
 

 

 

 

 

 

   Aprendizagens ativas: Problematização e  

         Construção de Conhecimentos 



 

Tematização 

 
• Educação escolar: perspectivas 

 

• Saberes docentes e contexto socioeducacional 

 

• Pedagogia e perspectivas didáticas 

 

• Processos de aprendizagem e práticas educacionais 

 

• Dos princípios e dos fundamentos às práticas pedagógicas 

 

 

 

 

 



                                                                                      Perspectiva      

             Como processo de inserção social:  

                    abertura de possibilidades 

                    construção de identidade 

                           emancipação 

                       inclusão/participação 

                       cidadania consciente                   EDUCAÇÃO ESCOLAR 

                                                                                      

 

              Construção de bases para: participação social 

                     -  Condições do contexto atual e futuro próximo 

                                 local – nacional - global    

 

               



   O QUE SE TEM REQUERIDO PARA A EDUCAÇÃO ESCOLAR? 

                                    

           Novas posturas na lida com os conteúdos do ensino 
     (Parecer CNE/CEB No. 7/2010 – Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica) 

                            (Parecer CNE/CP nº 15/2017 – Fundamenta BNCC) 

 

 

 Um novo modo de lidar com os conhecimentos                                                              D 

                                                                                                                                             O 

  Considerar os fundamentos disciplinares ao mesmo tempo que as                               C                       

     interfaces entre áreas de conhecimento                                                                         Ê 

                                                                                                                                              N 

  Não pretender anular as diferenças                                                                                 C 

                                                                                                                                               I 

  Estímulo ao protagonismo do aluno – autor/ator                                                              A 

 

 O trabalho em grupos – ação no coletivo - cooperação 

  

 Ampliação cultural geral e relativa aos processos escolares 

 

                         Leitura e escrita => base para todos os conhecimentos 

                                 Usufruir - Compreender – Interpretar => Agir 



 

PROFESSORES => Para desenvolver Processos Educacionais   

                                                                      Intencionais   

                                                                             e  

                                                                        Metódicos 

 

                                                                           Conhecimentos 

                                                                           Atitudes 

                                                                           Valores     

 

 

             SIGNIFICADO 

             SENTIDO SOCIAL                                  Equidade 

                                                                              Diversidades 

                                                                               Ética 

 

                                          ENSINAR EDUCANDO   

                                                                                              (CNE/CP Res. O2/2015)                    



• Saberes docentes: quais? 

 

• Demandas:  

     - Método pedagógico 

     - Atribuição de sentido e de significados: MAIS QUE SÍMBOLOS 

     - Atenção ao desenvolvimento da criança/adolescente => guia 

               

                              

                                             Domínio de variados Conhecimentos 

 

         Criar                         Fundamentos dos conhecimentos a ensinar 

                                              

       Relações                             Meios para propiciar aprendizagens 

 

     Pedagógicas               

                                        O problema da reprodução sem compreensão 

 

 

 



 

 

 

 

          Construção de perspectivas PEDAGÓGICAS 

 

 

                                UMA PEDAGOGIA 

 

 

 

               Compreensão integrada/interdisciplinar 



 

 

 

 

Marc Bru (2006, p. 4) 

 

“... A pedagogia é uma praxiologia entendida como uma entidade constituída por uma rede de 

interdependências entre a prática (em seus aspectos produtivos), a práxis (em seu projeto de 

transformação) e a teorização ( na sua tentativa de inteligibilidade da ação educativa). 

 

                                                                         PRÁXIS 

                   EDUCAÇÃO         PEDAGOGIA          AÇÃO          REFLEXÃO       

                                                          METODOLOGIAS 

                                                                        

                                                                   

                                                                  



 

 

 

 

 

 

 

 

                        APRENDIZAGEM 
 

 

 

 

 

 



   QUALQUER PROCESSO DE APRENDIZAGEM?.... 

 

             Adestramento – Condicionamento - Habituação 

                    Inculcação – Doutrinação – Instrução                ?????? 

 

         Aprendizagem pela Ação – Problematização – Confrontação 

                   Compreensão – Mutação – Flexibilidade cognitiva 

 

 

(A)  Avanços na compreensão dos processos de aprendizagem e  o  

       papel dos contextos sociais, culturais, educacionais 

                           - a memória e a motivação 

 

(B) A movente situação sócio-histórica que vivemos e  onde os  

      conhecimentos avançam e a educação escolar se situa  

                                                  

                                         

                                      OUTRAS PERSPECTIVAS  EDUCATIVAS 



 

                            PROTAGONISMO E PARTICIPAÇÃO 

 

 

Emergência mais forte nas pedagogias a partir de meados do século XX 

 

 

A abordagem de pedagogias ativas: lastro muito anterior – séc. XIX –          

                                                                                    --  Anos  iniciais XX           

 

 

                        Dewey, Decroly, Claparede, Montessori,  Freinet... 

 

               Helena Antipoff, Anisio Teixeira, Fernando de Azevedo, Lourenço Filho, 

               Manoel Bonfim, Paschoal Lemme, Paulo Freire... 

 

 

 

 



 

Jerome Bruner (1998) – Atos de significado: muito além da 

                                                  revolução cognitiva 
 

 

        A natureza da construção do significado, sua constituição cultural e o papel  

                         essencial que desempenha na ação humana 

 

Como os seres humanos interpretam seu mundo e como nós interpretamos seus atos 

 

 

 

                                            Derivativos para a Educação 

 

Informação e processamento da informação  x polissemia e conexões metafóricas e  

                                              conotativas – ambiguidades – “vaguezas” 

 

                         A importância do perguntar/ buscar/agir para compreender 

 

A mente no sentido de estados intencionais como intenções, compromissos, crenças, o  

                            desejar, o entender, o captar um significado 

 

Conexão do homem com a cultura – produção coletiva no coletivo – compartilhamento 

 

                    Aprendizagem e narração => Educação => Envoltório social 

 

 



 

 

 

 

 

 

DOS PRINCÍPIOS E DOS FUNDAMENTOS 

 

             ÀS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

 



• Altet (1997) 

 

     Metodologias centradas nos Alunos e Metodologias centradas na  

                                               Aprendizagem 

 

 

(A) Metodologias centradas nos alunos 

  

Finalidade é o desenvolvimento dos alunos enquanto pessoas: levar em  

   conta as motivações e interesses (cultura/linguagem) 

          

          - Ovide Decroly: pedagogia dos centros de interesse 

             Motivação dos alunos – um tema -  percepção dos laços entre os  

             diferentes saberes – conceitos => elaboração compreensiva => 

                                                           => elaboração de diferentes materiais 

        

         - Célestin Freinet: “tateio experimental” – o aluno aprende por sua   

            própria atividade – motivação interior - o obstáculo e a pesquisa – erros  

            e acertos – o debate – o processo dialético recursivo - aluno tomar a  

            palavra: importância da comunicação/ obstáculo epistemológico 

                                  

                                                            => conhecimento 

 

 



 

(B) Metodologias centradas na aprendizagem 

 

 Interesse nos processos que são acionados quando o aluno está   

    aprendendo e às condições que devem ser propiciadas para que o aluno  

    progrida e construa conhecimento 

      

 Professor:  - despertar a curiosidade dos alunos – levar os alunos a se 
expressar sobre ele, perguntar, inventar, dizer o que pensa, trocar e elaborar 
com os pares;  

                      - mediar trocas, propor buscas; distribuir tarefas; aproveitar o 
trazido, selecionar, esclarecer, colocar dúvidas construtivas, extrair conceitos, 
ajudar à reelaboração 

                     - criar situações que provoquem os alunos a atuar de diferentes      
modos: pesquisar, entrevistar, desenvolver projetos, ensaios,experimentos, 
etc. 

-                   - estimular a utilização de variados modos de expressão: escrita, 
desenhos, diálogos, teatral, midiático (vídeos, fotos, organização de arquivos 
virtuais, portfólios...) 

-                   - enfeixar compreensões atuando dialogicamente 

 

 



Nas relações criadas: 

 

           - criança/adolescente assumir riscos intelectuais, fazer, refazer, o que contribui  

                  para aguçar a curiosidade e perseverar na atividade 

          -  deixar, estimular buscas: encontros, desencontros, erros: desenvolvimento da  

                    autoconfiança 

          - cometer erros e ter fracassos é parte importante do processo de aprendizagem  

 

  A importância: 

 

 - do trabalho conjunto: tomada de decisões/ escolhas 

 - de emergirem divergências, consenso, vibração ante aos resultados; inquietação,  

   agitação, um pouco de dispersão, expressão de sentimento 

 

              Professor => ajudar a desenvolver, nos alunos, as emoções que auxiliam o 

                                    aprendizado 

                               => estar atento aos dizeres, expressões e gestualidades que o 

                                     aluno apresenta nas variadas vivências experienciadas, 

                                     em relação à diversidade cultural 

 

                                               

 



 

 

 

 

 

 

    DOIS EXEMPLOS 



 

• MÉTODO DA DESCOBERTA PELA OBSERVAÇÃO 

                 - abordagem preliminar – foco - interesse  

                 - disposição de meios materiais diversos: alunos/professor 

                   - situações: reais, relatos, documentos, etc., simulações 

                   - da observação geral à análise 

                   - busca/introdução de informações/conhecimentos 

                   - grupos com acompanhamento 

                   - liberdade de movimentação - autorregulação 

                   - documentar o trabalho realizado 

                   - “livro da vida”(Cousinet); livro do vivido; jornal do vivenciado 

     

     Papel do professor 

      – introduzir o assunto (usar vários meios, imagens, por exemplo) –  

    dialogar - levantar conhecimentos prévios, opiniões, etc, - despertar a curiosidade –  

    estruturar/criar os meios – acompanhar/monitorar de modo sensível o trabalho dos  

    alunos – oferecer apoios em impasses complexos (não solução) – atenção aos  

    progressos dos alunos e suas formas de agir e pensar - apreciações 

 

 

 



 

• MÉTODO DA INVENÇÃO PELA EXPERIÊNCIA 

            - projetos: motivados – decididos e projetados no coletivo em coparticipação 

            - grupos/coletivo: importância das trocas 

             - papel da ação -  função/fim 

             - tarefas reais /fazer algo (relativo a um assunto curricular – ex.:- 

                modelagem; miniaturar; horticultura; jardinagem; criar um jornal, uma     

                  associação, uma cooperativa; planejar e realizar uma reunião; cozinhar algo;  

                  realizar experiência em laboratório...) 

             - refletir/dialogar sobre os fazeres, dificuldades, obstáculos, decisões, ideias  

                surgidas; levantar hipóteses; testar hipóteses... 

             - busca de informações/conhecimentos/ triagem 

             - solução/soluções para dificuldades e obstáculos 

             - regulação pelo coletivo 

             - atividade coletiva organizada em modo cooperativo 

             - finalização: diversas possibilidades 

 

Papel do professor: construir ambiente para trabalho cooperativo – estimular – apoiar –  

dialogar – acompanhar, mediar conflitos cognitivos e outros, mostrar-se cooperativo,  

atento, comentar, apreciar 

 



 
 

 

Mais recentemente: 

        

 

      Perspectivas sócio-históricas/socioculturais/na vertente construtivista 

        

      Pedagogia histórico-crítica 

       

      Teorias da atividade 

        

 

 



 

 

 

 
• Fernando Sabino sobre a certeza:  

“De tudo ficaram três coisas: A certeza de que estamos começando; a certeza de que 

é preciso continuar; a certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar. 

Portanto: Façamos da interrupção um caminho novo; da queda, um passo de dança; 

do medo, uma escada; do sonho, uma ponte; da procura, um encontro! ”. 
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