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PROVA ESCRITA DE MESTRADO 
 

CHAVE DE CORREÇÃO/RESPOSTAS ESPERADAS 
 
QUESTÃO 1 
 

Autores como Pozo e Crespo (2009), D’Ambrósio(1996) e Freire (2003) 
abordam questões curriculares em suas respectivas publicações. Pozo e Crespo 
(2009) e D’Ambrósio (1996), falam em especial sobre a diferença entre o 
currículo que o professor ensina e aquilo que os(as) estudantes aprendem. 
Estimulam, por exemplo, a aprendizagem por meio de investigações. 
Complementarmente Freire (2003) advoga que o ato de ensinar implica em 
pesquisar, investigar e que não este não pode se configurar em uma “educação 
bancária”. Enfim, eles apresentam concepções pedagógicas e metodologias de 
ensino as quais defendem ser mais significativas para os(as) estudantes. Sob os 
pressupostos desses autores: 
a) Apresente e reflita sobre as estratégias de ensino e de aprendizagem que 
Pozo e Crespo (2009) e D’Ambrósio (1996) apresentam para o conhecimento 
científico na Educação Básica.   
b) Discuta sobre as possíveis influências que essas estratégias têm, ou não, para 
uma educação libertadora e de autonomia do indivíduo, sob uma perspectiva 
freiriana. 
 
QUESTÃO 1 - Alternativa a) – RESPOSTA ESPERADA 
 

Os autores postulam que o ensino não deve ser estático e linear, pois a 
aprendizagem não é. Dessa forma, indicam estratégias que possam se coadunar 
com esse posicionamento. Citam em sua argumentação, alguns exemplos: 

- O ensino e aprendizagem por meio de Projetos; 
- O ensino por Descobertas;  
- Apresentar uma Situação-problema Inicial ao invés de uma definição; 
- Oportunizar condições para que os estudantes construam o 

conhecimento e não somente decorem o conhecimento; 
- O ensino expositivo não é ruim, mas deve ser melhor organizado, 

colocando como sugestão, aspectos relacionados à perspectiva ausubeliana da 
Aprendizagem Significativa; 

- O ensino por meio do Conflito Cognitivo, no qual é apresentado ao 
estudante uma situação contraditória que possa possibilitar uma mudança 
conceitual; 

- O ensino por meio de Explicações e Contrastes de modelos, no qual o 
aluno enfrenta problemas científicos em contextos diferentes e o papel do 
professor não é o de um cientista, mas de um auxiliar na reconstrução do 
conhecimento científico. 

Nesses contextos o professor assume múltiplos papeis como o de 
orientador, motivador, coordenador, observador, promovedor de oportunidades, 
dentre outros. 

Serão aceitas respostas de candidatos(as) que apresentem pelo menos 
duas estratégias, argumentando sobre elas de forma coerente e objetiva. 
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QUESTÃO 1 - Alternativa b) – RESPOSTA ESPERADA 
 

As propostas sugeridas pelos autores (tópico “a”) vem ao encontro da 
concepção pedagógica apontada por Freire (2003), pois permitem ressignificar 
o papel docente e discente no processo de ensino-aprendizagem. Noutras 
palavras, permitem romper com a concepção bancária de educação que 
corrobora a dicotomia entre o sujeito que ensina (professor) e o sujeito que 
aprende (aluno). As propostas indicadas pelas leituras dos autores 
(Aprendizagem por Projetos; Ensino por Descoberta; Ensino por Conflito 
Cognitivo) proporcionam em maior ou menor medida, algumas ideias presentes 
em Freire (2003), a saber: 

- A dialogicidade entre os sujeitos; 
- A problematização da realidade; 
- Processos de ressignificação da curiosidade ingênua tendo em vista o 

desenvolvimento da curiosidade epistemológica; 
- O desenvolvimento da compreensão de que mudar é possível; 
- A demarcação de intencionalidades no ato pedagógico de ensinar em 

que a realidade é problematizada. 
Nesse sentido, aprendizagem não se estabelece como uma atividade 

apenas de reprodução ou cumulativa, mas de formação integral do indivíduo, na 
qual ele pode melhor exercer sua cidadania, pois desenvolve a capacidade de 
reflexão. Elas proporcionam contextos de discussões sobre o respeito ao outro, 
a empatia, a preservação do meio ambiente, a ética, a cultura, o bom senso, 
dentre outras dimensões de uma formação libertadora. Então, tais estratégias 
podem sim, proporcionar, autonomia, confiança e o pleno exercício da cidadania 
do(a) estudante da Educação Básica e, em especial, na sua fase profissional, 
adulta.  
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QUESTÃO 2 
 

Para realizar uma pesquisa é preciso promover o confronto entre as 
evidências (informações coletadas sobre determinado assunto) e o 
conhecimento teórico construído a respeito dele. É igualmente importante 
lembrar que, como atividade humana e social, a pesquisa científica traz consigo 
inevitavelmente, a carga de valores, preferências, interesses e princípios que 
orientam o pesquisador. Discuta, com base em Lüdke e André (1996), Chalmers 
(1993) e Boaventura de Souza Santos (2006), as características do 
conhecimento científico, o que o demarca como diferente em relação a outras 
formas de conhecimento e como o fenômeno educacional pode ser estudado 
para além de uma abordagem meramente experimental. 
 
QUESTÃO 2 – RESPOSTA ESPERADA 
 

Características do conhecimento científico:  
 - O conhecimento científico, embora robusto, tem uma natureza conjectural; 
 - O conhecimento científico depende fortemente, mas não inteiramente, da 
observação, da evidência experimental, de argumentos racionais e do ceticismo; 
 - Não há uma maneira única de fazer ciência, isto é, não há um método científico 
universal, a ser seguido rigidamente; 
 - Pessoas de todas as culturas contribuem para a ciência; 
 - Novos conhecimentos devem ser relatados aberta e claramente; 
 - A construção do conhecimento científico requer registros de dados acurados, 
crítica constante das evidências, das teorias, dos argumentos etc. pelas 
comunidades de pesquisadores, e replicação dos estudos realizados; 
 - “Todo ato de pesquisa é um ato político”, já dizia Rubem Alves. 
 - Observações são dependentes de teorias, de modo que não faz sentido 
pensar-se em uma coleta de dados livre de influências e expectativas teóricas; 
 - Não existe neutralidade na pesquisa; 
 - Resultados da pesquisa são parciais e provisórios; 
 - A história da ciência apresenta um caráter tanto evolutivo quanto 
revolucionário; 
 - A ciência é parte de tradições sociais e culturais; 
 - Ideias científicas são afetadas pelo meio social e histórico no qual são 
construídas. 
 

Diferença em relação a outras formas de conhecimento 
 - Por exemplo, o conhecimento de senso comum se baseia na convivência 
familiar e social. Em geral surge de nossas interações do cotidiano; 
experiências/vivencias/observações de mundo. São informações sem 
embasamento científico, de caráter superficial/contextual; sem 
reflexão/coerência; não generalizável/ não sistemático/ilógico; é modo de pensar 
da maioria das pessoas. 
- Já o conhecimento científico se apresenta de maneira coerente, consistente, 
sistemático, faz uso de um método, é baseado em evidências, é testável, 
validado entre pares, baseado em teorias, fundamentado, de caráter provisório, 
é falível, passa por constante avaliação.  
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 Fenômeno educacional estudado para além de uma abordagem meramente 
experimental 
- O fenômeno educacional foi estudado por muito tempo como se pudesse ser 
isolado, como se faz com um fenômeno físico, para uma análise acurada, se 
possível feita em “laboratório”, onde as variáveis que o compõe pudesse também 
ser isoladas; 
 - O fenômeno educacional é complexo e envolve muitos contextos e variáveis; 
 - O estudo desta realidade complexa não se compatibiliza facilmente com a 
rigidez do esquema experimental; 
 - Nem sempre é possível um estudo analítico, do tipo quantitativo, que possa 
levar a um conhecimento total desses fenômenos; 
 - É muito difícil isolar todas as variáveis envolvidas e apontar quais são as 
responsáveis por determinado efeito; 
 - Porém, o estudo experimental em educação tem sua importância e sua 
utilidade quando aplicado dentro de seus limites naturais;  
 - Portanto, o esquema experimental pode ser útil em determinado estágio da 
pesquisa, mas é preciso ter a consciência dos limites em submeter a complexa 
realidade do fenômeno educacional a um esquema simplificador de análise; 
 - Soluções metodológicas na tentativa de superar algumas limitações da 
abordagem experimental: pesquisa participante, pesquisa-ação, observação 
participante, pesquisa etnográfica, estudo de caso.  
 
 


