábitos e atitudes diante das 

questões de vida no mundo”. O professor é o mediador do processo e deve estimular 

o aluno fazendo uso de uma perspectiva crítica e reflexiva, e o aluno é corresponsável 

por sua aprendizagem. 

No uso de uma metodologia ativa, o aluno tem possibilidade de desenvolver 

um papel ativo no processo de ensino-aprendizagem. Koch (2002) menciona que o 

aluno deve saber entender sua realidade, todavia a proposta favorece a interação dos 

estudantes. 

Após a oficina sobre Metodologias Ativas, as professoras apontaram como 

futuras realizações a intencionalidade ao planejarem suas aulas e enfatizaram a 

reflexão-ação no ensino. Também propuseram fazer uso do livro didático como 

suporte pedagógico, criando interação entre este e as metodologias ativas. 

A terceira oficina abordou a temática “Metodologia da Problematização”. As 

quatro professoras levantaram três aspectos considerados por elas como relevantes, 

sendo os mais citados no processo de entendimento da metodologia. São eles: a 

construção de conhecimentos por meio de problemas reais ou simulados; o 

conhecimento sobre o Arco de Maguerez e todas as discussões práticas envolvendo 

esse aprendizado; e o aluno enquanto ser ativo, protagonista do processo de 

aprendizagem. 

As professoras PR2 e PR3 destacaram que uma das principais contribuições 

dessa oficina foi a identificação das seguintes possibilidades: 

 
Os alunos construírem o conhecimento, pelo seu envolvimento com a 
situação-problema e com as atividades de elaboração em cada etapa 
buscando uma resposta ou solução como forma de aprender fazendo. 
(PR3) 
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[...] a aprendizagem centrada no aluno. Apresentar atividades que 
oportunizem ao aluno ter atitude ativa no processo de aquisição de 
aprendizagem. (PR2) 

 

Segundo Bordenave (1989), em um mundo de mudanças constantes o mais 

importante é o aumento da capacidade do aluno como transformador da realidade 

social, e não apenas como possuidor de conhecimentos. O aluno deve ser capaz de 

detectar problemas reais e encontrar soluções originais. A capacidade de fazer 

perguntas relevantes deve ser estimulada para que o aluno possa entender e resolver 

os problemas adequadamente. 

Nessa perspectiva, as principais realizações consistiram em rever a quantidade 

de conteúdos apresentada, estruturar e aplicar os projetos fazendo uso da 

metodologia da problematização em sala de aula e focar na proposição de situações 

para que o aluno pudesse colocar em prática sua aprendizagem. 

A última oficina teórica apresentou a temática do “Pensamento Crítico”. Esse 

embasamento teórico teve como principal objetivo levar as professoras à 

compreensão de que para desenvolver um pensamento de ordem superior é 

imprescindível considerar o aluno e suas opiniões. Com essa postura, o docente pode 

favorecer a formação de um discente capaz de ponderar e decidir com propriedade 

sobre questões cotidianas e exercitar sua criticidade para a tomada de decisões. 

As professoras PR3 e PR4 ressaltaram como uma das principais contribuições 

do estudo do tema para sua prática o fato de: 

 
[...] entender que o pensamento crítico envolve a base de uma 
sociedade mais autônoma e comprometida com o próximo e que o aluno 
que desenvolve um pensamento crítico consegue se envolver mais 
ativamente nas metodologias de ensino. (PR4)  
 
[...] o professor deve sair da sua zona de conforto e ensinar/construir o 
que é imprescindível, e não apenas o que gosta e está acostumado, 
tendo como ponto de partida estimular o aluno a formular suas próprias 
perguntas buscando suas próprias respostas através das discussões e 
reflexões. (PR3) 

 

Compreender os caminhos que levam a uma educação que oportuniza o 

pensamento crítico é fundamental para os professores que buscam formar cidadãos 

autônomos. A educação vive um enorme desafio quando é vista como responsável 

por promover, nos estudantes, as competências para torná-los capazes de atuarem 

em uma sociedade competitiva. A sociedade hoje requer mais do que conhecimento. 
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Flexibilidade, capacidade de encontrar soluções, reflexão e pensamento crítico são 

elementos essenciais para caracterizar pessoas autônomas e que sabem tomar 

decisões (COUTINHO; LISBOA, 2011). 

As realizações apontadas pelas professoras tiveram como foco principal o 

professor pesquisador, a importância da formação continuada dentro do processo, o 

desenvolvimento do pensamento crítico nas diversas disciplinas e a compreensão da 

necessidade e viabilidade de aulas dialogadas, estimulando debates, 

questionamentos e argumentações. 

No processo de formação continuada, também ocorreram as Oficinas 

Pedagógicas. O Quadro 15 apresenta as contribuições dessas oficinas, que tinham 

como objetivo o planejamento de ações e regulações. Elas eram realizadas 

quinzenalmente com as professoras para discussão das práticas desenvolvidas com 

os projetos em sala de aula. 

 

Quadro 15 – Percepção das professoras quanto às contribuições das oficinas pedagógicas 
para a implementação da metodologia da problematização 

CONTRIBUIÇÕES DAS OFICINAS DE PLANEJAMENTO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA METODOLOGIA DA 
PROBLEMATIZAÇÃO 

OFICINAS 
PEDAGÓGICAS 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS Nº DE 
RESPOSTA 

 
 
 
 
 

 
 
Aprendizagens 
 
 
Realizações 

Compartilhamento de experiências, desafios e dúvidas 
Aprofundamento teórico 
Replanejamento de novas práticas 
Relação teoria x prática  
Postura crítica/reflexiva do professor 
 
Reuniões quinzenais para estudo e troca de experiências – formação 
continuada 
Rever planejamentos e estratégias 
Adequar teoria e metodologia à faixa etária dos alunos 

4 
3 
2 
2 
1 
 
 

2 
2 
1 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017/2018 
 

As oficinas de formação pedagógica trouxeram novas contribuições para a 

realização de propostas que contribuíram para a prática docente. Elas criaram 

momentos de proximidade física e um diálogo direto que garantiu às professoras a 

oportunidade de sanar dúvidas e realizar questionamentos mais específicos. A troca 

de experiências foi considerada elemento importante pelas quatro professoras 

envolvidas, que puderam vivenciar uma proposta metodológica que não dissocia a 

teoria da prática, e foi oportunizado replanejar a condução de suas propostas com 

maior clareza e objetividade. A professora PR1 aponta como uma das principais 

contribuições: 
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[...] a clareza que tive sobre os pontos-chave e outras dúvidas teóricas, 
que auxiliaram na elaboração do planejamento e na finalidade do 
projeto. A discussão e troca de experiências ajudaram a melhorar 
minha forma de trabalhar. 

 

Nóvoa (1992) explica que a aprendizagem compartilhada facilita o 

fortalecimento da colaboração profissional e que os espaços de trabalho conjunto 

também podem se apresentar como um eficiente instrumento de formação. 

As quatro professoras reafirmaram a importância desses encontros, que 

aconteceram de forma quinzenal, e destacaram a necessidade de rever 

planejamentos e estratégias e adequar a teoria e a metodologia à faixa etária dos 

alunos. 

 

4.2 Etapa 2 – Implementação da metodologia da problematização: 

percepções das professoras aplicadoras e professora observadora 

 

A implementação da metodologia da problematização ocorreu por meio de 

projetos aplicados pelas professoras participantes do estudo e mediadas pela 

pesquisadora nas oficinas pedagógicas. Esses projetos foram desenvolvidos com 

turmas do 4.º e 5.º anos do Ensino Fundamental Nível I. 

A metodologia da problematização é composta por cinco etapas. A cada etapa, 

tanto as professoras aplicadoras quanto a professora observadora avaliavam o nível 

de satisfação dos resultados obtidos por meio de um questionário do tipo Likert e 

justificavam suas escolhas. 

Os Quadros 16 a 21 mostram, na primeira coluna vertical, quem são os 

avaliadores, as questões a serem avaliadas e a Etapa da metodologia da 

problematização. As colunas 2, 3 e 4 indicam os projetos que estão sendo avaliados 

(Projeto I, Projeto II e Projeto III). A coluna de cada projeto é subdividida em quatro 

colunas que indicam o número de participantes, o Ranking Médio (RM) das respostas 

quanto ao grau de satisfação das professoras aplicadoras e professora observadora, 

bem como o mínimo e máximo indicados por elas em cada tópico. 

Na parte referente à professora observadora, na coluna que se refere ao 

número de participantes, encontra-se o número 4, mesmo sendo uma única 
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observadora. O que justifica o total 4 é o fato de a observação ter sido feita das quatro 

professoras participantes. 

O tempo de aplicação da metodologia da problematização foi apenas de três 

bimestres consecutivos, o que leva a crer que, se esse tempo fosse estendido, 

provavelmente os resultados do segundo teste seriam ainda melhores. 

 

4.2.1 A identificação do problema 

 

Seguindo a proposta do Arco de Maguerez, na primeira etapa o aluno foi levado 

a observar a realidade na qual está inserido, relacionando-a com o conteúdo a ser 

trabalhado e explorando e identificando os problemas que dela advêm. Os quadros 

16 e 17 apresentam, sequencialmente, as etapas 1A e 1B e o grau de satisfação das 

professoras aplicadoras e da professora observadora em relação ao desempenho dos 

alunos na observação da realidade e na exploração do problema, respectivamente. 
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Quadro 16 – Grau de satisfação das professoras aplicadoras e da professora observadora 
quanto à observação da realidade e elaboração do problema 

QUESTÕES 
ETAPA 1A 

PROJETO I PROJETO II PROJETO III 

Grau de Satisfação Grau de Satisfação Grau de Satisfação 
N RM Min. Máx. N RM Min. Máx. N RM Min. Max. 

1.1 A motivação dos alunos para a 
realização da atividade 

4 4,25 3 5 4 4,5 4 5 4 5 5 5 

4 4,5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 

1.2 A participação dos alunos na 
identificação do problema 

4 4 3 5 4 4,5 4 5 4 5 5 5 

4 4,25 3 5 4 4,25 4 5 4 4,5 4 5 

1.3 A reflexão dos alunos quanto às 
informações dadas pela professora 

objetivando melhor compreensão do 
problema 

4 3,5 3 4 4 4,5 3 4 4 4,5 4 5 

4 3,25 3 4 4 4,25 4 5 4 4,5 4 5 

1.4 A aceitação de pontos de vista 
alternativos durante a realização da 

atividade 

4 3,5 3 4 4 4,5 4 5 4 5 5 5 

4 3,5 3 4 4 3,75 3 3 4 4,75 4 5 

1.5 A formulação de questões 
pertinentes realizadas pelos alunos 
durante a elaboração do problema 

4 3,5 3 4 4 3,75 3 4 4 4,75 4 5 

4 3,5 3 5 4 4,5 4 5 4 4,75 4 5 

TOTAL 
4 3,75 3 4,4 4 4,35 3,6 4,6 4 4,85 4,6 5 

4 3,8 3.2 4,6 4 4,35 4 4,6 4 4,5 4,2 5 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017/2018 

 

Ao analisar o Quadro 16, verifica-se, no Projeto 1, que as professoras 

aplicadoras consideraram como fator de maior satisfação a motivação dos alunos para 

a realização das atividades, havendo um gradativo crescimento nesse quesito bem 

como em todos os outros, respectivamente nos projetos 2 e 3. 

No primeiro projeto, os itens com menor grau de satisfação, sob o olhar das 

professoras aplicadoras, foram: a reflexão dos alunos quanto às informações 

recebidas para a compreensão do problema, a aceitação de pontos de vista 

alternativos e a formulação de questões pertinentes durante a elaboração do 

problema. No entanto, destaca-se aqui o aumento de 1,25 ponto no RM, do primeiro 

para o último projeto, em relação à aceitação dos alunos de outros pontos de vista 

durante os debates e discussões na realização das atividades. 

Conforme já se mencionou, a professora observadora esteve presente durante 

todo o processo de implementação da metodologia da problematização, e sua 

avaliação também foi considerada. Esses resultados igualmente apresentaram um 

padrão de crescimento em todos os itens observados, quando comparado o primeiro 

com o último projeto realizado. 

Concomitante com a avaliação das professoras aplicadoras, a professora 

observadora considerou como maior grau de satisfação a motivação dos alunos para 

 PROFESSORA APLICADORA 

 PROFESSORA OBSERVADORA 
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a realização das atividades, atingindo RM máximo (5) no Projeto 3. Já o item com 

menor satisfação para a professora observadora foi em relação à reflexão dos alunos 

quanto às informações dadas pela professora objetivando melhor compreensão do 

problema. 

 A observação da realidade é a etapa inicial do conhecimento de determinada 

realidade para o aluno, afinal sem observar é difícil encontrar questões para analisar 

e modificar a realidade observada. Muitas vezes, essa é a primeira oportunidade do 

aluno em lançar um olhar sobre uma situação cotidiana que, apesar de instaurada, 

nunca foi racionalizada. Compreender a realidade é de suma importância para 

identificar um problema. 

O total da avaliação da Etapa 1A, pelas professoras aplicadoras e pela 

professora observadora, apresentou, respectivamente, no RM crescimento geral em 

todos os itens observados do primeiro ao terceiro projeto. 

O Quadro 17 ainda se refere à primeira etapa do Arco de Maguerez, 

apresentando o grau de satisfação das professoras aplicadoras e da professora 

observadora quanto à exploração do problema na aplicação da metodologia da 

problematização nos três projetos. 

 

Quadro 17 – Grau de satisfação das professoras aplicadoras e da professora observadora 
quanto à exploração do problema 

QUESTÕES 
ETAPA 1B 

PROJETO I PROJETO II PROJETO III 

Grau de Satisfação Grau de Satisfação Grau de Satisfação 
N RM Min. Máx. N RM Min. Máx. N RM Min. Máx. 

1.1 A motivação dos alunos para a 
realização da atividade 

4 4 4 4 4 4,25 4 5 4 5 5 5 

4 4,5 4 5 4 4,75 4 5 4 5 5 5 

1.2 A participação dos alunos na 
identificação dos fatores que 

influenciaram o contexto 

4 4 4 4 4 4,5 4 5 4 5 5 5 

4 4 3 5 4 4,5 4 5 4 5 4 5 

1.3 A participação dos alunos na 
identificação dos determinantes 
maiores que estão associados ao 

contexto 

4 4 4 4 4 4 3 5 4 4,75 4 5 

4 3,5 3 4 4 4,25 4 5 4 4,75 4 5 

1.4 A aceitação de pontos de vista 
alternativos durante a realização da 

atividade 

4 3,75 3 5 4 4,25 4 5 4 4,5 4 5 

4 3,75 3 4 4 4 4 4 4 4,5 4 5 

1.5 A formulação de questões 
pertinentes realizadas pelos alunos 
durante a realização da atividade 

4 3,75 3 4 4 4,25 4 5 4 4,75 4 5 

4 4 3 5 4 4 3 5 4 4,5 4 5 

TOTAL 
4 3,9 3,6 4,2 4 4,25 4 5 4 4,8 4,4 5 

4 3,95 3,2 4,6 4 4,3 3,8 4,8 4 4,75 4,2 5 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017/2018 

 

 PROFESSORA APLICADORA 

 PROFESSORA OBSERVADORA 
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 Na exploração do problema, a motivação e participação dos alunos, tanto na 

identificação dos fatores que influenciaram o contexto quanto na identificação dos 

determinantes maiores, iniciaram o primeiro projeto com as avaliações mais altas, 4 

pontos, enquanto a aceitação de pontos de vista alternativos e a formulação de 

questões pertinentes alcançaram os índices mais baixos no primeiro projeto, ao 

atingirem 3,75. Todos os itens avaliados continuaram apresentando evolução no 

decorrer dos projetos desenvolvidos, com destaque para a motivação e a participação 

dos alunos, que atingiu 5 pontos no encerramento do terceiro projeto. 

De acordo com Berbel (2012), ao se apropriar das informações advindas da 

realidade o sujeito as registra para analisá-las, constituindo-se um meio privilegiado 

de problematizar a realidade, confrontando essas novas informações com seus 

saberes experienciais, o que lhe permite problematizar essa realidade. 

Pode-se observar que a ideia central dessa etapa é a de proporcionar aos 

alunos uma “conversa” com o problema, uma investigação e exploração do problema, 

que implica a motivação e o envolvimento dos alunos com as atividades propostas. 

As aulas dialógicas se tornam mais atraentes e conduzem a caminhos diversos 

e imprevisíveis, considerando as falas dos alunos. Uma resposta evoca uma nova 

informação e novas perguntas. Consequentemente, leva a novos resultados. Desse 

modo, as aulas passam por constante reformulação, deixando de serem momentos 

padronizados para se tornarem momentos de reflexão com o envolvimento ativo dos 

alunos (BORGES; ALENCAR, 2014). 

 

4.2.2 Os pontos-chave 

 

Após a identificação do problema, o que envolve a observação da realidade e 

a exploração do problema, conforme já citado, o trabalho com a metodologia da 

problematização propõe a escolha dos pontos-chave, ou seja, são listados alguns 

itens considerados importantes de serem conhecidos a respeito do problema sem 

perder de vista a intenção final de ação sobre o ele. O Quadro 18 apresenta a segunda 

etapa do Arco de Maguerez, de acordo com a avaliação das professoras aplicadoras 

e da professora observadora quanto ao grau de satisfação nas ações propostas. 
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Quadro 18 – Grau de satisfação das professoras aplicadoras e da professora observadora 
quanto à identificação dos pontos-chave 

QUESTÕES 
ETAPA 2 

PROJETO I PROJETO II PROJETO III 

Grau de Satisfação Grau de Satisfação Grau de Satisfação 
N RM Min. Máx. N RM Min Máx. N RM Min Máx. 

1.1 A motivação dos alunos para a 
realização da atividade 

4 4,25 4 5 4 4,25 4 5 4 5 5 5 

4 4,25 3 5 4 4,5 4 5 4 4,75 4 5 
1.2 A participação dos alunos na 

identificação de aspectos essenciais a 
serem estudados e investigados sobre o 

problema em busca de solução 

4 3,5 3 4 4 3,75 3 4 4 4,5 4 5 

4 3,5 3 4 4 4,5 4 5 4 4,75 4 5 

1.3 A participação dos alunos na 
escolha e enumeração dos tópicos para 

serem estudados com a finalidade de 
resolver o problema 

4 3,5 3 4 4 4,5 4 5 4 4,5 4 5 

4 3,75 3 4 4 4,25 4 5 4 4,5 4 5 

1.4 A aceitação de pontos de vista 
alternativos durante a realização da 

atividade 

4 3,5 3 4 4 4 3 5 4 4,75 4 5 

4 3,75 3 5 4 4,25 4 5 4 4,5 4 5 

1.5 A formulação de questões 
pertinentes realizadas pelos alunos 
durante a realização da atividade 

4 3,5 3 4 4 4 4 4 4 4,75 4 5 

4 3,75 3 5 4 4,5 4 5 4 4,75 4 5 

TOTAL 
4 3,65 3,2 4,2 4 4,1 3,6 4,6 4 4,7 4,2 5 

4 3,8 3 4,6 4 4,4 4 5 4 4,65 4 5 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017/2018 

 

Inicialmente, quatro dos cinco itens observados foram avaliados com 3,5 

pontos, com exceção da motivação dos alunos, que iniciou o primeiro projeto com 

4,25, pontuação mais alta. Todos os itens observados apontam um crescimento no 

grau de satisfação, motivação e participação dos alunos durante as atividades 

propostas, porém a aceitação dos pontos de vista alternativos e a formulação de 

questões pertinentes, realizadas pelos alunos durante a realização da atividade, 

apresentaram resultados similares ao iniciar o primeiro projeto com pontuação 3,5, ao 

atingir 4 pontos no segundo projeto e ao concluir o terceiro projeto com 4,75, 

apontando um crescimento de 1,25 ponto na escala de Likert. 

De igual modo, a análise da professora observadora apontou incialmente como 

item de maior satisfação a motivação dos alunos para a realização da atividade, e os 

demais itens observados obtiveram, no primeiro projeto, um grau de satisfação 

consideravelmente menor, com pontuação entre 3,5 e 3,75. No segundo projeto, todos 

os elementos avaliados alcançaram RM entre 4,25 e 4,5, indicando crescimento, e 

atingiram, no terceiro projeto, avanço mínimo de 0,25 ponto, sendo a maior pontuação 

4,75. Verifica-se, portanto, um resultado que corrobora o crescimento no grau de 

satisfação apontado pelas professoras aplicadoras. 

 PROFESSORA APLICADORA 

 PROFESSORA OBSERVADORA 
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De acordo com Berbel (1998), a participação dos alunos na compreensão e na 

reflexão do problema é essencial. Sem refletir sobre o problema e estabelecer os 

pontos principais, não seria possível adotar uma ação eficaz. Os alunos precisam 

compreender que um problema traz diversos motivos e desdobramentos. 

 

4.2.3 A teorização  

 

Após a identificação dos pontos-chave, ou, de forma simplificada, o que dentro 

do problema merece de fato maior atenção, o grupo passa a verificar aquilo que já 

sabe e analisa quais outras respostas precisam ser consideradas na tentativa de 

solucionar o problema analisado. No Quadro 19, apresenta-se a avaliação das 

professoras aplicadoras e da professora observadora sobre essa etapa do trabalho 

nos diferentes projetos. 

 

Quadro 19 – Grau de satisfação das professoras aplicadoras e da professora observadora 
quanto à teorização 

QUESTÕES 
ETAPA 3 

PROJETO I PROJETO II PROJETO III 

Grau de Satisfação Grau de Satisfação Grau de Satisfação 
N RM Min. Máx. N RM Min. Máx. N RM Min Máx. 

1.1 A motivação dos alunos para a 
realização da atividade 

4 4,25 4 5 4 4,5 4 5 4 5 5 5 

4 4,25 3 5 4 4,5 4 5 4 4,75 4 5 

1.2 A participação dos alunos na busca 
de informações de cada ponto-chave 

4 4,25 4 5 4 4,5 4 5 4 4,75 4 5 

4 4,5 4 4 4 4,75 4 5 4 4,75 4 5 

1.3 A participação dos alunos no 
tratamento dos dados coletados 

4 3,75 2 5 4 4,5 4 5 4 4,75 4 5 

4 4 4 4 4 4,25 4 5 4 4,5 4 5 

1.4 A participação dos alunos na análise 
dos dados coletados 

4 3,75 3 4 4 4 3 5 4 4,75 4 5 

4 3,75 3 5 4 4 4 4 4 4,5 4 5 

1.5 A participação dos alunos na 
conclusão das buscas 

4 4 4 4 4 4,5 4 5 4 5 5 5 

4 4,25 4 5 4 4,5 4 5 4 4,5 4 5 

TOTAL 
4 4 3,4 4,6 4 4,4 3,8 5 4 4,85 4,4 5 

4 4,15 3,6 4,6 4 4,4 4 4,8 4 4,75 4 5 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017/2018 
 

Os dados acima apontaram o grau de satisfação docente quanto ao trabalho 

realizado pelos alunos na etapa de teorização da metodologia da problematização e 

avaliam seu desempenho quanto à motivação, busca de informações e participação 

no tratamento, análise e conclusão dos dados levantados nas pesquisas realizadas 

durante os três projetos. No primeiro projeto, a participação discente no tratamento e 

 PROFESSORA APLICADORA 

 PROFESSORA OBSERVADORA 
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na análise dos dados coletados registrou os menores indicadores, com RM 3,75, e os 

maiores indicadores foram alcançados nos itens referentes à motivação e à 

participação dos alunos na conclusão das buscas, com RM 5 no terceiro projeto. De 

forma geral, todos os itens apontaram crescimento do primeiro para o último projeto 

avaliado. 

Na avaliação da professora observadora, como na análise realizada pelas 

professoras aplicadoras, o grau de satisfação foi crescente. No entanto, a participação 

dos alunos na análise dos dados coletados alcançou 3,75 RM, índice mais baixo entre 

todos observados no primeiro projeto, e foi o item com maior crescimento ao atingir 

4,5 no terceiro projeto. Todos os itens avaliados demonstraram crescimento, porém 

houve pequena diferença no maior resultado apresentado. A reflexão dos alunos para 

a escolha das alternativas de solução mais viáveis apontou maior aperfeiçoamento ao 

iniciar o primeiro projeto com RM 3,75 e ao concluir o terceiro projeto com 5 pontos, 

chegando a 1,25 ponto de diferença. 

Pode-se destacar que a motivação e a participação dos alunos durante as 

pesquisas demonstraram contínuo crescimento. Segundo Berbel (2011), ao 

abandonar a transmissão de conteúdos de forma linear e voltada para a figura do 

professor, a motivação para a pesquisa é favorecida e os alunos passam a 

compreender não apenas o valor da pesquisa, mas a importância da seleção de suas 

fontes. 

A metodologia da problematização traz a possibilidade de aguçar a curiosidade 

quando os aprendizes trabalham com a teorização e somam novos saberes ainda 

desconhecidos para a aula (colegas) ou professor. Ao considerar e explorar essas 

contribuições atribuindo-lhe valor, os alunos se sentem motivados a participarem 

ativamente. 

 

4.2.4 As hipóteses de solução 

 

Ao findar a etapa de teorização, os alunos devem ter um conhecimento teórico 

satisfatório para prosseguir em busca de intervenções viáveis para uma solução do 

problema. Para chegar a uma solução final, é preciso considerar hipóteses de 

intervenção e questionar a viabilidade, considerando o problema. A seguir, observa-
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se, no Quadro 20, o grau de satisfação das professoras quanto às atividades 

desenvolvidas na etapa de desenvolvimento das hipóteses de solução. 

 

Quadro 20 – Grau de satisfação das professoras aplicadoras e da professora observadora 
quanto às hipóteses de solução 

QUESTÕES 
ETAPA 4 

PROJETO I PROJETO II PROJETO III 

Grau de Satisfação Grau de Satisfação Grau de Satisfação 
N RM Min. Máx. N RM Min. Máx. N RM Min Má

x. 

1.1 A motivação dos alunos para a 
realização da atividade 

4 4,25 4 5 4 4,5 4 5 4 4,75 4 5 

4 4,25 3 5 4 4,75 4 5 4 5 5 5 

1.2 A participação dos alunos na 
elaboração de alternativas de solução 

para resolução do problema que surgiu 
a partir da realidade analisada 

4 4,75 4 5 4 4,25 4 5 4 5 5 5 

4 4,25 3 5 4 4,5 4 5 4 4,5 4 5 

1.3 A reflexão dos alunos para a escolha 
das alternativas de solução mais viáveis 

4 4,25 4 5 4 4,5 4 5 4 5 5 5 

4 3,75 3 4 4 4,75 4 5 4 5 5 5 
1.4 A aceitação de pontos de vista 

alternativos durante a realização da 
atividade 

4 4 3 5 4 4,5 4 5 4 5 5 5 

4 3,75 3 4 4 4,25 4 5 4 4,5 4 5 

TOTAL 
4 4,31 3,75 5 4 4.43 4 5 4 4,93 4,75 5 

4 4 3 4,5 4 4,56 4 5 4 4,75 4,5 5 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017/2018 

 

Ao avaliar as hipóteses de solução, mais uma vez se observa crescimento, 

especialmente no que tange à aceitação de pontos de vista alternativos durante a 

realização da atividade, que teve o menor valor na avaliação do projeto e igualou-se 

à participação e reflexão dos alunos sobre as possibilidades de solução do problema 

no terceiro projeto com RM 5. Os itens que avaliaram a motivação, participação e 

reflexão dos alunos em relação às alternativas de solução também demonstraram 

crescimento, embora mais discreto. 

De igual modo, na percepção da professora observadora todos os critérios 

avaliados demonstraram crescimento, porém houve pequena diferença no maior 

resultado apresentado. A reflexão dos alunos para a escolha das alternativas de 

solução mais viáveis apontou maior crescimento ao iniciar o primeiro projeto com RM 

3,75 e concluir o terceiro projeto com 5 pontos, indicando crescimento de 1,25 ponto. 

Todas as etapas, na metodologia da problematização, estão interligadas, mas 

apenas após a teorização bem fundamentada é possível traçar possibilidades de 

hipóteses. É por meio de uma reflexão fundamentada na teoria que o aluno encontra 

possibilidades de ação. Conforme afirma Bordenave e Pereira (1982), é por meio da 
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pesquisa que o aluno modifica sua visão e passa de uma visão geral para uma visão 

mais específica do problema. Por meio da teorização, ele faz um apanhado provisório, 

que gera assimilação, e dos desdobramentos dessa visão geral e intrínseca do 

problema surgem as hipóteses de solução, que levam a um olhar ainda mais seletivo 

na direção da solução do problema. 

 

4.2.5 A prática transformadora 

 

Após identificar as hipóteses de solução, o aluno precisa exercitar sua 

criticidade e estabelecer, de forma seletiva, qual hipótese é viável. Nessa etapa, o 

grupo troca informações e busca, nos conhecimentos adquiridos, dados que auxiliem 

na decisão da proposta de intervenção mais adequada e que pode trazer maiores 

benefícios e impacto para uma solução eficaz. 

O Quadro 21 mostra o grau de satisfação das professoras aplicadoras e da 

professora observadora quanto à prática transformadora. 

 

Quadro 21 – Grau de satisfação das professoras aplicadoras e da professora observadoras 
quanto à prática transformadora 

QUESTÕES 
ETAPA 5 

PROJETO I PROJETO II PROJETO III 

Grau de Satisfação Grau de Satisfação Grau de Satisfação 
N RM Min. Máx. N RM Min Máx. N RM Min Máx. 

1.1 A motivação dos alunos para a 
realização da atividade 

4 4,75 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 

4 4,25 3 5 4 4,5 4 5 4 4,75 4 5 
1.2 A participação dos alunos no 

planejamento de atividades para serem 
executadas na realidade observada 

4 3,5 1 5 4 4,5 4 5 4 5 5 5 

4 4,5 4 5 4 4,5 4 5 4 4,75 4 5 

1.3 A reflexão dos alunos sobre as 
atividades planejadas 

4 4,5 4 5 4 4,5 4 5 4 5 5 5 

4 4 3 5 4 4,75 4 5 4 5 5 5 

1.4 A execução do projeto elaborado 
visando à transformação da realidade 

4 4,75 4 5 4 5 5 5 4 4,75 4 5 

4 4,25 3 5 4 4,5 4 5 4 4,75 4 5 

TOTAL 
4 4,37 3,25 5 4 4,75 4,5 5 4 4,93 4,75 5 

4 4,25 3,25 5 4 4,56 4 5 4 4,81 4,25 5 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017/2018 

 

A aplicação prática apresentou crescimento em todos os pontos verificados 

pelas professoras aplicadoras. Motivação, participação e reflexão dos alunos sobre as 

atividades planejadas finalizaram o último projeto com RM 5. A única exceção foi o 

tópico que avalia a execução do projeto elaborado visando à transformação da 
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realidade, que iniciou o primeiro projeto com 4,37, alcançou 5 no segundo, e 

retrocedeu para 4,75 no terceiro projeto. 

Sobre a aplicação prática, a professora observadora aponta novamente 

crescimento em todos os pontos avaliados entre o primeiro e o terceiro projeto, com 

ênfase na reflexão dos alunos sobre as atividades planejadas, que iniciou o primeiro 

projeto com avaliação de 4 pontos e concluiu o último projeto como único item a 

alcançar nota máxima (5). 

A participação dos alunos no planejamento de atividades voltadas para a 

execução na realidade prática e a reflexão dos alunos sobre essas atividades 

merecem destaque quanto à progressão ao longo dos projetos e apontam para a 

necessidade de participação e reflexão dos alunos para uma ação prática satisfatória. 

 Quando o aluno retorna ao ambiente de onde o problema emergiu ou à situação 

que foi observada e explorada, para levar a uma possível solução efetiva, ele 

compreende que os conhecimentos que adquiriu no ambiente escolar servem a uma 

solução prática e transformadora. 

 

4.2.6 Panorama do grau de satisfação da implementação da 

metodologia da problematização 

 

O Quadro 22 mostra um panorama sobre as diversas etapas trabalhadas e 

avaliadas nos diferentes projetos. Por meio desse comparativo geral, é possível 

perceber o avanço quanto ao grau de satisfação das professoras entre os três 

projetos. Tanto na visão das professoras aplicadoras quanto na óptica da 

observadora, houve evolução entre o primeiro e o terceiro projeto. 



125 
 

Quadro 22 – Resultado de todas as etapas em cada projeto 

QUADRO GERAL 
ETAPAS 

PROJETO I PROJETO II PROJETO III 

Grau de Satisfação Grau de Satisfação Grau de Satisfação 
N RM Min. Máx. N RM Min Máx. N RM Min Máx. 

TOTAL – Etapa 1 – A 
4 3,75 3 4,4 4 4,35 3,6 4,6 4 4,85 4,6 5 

4 3,8 3,2 4,6 4 4,35 4 4,6 4 4,5 4,2 5 

TOTAL – Etapa 1 – B 
4 3,9 3,6 4,2 4 4,25 4 5 4 4,8 4,4 5 

4 3,95 3,2 4,6 4 4,3 3,8 4,8 4 4,75 4,2 5 

TOTAL – Etapa 2 
4 3,65 3,2 4,2 4 4,1 3,6 4,6 4 4,7 4,2 5 

4 3,8 3 4,3 4 4,4 4 5 4 4,65 4 5 

TOTAL – Etapa 3 
4 4 3,4 4,6 4 4,4 3,8 5 4 4,85 4,4 5 

4 4,15 3,6 4,6 4 4,4 4 4,8 4 4,75 4 5 

TOTAL – Etapa 4 
4 4,31 3,75 5 4 4.43 4 5 4 4,93 4,75 5 

4 4 3 4,5 4 4,56 4 5 4 4,75 4,5 5 

TOTAL – Etapa 5 
4 4,37 3,25 5 4 4,75 4,5 5 4 4,93 4,75 5 

4 4,25 3,25 5 4 4,56 4 5 4 4,81 4,25 5 

TOTAL GERAL 
4 3,99 3,33 4,56 4 4,38 3,91 4,8 4 4,84 4,51 5 

4 3,99 3,2 4,6 4 4,42 3,96 4,86 4 4,7 4,19 5 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017/2018 

 

Observando o Quadro 22 quanto à satisfação na implementação dos projetos 

fazendo uso da metodologia da problematização, percebeu-se que o grau de 

satisfação não aumentou já no primeiro projeto. A partir da Etapa 3, foi possível 

verificar crescimento no grau de satisfação tanto das professoras aplicadoras quanto 

da professora observadora. 

De acordo com Mitri et al. (2008 apud BERBEL, 2011), um dos caminhos para 

a motivação do aluno é fazer com que ele se perceba parte de seu processo formativo 

por meio da problematização e resolução de problemas advindos de sua realidade. 

A educação transformadora, que busca formar alunos com iniciativa, utiliza-se 

de metodologias que promovam tarefas cada vez mais elaboradas e que necessitem 

de resoluções e análises de suas produções. Para estimular a criatividade, é 

necessário promover experiências variadas e inéditas (MORÁN, 2014). 

Uma vez que a metodologia da problematização tem como principal objetivo a 

formação de um operador de modificações sociais, esse é um avanço esperado. 

Segundo Bordenave (1989), em um mundo de tantas e rápidas transformações o 

essencial não é o conhecimento, mas a evolução na capacidade de realizar 

questionamentos primordiais que auxiliem na percepção e resolução de problemas. 
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O crescimento aponta a validade do uso da pesquisa no processo de 

aprendizagem. A pesquisa, conforme se apresentou na metodologia da 

problematização, traz para o aluno novas possibilidades, pois ele não se limita ao livro 

didático nem ao conteúdo trazido pelo professor, nem examina dados prontos, 

apenas, mas lança um olhar seletivo sobre esses dados. Sobre essa etapa, Berbel 

(1998) mostra que é nesse momento que acontece a investigação. 

Por meio do uso de diferentes fontes, os alunos encontram dados para 

entender o problema, delimitado aos pontos-chave anteriormente definidos. Nesse 

contato com os resultados, conseguem perceber quais deles podem ser úteis para 

auxiliar na resolução do problema. 

Durante a etapa de elaboração das hipóteses de solução, destaca-se o 

crescimento dos alunos na capacidade de ouvirem uns aos outros, alcançada em nível 

satisfatório no terceiro projeto e ainda muito primária na avaliação do primeiro projeto. 

Ao alcançar essa etapa, o aluno já demonstra um conhecimento mais elaborado da 

realidade porque já exercitou a percepção, a pesquisa e agora precisa organizar os 

dados que possui no sentido de criar e pensar de modo original, à luz das 

contribuições teóricas, para desenvolver ideias viáveis que levem a uma solução para 

o problema encontrado. 

A última fase analisada corresponde à transformação da realidade, ou seja, 

corresponde a quando os alunos utilizam tudo aquilo que foi aprendido, não para 

responder a uma prova ou exercício, mas para realizar uma intervenção real no 

problema anteriormente identificado. Colombo e Berbel (2007) esclarecem que nessa 

etapa os alunos usam conhecimentos e reflexões de etapas anteriores para construir 

possibilidades viáveis. Berbel (1995) esclarece que nessa etapa o aluno usa as 

decisões tomadas em um compromisso entre o aluno e seu meio social. O problema 

surgiu da sociedade e a solução retorna para ela, modificando em algum aspecto. 

Quando avalia o grau de satisfação de cada etapa do projeto, dentro da 

metodologia da problematização, o professor não avalia apenas o aluno, conforme 

acontece na pedagogia diretiva, mas passa também a refletir sobre a própria prática, 

dentro do movimento ação-reflexão-ação. A reflexão auxilia os professores a 

modificarem posturas impetuosas e repetitivas e favorece uma prática proposital, 

colaborando para uma atuação mais inteligente. 

Trabalhar com projetos dentro da perspectiva da metodologia da 

problematização demanda uma mudança na prática do professor, pois seguir um 



127 
 

planejamento já encerrado é o habitual, mas utilizar a realidade e dela extrair 

conhecimentos, considerando ainda os alunos e seus saberes, é uma prática 

relacional. Colaboram com essa ideia Colombo e Berbel (2007, p. 131), quando 

afirmam que “Superar a tradicional fragmentação dos saberes da docência e 

considerar a prática social como ponto de partida e como ponto de chegada 

possibilitará uma ressignificação de saberes na formação de professores”. 

 

4.3 Etapa 3 – Os desafios na implementação da metodologia da 

problematização 

 

Nesta etapa, apresentar-se-ão as justificativas dos quadros que apresentaram 

o grau de satisfação das participantes. São dois quadros: um com as observações 

descritivas das professoras aplicadoras (Quadro 23) e outro com as observações da 

professora observadora (Quadro 24). Esses quadros foram divididos em quatro 

colunas gerais, sendo que a primeira indica quem justificou as respostas e a etapa da 

metodologia da problematização a que elas se referem. Cada quadro foi dividido em 

Projeto I, Projeto II e Projeto III. As colunas referentes aos projetos estão subdivididas 

em três partes, a saber: dificuldades dos alunos, mediação da professora e 

dificuldades da professora. As repostas de cada professora foram determinadas por 

cores, preservando, no entanto, o seu anonimato. Porém, utilizou-se o seguinte 

critério: PR1 (marrom), PR2 (verde), PR3 (vermelho) e PR4 (azul). 

 

4.3.1 Sob o olhar das professoras aplicadoras 

 

No primeiro projeto, as principais dificuldades apontadas pelas professoras 

aplicadoras concernentes aos alunos foram: ouvir e respeitar o ponto de vista do outro, 

identificar as causas do problema, apresentar conhecimentos prévios para os temas 

sugeridos e trabalhar em grupo, entre outros. 

Já na mediação das professoras aplicadoras, elas apontaram, durante o 

primeiro projeto, as seguintes ações realizadas: ouvir e conduzir para o assunto, 

relembrar os combinados para uma boa convivência entre o grupo de alunos, 

“explicar” a atividade e incentivar os alunos na busca de informações. A professora 

PR4 ainda mencionou a necessidade de relacionar as atividades com a nota para 
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“motivar” a participação dos alunos. Nota-se uma motivação extrínseca e intrínseca 

coexistindo na sala de aula.   

A metodologia da problematização encontra guarida nas ideias de Paulo Freire, 

considerado um dos mais célebres educadores brasileiros. Em sua concepção, o 

maior objetivo da educação é a conscientização do aluno. Sobre essa perspectiva, o 

professor que utiliza a metodologia da problematização deve ser um facilitador, um 

mediador do processo de aprendizagem. 

No uso da metodologia da problematização, o professor tem a possibilidade de 

ir além do trabalho com conteúdo e verificação de conhecimentos e aprendizagens, o 

que permite associar teoria e uma prática real que faça sentido para a sociedade. 

Nesse contexto, Berbel (2014, p. 63) considera que “Sempre buscamos, ao nos 

aproximarmos da realidade, aprender com ela e obter elementos para levar algo de 

volta a esta realidade, em forma de reflexões ou sugestões para responder aos 

problemas focalizados ou solucioná-los, ou pelo menos amenizá-los”. 

Abandonar uma abordagem diretiva, porém, não é uma tarefa simples, pois o 

professor, no próprio sentido de sua palavra, aquele que professa, inicialmente tem 

de desconstruir certas ideias e posturas para adotar uma nova visão ou concepção.  
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Quadro 23 – Dificuldades observadas pelas professoras aplicadoras na implementação da 
metodologia da problematização (PR1 / PR2 / PR3 / PR4) 

 
 
 
  

PROFESSORA 
APLICADORA 

PROJETO I 

DIFICULDADES DOS ALUNOS MEDIAÇÃO DA PROFESSORA DIFICULDADES DA PROFESSORA 

OBSERVAÇÃO DA 
REALIDADE 

-Manter o foco no assunto; 
-Ouvir o ponto de vista do 
outro; 
-Identificar o problema; 
-Entender que a oralidade faz 
parte da atividade; 
-Estar em contato com a 
realidade; 

-Ouvir e conduzir para o 
assunto; 
-Relembrar os combinados 
para uma boa convivência.  
-Explicar a atividade; 
-Incentivá-los à busca de 
informações; 

-Finalizar a discussão; 
-Não perder o foco do 
problema; 
-Insegurança por ser algo novo; 
-Contra argumentar;  
-Identificar o problema; 
-Incentivá-los a ler e assistir 
mais jornais; 

EXPLORAÇÃO 
DO PROBLEMA 

-Compreender e citar os 
determinantes; 
-Trabalhar em grupo;  
-Identificar alguns 
determinantes relacionados ao 
problema; 
-Explorar o problema por falta 
de conhecimentos prévios; 

-Relacionar os fatores e voltar 
à observação da realidade; 
-Realizar combinados; 
-Explorar mais os fatores; 
-Apresentar informações sobre 
o tema; 

 

-Direcionar a discussão; 
-Indisciplina dos alunos; 
-Compreender a teoria para 
conduzir ao problema; 
-Elaborar o problema;  
-Envolver todos os alunos; 
-Envolver os alunos no tema de 
estudo; 

PONTOS- 
CHAVE 

-Identificar as causas do 
problema; 
-Diferenciar fatores de 
determinantes; 
-Fazer perguntas pertinentes 
ao assunto;  
-Sintetizar as ideias;  
-Sintetizar os pontos-chave; 
-Listar os pontos- chave; 

-Explicar os conceitos; 
-Estimular uma discussão mais 
reflexiva;  
-Relacionar os pontos-chave ao 
problema; 
-Apresentar dados de 
pesquisa; 

 
 

-Direcionar a discussão; 
-Diferenciar pontos-chave de 
teorização; 
-Mostrar que toda discussão 
tem dois lados; 
-Manter o foco nos pontos-
chave; 
 

TEORIZAÇÃO 

-Concluir o registro dos dados; 
-Ouvir a opinião do outro; 
-Conviver em grupo; 
-Aprofundar nas pesquisas; 
-Trabalhar em grupo; 

-Relacionar atividade com 
nota; 
-Realizar combinados; 
-Tornar o aluno protagonista; 
-Auxiliando nos grupos e na 
pesquisa; 

-Retomar os dados coletados e 
discutir com os alunos. 
-Administrar os conteúdos dos 
livros em período de provas 
com o projeto; 
-Falta de biblioteca e internet 
para todos os alunos; I 

HIPÓTESES 
DE SOLUÇÃO 

-Aceitar a opinião do outro; I 
-Determinar o destino da 
solução; 
-Escolher apenas uma solução; 

-Fazer reflexões e contra 
argumentações; 
-Ouvir a opinião do outro; 
-Tornar o aluno protagonista; 
-Incentivo à discussão 
democrática; 

-Argumentar com os alunos; 
-Nenhuma; 
-Fazer com que eles 
escolhessem apenas uma 
hipótese; 
-Contra-argumentar; 

APLICAÇÃO 
PRÁTICA 

-Realizar todas as atividades 
propostas; 
-Aceitar a opinião do outro; 
-Planejar e criar atividades que 
fossem de encontro à 
transformação da realidade; 
-Selecionar a atividade prática; 

-Reformular a solução 
sugerida; 
-Realizar combinados; 
Relacionar alguns pontos da 
teorização com a elaboração 
da hipótese de solução 
escolhida; 
-Orientação; 

-Concluir a aplicação no prazo 
esperado; 
-Nenhuma; 
-Fazer com que todo o grupo 
participasse; 
-Acesso à internet para todos; 
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PROFESSORA 
APLICADORA 

PROJETO II 

DIFICULDADES ENCONTRADAS MEDIAÇÃO DA PROFESSORA DIFICULDADES DA PROFESSORA 

OBSERVAÇÃO 
DA REALIDADE 

-Relacionar o tema às imagens 
sugeridas para reflexão e 
elaboração do problema; 
-Formular perguntas com 
qualidade; 
-Falar sobre o assunto; 
-Não houve; 

-Reformular o problema de 
acordo com o tema;  
-Estimular a discussão 
introduzindo problemas da vida 
real; 
-Instigar a participação e 
curiosidade; 
-Provocar mais debate e 
discussão; 

-Elaborar apenas um problema; 
-Explorar a classificação das 
perguntas estudadas no curso 
do Pensamento Crítico; 
-Não fugir do tema; 
-Acesso à internet em sala; 

EXPLORAÇÃO 
DO PROBLEMA 

-Encontrar os determinantes 
maiores; 
-Identificar os principais 
fatores; 
-Ouvir o outro e seu ponto de 
vista; 
-Definir apenas um problema; 
-Buscar dados mais atuais; 

-Promover mais pesquisa e 
estudo; 
-Incentivar a troca de opiniões 
e o respeito às diferenças; 
-Explorar os fatores e 
determinantes; 
-Seleção de sites confiáveis; 

-Manter a concentração e foco 
dos alunos para o tema; 
-Contra-argumentar; 
-Escolher apenas um problema; 
-Nenhuma; 

PONTOS- 
CHAVE 

-Encontrar os determinantes 
maiores e listar os principais 
postos-chave; 
-Sintetizar suas ideias; 
-Identificar outros aspectos 
envolvidos no problema; 
-Listar aspectos positivos dos 
pontos-chave; 
 

-Retomar alguns conceitos; 
-Retomamos as ideias fazendo 
leituras e acrescentando 
palavras chaves; 
-Retomar os fatores associados 
ao problema; 
-Instigar o debate: pontos 
positivos e negativos; 

-Manter a concentração e o 
pensamento reflexivo dos 
alunos; 
-Rever com os alunos o 
problema e os pontos-chave; 
-Conhecimento teórico sobre 
os pontos-chave; 
-Acompanhar todos os grupos;  

TEORIZAÇÃO 

-Desenvolver as pesquisas e 
tarefas em grupos; 
-Falar na frente da classe, 
porém participaram fazendo 
cartazes e pesquisando; 
-Relacionar os conhecimentos 
que auxiliem na busca de 
solução ao problema; 
-Nenhuma (Organização para a 
pesquisa); 

-Propor atividades e pesquisas 
em duplas ou trios;  
-Incentivar a participação dos 
alunos tímidos; 
-Propor uma entrevista com 
especialista; 
-Nenhuma (Orientações sobre 
pesquisa); 
 

-Manter a disciplina e 
participação ativa de alguns 
alunos; 
-Fechar essa etapa, porque os 
alunos queriam continuar 
pesquisando; 
-Não fugir do tema; 
-Nenhuma; 

HIPÓTESES 
DE SOLUÇÃO 

-Definir quais hipóteses de 
solução seriam mais viáveis; 
-Respeitar o ponto de vista do 
outro; 
-Encontrar soluções que 
pudessem ser concretizadas 
por eles; 
-Nenhuma; 

-Rever e dialogar sobre o 
conceito; 
-Orientar quanto ao respeito às 
diferenças; 
-Refletir sobre as questões 
colocadas; 
-Relacionar hipótese ao 
problema; 

Manter a disciplina nas 
atividades em duplas; 
-Concluir entro do tempo 
previsto; I 
-Manter alunos focados na 
solução do problema; 

APLICAÇÃO 
PRÁTICA 

-Se dividir em grupos para as 
palestras; 
-Trabalhar em grupo; I I 

-Interferir na quantidade de 
grupos; 
-Orientar quanto ao respeito às 
diferenças; I I 

- Verificar se houve a aplicação 
da realidade; 
-Conciliar projeto com 
calendário e provas; I I 
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 Fonte: Dados da pesquisa, 2017/2018 

PROFESSORA 
APLICADORA 

PROJETO III 

DIFICULDADES DOS ALUNOS MEDIAÇÃO DA PROFESSORA DIFICULDADES DA PROFESSORA 

OBSERVAÇÃO 
DA 

REALIDADE 

-Aprofundar nos determinantes 
maiores; 
-Sintetizar o problema; 
-Escolher um problema de 4 
bem fundamentados; 
-Escolher apenas um problema; 

-Reflexão e apresentação de 
situação problema; 
-Instigar um desafio; 
-Abrir possibilidade para 
estudos futuros; 
-Abrir para discussão e votação; 

-Conduzir à participação ativa de 
todos; 
-Nenhuma; 
-Ajudá-los emocionalmente; 
-Ajudá-los na escolha; 

EXPLORAÇÃO 
DO 

PROBLEMA 

-Elaborar o problema; 
-Nenhuma; 
-Definir um único problema com 
base no grau de importância; 
-Ser mais sucinto no debate 
sobre os determinantes; 
 

-Refletir sobre possíveis 
determinantes maiores; 
-Nenhuma; 
-Reflexão sobre qual problema 
mais se aproxima da realidade; 
-Marcar tempo para definição; 

-Sintetizar as observações; 
-Conciliar Projeto com calendário 
e provas; 
-Nenhuma; 
-Nenhuma; 

PONTOS- 
CHAVE 

-Encontrar todos os possíveis 
determinantes maiores; 
-Nenhuma; 
-Aprofundar nos pontos-chave; 
-Manter o foco no problema ao 
escolher os pontos-chave; 

-Relacionar fatores de 
possiblidades a possíveis 
determinantes; 
-Nenhuma; 
-Apresentar possibilidades para 
a linha de pesquisa; 
-Retomar o problema e seus 
determinantes; 

-Manter a concentração; 
-Conciliar Projeto com calendário 
e provas; 
-Conduzir para o aprofundamento 
da investigação; 
-Nenhuma; 

TEORIZAÇÃO 

-Realizar algumas pesquisas; 
-Acesso à internet; 
-Usar diferentes fontes de 
pesquisa; 
-A pesquisa ampliou para mais 
pontos-chave e mais 
investigação; 
 

-Sugestão de sites e fontes 
seguras; 
-Usar computador da sala; 
-Apresentar outras fontes de 
investigação; 
-Dividir s temas de interesse 
para maior investigação em 
menos tempo; 

-Nenhuma; 
-Nenhuma; 
-Conciliar Projeto com calendário 
e provas; 
-Nenhuma; 

HIPÓTESES 
DE SOLUÇÃO 

-Elaborar soluções viáveis; 
-Nenhuma; 
-Relacionar os objetivos 
estipulados na pesquisa; 
-Os alunos queriam fazer várias 
ações, criando várias hipóteses 
de solução; 

-Conduzir para a reflexão; 
-Valorizar todas as hipóteses; 
-Retomar problema e 
teorização; 
-Ajudá-los na escolha da melhor 
solução; 

-Sugerir hipóteses de aplicação 
para a família; 
-Pouco tempo para concluir o 
projeto; 
-Nenhuma; 
-Administrar o tempo; 

APLICAÇÃO 
PRÁTICA 

-Organização de trabalho em 
grupo; 
-Apresentar o trabalho em 
outras turmas; 
-Nenhuma; 
-Nenhuma; 

-Reflexão e planejamento; 
-Incentivo e motivação; 
-Nenhuma; 
-Nenhuma; 

-Tempo para concluir as 
atividades; 
-Nenhuma; 
-Nenhuma; 
-Nenhuma; 
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Berbel (2014) mostra que é essencial que o professor compreenda a proposta 

de trabalho, pois ela será uma experiência nova para o professor e o aluno. Ressalta 

também a importância de o professor se preparar para esse trabalho antes de 

promover a proposta para o aluno. 

A princípio, no primeiro projeto, as professoras aplicadoras mostravam 

predileção pelas aulas expositivas e demonstravam dificuldade em ouvir o aluno, o 

que refletia na postura dos próprios alunos no exercício da escuta ativa entre si. No 

primeiro projeto, apesar da intencionalidade no favorecimento da autonomia do aluno 

e na adoção do papel de mediadora, foi possível verificar que as principais dificuldades 

encontradas pelas professoras estavam atreladas à ruptura com o modelo diretivo de 

ensino: trabalhar em grupo, direcionar a pesquisa e as dificuldades em conduzir uma 

aula participativa foram expressões frequentes nas diferentes etapas do primeiro 

projeto. Nesse contexto, têm-se as seguintes observações: 

 
Tive dificuldade em finalizar a discussão, mediante o desejo dos 
alunos em participar da aula e para não perder o foco do problema; 
alguns alunos estavam em conversas paralelas, diminuindo a 
concentração. (PR2) 

Senti insegurança por ser algo novo. Tive dificuldade de contra-
argumentar. (PR3) 

 

Mesmo com as oficinas teóricas e práticas, antes da implementação da 

metodologia, dúvidas e dificuldades surgiram no percurso. As principais dificuldades 

apresentadas pelas professoras aplicadoras no primeiro projeto foram: finalizar uma 

discussão, não perder o foco do problema proposto inicialmente, insegurança ao 

trabalhar com uma metodologia nova, contra-argumentar com os alunos, identificar o 

problema e incentivar os alunos no contato com jornais televisivos e impressos. 

Conforme cita a professora PR4: 

 
Minha maior dificuldade foi direcionar a discussão, pois os alunos 
falavam ao mesmo tempo, apresentando certa indisciplina. Também 
tive dúvidas sobre a teoria para conduzir o problema. 

 

No primeiro momento, as dificuldades apontadas foram de caráter distinto e 

abrangiam tanto o domínio da metodologia, propriamente dita, quanto questões 

cotidianas, como a intervenção junto aos alunos. 



133 
 

 No segundo projeto, as dificuldades e mediações não deixaram de existir, 

como no uso de qualquer outra metodologia, mas os contratempos indicados 

começaram a caminhar no sentido de questões mais específicas ao trabalho com a 

metodologia da problematização ao se apontarem dificuldades como: não fugir ao 

tema, retomar a observação da realidade, relacionar pontos-chave ao problema, 

instigar mais os alunos, promover debate e reflexão e buscar diferentes fontes de 

pesquisa. 

A professora PR3 apontou uma das dificuldades encontradas: “Precisei rever 

com os alunos o problema, por perceber que não representava uma necessidade 

aparente”. Já a professora PR2 apontou a dificuldade de “[...] elaborar um único 

problema” durante o desenvolvimento do segundo projeto. Nesse contexto, Berbel 

(2012, p. 118) afirma que: 

 
[...] o professor ou orientador assume um papel importante na 
condução metodológica do processo e não como fonte central de 
informação ou de decisão das condutas, a cada momento. O aluno ou 
o orientando em pesquisa é quem deve aprender e desenvolver-se, 
sob a condução do professor ou orientador. Isso requer do professor, 
que elege essa metodologia para o trabalho com seus alunos, uma 
intencionalidade clara e persistente, no sentido da formação, muito 
mais do que da informação, que sempre se faz presente.  

 

Assim, entende-se que cabe ao professor criar um vínculo de parceria no 

trabalho desenvolvido com os alunos. As soluções não devem ser dadas prontas. O 

professor, enquanto mediador, precisa instigar o aluno a buscar as respostas e estar 

capacitado para dar suporte sempre que necessário (BERBEL, 2014). 

No segundo projeto, as dificuldades apresentadas pelos alunos foram 

diferentes: relacionamento do tema às imagens sugeridas pela professora para a 

elaboração do problema, formulação de perguntas mais elaboradas e a restrição de 

falas e diálogos atrelados ao assunto proposto. 

As principais ações mediadoras realizadas foram: reformular o problema de 

acordo com o tema, estimular a discussão introduzindo problemas da vida real, 

instigar a participação e a curiosidade, e provocar mais debate e discussão entre os 

alunos. 

As dificuldades apontadas pelas professoras apresentaram características 

diferentes e passaram por questões estruturais, tais como: acesso eficiente à internet, 

conciliar o projeto com o calendário escolar e concluir o projeto dentro do prazo 
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previsto. As outras dificuldades aproximaram-se mais de questões específicas ao uso 

da metodologia, como: a elaboração apenas de um problema, exploração de conteúdo 

apresentado no curso do pensamento crítico e a restrição ao tema apresentado, sem 

“dispersão” do tema. 

Ao se analisarem os resultados do terceiro projeto, percebe-se objetividade e 

maior domínio da metodologia até mesmo na apresentação das dificuldades 

encontradas por alunos e professores. As professoras aplicadoras demonstraram 

conhecimento da metodologia à medida que as dificuldades elencadas passaram a 

ser: escolher apenas um tema, aprofundar-se nos determinantes maiores, instigar 

desafios, sintetizar observações, valorizar todas as hipóteses e usar diferentes fontes 

de pesquisa, mostrando, assim, um direcionamento para uma prática relacional em 

sala de aula e a compreensão da metodologia proposta. 

As ações mediadoras consistiram na reflexão e apresentação da situação-

problema, na abertura de possibilidade para estudos futuros, no favorecimento da 

discussão e votação entre os alunos e no ato de instigar desafios. Verificam-se 

também mudanças no padrão das ações mediadoras do ponto de vista das próprias 

professoras, aproximando-as de realizações próprias à metodologia da 

problematização. As professoras aplicadoras conseguiram trabalhar ações mais 

voltadas para a reflexão e participação dos alunos. 

Ao avaliar o terceiro projeto, as professoras elencaram como dificuldades 

encontradas conduzir a participação ativa de todos os alunos e auxiliá-los na escolha 

do tema sem retirar a autonomia. Novamente, percebe-se uma mudança na natureza 

das dificuldades aproximando-se do correspondente às dificuldades apresentadas em 

um trabalho que prioriza, de fato, as metodologias ativas. 

Ao concluir o terceiro projeto, novamente se percebe uma mudança nas 

dificuldades apresentadas. Elas se mostraram mais complexas e pertinentes ao 

problema apresentado e analisado pelos alunos. Consistiram em escolher apenas um 

problema, dentre os vários que eram apontados, sintetizá-lo e aprofundar-se nos 

determinantes maiores. 

Esse sentido encontra apoio na ideia de Morin (2000), ao afirmar que a 

educação do futuro requer mudança de entendimento porque não pode se limitar a 

disciplinas, mas deve romper e transpor para conhecimentos que ensinem formas de 

enfrentar casualidades e possam ensinar formas de se relacionar em um mundo 

complexo. 
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Ao longo dos três projetos, pôde-se perceber que as dificuldades foram se 

modificando e até diminuindo, porém não foram eliminadas. 

 

4.3.2 Sob o olhar da professora observadora 

 

Ao acompanhar os três projetos, a professora observadora destaca que durante 

o primeiro projeto as principais dificuldades demonstradas pelos alunos estavam 

relacionadas à participação e escuta de outros pontos de vista, acostumados que 

estavam com um padrão de aula expositiva, e não dialogada. Notou-se certa 

dificuldade dos alunos de participarem da aula de forma ordenada, valorizando a 

opinião dos colegas e com falas objetivas e relacionadas ao tema proposto. Dias e 

Veiga-Simão (2007) apontam que o diálogo entre iguais colabora para o 

desenvolvimento escolar e favorece diversas aprendizagens essenciais à vida adulta, 

como a autorregulação e o respeito às regras. 

Nesse momento, a mediação das professoras aplicadoras foi no sentido de 

promover a participação dos alunos e auxiliá-los no estabelecimento de uma relação 

de escuta e diálogo entre eles. Ao mesmo tempo, houve uma postura de indução à 

elaboração do problema pelas professoras PR1 e PR2, e até mesmo a apresentação 

de um problema pronto pelas professoras PR2 e PR4, permitindo, até certo ponto, a 

participação dos alunos, mas uma participação direcionada, não fugindo ao esquema 

padrão de perguntas e respostas, impossibilitando, a princípio, uma autonomia real 

aos alunos. 

As principais dificuldades das professoras, nesse momento, refletiam uma 

insegurança primária de permitir que os alunos desenvolvessem suas próprias ideias. 

Deixar as ideias deles fluírem sem muitas intervenções e esperar o tempo dos alunos 

na definição do problema foram desafios aparentes. Apesar do conhecimento teórico 

sobre a metodologia da problematização, esse era o primeiro contato real com a 

metodologia, a primeira experiência, de fato. 
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Quadro 24 – Dificuldades observadas pela professora observadora na implementação da 
metodologia da problematização (PR1 / PR2 / PR3 / PR4) 

PROFESSORA 
OBSERVADORA 

PROJETO I 

DIFICULDADES DOS ALUNOS MEDIAÇÃO DA PROFESSORA DIFICULDADES DA PROFESSORA 

OBSERVAÇÃO 
DA REALIDADE 

-Participar de forma espontânea e 
autônoma; 
-Ouvir o ponto de vista do outro; 
-Manter um raciocínio linear sobre; 
-Participar de forma ordenada; 
-Identificar o problema e 
compreender a relevância do tema; 

-Esforço em promover a 
participação dos alunos; 
-Induziu à elaboração do 
problema;  
-Auxiliar os alunos a estabelecer 
relações e a ouvir o outro; 
-Apresentar o problema pronto;  
-Explicar o tema; 

-Permitir que os alunos 
desenvolvessem suas próprias 
ideias; 
-Não perder o foco do problema; 
-Apresentar o tema de forma 
menos complexo e sucinto; 
-Esperar que os alunos definissem 
o problema;  
-Deixar as ideias fluírem sem 
muitas intervenções; 
-Conhecimento teórico sobre a 
construção do problema; 

EXPLORAÇÃO 
DO PROBLEMA 

-Ouvir a opinião do outro e manter o 
foco no tema; 
-Diferenciar fatores de 
determinantes; 
-Manter a linha de raciocínio sem 
opiniões radicais;  
-Encontrar os determinantes 
maiores; 
-Manter a linha de raciocínio sem 
fugir do tema proposto; 

-Tentativa de manter a turma 
concentrada na atividade 
(controle); 
-Buscou ouvir todos os alunos; 
-Analisar o problema de diferentes 
formas e explorar mais os fatores; 
-Não conseguiu mediar, falou mais 
do que ouviu; 

 

-Demonstrou insegurança; 
-Dificuldades com condução de 
uma aula participativa; 
-Induziu à elaboração do 
problema; 
-Elaborar o problema e aprofundar 
nos determinantes;  
-Promover o debate e a 
participação de todos os alunos; 
-Conhecer o tema com mais 
profundidade e desenvolvê-lo 
através de maior participação dos 
alunos; 

PONTOS- 
CHAVE 

-Encontrar os pontos-chave sem 
intervenção da professora; 
-Definir os pontos-chave e 
apresentar conhecimentos prévios;   
-Definir os pontos-chave sem a 
intervenção constante da 
professora; 
-Listar pontos mais profundos e 
importantes relacionados ao tema; 

-Apresentar os pontos chaves, sem 
esperar que os alunos 
descobrissem; 
-Estimular uma discussão mais 
reflexiva;  
-Relacionar os pontos-chave ao 
problema; 
-Apresentar diferentes pontos de 
vista, retomando os 
determinantes; 

-Ouvir a turma e conduzir para o 
debate; 
-Manter a turma participando sem 
desviar do tema; 
-Definir e identificar os pontos-
chave; 
-Promover debate e 
aprofundamento no tema; 
-Aprofundar nos determinantes 
maiores; 

TEORIZAÇÃO 

-Realizar pesquisas e respeitar a 
opinião do colega nas atividades em 
grupo; 
-Manter a teorização fiel ao 
problema encontrado; 
-Trabalhar com diferentes fontes de 
pesquisa; 
-Trabalhar em grupo; 
-Pesquisar outras fontes além do 
livro didático; 

-Apresentar mais opções de 
pesquisa; 
-Direcionar a pesquisa; 
-Apresentar outras fontes de 
conhecimento: entrevista, jornal, 
sites, etc.; 
-Apresentar novas fontes e formas 
de pesquisa; 

 
 

-Conduzir para uma pesquisa com 
aprofundamento; 
-Promover a iniciativa dos alunos 
na teorização; 
-Nenhuma;  
-Manter os alunos focados nas 
atividades; 

HIPÓTESES 
DE SOLUÇÃO 

-Apresentar solução diretamente 
relacionada ao problema;  
-Elencar hipóteses de solução 
viáveis; 
-Diferenciar hipóteses variáveis de 
invariáveis; 
-Escolher apenas uma hipótese de 
solução; 

-Contra argumentar, debater; 
-Auxiliar na reflexão quanto à 
viabilidade das propostas; 
-Relacionar hipótese de solução 
com o problema; 
-Auxiliar na identificação de 
hipóteses viáveis; 

-Sintetizar as ideias dos alunos; 
-Nenhuma; 
-Definir estratégias de trabalho 
que resultem em prática 
transformadora; 
-Aplicar esta etapa da 
metodologia; 

APLICAÇÃO 
PRÁTICA 

-Definir e apresentar os resultados; 
-Realizar atividade em grupo; 
-Relacionar prática transformadora 
com o problema eleito; 
-Controlar a ansiedade em obter 
resultados imediatos; 
-Definir a atividade a ser realizada 
de transformação da realidade; 

-Relembrar a importância de uma 
prática transformadora; 
-Não conseguiu realizar uma 
mediação adequada; 
-Levar à reflexão e ponderar as 
dificuldades; 
-Auxiliar os alunos na escola da 
melhor proposta e eleger o público 
alvo; 

-Incentivar a participação de todos; 
-Relacionar prática transformadora 
com o problema eleito; 
-Relacionar prática transformadora 
com o problema proposto; 
-Conduzir os conflitos de interesse 
dos alunos; 
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PROFESSORA 
OBSERVADORA 

PROJETO II 

DIFICULDADES ENCONTRADAS MEDIAÇÃO DA PROFESSORA DIFICULDADES DA PROFESSORA 

OBSERVAÇÃO 
DA REALIDADE 

-Focar no tema apresentado 
para identificar o problema; 
-Participar de forma ordenada; 
-Controlar a ansiedade, falar o 
necessário; 
-Apresentar conhecimentos 
prévios; 

-Incentivar o debate e cuidar 
para que o problema estivesse 
de acordo com o tema;  
-Permitir a participação de 
todos; 
-Conduzir para o tema; 
-Mostrar documentários e 
imagens, levando à discussão e 
exploração do problema; 

-Manter a concentração da 
turma; 
-Ser objetiva, ouvir mais e falar 
menos; 
-Nenhuma; 
-Dedicar tempo para ouvir e 
validar as ideias dos alunos; 

EXPLORAÇÃO 
DO PROBLEMA 

-Compreender a profundidade 
do tema; 
-Perceber os determinantes 
maiores; 
-Manter as ideias e opiniões 
dentro do tema; 
-Apresentar conhecimentos 
prévios; 
-Identificar os determinantes 
mais relevantes; 

-Retomar a observação da 
realidade; 
-Relacionar as ideias ao 
problema; 
-Auxiliar na visão crítica do 
problema; 
-Incentivar a reflexão e debate; 

-Utilizar novos recursos e 
conduzir o debate; 
-Ser objetiva; 
-Aprofundar o assunto sem 
fugir ao tema; 
-Argumentar mais com os 
alunos, instigá-los; 

PONTOS- 
CHAVE 

-Ouvir pontos de vista 
diferentes; 
-Identificar os pontos-chave; 
-Selecionar principais pontos-
chave; 
-Relacionar pontos chave com o 
problema; 

-Retomar alguns combinados; 
-Levar os alunos à reflexão de 
ideias não abordadas; 
-Levar à reflexão e debate 
sobre o que os alunos 
consideravam mais relevante; 
-Promover debate e discussão; 

-Dedicar tempo para o debate 
com arguições; 
-Nenhuma; 
-Administrar o tempo; 
-Explorar as ideias dos alunos;  

TEORIZAÇÃO 

-Realizar atividades em grupo; 
-Autonomia na busca de 
informações; 
-Manter a linha de pesquisa 
direcionada à resolução do 
problema; 
-Aprofundar nos temas 
propostos; 

-Realizar atividades em duplas;  
-Apresentar diferentes fontes 
de pesquisa; 
-Apresentar outras fontes de 
pesquisa (entrevista); 
-Sugerir outras fontes de 
pesquisa; 

-Propor atividades 
diversificadas para estudo e 
pesquisa; 
-Nenhuma; 
-Administrar o tempo; 
-Dedicar tempo para a 
apresentação das pesquisas; 

HIPÓTESES 
DE SOLUÇÃO 

-Relacionar hipótese de solução 
ao problema; 
-Listar hipóteses de fácil 
execução; 
-Nenhuma; 
Escolher hipóteses mais viáveis 
e de relevância social; 
-Relacionar as hipóteses de 
solução ao problema; 

-Refletir sobre a viabilidade das 
hipóteses apresentadas; 
-Levar os alunos à reflexão e 
retomar o problema; 
-Incentivar a participação de 
todos; 
-Relacionar hipótese ao 
problema; 

-Conduzir as ideias dos alunos; 
-Ser objetiva e concluir dentro 
do prazo;  
-Nenhuma; 
-Instigar a participação dos 
alunos; 

APLICAÇÃO 
PRÁTICA 

-Apresentar os resultados; 
-Nenhuma; 
-Conter a ansiedade, planejar a 
apresentação; 
-Nenhuma; 
-Administrar o tempo para a 
realização da atividade; 

-Propor alternativas de 
apresentação do trabalho; 
-Levar os alunos a planejarem 
suas ações; 
-Levar à análise e reflexão; 
-Orientar e determinar tempo 
para as apresentações; 

- Organizar as apresentações; 
-Administrar o tempo; 
-Nenhuma; 
-Nenhuma; 
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        Fonte: Dados da pesquisa, 2017/2018 
 
 

      

PROFESSORA 
OBSERVADORA 

PROJETO III 

DIFICULDADES DOS ALUNOS MEDIAÇÃO DA PROFESSORA DIFICULDADES DA PROFESSORA 

OBSERVAÇÃO 
DA REALIDADE 

-Apresentar conhecimentos 
prévios sobre o assunto; 
-Definir apenas um problema; 
-Validar a opinião dos colegas; 
-Formular questões e validar a 
opinião do outro; 

-Apresentar documentários, 
imagens e situação problema; 
-Abrir para votação; 
-Mediar o diálogo para que 
chegassem a um consenso do 
grupo; 
-Contra argumentar, valorizar a 
opinião de todos; 

-Incentivar a participação de 
todos; 
-Nenhuma; 
-Nenhuma; 
-Nenhuma; 

EXPLORAÇÃO 
DO PROBLEMA 

-Aprofundar no debate sobre 
os determinantes maiores; 
-Apresentar conhecimentos 
prévios; 
-Manter o foco no problema; 
-Sintetizar as opiniões; 

-Levar à reflexão contrastando 
com a realidade; 
-Explorar mais a realidade com 
documentários e situações 
problemas; 
-Explorar os fatores e 
determinantes; 
-Argumentar levando para o 
que é relevante; 

-Relacionar as observações ao 
problema; 
-Nenhuma; 
-Nenhuma; 
-Nenhuma; 

PONTOS- 
CHAVE 

-Identificar outros pontos não 
relacionados; 
-Sintetizar os pontos-chave; 
-Não repetir os pontos-chave;  
-Definir pontos-chave somente 
dentro da proposta; 

-Nenhuma; 
-Contra argumentar; 
-Argumentar sobre o que é 
relevante; 
-Levar os alunos à análise e 
síntese; 
 

-Manter a concentração; 
-Nenhuma; 
-Nenhuma; 
-Nenhuma; 

TEORIZAÇÃO 

-Aprofundar nas pesquisas; 
-Utilizar outras fontes de 
pesquisa; 
-Nenhuma – alunos motivados, 
conduzindo bem atividades em 
grupo; 
-Buscar outras fontes com mais 
autonomia; 

-Indicar sites de melhor 
conteúdo; 
-Indicar sites; 
-Apresentar diversas fontes de 
pesquisa e motivar os alunos; 
-Apresentar diferentes fontes 
de pesquisa; 

-Acompanhar o registro e 
apresentação das pesquisas; 
-Apresentar outras 
possibilidades de pesquisa 
além da internet; 
-Nenhuma; 
-Nenhuma; 

HIPÓTESES 
DE SOLUÇÃO 

-Indicar soluções mais viáveis; 
-Nenhuma; 
-Nenhuma; 
-Listar poucas soluções (apesar 
de todas serem viáveis); 

-Propor votação; 
-Valorizar todas as hipóteses; 
-Intervir quando solicitada; 
-Ajudá-los na escolha da 
melhor solução; 

-Administrar o tempo; 
-Nenhuma; 
-Nenhuma; 
-Nenhuma; 

APLICAÇÃO 
PRÁTICA 

-Nenhuma; 
-Nenhuma; 
-Nenhuma; 
-Nenhuma, apresentaram-se 
muito motivados; 

-Reflexão e planejamento; 
-Sempre motivando; 
-Mediar e motivar; 
-Intervir quando solicitada; 

-Tempo para concluir as 
atividades; 
-Nenhuma; 
-Nenhuma; 
-Nenhuma; 
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Para Tardif (2002), os saberes experenciais são fundamentais para o docente 

porque, por meio deles, o professor busca modificar sua prática relacionando-a com 

os conhecimentos e os ressignificando com a garantia da vivência. 

No segundo projeto, os alunos passaram a apresentar maior autonomia e 

espontaneidade na participação. A aula expositiva começou a dar lugar a uma aula 

dialogada, de fato. Aos poucos, as professoras foram deixando para trás o 

pensamento cartesiano e demonstrando a percepção do aluno como protagonista na 

participação em sala de aula. 

Nessa etapa, controlar a ansiedade durante a fala e participar de forma 

ordenada ainda foram desafios encontrados pelos alunos, mas dificuldades mais 

elaboradas começaram a surgir, como focar no tema apresentado para a identificação 

do problema e a apresentação de conhecimentos prévios que pudessem embasar a 

observação da realidade e a exploração do problema. Colaço (2004) mostra a 

importância do trabalho em grupo para as crianças quando afirma que elas se 

direcionam e estimulam umas às outras, e até mesmo retificam as produções de seus 

pares, tendo como parâmetro a conduta do próprio orientador. 

No segundo projeto, as mediações propostas pelas docentes também sofreram 

mudanças significativas, e elas estavam atreladas ao trabalho com a metodologia 

desenvolvida. Cuidar para que tema e problema mantivessem uma correlação, 

permitir a participação de todos, trazer fontes, bases teóricas apropriadas que 

levassem a um conhecimento satisfatório para o desenvolvimento adequado das 

etapas e incentivar a reflexão e o debate foram algumas das mediações observadas, 

demonstrando gradual distanciamento da postura diretiva. 

No segundo projeto, houve incentivo ao debate entre os alunos por parte das 

professoras e preocupação para que houvesse participação de todos ou grande parte 

dos alunos. Nesse momento, as professoras demonstraram também interesse em 

proporcionar diversas fontes de pesquisa e conhecimento para os alunos com a 

exploração do tema por meio de jornais, revistas, documentários e imagens, 

incentivando uma pesquisa com caráter crítico e analítico. 

Sobre as dificuldades encontradas pelas professoras durante o 

desenvolvimento do segundo projeto, destacam-se: preocupar-se em falar menos e 

ouvir mais, dedicar tempo para ouvir os alunos e validar as ideias trazidas por eles, 

argumentar mais com os alunos, etc. Queixas anteriores, muitas vezes relacionadas 

à aceitação de uma postura própria de um aluno participativo, diminuíram 
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consideravelmente e deram lugar a uma visão do aluno como protagonista do 

processo. 

Nessa perspectiva, Anastasiou e Alves (2004) reafirmam que o professor, ao 

se deparar com uma nova postura no processo de ensino-aprendizagem, geralmente 

encontra dificuldades na ruptura do modelo tradicional. E acrescentam: 

 
Caso esse obstáculo seja vencido, ele ainda se vê diante de novos 
desafios para atuar de forma diferente: lidar com questionamentos, 
dúvidas, inserções dos alunos, críticas, resultados incertos, respostas 
incompletas e perguntas inesperadas (às vezes complexas, às vezes 
incompreensíveis para o professor, que chega a se questionar: de 
onde “ele tirou essa questão”, se o assunto que discutimos aqui é tão 
outro!) [...] (p. 5). 

 

Durante o desenvolvimento do terceiro projeto, observa-se que as 

dificuldades apresentadas pelos alunos foram diferentes, quando comparadas com o 

resultado inicial, ao se demonstrarem certas objeções próprias à implementação do 

projeto. As dificuldades observadas apontaram para: a apresentação de 

conhecimentos prévios sobre determinados assuntos, síntese e objetividade na 

identificação de pontos-chave, utilização de múltiplas fontes de pesquisa, e questões 

dessa natureza, deixando as dificuldades na validação da fala dos colegas em um 

segundo plano, sem grande relevância. 

Na análise da professora observadora, durante o terceiro projeto as 

dificuldades com o comportamento dos alunos e questões pertinentes à sala de aula 

foram menores, e a mediação das professoras, mais eficaz, ao apresentar 

conhecimentos que se relacionavam satisfatoriamente ao tema proposto, como 

documentários e imagens que corroboraram a compreensão do problema e o 

favorecimento de um diálogo mais direto e consensual, na busca de valorizar a opinião 

de todo o grupo. 

 De acordo com Borges e Alencar (2014, p. 135): 
 

A aprendizagem centrada nos processos grupais coloca em evidência 
a possibilidade de uma nova elaboração de conhecimento, de 
integração e de questionamentos acerca de si e dos outros. A 
aprendizagem é um processo contínuo em que comunicação e 
interação são indissociáveis, na medida em que aprendemos a partir 
da relação com os outros. 

 

As mediações propostas no terceiro projeto também superaram questões 

próprias à administração da disciplina e se mostraram focadas no sentido de favorecer 



141 
 

uma real compreensão das diferentes etapas de trabalho com a metodologia da 

problematização. Mediar o diálogo do grupo no caminho para um consenso, 

argumentar salientando questões relevantes, apresentar fontes diversas, valorizar 

diferentes hipóteses e a preocupação em manter os alunos motivados foram questões 

aparentes nesse momento. 

As dificuldades apresentadas pelas professoras na conclusão do terceiro 

projeto foram de pouca relevância, se comparadas àquelas apresentadas no primeiro 

projeto. Incentivar a participação de todos os alunos, manter a concentração e 

administrar o tempo gasto em cada etapa foram algumas das dificuldades 

observáveis. Esse resultado ganha apoio na ideia de Nóvoa (2000 apud GEMIGNANI, 

2012), que enfatiza que, ao modificar o foco da atenção exclusiva do conhecimento 

para o destinatário desse conhecimento, no caso, o aprendiz, o professor sente a 

urgência de refletir sobre o objetivo de sua prática.  

 

4.4 Etapa 4 – Teste do Pensamento Crítico de Cornell (Nível X) 

 

Em função do propósito da investigação, e para recolher os dados relativos ao 

desenvolvimento do nível de pensamento crítico, optou-se por utilizar o Teste de 

Cornell (Nível X), de Ennis (1985), por se tratar de um teste que tem como base a 

definição operacional de pensamento crítico, do mesmo autor, referenciado nas 

considerações teóricas desta pesquisa e, no curso, oferecido às professoras 

aplicadoras da metodologia da problematização. 

Os resultados do Teste de Cornell (Nível X) foram apresentados por meio de 

quadro e gráficos, apontando os valores médios das cotações obtidas para o nível do 

pensamento crítico quanto à Credibilidade e Observação, Dedução, Indução e 

Suposição, no pré-teste e no pós-teste, pelas quatro turmas de alunos do 4.º e 5.º 

anos da amostra de estudo. 

Importante salientar que o pré-teste foi realizado em março de 2017 e o pós-

teste foi realizado em agosto de 2018.neste intervalo, foi aplicada a metodologia da 

problematização.
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Gráfico 1 – Resultado do nível do desenvolvimento do pensamento crítico dos alunos do 4.º 
Ano A referentes ao pré-teste e pós-teste 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

Ao observar o Gráfico 1, percebe-se que após a intervenção com o uso da 

metodologia da problematização houve crescimento em três das quatro capacidades 

do pensamento crítico: Credibilidade e Observação, Dedução e Indução, sendo que o 

destaque no desenvolvimento foi na Indução, alterando de 2,69 para 6,95. A 

capacidade do pensamento crítico referente à Suposição apresentou um 

decrescimento de 0,79 para 0,07. 

 

Gráfico 2 – Resultado do nível do desenvolvimento do pensamento crítico dos alunos do 4.º 
Ano B referentes ao pré-teste e pós-teste 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
 
 

No Gráfico 2, após a intervenção com o uso da metodologia da problematização 

é possível verificar o desenvolvimento dos alunos do 4.o Ano B nas quatro 
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capacidades do pensamento crítico: Credibilidade e Observação, Dedução, Indução 

e Suposição, sendo que o destaque no desenvolvimento foi na Indução, alterando de 

2,94 para 7,52. A capacidade do pensamento crítico referente à Suposição apresentou 

o menor crescimento, pois inicialmente o resultado foi de -0,29, e no final do período 

letivo foi para 0,38. 

 

Gráfico 3 – Resultado do nível do desenvolvimento do pensamento crítico dos alunos do 5.º 
Ano A referentes ao pré-teste e pós-teste 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Ao observar o Gráfico 3, percebe-se que houve crescimento em três das quatro 

capacidades do pensamento crítico: Credibilidade e Observação, Dedução e Indução, 

sendo que o destaque no desenvolvimento foi na Indução, alterando de 4,07 para 

8,02. A capacidade do pensamento crítico referente à Suposição apresentou um 

decrescimento de 0,52 para 0,07. 
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Gráfico 4 – Resultado do nível do desenvolvimento do pensamento crítico dos alunos do 5.º 
Ano B referentes ao pré-teste e pós-teste 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

No Gráfico 4, foi possível verificar o desenvolvimento dos alunos do 5.o Ano B 

nas quatro capacidades do pensamento crítico: Credibilidade e Observação, 

Dedução, Indução e Suposição, sendo que o destaque foi no desenvolvimento foi na 

Indução, alterando de 5,18 para 7,85. A capacidade do pensamento crítico referente 

à Suposição apresentou o menor crescimento, pois inicialmente o resultado foi de 

0,25, e no final do período letivo foi para 0,38. 

Em relação aos estudos que foram analisados, todos recorreram à definição 

operacional do Pensamento Crítico de Ennis (1987). Isso reforça a eficácia do quadro 

conceitual do autor, no que se refere ao desenvolvimento de recursos educativos que 

estimulam o pensamento crítico (VIEIRA; TENREIRO-Vieira, 2014). 

Quanto aos resultados apresentados no Teste, destacam-se: a eficácia das 

estratégias de ensino/aprendizagem e de atividades/recursos didáticos para a 

promoção do pensamento crítico dos alunos, apresentando resultados positivos. 

Em relação às estratégias utilizadas nesse processo de desenvolvimento do 

pensamento crítico, pode-se dizer que foi de suma importância a avaliação racional 

dos argumentos, clarificando as questões mais significativas do processo; além da 

problematização dos conceitos apresentados, favorecendo a criação de novos 

argumentos ou relacionando aos já existentes. 
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Portanto, ao serem testadas hipóteses de um determinado problema, por meio 

de processos científicos, os alunos mostraram-se motivados e entusiasmados, quanto 

às atividades e propostas didáticas (TENREIRO-VIEIRA, 2012). 

No Quadro 25, apresentam-se os resultados comparativos entre o primeiro e 

segundo Teste de Cornell (Nível X) das turmas que participaram do estudo e a média 

final do pensamento crítico quanto ao desenvolvimento das capacidades de 

pensamento crítico, que são: (a) Indução6, (b) Credibilidade e Observação7, (c) 

Dedução8, e (d) Suposição9.  

 

Quadro 25 – Resultado do Teste de Cornell (Nível X), apresentando por capacidades do 
pensamento crítico por turma e resultado geral das turmas – Teste 1 e Teste 2 

CAPACIDADES  
4A 4B 5A 5B Média Final 

Teste 
1 

Teste 
2 

Teste 
1 

Teste 
2 

Teste 
1 

Teste 
2 

Teste 
1 

Teste 
2 

Teste 
1 

Teste 
2 

Indução 2,69 6,95 2,93 7,5 4,06 8,02 5,18 7,85 3,72 7,58 

Credibilidade e Observação 2,07 4,28 1,70 4,54 2,86 4,00 1,84 4,27 2,12 4,27 

Dedução 0,3 2,52 0,29 3,27 1,67 3,12 1,61 3,1 0,97 3,00 

Suposição  0,78 0,07 -0,27 0,37 0,52 0,06 0,25 0,37 0,32 0,22 

Pensamento Crítico 4,79 13,3 4,66 14,81 8,63 15,14 8,43 15,07 6,63 14,58 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Ao analisar o Quadro 25, verificou-se que as capacidades de Indução, 

Credibilidade e Observação e Dedução, pertencentes ao pensamento crítico, 

obtiveram um crescimento em seu nível de desenvolvimento ao se comparar o pré-

teste e o pós-teste nas duas turmas do 4.° Ano e nas duas do 5.° Ano. 

Todavia, no quesito Suposição, apenas duas classes (4.º Ano B e 5.o Ano B) 

apresentaram um crescimento de 1 (uma) unidade. As outras duas turmas, (4.º Ano A 

e 5.º Ano A) tiveram um decréscimo em seu resultado. 

                                            
6 Indução é um processo cognitivo composto de observações específicas a princípios mais básicos a 

respeito do pensamento crítico em que as premissas de determinado argumento indutivo são a base 
de uma conclusão bem elaborada, embora não possam garantir essa dedução final. 

7 Credibilidade e observação são os juízos de se crer ou não, e avalia-se o grau em que se deu a 
afirmação de outra pessoa que não possui acesso direto às bases para uma afirmação. 

8 Dedução é um processo cognitivo que se inicia a partir de premissas gerais e parte para as 
conclusões e atos mais particulares. Ela busca provar ou fazer a confirmação de uma hipótese de 
raciocínio, de forma que pode ou não conduzir à confirmação de teorias originais estabelecidas, o que 
garantiria a exatidão de um processo conclusivo. 

9 Suposição é considerada sinônimo de uma hipótese. Trata-se de uma proposição que se considera 
aceita em determinada situação e que aceita uma conclusão (ENNIS, 1996). 
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Ao analisar o nível de desenvolvimento do Pensamento Crítico geral tanto no 

Quadro 25 quanto no Gráfico 5, percebe-se um desenvolvimento em todas as turmas. 

 

Gráfico 5 – Resultado do nível do desenvolvimento do Pensamento Crítico dos alunos do 4.º 
A, 4.º B, 5.º A e 5.º B referentes ao pré-teste e pós-teste 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

Ao analisar o Gráfico 5, sobre a média geral do Pensamento Crítico por turma, 

foi possível verificar que o crescimento das turmas dos 4.º Ano foi superior ao das 

turmas dos 5.º Ano. As principais razões para tanto encontram-se no fato de que 

quanto mais cedo se trabalha o pensamento crítico, mais as crianças conseguem 

desenvolver essa capacidade. 

Segundo Gadotti (1998), para que o pensamento crítico e reflexivo seja 

alcançado é preciso que desde o início da formação do ser seja cultivado o hábito de 

conhecer por meio da indagação, para que a compreensão do mundo e de si mesmo 

faça o indivíduo ir além do que está diante dos próprios olhos, podendo, dessa 

maneira, criar, gerar, construir e transformar, e não meramente reproduzir. 

Segundo o autor, é importante identificar quais os requisitos necessários para 

que os alunos das primeiras séries desenvolvam as habilidades de assimilar o 

conteúdo didático apresentado pelos professores, de forma crítica e questionadora, 

pensando sobre sua importância. Da mesma forma, deve-se saber a respeito das 

competências e práticas pedagógicas que estimulem o aluno a pesquisar com 

autonomia (GADOTTI, 1998). 

Vygotsky (2008), ao falar do desenvolvimento psicológico das crianças de 6 a 

9 anos, demonstra a importância da transformação da atividade que utiliza signos 

ligada à inteligência prática, da atenção voluntária e memória, para o desenvolvimento 
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dos processos mentais superiores, o que facilita, posteriormente, a formação do 

pensamento. 

O Teste de Cornell (Nível X) é baseado na taxonomia de Ennis (1986) e seus 

colaboradores. Das 73 questões, duas delas são exemplos, portanto o aluno, ao 

realizar o teste, pode atingir o valor máximo de 71 e valor mínimo de 35 pontos. Cada 

acerto vale 1 ponto, e a cada questão errada divide-se por 2. Este fato é justificado 

pelos autores para que não seja comparado aos testes de QI, avaliando o aluno de 0 

a 100. No ponto médio, encontra-se o valor de 17,75. 

No Gráfico 6, de linha, a seguir, visualiza-se o comparativo da média final do 

resultado do Teste 1 e Teste 2, da localização das quatro turmas quanto às 

possibilidades do teste de atingir o valor máximo de 71 e valor mínimo de -35. 

 

Gráfico 6 – Resultado geral da média do Pensamento Crítico das quatro turmas 
participantes da pesquisa 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Percebeu-se, inicialmente, a pontuação geral do Pensamento Crítico dos 

alunos participantes do estudo de 6,63 abaixo do ponto médio de 17,75. Após o 

trabalho com a metodologia da problematização, visando ao desenvolvimento do 

pensamento crítico, foi possível ver um crescimento de 7,95, ou seja, alcançou-se o 

marco de 14,58 da escala. Mesmo com o crescimento atingido quando ao nível de 

desenvolvimento do pensamento crítico, ele ainda se encontra abaixo do ponto médio 

do teste. 

A ação didática do professor, com a intenção de desenvolver as capacidades 

do pensamento crítico de seus alunos, influencia no nível do desenvolvimento de 

“seus” pensamentos críticos. Os docentes, ao trabalharem com a proposta da 

metodologia da problematização com essa finalidade, perceberam o interesse 

crescente de participação dos alunos, o que refletiu nos resultados apresentados no 

Gráfico 6 e apresentados por autores como Tenreiro-Vieira e Vieira (2014). 
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As dificuldades manifestadas no resultado pelos alunos que ficaram abaixo do 

ponto médio do teste justificam-se pela ausência, desde os primeiros anos de 

escolaridade, de ações explícitas que promovessem o desenvolvimento de 

capacidades de pensamento. 

Berbel (2007) enaltece a metodologia da problematização como proposta que 

contribui para o desenvolvimento do pensamento crítico, e quando aplicada nos 

primeiros anos escolares contribui para acrescentar novos conhecimentos aos já 

existentes e, simultaneamente, faz com que o aluno seja instigado a saber mais e a 

explorar novas ideias e conceitos por meio da problematização, interação com o 

professor e a realidade estudada. 

No segundo teste aplicado às classes selecionadas do 4.º e 5.o anos, duas de 

cada série, houve um crescimento considerável no pensamento crítico dessas 

crianças, mesmo estando abaixo do ponto médio (17,75). 

Ao se fazer a comparação entre a metodologia da problematização e o 

pensamento crítico, de acordo com Paul e Elder (2000), o pensamento crítico 

necessita de aspectos abstratos e criativos, além de um raciocínio racional por parte 

do aluno. Para esses autores, o pensamento crítico se desenvolve durante um 

processo de problematização de determinado tema, fazendo com que as crianças 

sejam induzidas a pensarem criticamente sobre a questão em pauta por inferências, 

avaliando a confiabilidade das informações, levantando hipóteses e decidindo sobre 

uma ação (PAUL; ELDER, 2000). Assim, entende-se que ambas as teorias caminham 

juntas para desenvolverem esse tipo de pensamento. 

Quanto às capacidades do pensamento crítico, ao se relacionar com a 

metodologia da problematização o aluno é induzido a pensar sobre determinado 

problema para encontrar, para ele, uma solução. Ao mesmo tempo, esse aluno 

precisa ter confiança e credibilidade em fontes de informação pesquisadas, a fim de 

elaborar soluções lógicas de argumentação com vista à solução viável desse 

problema. Também é necessário deduzir o que foi apresentado anteriormente a ele, 

em suas pesquisas, confirmando as teorias pesquisadas para se obter uma conclusão 

exata. Por fim, deve-se supor que a hipótese primeira sobre determinado problema foi 

confirmada em sua conclusão a respeito do problema apresentado. 

Vale ressaltar a importância de um professor ser crítico em relação às questões 

apresentadas em sala de aula, a fim de que o aluno desenvolva o próprio pensamento 

crítico e possa resolver seus problemas individualmente. 
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Portanto, diante dos resultados apresentados, entende-se que o pensamento 

crítico, desenvolvido por meio da metodologia da problematização, permitiu aos 

alunos encontrarem soluções apropriadas para afirmarem hipóteses apresentadas, ao 

mesmo tempo abrindo possibilidades para a ampliação do conhecimento e novas 

opções de respostas para o problema em questão. 

 

4.5 Etapa 5 – Validade Social: considerações das professoras 

aplicadoras 

 

Em relação ao uso da metodologia da problematização como método de 

ensino-aprendizagem nas disciplinas de História, Geografia e Ciências, dentre as 

respostas à primeira pergunta, obtidas por meio das quatro professoras que aplicaram 

essa metodologia, todas avaliaram o método como excelente. 

Ainda nesse contexto, levantaram-se os aspectos positivos e negativos, bem 

como os obstáculos enfrentados na realização do projeto por meio da metodologia da 

problematização. 

No que diz respeito à metodologia da problematização, seu principal objetivo é 

fazer com que o aluno seja instigado por meio de problemas que o levem a obter 

respostas satisfatórias ao seu entendimento, e que possa se posicionar, diante deles, 

de forma crítica. 

De acordo com Freire (1996), são as superações de desafios com os quais o 

aluno se depara que propiciam a aprendizagem. Outra reflexão a respeito do tema é 

a de Berbel (2007), que considera que, quando aplicada no contexto escolar, a 

metodologia da problematização significa um avanço considerável no campo da 

aprendizagem, pois contribui para acrescentar conceitos novos aos já existentes. 

Quanto aos aspectos positivos do uso da metodologia da problematização, as 

respostas indicaram quão importante se torna a interação do aluno com o professor, 

a aprendizagem significativa, o desenvolvimento do pensamento crítico, a autonomia 

dos educandos, o envolvimento dos alunos com necessidades especiais, a 

aprendizagem por pares e a regulação de erros, o que traz satisfação a esses 

estudantes: 

 
O aluno é estimulado a buscar aprender por si mesmo, 
desvendando novos saberes e desenvolvendo o pensamento 
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conflitante. O ganho é imensurável, tanto para o educando 
quanto para o educador. (PR1) 
 
Tornaram-se mais práticos na resolução de problemas, mais 
compassivos, porém mais justos. (PR2) 

 

Em relação aos pontos negativos indicados pelas quatro educadoras e os 

obstáculos enfrentados, três delas consideraram ruim terem de pausar o projeto em 

razão de atividades de rotina, como provas e recuperações. Outras consideraram de 

difícil compreensão as etapas do método em relação à sua parte prática, no início do 

projeto. Por último, apontou-se a infraestrutura da escola, com número insuficiente de 

computadores para uso dos alunos e a ausência de uma biblioteca mais bem 

equipada, dentre outras falhas. 

Quando questionadas sobre qual método de ensino utilizar no próximo ano, as 

professoras foram unânimes na escolha de uma metodologia ativa ou metodologia da 

problematização, em oposição a um método tradicional de educação. Todas 

concordaram a respeito da importância dessa utilização como parceira da melhoria de 

sua atuação profissional e do resultado com os alunos. Justificam essa escolha ao 

considerarem que as aulas ficam mais dinâmicas e desenvolvem o pensamento 

reflexivo e a autonomia do educando, que é o protagonista do processo de ensino-

aprendizagem. 

 
Sem dúvida nenhuma escolheria uma Metodologia Ativa pois a 
aula fica mais dinâmica, os conteúdos são trabalhados de 
maneira mais clara e objetiva, com reflexão efetiva dos temas 
curriculares. (PR4) 

 

A respeito das possíveis formas de contribuição da metodologia da 

problematização para a prática pedagógica em sala de aula, os resultados obtidos 

com sua aplicação foram: a utilização do pensamento crítico, aliado a essa 

metodologia; a atuação do professor como pesquisador de novas ideias; o 

replanejamento dos conteúdos escolares; a participação ativa dos alunos em aula; a 

importância da formação continuada; e o melhor entendimento por parte dos alunos a 

respeito do conteúdo ensinado. Sobre a importância da constante reflexão-ação por 

parte do docente, Dias e Souza (2017, p. 17) afirmam que: 

 
[...] à medida que, no processo interativo teoria-prática, o 
professor transforma e se transforma pelo movimento de 
apropriação dos conhecimentos presentes nas relações de 



151 
 

ensino-aprendizagem, também ressignifica sua atividade de 
ensino e desenvolve sua consciência profissional. 

  

Ainda sobre a postura do professor, Neri e Bezerra (2013, p. 14) afirmam que 

o professor ativo investiga a própria prática profissional: 

 
[...] aos níveis de exigências e dinâmicas do ensino ativo 
somente é alcançado de forma integral com base na 
investigação para a inovação constante da prática pedagógica 
nos contextos complexos. 

 

Para as professoras PR3 e PR4, o estudo e a implementação da metodologia 

da problematização conferem os seguintes resultados: 

 
Em primeiro lugar, a prática de uma metodologia da 
problematização, associada ao desenvolvimento do 
pensamento crítico, não poderia ser desenvolvida se não me 
tornasse uma “professora pesquisadora”. Precisei aprofundar 
meus conhecimentos sobre diversos assuntos. Em segundo, 
aprendi a ouvir mais meus alunos e a fazê-los participar mais 
das aulas, de forma efetiva. (PR4) 
 
As aulas tornaram-se mais dinâmicas, com a participação dos 
alunos, pesquisando aquilo que era de seu interesse. (PR3) 

 

Ao falar das habilidades adquiridas pelos alunos, as professoras que utilizaram 

a metodologia da problematização reforçaram que esses estudantes apresentaram: 

maior autonomia de ação; habilidade de expor suas ideias e realizar atividades 

individuais e em grupo; desenvolvimento do pensamento crítico e reflexivo; aceitação 

de diferentes pontos de vista; maior responsabilidade e organização de seus registros; 

autocontrole e disciplina; desejo de participação nas atividades oferecidas em classe; 

criatividade; iniciativa e maior habilidade para solucionar problemas. 

 
Atentar-se ao problema / à situação do colega como fator 
preponderante para a busca de uma solução coletiva foi uma das 
observações que melhor descrevem algumas das acentuadas 
mudanças no comportamento dos alunos. (PR2). 
 
Pude ver em meus alunos maior interação, que proporcionou 
espírito de equipe, amizade, parceria, empatia, interesse em 
ajudar o colega, liderança, entre outas habilidades. (PR3) 
 
O aluno desenvolveu autonomia e a habilidade de autocontrole 
e disciplina no ambiente de sala. (PR4) 
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Todas as professoras concordaram sobre o envolvimento dos alunos na 

problematização dos temas oferecidos e na constante busca de soluções para eles. 

O problema eleito, segundo as professoras, vinculou a teoria à prática, relacionando-

a com a atualidade. Uma das professoras abordou o tema da alimentação individual 

e o consumo consciente do açúcar, o que auxiliou o aluno na escola e em casa. 

Outro ponto de destaque foi o entendimento, por parte dos estudantes, da 

realidade política brasileira por meio de estudos e pesquisas de temas como as leis 

trabalhistas, a reforma da previdência e outros. Dessa forma, a metodologia da 

problematização, segundo as entrevistadas, contribuiu para a ampliação do 

conhecimento dos alunos, que se tornaram pesquisadores. Para a professora PR1: 

 
O cenário político que antes não fazia parte da área de domínio 
deles, após estudo e pesquisa de diversos temas presentes no 
cotidiano atual, proporcionou maior conscientização do aluno 
enquanto sujeito de sua própria história. 

 

Isso proporcionou uma abertura de pensamento aos estudantes, permitindo 

que um único assunto fosse relacionado a diferentes disciplinas. Nesse processo, 

utilizaram-se a análise e a síntese dos problemas apontados. De acordo com Berbel 

(2007), as atividades oferecidas aos alunos, na aplicação da metodologia da 

problematização – o que fica bastante claro nos depoimentos das professoras 

entrevistadas – são compostas por ações motivadoras, que dão aos jovens maior 

segurança, pois suas respostas são respeitadas sem repressão. 

A metodologia da problematização contribuiu, segundo as quatro professoras, 

para superar desafios, tomar decisões, resolver problemas, desenvolver a autonomia 

dos alunos envolvidos e despertar o interesse em ajudar os outros. 

 
Tenho alunos mais conscientes do seu valor como ser humano, 
participativos, interessados em solucionar problemas não só 
pessoais como familiares e do meio onde vivem. (PR3) 

 

Em relação à utilização do pensamento crítico, segundo Sordi e Bagnato 

(1998), o pensamento questionador pode ser mais controlado do que o pensamento 

comum. Para tanto, deve-se prestar atenção a tudo que ocorre ao redor, a fim de que 

se produzam questionamentos que levem a soluções rápidas e satisfatórias de 

determinado fato. 
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Portanto, essas percepções foram notadas em diferentes áreas, além da sala 

de aula, como, por exemplo, durante atividades recreativas e na prática de esportes 

coletivos, dentre outros. Dessa forma, ficou claro o valor que essa metodologia traz 

para professores e alunos na educação atual. 

 



154 
 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“Cada manhã nos enseja a continuação da reta 
soberana, sempre indecifrável antes da coragem de 
percorrê-la. Vale a pena conhecê-la por inteiro, vale 
o risco de navegá-la até o fim, seja qual for o seu 
roteiro.” 

J. C. PECCI (1990) 

 

O ensino tradicional foi responsável pela formação de muitos profissionais que 

hoje atuam no mercado, incluindo aqueles que atuam no contexto escolar, mais 

especificamente os professores. Ao analisar a prática desse grupo, grande parte 

reproduz os conhecimentos e posturas aprendidos em suas próprias salas de aula 

enquanto estudantes. O professor era visto como guardião absoluto dos saberes, e o 

conhecimento, visto como uma preciosidade que era distribuída em doses 

homeopáticas de acordo com a idade e série do aprendiz. 

Nessa perspectiva, a escola era – e ainda é – percebida como território para a 

preservação da transmissão de saberes, cultura e instrução moral. As aulas, quase 

em sua totalidade expositivas, privilegiavam o aluno capaz de evocar conhecimentos 

com destreza, e a relação professor-aluno acontecia em um modelo diretivo. 

Em contraposição a essa visão, evidenciam-se as metodologias ativas, que 

enxergam o aluno como sujeito de sua aprendizagem, ressaltando para o professor o 

seu papel mediador, melhorando a sua prática para melhorar a aprendizagem do seu 

aluno. Assim, instituições educativas e professores buscam alcançar outro patamar 

de ensino, aquele que privilegia a interação ensino-aprendizagem com a finalidade de 

alcançar a formação do homem como ser histórico inscrito na dialética da ação-

reflexão-ação (MITRE et al., 2008). 

Nessa perspectiva, a metodologia da problematização pode se tornar uma 

importante proposta de metodologia ativa, uma vez que ela propõe a elaboração de 

situações que promovem a aproximação do aluno com a realidade, possibilitando a 

reflexão acerca de problemas apontados por ele que geram curiosidade e desafio na 

busca de soluções, identificação e organização das soluções hipotéticas mais 

adequadas para a situação estudada, bem como a aplicação dessas soluções 

(BORDENAVE, 2015). 
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Considerando esse cenário, o objetivo do estudo foi compreender em que 

aspectos a introdução da metodologia da problematização contribuiria para o 

desenvolvimento do pensamento crítico dos alunos do Ensino Fundamental Nível I. 

Sem a pretensão de cobrir todos os aspectos relativos ao tema, procurou-se, no 

percurso, lançar um olhar positivo sobre o processo de implementação da metodologia 

da problematização como uma das metodologias ativas enfatizando práticas 

compreendidas como aquelas compromissadas tanto com a aprendizagem do aluno 

quanto com o desenvolvimento do seu pensamento crítico. 

Assim, a valorização dos aspectos resultantes das experiências vivenciadas 

pelas professoras que participaram do projeto fez parte do estudo com o objetivo de 

apresentar as repercussões de uma formação teórica/prática inicial e de uma 

formação continuada e analisar a contribuição de uma nova metodologia para a 

evolução dos envolvidos e/ou interessados em situações de ensino-aprendizagem no 

cotidiano da sala de aula. Esse processo foi desafiador, pois, de acordo com Hoffmann 

(2002, p. 108): 

 
[...] uma ideia não morre para ser substituída por outra, simplesmente. 
O que acontece é que algumas certezas vão sendo questionadas, 
novas hipóteses vão se configurando e acabam por constituir-se em 
outras ideias. Assim, é o caminho do conhecimento e esse é o rumo 
das mudanças em educação. 

 

A Metodologia da problematização é uma proposta complexa e difícil, uma vez 

que mudar exige mais do que vontade: envolve modos de agir, de pensar e refletir, de 

se relacionar, sendo um processo que implica mudança lenta e gradativa. O sucesso 

no desenvolvimento do pensamento crítico do aluno e sua aprendizagem era incerto, 

uma vez que o caminho a ser percorrido pelas professoras era desconhecido e 

precisava ser andado passo a passo em cada etapa da proposta metodológica. 

Propôs-se também analisar as vantagens e possíveis dificuldades no 

desenvolvimento das diferentes etapas da metodologia da problematização em seu 

processo de implementação, evitando a apresentação de receitas para as ações das 

professoras em sala de aula. Desse modo, vantagens e dificuldades interpuseram-se 

em cada etapa da pesquisa. Superaram-se as dificuldades pela reflexão e pelo 

replanejamento de novas ações por meio das oficinas pedagógicas. 

Ao implementar a metodologia da problematização, foi possível constatar as 

conquistas e mudanças no processo de ensino-aprendizagem e no desenvolvimento 
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do pensamento crítico dos alunos. As vantagens advindas deste estudo apresentam-

se nos registros de campo e nas observações feitas pela professora observadora, bem 

como dos questionários de avaliação preenchidos pelas professoras aplicadoras. São 

elas: 

 

✓ A compreensão gradativa das professoras quanto à finalidade e ao uso 

da metodologia da problematização, que lhes permitiu selecionarem 

estratégias e atividades que contribuíram para o desenvolvimento das 

capacidades do pensamento crítico, despertando, nos alunos, o 

interesse em refletir sobre os pontos-chave estudados em cada projeto 

com a finalidade de transformação da realidade inicial analisada; 

✓ A nova concepção dos professores quanto ao processo de ensino-

aprendizagem em uma perspectiva crítica e reflexiva, compreendendo o 

papel ativo dos alunos, conscientizando-os e colocando-os como 

corresponsáveis pelo próprio aprendizado. Esse processo foi perceptível 

nas falas e ações das professoras ao valorizarem as experiências 

pessoais e os conhecimentos prévios dos diferentes alunos; 

✓ A mediação das professoras ao instigarem em seus alunos o desejo de 

aprender, problematizando os conteúdos por meio de situações reais ou 

simuladas. Eles aprenderam a problematizar, analisar e identificar 

fatores que influenciam diretamente ou indiretamente o problema. Esse 

processo foi um desencadeador para a aquisição da autonomia do aluno 

no pensar e agir tanto individualmente quanto em grupo; 

✓ A oportunidade de as professoras refletirem sobre suas práticas e 

replanejamentos por meio das oficinas pedagógicas. Elas influenciaram-

nas quanto ao crescimento pessoal e profissional e contribuíram para o 

desenvolvimento de ações reflexivas sobre suas práticas também em 

espaços fora das oficinas, ao preparem seus materiais para as ações 

cotidianas de sala de aula; 

✓ O favorecimento de interação entre professores e alunos e aluno e seus 

pares. Estes aprenderam a trabalhar em equipe respeitando pontos de 

vista alternativos durante as atividades propostas nas diferentes etapas 

da metodologia da problematização; 
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✓ A preparação dos alunos para a tomada de decisão na elaboração das 

hipóteses de solução para o problema visando à transformação da 

parcela da realidade estudada contribuiu para o desenvolvimento da 

criatividade ao pensarem e elaborarem novas ações de atuação na 

realidade estudada; 

✓ As ações e interações realizadas por meio da metodologia da 

problematização contribuíram para o envolvimento dos alunos com 

necessidades especiais, tendo esta percepção apontada por duas 

professoras, ainda que este não tenha sido o foco ou propósito do 

estudo; 

✓ A mudança das professoras quanto à compreensão do que é disciplina 

em sala de aula, melhorando a cada projeto na condução da participação 

dos alunos nos debates e atividades grupais; e 

✓ A melhora no desempenho acadêmico e ampliação do vocabulário dos 

alunos, que foi perceptível não somente nas disciplinas em que foi 

implementada a metodologia da problematização, mas nas demais 

disciplinas. 

 

As dificuldades também se fizeram presentes durante todo o percurso, sendo 

necessário, nas oficinas pedagógica, instigar as docentes à reflexão sobre posturas 

arraigadas que não condiziam com a proposta da metodologia da problematização. 

Foi possível entender que, além de conhecimento teórico e prático, foi necessária uma 

mudança da própria compreensão sobre o aluno, como ele aprende, como torná-lo 

protagonista de sua história e, sobretudo, ter intencionalidade nas ações.  

Quanto ao uso da metodologia da problematização, destacaram-se as 

seguintes dificuldades na implementação da proposta: 

 

✓ Inicialmente, a compreensão das etapas e processos da metodologia da 

problematização e seus pressupostos teóricos, tais como: aluno como 

centro do processo de ensino-aprendizagem em contraponto com a 

posição de expectador; professor como mediador e problematização da 

realidade como forma de tomar consciência dela; reflexão como princípio 
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indissociável da problematização; e a interação constante entre os 

estudantes por meio do trabalho em equipe. 

✓ Desenvolvimento das habilidades de análise e síntese pelos alunos; 

✓ Contra-argumentação dos professores objetivando a elevação do nível 

de reflexão dos alunos; 

✓ A renúncia das professoras quanto às exclusividades intelectuais 

apresentadas por meio das “excelentes” aulas expositivas com o auxílio 

do livro didático como fontes exclusivas do saber em sala de aula; 

✓ A administração do tempo gasto em cada etapa da metodologia da 

problematização, debates, apresentações, estudos, pesquisas, com os 

horários e calendário escolar estabelecidos pela instituição; 

✓ A incompreensão dos movimentos na formação de grupos e o desejo de 

participação e entusiasmo dos alunos como parte do processo para a 

realização das diferentes etapas da metodologia da problematização, 

uma vez que a disciplina, para elas, parecia ser uma obediência cega a 

um conjunto de prescrições, e os alunos sentados em fila fazendo suas 

atividades individualmente. 

✓ A falta de estrutura física e tecnológica, como: uma biblioteca ampla, 

salas de aula que propiciem trabalho em equipe e acesso à internet para 

todos os alunos simultaneamente; 

✓ Mediar o diálogo dos alunos, conduzindo-os para chegarem a um 

consenso; e 

✓ Ouvir, respeitar e refletir sobre diferentes opiniões, dificuldade percebida 

com mais ênfase entre os alunos no início dos trabalhos. 

 

O uso da metodologia da problematização auxiliou na construção do 

pensamento crítico na medida em que os alunos passaram da condição de ouvintes 

para a de protagonistas do processo. Essa transição aconteceu progressivamente 

como construção de um mesmo projeto e entre os projetos. Assim, o aluno das séries 

iniciais começou a sua constituição enquanto cidadão, apesar de não usufruir 

plenamente de direitos civis e políticos em função da idade. Por meio da metodologia 
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da problematização, o aluno foi inserido em um meio social e, portanto, precisou ser 

ensinado a racionalizar sobre ele. De acordo com Luz et al. (2015, p. 9): 

 
A educação tem essa enorme responsabilidade em formar cidadãos 
que sejam pensantes, saibam tomar suas próprias decisões e que não 
sejam apenas seguidores das ideias de outros. Daí a importância de 
se conhecer o nível de pensamento crítico para que se possa agir em 
favor do estímulo deste.  

 

Finalmente, foi possível um fazer inovador ao se utilizar a metodologia da 

problematização, pois ela contribui para a construção de educadores e aprendizes 

mais reflexivos, autônomos, participativos e conscientes de seu papel na sociedade. 

Abriu-se espaço para uma postura mais investigativa, questionadora, e a vontade não 

apenas de participar de forma dialogada, mas de conhecer novas fontes, além de 

formular possibilidades de solução aos problemas e sobre elas exercitar a criticidade 

e viabilidade de transformação da realidade. 

Essa premissa pôde ser confirmada ao se compararem os resultados do Teste 

de Cornell (Nível X), quando, após a implementação da metodologia da 

problematização, o pós-teste apresentou crescimento nas quatro turmas participantes 

do estudo. 

No conjunto, a pesquisa possibilitou, aos envolvidos no estudo, a oficialização 

de uma nova prática, de novos saberes, e um replanejamento visando à mudança de 

rota no processo de ensino-aprendizagem. Os resultados revelam que as professoras 

compreenderam que o conhecimento é dinâmico e a aprendizagem é provisória. 

Conclui-se, pelos resultados do estudo, que a metodologia da problematização 

é uma importante metodologia por contribuir para o desenvolvimento de habilidades 

de raciocínio de ordem superior, assegurando a participação ativa de seus envolvidos 

e preparando-os para serem úteis no contexto em que estão inseridos. 

Uma vez que a implementação da metodologia da problematização é pouco 

conhecida em séries iniciais, e considerando a relevância e os resultados do estudo 

apresentado, sugere-se mais investigações que correlacionem a metodologia da 

problematização com o desenvolvimento do pensamento crítico, bem como seu 

aprofundamento em programas de formação continuada de professores. 
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

  

Ao(À) Professor(a) do Ensino Fundamental I,  

  

Eu, Elen Aleixo Barbosa, aluna do Programa de Pós-Graduação, Mestrado 
Profissional em Educação do Centro Universitário Adventista São Paulo – 
campos Engenheiro Coelho, estou realizando uma pesquisa com o título “O Uso da 
Metodologia da Problematização para o Desenvolvimento do Pensamento Crítico”. A 
pesquisa tem como objetivo analisar as contribuições da implementação de uma 
metodologia ativa – Metodologia da Problematização - para o enriquecimento das 
práticas pedagógicas do professor e o desenvolvimento do pensamento crítico no 
processo de aprendizagem de alunos do 4º e 5º anos e será organizada e realizada 
nos espaços da Escola na qual você atua como professor(a) do Ensino Fundamental 
I. Nessa pesquisa será realizado um questionário com os professores(as) que 
trabalham com turmas de 4º e 5º anos, a fim de verificar o que pensam sobre as 
metodologias ativas nesse nível de ensino; auto avaliação com os mesmos 
professores na conclusão de cada etapa de implementação da metodologia da 
problematização nas turmas de 4º e 5º anos; e um questionário de validade social 
para o mesmo grupo de profissionais ao encerrar a proposta em dezembro de 2017. 
Assim, venho pedir, por meio deste termo, a autorização para transcrever, armazenar 
e utilizar os registros dos questionários e auto avaliações a fim de viabilizar os 
procedimentos de pesquisa com qualidade e fidedignidade. Quaisquer nomes de 
pessoas, lugares ou instituições mencionados e registrados, ao serem publicados 
serão substituídos por códigos alfanuméricos que impedirão a identificação, 
garantindo o sigilo. O material recebido ou registrado durante os procedimentos de 
pesquisa será armazenado no Centro Universitário Adventista São Paulo - campus 
Engenheiro Coelho, junto à coordenação do Mestrado, por cinco anos, após os quais, 
será destruído.  
Você está sendo convidado (a) a participar da pesquisa por ser Professor (a) do 

Ensino Fundamental I, ministrar aula em turma de ___ ano. A sua participação será 

voluntária e não obrigatória de nenhuma forma. Assim, a qualquer momento, é 

possível desistir de participar e retirar o consentimento. Não há nenhum prejuízo em 

recusar a participação, ou abandonar a pesquisa em qualquer momento, seja com 

relação ao pesquisador, seja com relação ao Centro Universitário Adventista São 

Paulo. A participação na pesquisa não envolve qualquer dano à integridade dos 

participantes, uma vez que as identidades dos participantes serão preservadas e 

protegidas. O impacto da demanda de tempo para o preenchimento de formulário do 

questionário e auto avaliação pode ser minimizado por meio da liberdade de 

organização das mesmas, ou seja, o participante tem total liberdade para escolher o 

horário para realização, assim como para interromper o preenchimento dos 

instrumentos, para retomada em outro momento que seja adequado. Da mesma 

forma, no caso de algum tema ou assunto abordado requerer mais tempo ou uma 

pausa, será concedido sem problemas de acordo com o desejo do participante. A sua 

participação será de grande valor na produção de conhecimento na área de 
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metodologias ativas e o desenvolvimento do pensamento crítico em alunos de 4º e 5º 

anos do Ensino Fundamental I. Você está recebendo uma cópia deste termo. Nesta 

cópia está disponível o meu telefone e endereço como responsável pela pesquisa. Há 

disponibilidade total para oferecer quaisquer esclarecimentos, sanar dúvidas ou 

disponibilizar mais informações, seja agora ou em qualquer momento futuro. Após a 

conclusão dos trabalhos os participantes terão acesso total ao estudo e demais 

produções científicas ligadas a essa pesquisa. O trabalho de pesquisa não prevê 

qualquer ônus para os participantes, porém, ainda assim, se houver algum tipo de 

custo eventual para o participante, serão ressarcidos de forma adequada.  

  

  

Mestranda: Elen Aleixo Barbosa, RG: 50398653 SSP SP Telefone: (11) 996383708 – 

elen.barbosa@ucb.org.br – Programa de Mestrado Profissional em Educação do 

Centro Universitário Adventista São Paulo – UNASP-EC  

  

Prof. Dra. Betania Jacob Stange Lopes, Professora do Programa do Mestrado 

Profissional em Educação do Centro Universitário Adventista São Paulo – UNASP-

EC, Celular: (19) 996255674 betania.stange@ucb.org.br 

 

  

Autorização 

  

Eu, ________________________________________________________________, 

autorizo a execução das atividades, acima citadas, referentes à pesquisa “O Uso da 

Metodologia da Problematização para o Desenvolvimento do Pensamento Crítico”. 

Declaro estar ciente de que terá três questionários a serem preenchidos e cinco 

autoavaliações em um período de 6 meses. Declaro ainda que entendi os objetivos, 

riscos e benefícios de participação na pesquisa conforme explicitado no Termo de 

Esclarecimento acima. Não haverá qualquer custo financeiro na participação do 

trabalho de pesquisa. Todo material será fornecido pela pesquisadora e ela será 

responsável por coletar e entregar todo o material de pesquisa. Em caso de contato 

telefônico para sanar dúvidas ou pedir orientações será feito a cobrar.  Fui informado 

(a) que o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos 

do UNASP que funciona na Estrada de Itapecerica, 5859, CEP: 05858-001, São 

Paulo, SP, Telefone: (11) 21286100, Endereço eletrônico: faleconosco-

sp@unasp.edu.br.  

 

Assinatura: ______________________________________________________ 

Data:_____/_____/________. 
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APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

  

Aos Pais e/ou responsáveis, 

Eu, Elen Aleixo Barbosa, aluna do Programa de Pós-Graduação, Mestrado 

Profissional em Educação do Centro Universitário Adventista São Paulo - campos 

Engenheiro Coelho, estou realizando uma pesquisa com o título “O Uso da 

Metodologia da Problematização para o Desenvolvimento do Pensamento Crítico”. A 

pesquisa tem como objetivo analisar as contribuições da implementação de uma 

metodologia ativa – Metodologia da Problematização - para o enriquecimento das 

práticas pedagógicas do professor e o desenvolvimento do pensamento crítico no 

processo de aprendizagem de alunos do 4º e 5º anos. A pesquisa será organizada e 

realizada nos espaços da Escola no qual seu filho é aluno matriculado no ____ ano 

do Ensino Fundamental I. Nessa etapa da pesquisa será realizado o “Teste do 

Pensamento Crítico de Cornell (Nível X) com seu filho - um teste com objetivo de 

verificar o nível do pensamento crítico. Ao final das atividades propostas o teste será 

repetido com a finalidade de verificar o seu desenvolvimento nesse período letivo.   

Assim, venho pedir, por meio deste, a autorização para transcrever, armazenar e 

utilizar os resultados do teste a fim de viabilizar os procedimentos e resultados da 

pesquisa com qualidade e fidedignidade. O nome do seu filho não será mencionado e 

registrado, ao serem publicados os resultados. Seu nome será substituído por códigos 

alfanuméricos que impedirão a identificação, garantindo o sigilo. O material registrado 

durante os procedimentos da pesquisa será armazenado no Centro Universitário 

Adventista São Paulo, campus Engenheiro Coelho, junto à coordenação do Mestrado, 

por cinco anos, após os quais, será destruído.  

O seu filho está sendo convidado (a) a participar da pesquisa por ser aluno (a) do 

____ ano do Ensino Fundamental I e a sua participação na pesquisa é voluntária e 

não é obrigatória de nenhuma forma. Assim, a qualquer momento, é possível desistir 

de participar e retirar o consentimento. Não há nenhum prejuízo em recusar a 

participação, ou abandonar a pesquisa em qualquer momento, seja com relação ao 

pesquisador, seja com relação ao Centro Universitário Adventista São Paulo. A 

participação na pesquisa não envolve qualquer dano à integridade dos participantes, 

uma vez que as identidades dos participantes serão preservadas e protegidas. O 

impacto da demanda de tempo para a realização do teste será minimizado, pois o 

mesmo será aplicado em etapas. A participação do seu filho será de grande valor na 

produção de conhecimento na área de metodologias ativas e o desenvolvimento do 

pensamento crítico de alunos de 4º e 5º anos do Ensino Fundamental I. Você está 

recebendo uma cópia deste termo. Nesta cópia está disponível o meu telefone e 

endereço como responsável pela pesquisa. Há disponibilidade total para oferecer 

quaisquer esclarecimentos, sanar dúvidas ou disponibilizar mais informações, seja 

agora ou em qualquer momento futuro. Após a conclusão dos trabalhos os 

participantes terão acesso total ao estudo e demais produções científicas ligadas a 
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essa pesquisa. O trabalho de pesquisa não prevê qualquer ônus para os participantes, 

porém, ainda assim, se houver algum tipo de custo eventual para o participante, serão 

ressarcidos de forma adequada.  

  

Mestranda: Elen Aleixo Barbosa, RG: 50398653 SSP SP Telefone: (11) 996383708 – 

elen.barbosa@ucb.org.br Programa de Mestrado Profissional em Educação do Centro 

Universitário Adventista São Paulo – UNASP-EC  

  

 

Profa. Dra. Betania Jacob Stange Lopes, Professora do Programa do Mestrado 

Profissional em Educação do Centro Universitário Adventista São Paulo – UNASP-

EC, Celular: (19) 996255674 betania.stange@ucb.org.br  

 

  

Autorização 

  

Eu, ________________________________________________________________, 

autorizo a participação do meu filho: ______________________________________ 

(aluno (a) do ____ ano), no Teste do Pensamento Crítico de Cornell (Nível X) referente 

à pesquisa “O Uso da Metodologia da Problematização para o Desenvolvimento do 

Pensamento Crítico”. Declaro que entendi os objetivos, riscos quanto ao tempo para 

preenchimento do teste e benefícios de participação na pesquisa. Não haverá 

qualquer custo financeiro na participação do trabalho de pesquisa. Todo material será 

fornecido pela pesquisadora e ela será responsável por coletar e entregar todo o 

material de pesquisa. Em caso de contato telefônico para sanar dúvidas ou pedir 

orientações deve ser feito a cobrar.  Fui informado (a) que o projeto foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos do UNASP que funciona na Estrada 

de Itapecerica, 5859, CEP: 05858-001, São Paulo, SP, Telefone: (11) 21286100, 

Endereço eletrônico: faleconosco-sp@unasp.edu.br.  

 

Assinatura: ______________________________________________________ 

Data: _____/_____/________.  
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APÊNDICE C – Questionário Coleta de Dados 

 

 

QUESTIONÁRIO – COLETA DE DADOS 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO ADVENTISTA SÃO PAULO – EC 

MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
Prezada professora: 
 
 
O presente questionário tem por finalidade a coleta de dados para uma pesquisa 
referente à minha dissertação de mestrado. Para isto, é necessário que você o 
responda com a máxima fidelidade. As respostas devem refletir a sua prática no 
contexto de sala de aula no ano de 2016. As três primeiras questões são referentes 
aos seus dados pessoais, de formação e profissional. A quarta questão, composta por 
5 subitens refere-se à sua prática cotidiana em sala de aula. 
Nos subitens da questão 4, o uso do termo “estratégias de ensino” refere-se aos meios 
utilizados por você na articulação do processo ensino/aprendizagem. 
 
Obrigada por sua participação. 
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QUESTIONÁRIO PARA PROFESSORAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I 
 

 

 

1. DADOS PESSOAIS 
 

1.1 Faixa etária 
(   ) de 20 a 29 anos     (   ) de 30 a 39 anos     (   ) de 40 a 49 anos 
(   ) de 50 a 59 anos     (   ) de 60 anos em diante 
 

2. DADODS DE FORMAÇÃO 
 

2.1 Formação Superior 
Curso (s) __________________________________________________ 
Ano de conclusão_______ 
Nome da Instituição 
__________________________________________________________ 
2.2 Pós-graduação 

Curso: 
__________________________________________________________ 

 
2.3 Formação continuada: 
Participou de algum curso de formação continuada sobre metodologias 
ativas? 
(   ) Sim       (   ) Não 
Em caso de resposta afirmativa, quais as contribuições para as suas 
práticas cotidianas? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 
3. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

 
Tempo que atua como professor: 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO 
_______ 
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4. QUESTÕES 

 
4.1 Quais as estratégias de ensino que você utiliza no processo de ensino-

aprendizagem em sala de aula? Enumere-as: 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 

4.2 Das estratégias de ensino anteriormente citadas, qual(is) as que você 

utiliza nas aulas de ciências? 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 

4.3 Que critérios você utiliza para definir as estratégias de ensino utilizadas em 

suas aulas? 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 

4.4 Das estratégias de ensino que você utiliza, com quais delas, na sua 

percepção, os alunos têm demonstrado os melhores resultados? 

Justifique: 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
4.5 Na sua opinião, qual (ais) estratégia (s) de ensino traz pouca colaboração 

(ou pode ser considerada inviável) para o processo de aprendizagem dos 

seus alunos (as)? Justifique: 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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APÊNDICE D – Questionário de Avaliação – Oficinas de Formação Continuada 

 
 

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO – OFICINAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA 
 

 
 
 
 
 
 

Na Oficina de Formação Continuada, o tema que permeou as exposições foi:  
 
........................................................................................................................................ 
 
Recorde as atividades desenvolvidas na oficina e as discussões realizadas, as 
partilhas de informações com os colegas docentes.... Retome seus apontamentos, se 
necessário, e responda cuidadosa e refletidamente as questões. 
 
1. O que considerou mais interessante na sequência da abordagem da temática? 

Por quê? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
2. Qual a principal aprendizagem decorrente da abordagem do tema? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
3. O que ainda gostaria de saber sobre o tema? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
 
 
 

CÓDIGO 
_______ 
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4. O que pretende realizar para assegurar essa aprendizagem? Defina ações e 
prazos. 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE E – Registro de Observação da Professora Aplicadora 

 
 
 
 

METODOLOGIA DA PROBLEMATIZAÇÃO 
 
 
1.ª ETAPA 
Observação da realidade e elaboração do problema 
Data: ___/___ a ___/___/2017. 
  
Utilizando a escala de 1 a 5, em que 1 corresponde a insatisfatório e 5 a muito 
satisfatório, como classificaria:   

1. A motivação dos alunos para a realização da atividade:  

 
1                 2                 3                 4                 5   

  
2. A participação dos alunos na identificação do problema:  

 
1                 2                 3                 4                 5   

  
3. A reflexão dos alunos quanto as informações dadas pela professora 

objetivando melhor compreensão do problema:  

 
 1                 2                 3                 4                 5   

  
4. A aceitação de pontos de vista alternativos durante a realização da 

atividade: 

 
 1                 2                 3                 4                 5   

  
5. A formulação de questões realizadas pelos alunos durante a elaboração 

do problema: 

 
 1                 2                 3                 4                 5   
 

  
6. Os alunos tiveram dificuldade em: 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 

 

 

CÓDIGO 
_______ 
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7. A mediação da professora foi: 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

8. Tive dificuldade em:  

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
 

Adaptado de Pinto (2011) 
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Registro de Observação da Professora Aplicadora   
 
 
 
 
 

METODOLOGIA DA PROBLEMATIZAÇÃO 
 
1.ª ETAPA 
Exploração do problema 
Data: ___/___ a ___/___/2017. 
  
Utilizando a escala de 1 a 5, em que 1 corresponde a insatisfatório e 5 a muito 
satisfatório, como classificaria:   
  

9. A motivação dos alunos para a realização da atividade:  

 
1                 2                 3                 4                 5   

  
10. A participação dos alunos na identificação dos fatores que influenciaram 

o contexto:  

 
1                 2                 3                 4                 5   

  
11. A participação dos alunos na identificação dos determinantes maiores 

que estão associados ao contexto:  

 
1                 2                 3                 4                 5   

  
12. A aceitação de pontos de vista alternativos durante a realização da 

atividade: 

 
 1                 2                 3                 4                 5   

  
13. A formulação de questões pertinentes realizadas pelos alunos durante a 

realização da atividade: 

 
1                 2                 3                 4                 5   

  
14. Os alunos tiveram dificuldade em:  

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
 
 

CÓDIGO 
_______ 
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15. A mediação da professora foi: 

 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

16. Tive dificuldade em:  

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
 

Adaptado de Pinto (2011) 
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Registro de Observação da Professora Aplicadora  
 

 
 
 

METODOLOGIA DA PROBLEMATIZAÇÃO 
 
 

 
2.ª ETAPA 
Pontos-chave 
Data: ___/___ a ___/___/2017. 
  
Utilizando a escala de 1 a 5, em que 1 corresponde a insatisfatório e 5 a muito 
satisfatório, como classificaria:   
  

17. A motivação dos alunos para a realização da atividade:  

 
1                 2                 3                 4                 5   

  
18. A participação dos alunos na identificação de aspectos essenciais a 

serem estudados, investigados sobre o problema em busca de solução:  

 
1                 2                 3                 4                 5   

  
19. A participação dos alunos na escolha e enumeração dos tópicos para 

serem estudados com a finalidade de resolver o problema:  

 
1                 2                 3                 4                 5   

  
20. A aceitação de pontos de vista alternativos durante a realização da 

atividade: 

 
 1                 2                 3                 4                 5   

  
21. A formulação de questões pertinentes realizadas pelos alunos durante a 

realização da atividade: 

 
1                 2                 3                 4                 5   

  
22. Os alunos tiveram dificuldade em:  

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
 

CÓDIGO 
_______ 
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23. A mediação da professora foi: 

 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

24. Tive dificuldade em: 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
 

Adaptado de Pinto (2011) 
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Registro de Observação da Professora Aplicadora   
 
 
 
 
 

METODOLOGIA DA PROBLEMATIZAÇÃO 
 
3.ª ETAPA 
Teorização 
Data: ___/___ a ___/___/2017. 
  
Utilizando a escala de 1 a 5, em que 1 corresponde a insatisfatório e 5 a muito 
satisfatório, como classificaria:   
  

25. A motivação dos alunos para a realização da atividade:  

 
1                 2                 3                 4                 5   

  
26. A participação dos alunos na busca de informações de cada ponto-

chave: 

 
1                 2                 3                 4                 5   

  
27. A participação dos alunos no tratamento dos dados coletados:  

 
1                 2                 3                 4                 5   

  
28. A participação dos alunos na análise dados coletados:  

 
1                 2                 3                 4                 5   

  
29. A participação dos alunos na conclusão das buscas:  

 
1                 2                 3                 4                 5   

  
 

30. Os alunos tiveram dificuldade em:  

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

CÓDIGO 
_______ 
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31.  A mediação da professora foi: 

 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

32. Tive dificuldade em:  

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
 

Adaptado de Pinto (2011)  
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Registro de Observação da Professora Aplicadora  

   
 
 
 
 
 

METODOLOGIA DA PROBLEMATIZAÇÃO 
 
4.ª ETAPA 
Hipóteses de solução 
Data: ___/___ a ___/___/2017. 
  
Utilizando a escala de 1 a 5, em que 1 corresponde a insatisfatório e 5 a muito 
satisfatório, como classificaria:   
  

33. A motivação dos alunos para a realização da atividade:  

 
1                 2                 3                 4                 5   

  
34. A participação dos alunos na elaboração de alternativas de solução para 

resolução do problema que surgiu a partir da realidade analisada: 

 
1                 2                 3                 4                 5   

  
35. A reflexão dos alunos para a escolha das alternativas de solução mais 

viáveis:  

 
 1                 2                 3                 4                 5   

  
36. A aceitação de pontos de vista alternativos durante a realização da 

atividade: 

 
 1                 2                 3                 4                 5   

 
37. Os alunos tiveram dificuldade em:  

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO 
_______ 
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38. A mediação da professora foi: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 
 

39. Tive dificuldade em:  

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
 

Adaptado de Pinto (2011) 
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Registro de Observação da Professora Aplicadora 

 
 
 
 

METODOLOGIA DA PROBLEMATIZAÇÃO 
 

 
5.ª ETAPA 
Aplicação prática /prática transformadora 
Data: ___/___ a ___/___/2017. 
  
Utilizando a escala de 1 a 5, em que 1 corresponde a insatisfatório e 5 a muito 
satisfatório, como classificaria:   
  

40. A motivação dos alunos para a realização da atividade:  

 
1                 2                 3                 4                 5   

  
41. A participação dos alunos no planejamento de atividades para serem 

executadas na realidade observada: 

 
1                 2                 3                 4                 5   

  
42. A reflexão dos alunos sobre as atividades planejadas:  

 
 1                 2                 3                 4                 5   

  
43. A execução do projeto elaborado visando a transformação da realidade: 

 
 1                 2                 3                 4                 5   

 
44. Os alunos tiveram dificuldade em:  

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

45. A mediação da professora foi: 

 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

CÓDIGO 
_______ 
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46. Tive dificuldade em:  

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
 

Adaptado de Pinto (2011) 
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APÊNDICE F – Registro de Observação da Professora Observadora 

 
 
 

METODOLOGIA DA PROBLEMATIZAÇÃO             
 
 
 
 
 
1.ª ETAPA 
Observação da realidade e elaboração do problema 
Data: ___/___ a ___/___/2017. 
  
Utilizando a escala de 1 a 5, em que 1 corresponde a insatisfatório e 5 a muito 
satisfatório, como classificaria:   
  

47. A motivação dos alunos para a realização da atividade:  

 
1                 2                 3                 4                 5   

  
48. A participação dos alunos na identificação do problema:  

 
1                 2                 3                 4                 5   

  
49. A reflexão dos alunos quanto as informações dadas pela professora 

objetivando melhor compreensão do problema:  

 
 1                 2                 3                 4                 5   

  
50. A aceitação de pontos de vista alternativos durante a realização da 

atividade: 

 
 1                 2                 3                 4                 5   

  
51. A formulação de questões realizadas pelos alunos durante a elaboração 

do problema: 

 
 1                 2                 3                 4                 5   

  
52. Os alunos tiveram dificuldade em:  

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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53. A mediação da professora foi: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 
54. A professora aplicadora da atividade teve dificuldade em:  

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
 

Adaptado de Pinto (2011) 
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Registro de Observação da Professora Observadora 

 
 
 
 
 

METODOLOGIA DA PROBLEMATIZAÇÃO 
 

 
1.ª ETAPA 
Exploração do problema 
Data: ___/___ a ___/___/2017. 
  
Utilizando a escala de 1 a 5, em que 1 corresponde a insatisfatório e 5 a muito 
satisfatório, como classificaria:   
  

55. A motivação dos alunos para a realização da atividade:  

 
1                 2                 3                 4                 5   

  
56. A participação dos alunos na identificação dos fatores que influenciaram 

o contexto:  

 
1                 2                 3                 4                 5   

  
57. A participação dos alunos na identificação dos determinantes maiores 

que estão associados ao contexto:  

 
1                 2                 3                 4                 5   

  
58. A aceitação de pontos de vista alternativos durante a realização da 

atividade: 

 
 1                 2                 3                 4                 5   

  
59. A formulação de questões pertinentes realizadas pelos alunos durante a 

realização da atividade: 

 
1                 2                 3                 4                 5   

  
60. Os alunos tiveram dificuldade em:  

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

CÓDIGO 
_______ 
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61. A mediação da professora foi: 

 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

62. A professora aplicadora da atividade teve dificuldade em: 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
 

Adaptado de Pinto (2011) 
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Registro de Observação da Professora Observadora 

 
 
 
 

METODOLOGIA DA PROBLEMATIZAÇÃO 
 
 

 
2.ª ETAPA 
Pontos-chave 
Data: ___/___ a ___/___/2017. 
  
Utilizando a escala de 1 a 5, em que 1 corresponde a insatisfatório e 5 a muito 
satisfatório, como classificaria:   
  

63. A motivação dos alunos para a realização da atividade:  

 
1                 2                 3                 4                 5   

  
64. A participação dos alunos na identificação de aspectos essenciais a 

serem estudados, investigados sobre o problema em busca de solução:  

 
1                 2                 3                 4                 5   

  
65. A participação dos alunos na escolha e enumeração dos tópicos para 

serem estudados com a finalidade de resolver o problema:  

 
1                 2                 3                 4                 5   

  
66. A aceitação de pontos de vista alternativos durante a realização da 

atividade: 

 
 1                 2                 3                 4                 5   

  
67. A formulação de questões pertinentes realizadas pelos alunos durante a 

realização da atividade: 

 
1                 2                 3                 4                 5   

  
68. Os alunos tiveram dificuldade em:  

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
 

CÓDIGO 
_______ 
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69. A mediação da professora foi: 

 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

70. A professora aplicadora da atividade teve dificuldade em: 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
 

Adaptado de Pinto (2011) 
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Registro de Observação da Professora Observadora 

 
 
 
 
 

METODOLOGIA DA PROBLEMATIZAÇÃO 
 
 

 
3.ª ETAPA 
Teorização 
Data: ___/___ a ___/___/2017. 
  
Utilizando a escala de 1 a 5, em que 1 corresponde a insatisfatório e 5 a muito 
satisfatório, como classificaria:   
  

71. A motivação dos alunos para a realização da atividade:  

 
1                 2                 3                 4                 5   

  
72. A participação dos alunos na busca de informações de cada ponto-

chave: 

 
1                 2                 3                 4                 5   

  
73. A participação dos alunos no tratamento dos dados coletados:  

 
1                 2                 3                 4                 5   

  
74. A participação dos alunos na análise dados coletados:  

 
1                 2                 3                 4                 5   

  
75. A participação dos alunos na conclusão das buscas:  

 
1                 2                 3                 4                 5   

  
 

76. Os alunos tiveram dificuldade em:  

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
 
 

CÓDIGO 
_______ 
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77. A mediação da professora foi: 

 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

78. A professora aplicadora da atividade teve dificuldade em: 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
 

Adaptado de Pinto (2011) 
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Registro de Observação da Professora Observadora 

 
 
 
 

METODOLOGIA DA PROBLEMATIZAÇÃO 
 
4.ª ETAPA 
Hipóteses de solução 
Data: ___/___ a ___/___/2017. 
  
Utilizando a escala de 1 a 5, em que 1 corresponde a insatisfatório e 5 a muito 
satisfatório, como classificaria:   
  

79. A motivação dos alunos para a realização da atividade:  

 
1                 2                 3                 4                 5   

  
80. A participação dos alunos na elaboração de alternativas de solução para 

resolução do problema que surgiu a partir da realidade analisada: 

 
1                 2                 3                 4                 5   

  
81. A reflexão dos alunos para a escolha das alternativas de solução mais 

viáveis:  

 
 1                 2                 3                 4                 5   

  
82. A aceitação de pontos de vista alternativos durante a realização da 

atividade: 

 
 1                 2                 3                 4                 5   

 
83. Os alunos tiveram dificuldade em:  

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

84. A mediação da professora foi: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

CÓDIGO 
_______ 
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85. A professora aplicadora da atividade teve dificuldade em: 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
 

Adaptado de Pinto (2011) 
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Registro de Observação da Professora Observadora 

 
 
 
 

METODOLOGIA DA PROBLEMATIZAÇÃO 
 

 
5.ª ETAPA 
Aplicação prática /prática transformadora 
Data: ___/___ a ___/___/2017. 
  
Utilizando a escala de 1 a 5, em que 1 corresponde a insatisfatório e 5 a muito 
satisfatório, como classificaria:   
  

86. A motivação dos alunos para a realização da atividade:  

 
1                 2                 3                 4                 5   

  
87. A participação dos alunos no planejamento de atividades para serem 

executadas na realidade observada: 

 
1                 2                 3                 4                 5   

  
88. A reflexão dos alunos sobre as atividades planejadas:  

 
 1                 2                 3                 4                 5   

  
89. A execução do projeto elaborado visando a transformação da realidade: 

 
 1                 2                 3                 4                 5   

 
90. Os alunos tiveram dificuldade em:  

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

91. A mediação da professora foi: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

CÓDIGO 
_______ 
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92. A professora aplicadora da atividade teve dificuldade em: 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
 

Adaptado de Pinto (2011) 
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APÊNDICE G – Questionário de Validade Social 

 

 

QUESTIONÁRIO DE VALIDADE SOCIAL 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO ADVENTISTA SÃO PAULO – EC 

MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO 

 
 
 
 
 

QUESTIONÁRIO PARA PROFESSORAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I 
 VALIDADE SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

Prezada Professora: 
 

No segundo, terceiro e quarto bimestres de 2017, você desenvolveu um projeto de 

Ciências, História e Geografia com seus alunos utilizando uma metodologia ativa, 

especificamente a Metodologia da Problematização.  Gostaria de ter a sua 

participação para análise dos resultados da proposta. Você está sendo convidada a 

responder este questionário para analisarmos a sua percepção quanto aos resultados 

dos projetos desenvolvidos. O questionário é composto por duas partes: a primeira 

possui três questões abertas; e a segunda, 8 questões objetivas, onde você deverá 

indicar um nível de pontuação para cada enunciado, conforme legenda abaixo. As 

linhas abaixo dos quadros, deverão ser utilizadas para justificar sua escolha e/ou 

exemplificar. A sua sinceridade nas respostas deste questionário contribuirá para uma 

avaliação mais fidedigna e aperfeiçoamento da proposta. 

 

 

1 = Ruim       2 = Razoável       3 = Bom       4 = Muito bom       5 = Excelente 

 
 
 
 
 

CÓDIGO 
_______ 
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PARTE I 
 
 
Questão 1 
 
Como você avalia o uso da Metodologia da Problematização enquanto instrumento 

de ensino/aprendizagem nas disciplinas de Ciências, História e Geografia?  

(   ) Excelente     (   ) Muito bom   (   ) Bom    (   ) Regular    (   ) Insuficiente 

 

Ainda nesse contexto, destaque os pontos positivos (pontos fortes), os pontos 

negativos (fragilidades) os obstáculos enfrentados na realização do Projeto por meio 

desta proposta (MP). 

Pontos positivos: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Pontos negativos: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Obstáculos enfrentados: 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Questão 2 

Na disciplina de trabalhadas, se você pudesse escolher entre uma metodologia 

tradicional e uma Metodologia Ativa (Metodologia da Problematização) como 

instrumento de ensino/aprendizagem, qual seria a sua opção? Justifique: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Questão 3 
 
Esta metodologia (MP) contribuiu para melhorar sua prática profissional como 
educadora? 
(   )  Sim    (   ) não 
Em caso positivo, enumere e/ou fale sobre a(s) contribuição(ões): 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
 



212 
 

 

Questão 4 

Ao participar do projeto que você fez uso da Metodologia da Problematização como 

proposta de ensino/aprendizagem, na sua percepção, qual (ais) habilidade (s), seus 

alunos adquiriram/exercitaram? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

PARTE II 

Nas questões abaixo, escolha um nível para indicar as contribuições da metodologia 

da problematização no processo de ensino/aprendizagem. Nas linhas abaixo do 

quadro, justifique ou exemplifique a sua escolha. 

Legenda para identificação do nível de contribuição: 

 

1 = Ruim     2 = Razoável      3 = Bom     4 = Muito bom     5 = Excelente 

 

2.1 1 2 3 4 5 

A Metodologia da Problematização contribuiu para a 

ampliação do conhecimento dos alunos. 

     

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

2.2 1 2 3 4 5 

O problema eleito para o projeto de 

Ciências/História/Geografia foi o foco do 

ensino/aprendizagem da turma e forneceu maior 

envolvimento dos alunos com o objeto de estudo.  

     

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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2.3  1 2 3 4 5 

O conteúdo eleito por meio dos pontos chave e 

pesquisados na teorização vincularam a teoria à prática 

ao relacionar tema estudado com o 

cotidiano/atualidade. 

     

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2.4 1 2 3 4 5  

A Metodologia da Problematização proporcionou aos 

alunos a construção de novos conhecimentos a partir de 

experiências prévias e/ou estudadas em outras 

disciplinas. 

      

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2.5 1 2 3 4 5 

Por meio da Metodologia da Problematização foi 

possível desenvolver com os alunos um processo 

interativo de conhecimento, fazendo uso de momentos 

para análise, síntese dos temas pesquisados para 

tomada de decisões. 

     

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2.6 1 2 3 4 5 

A Metodologia da Problematização estimulou os alunos 

a trabalharem em equipe e a conviverem entre os 

componentes do grupo. 

     

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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2.7 1 2 3 4 5 

Esta proposta de trabalho contribuiu para o 

desenvolvimento do pensamento crítico, reflexivo e 

criativo dos alunos. 

     

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

2.8 1 2 3 4 5 

A Metodologia da Problematização contribui para a 

superação de desafios e resolução de problemas 

propostos no cotidiano de sala de aula. 

     

      

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 


