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Possíveis abordagens à resposta a questão proposta no processo seletivo – PGECN 

 

Possível abordagem I:  

O método tradicional deve realmente ser o antagônico do método ativo? A escolha de 
uma é inevitavelmente contrária à outra? Levando em consideração a dúvida/pergunta 
levantada sobre os métodos ativos, o candidato pode discorrer em três linhas de 
pensamento. Defender os métodos como antagônicos, defender os métodos como 
complementares e não mutuamente exclusivos, ou focar nas vantagens e desvantagens de 
um dos métodos.  

 

Possível abordagem II: 

O candidato poderá discorrer sobre a possibilidade da mesma metodologia, em diferentes 
escalas geográficas, temporais, sociais, econômicas, e etc, ter diferentes resultados 
educacionais. Desta forma, não havendo contradições metodológicas na prática docente, 
mesmo que os fragmentos demonstrem uma oposição quanto a eficácia. 

 

Possível abordagem III: 

O candidato poderá discorrer sobre a possibilidade da mesma metodologia, em diferentes 
escalas geográficas, temporais, sociais, econômicas, e etc, ter os mesmos resultados 
educacionais. Desta forma, demonstrando que existem contradições metodológicas na 
prática docente e análise dos resultados. Podendo então definir que um método não deve 
mais ser utilizado por sua clara ineficácia.  

 
Possível abordagem IV: 
O candidato poderá discorrer sobre as metodologias (ativas e tradicional) por meio da 
pedagogia da pergunta, questionando se o método do ensino de ciências deveria ser o da 
pergunta, do questionamento, da dúvida, etc., pensando de um ponto de vista filosófico, 
uma retórica aristotélica. Seria conveniente pensar em metodologias para o ensino de 
ciências? A metodologia não deveria ser a da pergunta?  
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Possível abordagem V 

O Candidato poderá discorrer sobre a educação da pergunta, operando com uma educação 
que ensinasse a perguntar, a se espantar com o mundo, que cedesse lugar à curiosidade. 
Uma educação da pergunta em Ciências da Natureza, das descobertas, dos 
acontecimentos, das invenções, relacionando isso, aos diferentes modos de fazer docente. 
Argumentando que as práticas docentes são/podem ser permeadas com diferentes 
metodologias. 
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