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Boas perguntas são 
úteis para o 

aprendizado cristão
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1

A utilidade pedagógica de 
fazer e responder perguntas
Há um sentido em que ensinar e aprender equivalem a 
fazer e responder perguntas



❖ Perguntas são um recurso 
pedagógico bem barato, mas podem 
ser o item de mais valia para o 
professor 
❖ Sócrates: Maiêutica 
❖ Jesus usou perguntas em seu 

ensino (Jo 13.12): “Compreendeis o 
que vos fiz?” 

❖ Paulo: Introduzia tópicos com 
perguntas (e.g., Rm 9.14, 19-20)



❖ Boas perguntas tornam a aula 
participativa e produtiva 

❖ Perguntas podem ser usadas de 
formas variadas (p. 105) 

❖ Griggs lista 11 possibilidades de uso 
(p. 106)



2

Três tipos de perguntas
As perguntas não são todas eficazes. O bom professor 
formula três tipos básicos de perguntas



Informação

Análise Pessoal



Taxonomia do domínio cognitivo

Avaliação

Síntese

Análise

Aplicação

Compreensão

Conhecimento



Conhecimento 

Processos que requerem que o estudante 
reproduza uma informação com exatidão



Compreensão 

O estudante usa uma informação original e 
consegue ampliá-la, reduzi-la, representá-la 

de outra forma ou prever suas consequências



Aplicação 

O estudante transporta uma informação 
genérica para uma situação nova e específica 



Análise 

O estudante separa uma informação em 
elementos e estabelece relações entre eles



Síntese 

O estudante reúne elementos de informação 
para compor algo novo que terá, 

necessariamente, traços individuais distintos



Avaliação 

O estudante confronta um dado, uma 
informação, uma teoria etc., com um 

critério ou conjunto de critérios



Taxonomia do domínio afetivo

Caracterização

Organização

Valorização

Resposta

Receptividade



Receptividade 

Acolhimento ou aquiescência. O 
recebimento de um valor sem qualquer 

ação em resposta a ele



Resposta 

Ocorre uma resposta em referência a um valor 
imanente à instrução



Valorização 

O valor é internalizado (consistência, 
persistência, persuasão)



Organização 

O estudante reinterpreta o valor 
comunicado na instrução à luz de outros 
valores análogos ou antagônicos (análise 

de diferentes ângulos de valor)



Caracterização 

O valor passa a ser uma tônica no 
comportamento global do indivíduo. Ele passa 
a ser identificado pela sua comunidade como 

um símbolo ou representante do valor



Perguntas de 
informação
Baseadas em fatos 

Restritas (pouco espaço para debate) 

Respostas certas e erradas 

O uso excessivo cria um ambiente de 
“prova oral” 

Úteis para rever assuntos estudados  

https://loja.editora.unb.br/produto/810/taxonomia-de-objetivos-educacionais,-a-ed--2


“
”

–Jesus, Marcos 10.2-3

2 E, aproximando-se alguns fariseus, o 
experimentaram, perguntando-lhe: É lícito ao marido 

repudiar sua mulher? 3 Ele lhes respondeu: 
Que vos ordenou Moisés? 



❖ Onde Jesus nasceu? 
❖ Qual o nome do imperador que 

decretou o recenseamento dos judeus, 
nos dias do nascimento de Jesus? 

❖ Os magos do oriente visitaram Jesus 
no dia/noite de seu nascimento? 

❖ Os magos eram reis? 
❖ Quantos magos visitaram o menino 

Jesus? 

Restritas Respostas verificáveis, certas ou erradas

Mais fáceis de fazer de improviso



Perguntas de análise

Baseadas em conceitos 

O aluno reflete, interpreta, imagina 

Mais de uma resposta apropriada 

Interação, discussão, estímulo

 

https://loja.editora.unb.br/produto/810/taxonomia-de-objetivos-educacionais,-a-ed--2


❖ O que você acha que o nascimento de 
Jesus em Belém nos ensina sobre o 
ser de Deus? 

❖ Qual a utilidade de sabermos que 
Jesus nasceu na época do imperador 
César Augusto? 

❖ Em sua opinião, qual o significado da 
adoração dos magos?

Convite a uma resposta pessoal

Possibilidades de respostas diferentes, mas apropriadas



Perguntas pessoais

Baseadas em experiências, crenças, 
sentimentos e valores 

O aluno reflete e aplica o que 
aprendeu à sua própria vida 

Mais de uma resposta apropriada

 

https://loja.editora.unb.br/produto/810/taxonomia-de-objetivos-educacionais,-a-ed--2


❖ Deus foi fiel, cumprindo a promessa 
do nascimento de Jesus em Belém. 
Você pode mencionar alguma 
promessa da Palavra de Deus que já 
foi cumprida em sua vida? 

❖ Qual valor tem, para você, a 
informação de que Jesus nasceu 
pobre e entre gente humilde? 

❖ O que mais chama sua atenção, no 
relato do nascimento de Jesus?

Conexão entre a Escritura e a vida do aluno, hoje

As perguntas não podem ser invasivas; os alunos devem se sentir à vontade



“
”–Jesus, Mateus 21.24-27

24 E Jesus lhes respondeu: Eu também vos farei uma pergunta; se 
me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço 

estas coisas. 25 Donde era o batismo de João, do céu ou dos 
homens? E discorriam entre si: Se dissermos: do céu, ele nos 

dirá: Então, por que não acreditastes nele? 26 E, se dissermos: dos 
homens, é para temer o povo, porque todos consideram João como 
profeta. 27 Então, responderam a Jesus: Não sabemos. E ele, por 
sua vez: Nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. 

Perguntas de informação podem incentivar análise



“
”

–Jesus, João 11.25-26

25 Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. 
Quem crê em mim, ainda que morra, viverá; 26 e todo 

o que vive e crê em mim não morrerá, eternamente. 
Crês isto? 

Perguntas de informação podem ser pessoais



Boas perguntas exigem 
preparação
É essencial que os professores 
planejem suas perguntas 
cuidadosamente

 

https://loja.editora.unb.br/produto/810/taxonomia-de-objetivos-educacionais,-a-ed--2


3

Dez orientações para a 
prática da arte de fazer 
perguntas



1

2

3

4

5

Faça mais perguntas 
abertas do que fechadas

Faça somente uma 
pergunta de cada vez

Faça perguntas ao 
grupo todo

Dê retorno depois que 
um aluno responder

Prossiga com perguntas 
de sondagem

6

7

8

9

10

Depois de perguntar, 
faça silêncio

Use o estilo de consulta, 
não de interrogatório

Encoraje os alunos a 
formular perguntas

Evite repetir a resposta 
dos alunos

Receba as respostas 
como se fossem um 
presente



1 Faça mais perguntas abertas do que fechadas

Sim ou Não

Jesus nasceu em Belém?

Jesus nasceu em Belém. 

O que isso nos ensina sobre a fidelidade de Deus?

Afirmação

Pergunta de análise

Perguntas fechadas têm seu lugar



2 Faça somente uma pergunta de cada vez

É possível viver em santidade hoje? Se 
é possível, porque não praticamos a 
santidade? Quais são os principais 

obstáculos à santificação?

O perigo da sobrecarga de perguntas



3 Faça perguntas ao grupo todo

A partir deste exemplo de Daniel, 
como vocês acham que deve ser o 

envolvimento do cristão com a 
política? 

Toda a classe é “colocada contra a parede”



4 Dê retorno depois que um aluno responder

É isso mesmo Jubenaldo! Você percebeu 
a importância deste ponto: é impossível 

ser cristão sem amar os irmãos.

Incentivo a novas respostas



5 Prossiga com perguntas de sondagem

Ótimo. É isso mesmo. Jesus nasceu em 
Belém cumprindo uma profecia de 
Miqueias 5.2. O que isso nos ensina 

sobre as profecias do AT?

Uma resposta gera outra pergunta, expandindo e aprofundando a reflexão



6 Depois de perguntar, faça silêncio

O que Paulo quer dizer com esta afirmação, em 
Romanos 4.3: “Abraão creu em Deus, e isso lhe 

foi imputado para justiça”? Esta foi uma 
questão importante para a reforma e houve um 

importante debate sobre isso em Heidelberg. 
Aliás, Heidelberg é uma cidade lindíssima, com 

um castelo que vale a pena visitar. E o castelo 
fica na rua Bolsus Narus 17…

A pergunta se perde no amontoado de palavras seguintes



7 Use o estilo de consulta, não de interrogatório

O tempo e o modo (Ec 8.5-6)

O ambiente de aprendizado não pode ser constrangedor 

A maneira como a pergunta é formulada e 
proposta deve comunicar nosso interesse 

em ouvir as ideias do aluno



8 Encoraje os alunos a formular perguntas

Alunos devem ter liberdade em perguntar

A pergunta de um 
aluno esclarece 

os demais

Temos de desconstruir a ideia errada, de 
que perguntas atrapalham a aula

O envolvimento 
dos alunos vale a 

pena

Classes que perguntam 
exigem mais dos 

professores



9 Evite repetir a resposta dos alunos

Muitos professores têm o hábito de repetir o 
que os alunos disseram e isso se torna irritante

O perigo dos ruídos na comunicação

Repetir respostas pode ser útil



10 Receba as respostas como se fossem um presente

Responder perguntas envolve risco 

Mesmo discordando da resposta, ou tendo de 
corrigi-la, o professor deve proceder de modo 

a motivar o aluno que respondeu

A reação ruim a uma pergunta pode inibir uma classe definitivamente

Alunos que respondem devem ser motivados



Concluindo



❖Fazer boas perguntas abre 
espaço para extensão e 
aprofundamento do aprendizado 

❖Os alunos precisam de um 
ambiente que lhes permita 
perguntar 

❖Professores são desafiados a se 
aperfeiçoar por classes que 
fazem perguntas



Na Escritura, Deus 
ensina fazendo 
perguntas. Professores 
eficazes formulam boas 
perguntas para 
estimular e favorecer o 
aprendizado



Oração final
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