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Resumo: No contexto educacional brasileiro, os debates em torno da crise nos processos 

educativos e da necessidade de melhorias na educação básica, vêm associados à premência de 

mudanças na formação inicial de professores, atribuindo a esses cursos um papel de 

centralidade na agenda das reformas. No enfrentamento dos desafios, está se desenvolvendo a 

compreensão de que as intervenções que tornam possível a inovação nos cursos de formação 

envolvem inevitavelmente a busca de novas abordagens curriculares e propostas inovadoras 

de metodologias ativas. A metodologia da problematização é um tipo de metodologia ativa 

que possibilita a participação ativa do estudante na construção significativa do conhecimento, 

tem sido bem difundida como um importante aporte metodológico. O foco da metodologia da 

problematização é o desenvolvimento da capacidade de enfrentar problemas, propondo 

soluções viáveis. É um método de resolução de problemas que estimula o raciocínio, a 

exploração lógica dos dados e a generalização, ou seja, prioriza o desenvolvimento de 

habilidades intelectuais e a aquisição de conhecimentos. Consiste em problematizar a 

realidade, em seus pontos de partida e de chegada. Esse relato é um estudo de natureza 

qualitativa descritiva com o objetivo de apresentar vivencias da metodologia de 

problematização em disciplinas do Ensino Superior. Participaram 90 estudantes do terceiro e 

quartos anos do curso de pedagogia. O trabalho foi desenvolvido com referência nos trabalhos 

de Neusi Berbel. Foi organizada uma sequência de atividades inspiradas nos princípios da 

metodologia da problematização e na transposição desses princípios para o cotidiano escolar 

dos anos iniciais do ensino fundamental. Os estudantes depararam-se com um ensino 

desafiador no contato direto com a realidade, que privilegiou a investigação e a reflexão 

pedagógica; vivenciaram novas experiências e depararam-se com um ensino desafiador, no 

contato direto com a realidade, além de se envolveram, de forma reflexiva, critica e criativa, 

no processo de ensino aprendizagem. Verificou-se um comprometimento que privilegiou a 

investigação e a reflexão da atividade pedagógica. A metodologia de problematização 

apresenta-se como uma alternativa consistente para a aprendizagem e para a construção da 

identidade profissional docente. 
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Introdução 

 O presente relato de experiência ora descrito é o resultado de um trabalho diferenciado 

na aplicação da metodologia de problematização em uma instituição de ensino superior na 
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região central do Brasil em cinco disciplinas (Psicologia da Educação, Conteúdos e processos 

do ensino de História, Matemática e Ciências, e a disciplina de Diversidade cidadania e 

direitos)  com a participação de 3 professores com formação acadêmica diferente e 

aproximadamente 120 estudantes. Cada professor com sua formação específica, mas com o 

desafio de formar professores para os anos iniciais do ensino fundamental e de buscar 

inovações no ensino superior capazes de alcançar a educação básica. Uma das preocupações 

dos professores foi recuperar os passos do método cientifico na prática dos estudantes, 

considerando a metodologia da problematização como o arco de Maguerez, conforme 

proposto por Neusi Berber (1995, 1998, 2012) aplicado e explicado por Bordenave e Pereira 

2010.  

 Para Masetto (2017) a inovação no ensino superior sempre é provocada por um 

problema ou uma necessidade, uma carência diagnosticada na formação dos profissionais, 

para a qual o currículo existente já não apresenta respostas adequadas.  

 

 Marco teórico  

 

  Romper com o paradigma da fragmentação do ensino na educação básica, ensino 

médio e superior é uma preocupação de muitos educadores. Estudos de Gatti e Nunes (2009), 

Gatti (2010, 2014) André (2010) chamam a atenção para a educação básica. Para Keller e 

Bessa (2017), um dos desafios que se colocam para a mudança na educação básica brasileira 

diz respeito à formação de professores. Os cursos que formam esses profissionais são 

acusados de não contemplar, em seus programas, a coerência entre a formação oferecida e a 

prática que se espera do futuro professor. 

  No âmbito do ensino superior Gatti (2014) propõe que professores universitários e 

toda a estrutura da universidade devem atuar no sentido de superar modelos historicamente 

arraigados na busca de processos criativos. Nessa mesma linha Masetto (2017) assevera que 

já não é mais suficiente para a universidade e para a formação de profissionais conhecimentos 

disciplinares, congelados, estabelecidos em disciplinas fechadas e estanques. “O 

conhecimento que se exige hoje do profissional é um conhecimento interdisciplinar, que 

integre áreas de conhecimentos, ciências, novas pesquisas, diferentes perspectivas.” (Idem p. 

6).  

Carvalho e Águas (2015) com um olhar antropológico e uma visão pedagógica propõe 

uma reestruturação dos conhecimentos acadêmicos não só no Brasil, mas em toda a América 

Latina, esse autor verifica a necessidade de enfrentar os seguintes desafios: a 

interdisciplinaridade, a pedagogia intercultural, a luta antirracista, e a inclusão dos saberes 



 

indígenas, afrodescendentes e de outras comunidades tradicionais como parte do cânone dos 

saberes válidos a serem ensinados e desenvolvidos. Tal proposição viabilizaria aprendizados 

mútuos. Seria uma perspectiva pedagógica que integra o pensar, o sentir e o fazer. Para 

Carvalho e Águas (2017, p. 1018) o “atual quadro acadêmico brasileiro é de uma esmagadora 

fragmentação das disciplinas”.  

Cunha (2016, p. 90) problematiza a educação superior no contexto contemporâneo, 

assume a concepção de inovação como ruptura paradigmática e aponta indicadores para 

análise de práticas pedagógicas inovadoras. Ela admite que "[...] as práticas estão longe de 

rupturas mais consistentes. Há iniciativas pontuais, mas que se debatem em tradições 

arraigadas". 

Masetto (2017) chama a atenção para diferenciar o que de fato pode ser considerado 

uma inovação curricular. Segundo esse autor, mudanças pontuais casuais e isoladas como, por 

exemplo, adoção de equipamentos ou montagem de um laboratório de informática pode ser 

interpretado como uma inovação, até mesmo o uso de “metodologias ativas” para resolver os 

problemas de aprendizagem, interesse, motivação, atenção ou participação dos estudantes, 

para esse autor tais metodologias só tem valor quando são utilizadas de acordo com os 

objetivos educacionais de formação. “Metodologias ativas em si mesmas e por si mesmas não 

fazem a diferença. Fazem a diferença quando usadas em função de objetivos adequados, de 

modo eficiente e eficaz e trabalhadas por professores preparados para tal”. (MASETTO, 2017, 

p. 5).  

Para esse autor a inovação representa um trabalho de equipe, no qual se comprometem 

um grupo de professores, estudantes e gestores que sintam a necessidade urgente de mudar os 

cursos de graduação na busca de um projeto de currículo inovador. Cunha et al. (2001, p. 35) 

afirma que “[...] as inovações que contribuem para melhoria do ensino e da aprendizagem na 

universidade podem dar-se em diferentes patamares e de variadas formas”. 

A inovação é imprescindível para o crescimento da própria ciência. Na sociedade 

contemporânea a inovação está associada ao desenvolvimento social e econômico das nações 

e a universidade pode desempenhar um papel importante nesse cenário. Para Silva et al. 

(2011, p. 193) “[...] a universidade é a única instituição que dispõe do parque de 

equipamentos e congrega a gama de competências necessárias [...]”. 

A implementação de metodologias ativas e em especial a metodologia da 

problematização é relevante para consolidar práticas pedagógicas inovadoras, favorece e 

oportuniza princípios: abordagens interdisciplinares do conhecimento, desenvolvimento da 

autonomia, articulação teoria e prática, desarticula a fragmentação das disciplinas, dentre 



 

outros, ou ainda parafraseando Carvalho e Aguas (2017) “seria uma perspectiva que integra o 

pensar, o sentir e o fazer”. 

O foco da metodologia da problematização é o desenvolvimento da capacidade de 

enfrentar problemas, propondo soluções viáveis. Para Freitas (2012) na perspectiva do ensino 

desenvolvimental, o “problema” consiste em algo a ser investigado para que se descubra, mas 

que sua solução, sua gênese. O problema tem intima relação com o movimento de 

pensamento que se espera do aluno e com a constituição de um método para lidar com o 

objeto, em distintas e diversificadas situações. “O que os alunos precisam descobrir, 

principalmente, não é a solução imediata do problema, mas as condições de origem do 

conceito que estão aprendendo, o qual, inclusive, servirá para a resolução, mas servirá 

sobremaneira para que adquiram um modo de pensamento” (FREITAS 2012, p. 413). 

É um método de resolução de problemas que estimula o raciocínio, a exploração 

lógica dos dados e a generalização, ou seja, prioriza o desenvolvimento de habilidades 

intelectuais e a aquisição de conhecimentos. Consiste em problematizar a realidade, em seus 

pontos de partida e de chegada: “Efetiva-se através da aplicação à realidade na qual se 

observou o problema, ao retornar posteriormente a essa mesma realidade, com novas 

informações e conhecimento” (COLOMBO; BERBEL, 2007, p. 125). 

Muitas pesquisas foram realizadas empregando a metodologia da problematização: 

Berbel (1995, 2007, 2012) Teo e Coelho (2002), Cyrino e Pereira (2004), Colombo e Berbel 

(2007), Vasconcelos et al. (2010), Bordenave e Pereira (2010), Freitas (2012), Berbel e 

Gamboa (2012), Vieira e Pinto (2015), Mateiro e Fonseca (2016) dentre outros. 

Esse relato pretende apresentar o caminho percorrido por um grupo de estudantes do 

em disciplinas do curso de pedagogia da Universidade Estadual de Goiás - Campus Formosa 

na construção de um projeto com a metodologia da problematização.  

 

Metodologia  

 

Esse relato de experiência pretende descrever a inserção da metodologia de 

problematização em disciplinas do curso de pedagogia da Universidade Estadual de Goiás - 

UEG. O trabalho com a metodologia de problematização iniciou-se no ano de 2016 com duas 

disciplinas e em 2017 esse trabalho foi ampliado em mais três disciplinas, e em 2018 mais 

quatro disciplinas o que caracteriza esse estudo como em andamento.  

O trabalho efetivamente iniciou-se em 2016 com a disciplina de Conteúdos e 

Processos do Ensino de Ciências para os alunos do 4o ano do curso de Pedagogia e Psicologia 

da educação para o 1o ano. Em 2017/1 o trabalho foi ampliado em mais três disciplinas no 1o 



 

semestre e mais três no 2o semestre, conforme descrito no quadro 1. Em 2018 acrescentou-se 

a disciplina de Diversidade Cidadania e direitos às já existentes (Conteúdos e processos do 

ensino de Ciências, História e matemática).  

 

Quadro 1 - Disciplinas do curso de pedagogia trabalhadas com a metodologia da problematização  

 

2016/1 2016/2 2017/1 2017/2 2018/1 

1. Conteúdos e 

Processos do 

Ensino de Ciências 

1.Psicologia 

da Educação  

1. Conteúdos e 

Processos do Ensino 

de Ciências 

1. Psicologia da 

Educação 

1 . Conteúdos e 

Processos do Ensino de 

História 

  2. Conteúdos e 

Processos do Ensino 

de História 

2. Educação e 

Diversidade 

2. Conteúdos e 

Processos do Ensino de 

Matemática 

  3. Conteúdos e 

Processos do Ensino 

de Matemática 

3. Conteúdos e 

Processos do 

Ensino de História  

3. Conteúdos e 

Processos do Ensino de 

Ciências 

    4. Diversidade 

Cidadania e direitos  

Fonte: dados organizados pelos professores. 

  

 Por tratar-se de um trabalho interdisciplinar, foi necessário que todos os professores 

entendessem os conteúdos dos demais, o que tornou possível a visão de conjunto sobre a 

temática da metodologia e as relações entre os conteúdos das disciplinas. Foram necessários 

exercícios constantes de leitura, a partir do olhar dos diferentes professores.  

Desde o ano de 2016 já participaram quase 500 estudantes do 1º 3º e 4º anos do curso 

de pedagogia. A carga horária de todas as disciplinas é de 72 horas com todas as aulas na 

modalidade presencial no período matutino e todas do curso de pedagogia. O planejamento 

das disciplinas foi feito em conjunto pelos três professores das respectivas disciplinas. A 

apresentação e em boa parte das aulas os três professores estiveram juntos, apresentando as 

disciplinas e participando ativamente das discussões com os estudantes. Por tratar-se de um 

trabalho conjunto foi necessário que todos os professores entendessem os conteúdos dos 

demais, o que tornou possível a visão de conjunto sobre a temática da metodologia de 

problematização. Foram necessários exercícios constantes de leitura, a partir do olhar dos 

diferentes professores. 

 

Resultados e discussão  

Será feita uma descrição da aplicação da metodologia de problematização em três 

disciplinas do curso de pedagogia. A ideia inicial foi partir de situações cotidianas do ensino 



 

das respectivas disciplinas nas áreas de ciências, matemática e história nos anos iniciais do 

ensino fundamental I, problematizando a realidade. 

 

Conteúdos e processos do ensino de História  

 

A disciplina de conteúdos e processo do ensino de História provoca certo 

“desconforto” em discentes do curso de pedagogia. A maioria dos estudantes afirma que se 

trata de uma disciplina “enfadonha”, “repetitiva” e “desinteressante”, tanto em seu conteúdo, 

quanto nas metodologias utilizadas nas aulas de História. Esta disciplina, no curso de 

Pedagogia, tem por objetivo principal, preparar os (as) futuros (as) professores (as) para 

trabalharem com a construção do conhecimento histórico nos anos iniciais do ensino 

fundamental.  

A abordagem restringe-se aos aspectos mais concretos na construção da noção de 

tempo no ensino fundamental, sem aprofundar nos elementos teóricos e metodológicos da 

dimensão da temporalidade, em função da limitação da carga horária da disciplina. O ensino 

de História, tanto nos anos iniciais, como em toda a educação básica, pela sua característica 

de abstração progressiva do tempo histórico, favorece as práticas docentes baseadas em 

desafios e situações problemas que privilegiem a experiência vivida das crianças. Contudo, os 

processos de ensino em geral são, na maioria das vezes, tratados como uma narrativa de fatos 

e dados tal qual na maioria das disciplinas onde “as aulas fundamentam-se, 

predominantemente, na comunicação do professor ao aluno, mediada quase sempre pelo livro 

e, algumas vezes, por outros recursos didáticos” (NOGUEIRA 2013 p. 01). Nessas condições, 

observamos que, particularmente nas aulas de História, os usos e abusos de aulas 

exclusivamente expositivas com o objetivo de simplesmente ‘passar a matéria’ como se 

apresentasse um monólogo diante de uma plateia silenciosa e apática. 

 Entre os principais desafios do professor de História no ensino fundamental, 

destacamos a necessidade de se conceber os estudantes como sujeitos históricos e, dessa 

forma, procurar partir sempre de sua realidade concreta para ensinar conteúdos de História. 

Nessas condições, a disciplina de conteúdos e processos do ensino de História foi organizada 

com a proposta de inserir, no primeiro momento, situações em que as estudantes do curso de 

Pedagogia pudessem investigar a percepção das crianças do ensino fundamental quanto a 

construção do raciocínio histórico e suas noções de tempo individual e tempo social, 

problematizando a partir da observação da realidade dessas crianças no ambiente escolar, 

conforme proposto por Berbel (1995, 2012).  



 

 A disciplina foi dividida em dois módulos. Foram propostas duas atividades 

investigativas no primeiro módulo e duas no segundo. Em cada um dos módulos o estudante 

deveria ir a campo coletar dados sobre a realidade da aprendizagem de crianças de 5, 8 e 10 

anos. A primeira atividade proposta diz respeito a noção de tempo histórico em sua dimensão 

individual. As duas primeiras atividades permitem verificar as formas como as crianças 

constroem a noção de tempo, identifica as relações necessárias para a construção da noção de 

tempo, e se o estudante tem ou não a reversibilidade de pensamento necessária a compreensão 

das dimensões temporais. As atividades subsequentes do segundo módulo se propõe a 

investigar, especificamente, a passagem da concepção de tempo individual para tempo social 

na experiência vivida da criança de 9 e 10 anos, objetivando compreender como as crianças 

assimilam e incorporam a dimensão do tempo coletivo, compartilhado em sua rotina diária. 

Nestes termos, a investigação envolve a capacidade de realizar raciocínios comparados de 

suas relações sociais de maneira correlativa e valorativa, quando considera essas interações a 

partir de si e em relação aos “outros,” ou quando percebe a experiência social a partir das 

ações dos “outros” e seus impactos em sua própria vivência simultânea.  

 Após a aplicação da primeira atividade com crianças, as estudantes ficaram surpresas 

com os resultados, verificaram que crianças de 8 e 10 anos ainda não haviam construído a 

noção de temporalidade, não percebiam a sequência cronológica de suas rotinas, além da 

perspectiva individual e tinham dificuldades até mesmo para diferenciar o “novo” do “velho”. 

A partir dessa constatação surgiram os seguintes problemas: “como as crianças constroem a 

noção de tempo?” “Como as crianças compreendem a “passagem” do tempo?” “Como as 

crianças constroem os conceitos temporais em sua dimensão individual e social?”  

 A construção dos problemas representou um desafio para os estudantes. Elas 

começaram a compreender que a metodologia de trabalho tradicional pode ou não garantir a 

construção da concepção de tempo.  

 Na apresentação da coleta de dados as estudantes inferiram que o conceito de tempo, 

não é passível de ser ensinado diretamente (visto se tratar de uma categoria de conhecimento 

que é, fundamentalmente, construído a partir da vivência concreta da criança sendo, portanto, 

empírico por excelência), uma vez que constituem parte do desenvolvimento, assim como a 

capacidade de compreender que a sua rotina se insere em uma configuração coletiva e 

socialmente definida através de negociação com as pessoas que participam de sua vida. Com 

surpresa verificaram que crianças de 05 anos são capazes de perceber a estrutura sequencial 

de sua rotina cotidiana, embora em uma perspectiva egocêntrica, individualista. 

 Após a elaboração dos pontos chaves a partir dos problemas, as estudantes foram para 

a terceira fase da metodologia da problematização que é a teorização. Durante a fase de 



 

levantamento das hipóteses as estudantes perceberam que as hipóteses que elas haviam 

levantado inicialmente não se confirmavam na teorização e que deveriam reorganizá-las. Essa 

fase foi de muito questionamento, pois perceberam que suas ideias iniciais não se 

confirmavam na bibliografia disponível sobre as temáticas em análise. Nessa fase as 

estudantes passaram a considerar a possibilidade de retornar ao ambiente da pesquisa e 

intervir efetivamente na realidade.  

 

 Conteúdos e processos do ensino de ciências  

 

 A apreensão demonstrada pelas estudantes com relação à matemática aparece também 

quando se trata dos conteúdos de ciências, principalmente os relacionados com à física e à 

química. Um dos motivos para isto pode residir nos primeiros anos de estudo, nos quais os 

conteúdos não foram trabalhados de forma adequada, o que acarretaria no agravamento da 

formação ao longo do tempo. No primeiro dia de aula, as estudantes já deixaram transparecer 

a preocupação com relação aos assuntos que seriam expostos na disciplina sobre conteúdos e 

processos no ensino de ciências. Esta disciplina visa preparar os estudantes de pedagogia para 

trabalhar temas que envolvam química, física e biologia.  

 A disciplina foi dividida em dois módulos. No primeiro módulo, foi trabalhado um 

tema estruturante na área de química, o ciclo da água. No segundo, foi elencado o tema tempo 

e espaço como tema estruturante. Em cada módulo as estudantes de pedagogia se dividiram 

em grupos. Cada grupo visitou um ano escolar, do primeiro ao quinto ano, para verificar a 

compreensão das crianças sobre estados físicos, transições de fase, as etapas biogeoquímicas 

que envolvem o ciclo da água, etc., através de um roteiro no qual as estudantes realizaram um 

experimento envolvendo os estados físicos da água. Durante as mudanças de fases as crianças 

eram questionadas sobre o que havia ocorrido, se elas já haviam visto água naquele estado na 

natureza. A sondagem se deu de forma a perceber o que elas sabiam e os fatos que elas não 

conseguiam explicar. A partir destas observações, vários pontos foram levantados, tais como: 

as crianças não realizavam experiências (práticas); havia somente o uso do livro didático para 

a explicação do fenômeno; e ausência de correlação teoria-prática-natureza.  

 A maior surpresa citada pelas estudantes de pedagogia foi o não entendimento da 

passagem da água do estado líquido para o gasoso por parte de todas as crianças entrevistadas, 

seguido do desconhecimento do calor. Portanto, estes dois pontos-chave foram escolhidos 

pela turma para serem trabalhados. Na terceira etapa, as estudantes fundamentaram suas 

observações por meio de livros do acervo dos professores, artigos, vídeos, etc. Foi reservado o 

laboratório de informática para os estudantes. O professor ficou a disposição dos estudantes 



 

nesse momento, forneceu esclarecimentos, interagiu com os grupos lançando contra 

argumentos, recomendando literatura, etc. 

 As estudantes de pedagogia, no passo seguinte, retornaram às escolas com o intuito de 

testar a hipótese de solução para os problemas que elegeram, fazendo o mesmo experimento 

de forma diferente. Neste momento, elas realizaram uma simulação do ciclo da água por meio 

do aquecimento do gelo contido em um recipiente transparente, tampado com plástico-filme. 

As crianças puderam perceber, através desse experimento, que a água não “desaparecia”, e 

sim, evaporava de forma lenta, associando o processo à formação das nuvens. Por fim, as 

estudantes apresentaram um relatório sobre o trabalho desenvolvido e, de forma geral, 

consideraram a metodologia importante para a proposição de alternativas para o ensino-

aprendizagem nos anos iniciais, haja vista que na primeira etapa do ensino fundamental as 

prioridades são o letramento e a matemática. Ainda assim, o pouco tempo dedicado ao ensino 

de ciências é usado de forma que as crianças não têm contato de fato com os fenômenos da 

natureza. A prática pedagógica para trabalhar esses conteúdos acontece de forma mecânica, 

com uma abordagem que enfatiza a memorização, sem despertar a curiosidade nas crianças, 

motivando seu aprendizado, muitas vezes impedindo que elas compreendam tais fenômenos. 

O segundo módulo ainda está em andamento, como as estudantes realizando as observações 

da realidade das crianças do 1º ao 5º ano escolar. 

 

Conteúdos e processos do ensino de matemática  

 

O ensino de matemática, seja nos anos iniciais, seja em toda a educação básica, pela 

sua característica de abstração, favorece a inserção de desafios, jogos, e situações-problema; 

contudo, o ensino é, na maioria das vezes, tratado como uma narrativa de fatos e dados tal 

qual a maioria das disciplinas. Predispor os estudantes a gostar da disciplina é o primeiro 

desafio a ser vencido. 

 No curso de Pedagogia a disciplina foi organizada com a proposta de inserir, no 

primeiro momento, situações, atividades e experimentos em que os estudantes pudessem 

investigar o pensamento da criança quanto à construção do pensamento lógico-matemático e 

levantar problemáticas a partir da observação da realidade. 

A disciplina foi dividida em dois módulos complementares. Foram propostas duas 

atividades investigativas no primeiro módulo e duas no segundo. Em cada um dos módulos, o 

estudante deveria ir a campo coletar dados sobre a realidade da aprendizagem de crianças de 

5, 8 e 10 anos. Após a aplicação da primeira atividade, as estudantes de pedagogia ficaram 

surpresas com os resultados. Verificaram que crianças de 8 e 10 anos ainda não haviam 



 

construído a noção de número, não percebiam a parte e o todo e tinham dificuldades até 

mesmo nas relações mais elementares de relacionar objetos numa relação termo a termo.  

A construção dos problemas representou um desafio para os estudantes. Eles 

começaram a compreender que a metodologia de trabalho tradicional nem sempre pode 

garantir a construção do número; já na discussão embrionária da realidade, os estudantes 

perceberam a necessidade de buscar formas alternativas ao modelo transmissivo. Com 

surpresa, verificaram que crianças de cinco anos são capazes de contar sequencialmente e de 

forma correta, mas podem desconhecer a conservação de quantidade. Esse fato representou 

novidade para todos os estudantes já a partir do contato inicial com a realidade. 

Na auto avaliação que os estudantes fizeram no final do semestre foi solicitado que 

estes apontassem os pontos positivos e negativos da utilização da metodologia. As respostas 

concernentes aos pontos positivos foram organizadas em quatro categorias: a) é uma proposta 

de solução de problemas, b) relaciona teoria e prática, c) me permitiu crescer como 

pesquisadora, d) é uma ferramenta no ensino da matemática.  

Alguns pontos negativos também foram mencionados pelos estudantes: a) é cansativo 

e dá trabalho, b) é complexo e dificil, c) foi pouco tempo para desenvolver o trabalho. Do 

total de estudantes que participaram 23 (70%) apontaram pontos positivos, distribuidos nas 

categorias assinaladas. Outros 12 (36%) apontaram pontos negativos. 

A seguir serão apresentados alguns excertos do discurso das estudantes quanto aos 

aspectos positivos e negativos da aplicação da metodologia.  

 A estudante “A” destacou como ponto positivo: “tive muita aprendizagem, 

compreensão e tomei gosto pela matemática, foram formas dinâmicas de trabalhar os 

conteúdos” essa mesma estudante destacou como ponto negativo, “o prazo de entrega do 

relatório final” 

Somente uma aluna não apresentou nenhum ponto positivo, somente negativo, todos 

os demais se manifestaram nas duas possibilidades, ou somente no aspecto positivo.  

A estudante “C” mencionou como ponto positivo “disciplina organizada, dinâmica e 

proporcionou fazer pesquisa de campo” e como aspecto negativo: “Acredito que no semestre 

poderia ser feito uma problematização, ao invés de duas, com isso teríamos mais tempo. No 

1° bimestre, levantamento da problematização, e no 2° bimestre, poderíamos colocar em 

prática as hipóteses confirmadas”  

A critica da estudante “C” está bem fundamentada na compreensão que essa teve do 

trabalho desenvolvido, a sugestão dela foi pertinente. O relatório conclusivo e apresentação 

das sequencias didáticas com intervenção na realidade ao final dos dois bimestres 

sobrecarregou os estudantes.  



 

A estudante “CC” afirmou como ponto positivo: “essa disciplina estimulou a nossa 

reflexão, nos fez ir em busca de meios que resolvam os problemas e nos trouxe aprendizado 

sobre o ensino da matemática de uma forma diferenciada”. Como aspecto negativo ela 

mencionou: “toma muito tempo e as vezes não conseguimos fazer com dedicação plena”.  

O mesmo sentimento de “C” verifica-se em “CC”. Ela percebe o valor da forma de 

trabalhar, a diferenciação com relação a outras disciplinas mas assinala o pouco tempo para a 

execução em especial do relatório final.  

A estudante “J” consegue verificar a relação entre teoria e prática: “pude ver toda a 

teoria que eu julgava “chata” e que não se aplicava ao cotidiano, na prática e foi 

surpreendente; a interação com as crianças”. Essa mesma estudante apontou como ponto 

negativo: “poucas aulas”.  

 

Considerações finais  

 

Os estudantes perceberam a metodologia como importante para relacionar teoria e 

prática, como uma ferramenta que podem dispor para o ensino nos anos iniciais e como uma 

estratégia metodológica de ensino e aprendizagem. Reconhecem como relevante, contudo são 

realistas ao ressaltarem as dificuldades encontradas. A metodologia torna-se relevante quando 

permite aos estudantes atribuir sentido ao objeto de conhecimento, percebe as relações entre a 

teoria e a prática, e busca atuar numa perspectiva transformadora.  
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