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Resumo 

Os resultados das pesquisas em ensino frequentemente não chegam às escolas. Como reduzir 
a distância entre tais resultados e a prática em sala de aula? Este artigo descreve as reflexões 
de uma professora formadora durante uma investigação em que busca identificar as 
contribuições de uma pesquisa-intervenção-crítico-colaborativa na formação continuada de 
professores, com vistas a obter mudanças qualitativas na prática em sala de aula dos 
participantes, ao instigar a reflexão. Deste estudo participaram onze professores de ciências e 
matemática do 6o ao 9o ano, que foram convidados a explicitar suas concepções sobre 
construtivismo; a vivenciar a construção de seu próprio conhecimento sobre construtivismo; a 
planejar, implementar e avaliar projetos de ensino construtivista em suas salas de aula; e a 
apresentar os resultados encontrados, em relatórios de pesquisa.  

Palavras-chave: Formação de Professores. Pesquisa-ação. Pedagogia crítica.  

 

Abstract 

The results of research in teaching not frequently reach schools. How is it possible to reduce 
the gap between such results and school practice? This paper describes the reflections of a 
teacher educator during an investigation to identify the contributions of a collaborative critical 
action research to the teacher development programs, looking for getting qualitative changes 
in teacher’s school practice, by introducing constructivism. This study involved eleven science 
and mathematics secondary teachers which were invited to explain their conceptions of 
constructivism; to experience the construction of their own knowledge on constructivism; to 
plan, implement and evaluate constructivist teaching projects in their classrooms and to 
present their results in research reports.  

Key-words: Teacher education. Action research. Critical pedagogy. 
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Introdução 

Ao longo dos anos em que venho trilhando os caminhos da educação, uma preocupação tem 

sempre me acompanhado: o que fazer para revolucionar as salas de aula de forma a propiciar, 

aos estudantes, a apropriação significativa do conhecimento escolar sem fazê-los perder o 

brilho do olhar e, felizes e competentes, se tornarem cidadãos plenos? Buscando responder a 

esta indagação relato, neste artigo, exemplos de uma pesquisa-intervenção crítico-colaborativa 

realizada, tentando entender seu potencial para apoiar mudanças na escola. Também reflito e 

comento o papel do educador de educadores, a partir de excertos de algumas das discussões 

travadas durante um curso de formação continuada de professores, de entrevistas realizadas 

com os professores participantes, de projetos de pesquisa-intervenção desenvolvidos pelos 

professores cursistas e seminários em que foram apresentados os resultados encontrados, de 

forma a ilustrar as dificuldades enfrentadas e as estratégias utilizadas para lidar com elas. 

 

Clarificando os termos: pesquisa, pesquisa-ação, e pesquisa-intervenção-crítico-

colaborativa. 

 

Enquanto a pesquisa científica tradicional preocupa-se em descrever, entender e explicar os 

fenômenos, a pesquisa-ação envolve um ciclo de planejar-agir-observar e refletir sobre uma 

situação (LEWIN, 1946). São alvos da pesquisa-ação: o aperfeiçoamento da prática; a 

compreensão da prática pelos seus usuários; e o aperfeiçoamento da situação na qual a prática 

ocorre (KARR e KEMMIS, 1986, p. 165). Para Elliott (1992, p. 41) a pesquisa-ação é 

extremamente útil para ajudar os professores a refletirem sobre sua prática em sala de aula e 

introduzir mudanças. Sua metodologia não deve ser entendida como um conjunto de 

procedimentos mecânicos e técnicas padronizadas, mas como um núcleo de ideias dinâmicas e 

princípios que estruturam - mas não determinam - a pesquisa, para a compreensão de um 

processo pedagógico. Largamente disseminada na Inglaterra, Estados Unidos, Canadá e 

Austrália, debruça-se sobre a sala de aula, mas no meu entender, de uma forma pouco crítica, 

que não apresenta ameaça ao sistema estabelecido.  

Para Kincheloe (1993, p. 175) “a pesquisa é um ato cognitivo enquanto nos ensina a pensar 

em níveis mais elevados” e, por isso, sugere utilizar a pesquisa no ensino como uma estratégia 

pedagógica para ajudar os professores a romper a prisão do pensamento modernista. Para ele 

“a pesquisa-ação-crítica é uma extensão educacional lógica da teoria crítica e do 

construtivismo crítico” (p. 178-193).  
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Finalmente, a tradicional parceria entre o pesquisador e o professor nas escolas, parte do 

pressuposto que o primeiro vai gerar conhecimento que será assimilado pelo segundo. Nesse 

caso, caberá aos professores absorver, interpretar e aplicar este conhecimento nas situações de 

sala de aula (NICHOLLS, 1977). Por outro lado, uma pesquisa colaborativa, tem como 

pressuposto implícito que tanto professores como pesquisadores podem aprender uns com os 

outros e trabalhar em colaboração. Esta colaboração pode ser extremamente útil quando o 

pesquisador (de fora) ajuda o pesquisador de dentro (o professor) a pensar sobre sua própria 

prática.  

Por considerar que as transformações têm mais probabilidade de ocorrer quando os 

professores estão profundamente comprometidos com ela e porque o alvo desta pesquisa é 

investigar as formas de introduzir inovações duradouras nas escolas, a opção foi trabalhar com 

uma pesquisa-intervenção-crítico-colaborativa. (JÓFILI; WATTS, 1995). 

 

A pesquisa-intervenção crítico-colaborativa na formação continuada de professores 

Através de uma pesquisa-intervenção crítica me propus a verificar se uma metodologia 

baseada na pedagogia crítica proposta por Freire (GIROUX, 1993) e o construtivismo crítico 

poderiam ser explorados num programa de formação continuada de professores e se poderiam 

constituir alternativas viáveis para provocar mudanças nas “crenças” dos professores e nas 

práticas de sala de aula resultantes dessas crenças, resultando em avanços na aprendizagem 

dos estudantes. 

A pesquisa teve início com uma formação continuada dirigida a professores de ciências e 

matemática da educação básica e focando o construtivismo no ensino de ciências e 

matemática. Foi feita uma sondagem de expectativas sobre o curso e, especialmente sobre a 

metodologia a ser utilizada.  

No nosso entendimento a introdução do construtivismo na sala de aula exige a implementação 

de uma metodologia bastante diferente da tradicionalmente utilizada. Tentar modificar a 

prática dos professores apenas ‘ensinando’ o que é construtivismo não surte os efeitos 

desejados. É essencial que os cursistas experienciem a construção do seu próprio 

conhecimento e entendam como isto funciona, vivenciando-a. 

Foram escolhidos dois aspectos para serem examinados, sendo descrito como emergiram 

durante o curso. São eles: (a) o ensino crítico-construtivista e a problematização; (b) a 

construção social do conhecimento e as interações verticais e horizontais; 
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Ensino crítico-construtivista e problematização 

O desafio era realizar um curso crítico-construtivista e não apenas um curso sobre o 

construtivismo. Isto significava que eu teria de aprender a ser um professor crítico-

construtivista sendo de fato um. Ao mesmo tempo teria que enfrentar os desafios propostos 

por Freire (1996; 1986) isto é, ser dialógica, coerente, competente, tolerante, humilde. Falhar 

significaria o colapso de meus sonhos. A não concretização de minha utopia.  

Preparei o material que julguei necessário para as aulas. Iniciei propiciando um ambiente 

harmonioso, tranquilo, pedindo aos participantes para se apresentarem e, para contextualizar 

as discussões eles foram encorajados a partilhar suas preocupações com as práticas de sala de 

aula. Eu firmemente acreditava que no seu íntimo cada professor sabia o melhor caminho para 

promover uma real aprendizagem entre seus alunos. Estava também convencida de que se lhes 

fossem oferecidas oportunidades de trocarem experiências com os colegas num ambiente 

favorável, descontraído, expondo, comparando discutindo e defendendo suas crenças, eles 

poderiam aprender muito entre si. Como as boas experiências são facilmente assimiladas e 

podem encorajar mudanças na prática, todos os esforços foram dirigidos para assegurar um 

“clima” agradável para todos. Como regra nada era imposto, mas cada questão era discutida 

até se atingir um consenso.  

Os procedimentos metodológicos envolveram muitas interações horizontais (aluno-aluno), 

através dos trabalhos em pequenos grupos, complementadas por interações verticais 

(professor-aluno) na forma de discussões na sala de aula intermediadas por mim, como 

educador formador, para examinar os problemas, interpretações e soluções. Os professores 

foram encorajados a construir sua própria compreensão do que era construtivismo a partir das 

explicações fornecidas pelos seus colegas. É importante registrar que eu não era a única 

avaliadora do conhecimento construído na sala de aula. Por exemplo, os participantes 

usualmente prestavam atenção à fala de seus companheiros e minha intervenção não era 

requerida com muita frequência. Isto surgiu natural e rapidamente durante o curso uma vez 

que todos eram professores experientes.  

No primeiro dia eu iniciei com as seguintes questões provocativas: O que vocês entendem por 

"construir" conhecimento? Como vocês diferenciam “ensino por transmissão” de “construção 

do conhecimento”? Como vocês caracterizam a construção do conhecimento na sala de aula? 

Exemplifiquem. Vocês consideram importante a construção do conhecimento pelos alunos? 

Por quê? Como é possível essa construção? 



IV COLÓQUIO INTERNACIONAL EDUCAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE  ISSN 1982-3657 5 

Para ilustrar algumas das dificuldades enfrentadas durante o curso está transcrito abaixo o 

excerto de um diálogo. Ao responder a quarta questão, por exemplo, os participantes 

começaram a construir ideias sobre concepções alternativas, embora não conhecessem o 

termo. Quando eu expliquei isto para eles, Adriana, uma das professoras foi taxativa:  

 

Adriana Bem, eu não acho que a forma como Zelia (eu) introduziu o 
termo foi... muito construtivista.... 

Vania Mas ela só confirmou o que nós tínhamos dito! 
Adriana Sim, mas eu ainda acho que ela não agiu de uma forma muito 

construtivista! 
 

Isto me permitiu mostrar como era difícil um ensino crítico-construtivista, mesmo para mim 

que estava conduzindo o curso! Insisti na importância de selecionar bem as palavras para 

expressar precisamente o que queremos dizer. Se existe um termo novo que parece ser mais 

adequado, nós devemos estar conscientes dele mesmo não concordando com seu uso. Como 

“condutor” do curso era minha responsabilidade introduzir tais termos. Além disso, é crucial 

não confundir construtivismo com ensino não-diretivo. Frisei que esta é uma interpretação 

equivocada de construtivismo, que tem sido frequentemente confundido com “não 

diretividade” “não ensino”, mas apenas laisse-faire. Este fato pode explicar alguma resistência 

dos professores, em geral, em adotar o construtivismo. Na verdade, Adriana pode ter afirmado 

que eu não estava sendo construtivista porque intervi fortemente e dirigi a aprendizagem e isto 

conflitou com sua impressão de construtivismo como um ensino não-diretivo. 

Uma vez que nós estávamos tentando construir juntos, um caminho em direção ao 

construtivismo, era muito importante o feedback e a avaliação do grupo.  Assim, convidei-os 

para usar a situação acima para aperfeiçoar nossa compreensão do significado de ensino 

crítico-construtivista e de sua aplicação. 

Solomon (1993, p.89) enfatiza a importância da confirmação social (ou consenso) para a 

assimilação de novos conceitos e, ao mesmo tempo, como essa mudança pode ser lenta.  Ela 

exemplifica descrevendo como uma discussão em sala de aula sobre energia surgiu da 

seguinte pergunta: “Um pedaço de pão deixado sobre uma mesa tem alguma energia?” 

Um de seus alunos disse que o pão não tinha energia porque ele não podia “sair pulando”.  O 

grupo, como um todo, concordou, embora com a discordância de outro aluno cujo argumento 

- de que a energia está estocada no alimento - foi ignorado.  Dois anos mais tarde, o mesmo 

grupo, discutindo o mesmo tópico, agora concordou totalmente com a ideia de que a energia 
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está estocada no alimento e ignorou, desta vez, o argumento de que o alimento não teria 

energia. 

Este exemplo ilustra minha posição. Embora o ponto de vista de Solomon sobre o papel do 

professor não esteja claro, eu considero que a intervenção do professor é crucial para acelerar 

o processo. Este é o papel do ensino escolar de acordo com minhas leituras de Vigotski 

(2009). Freire (1993, 1994) e Snyders (1977) também enfatizam a responsabilidade do 

professor em conduzir o processo para garantir a aprendizagem do aluno. Para eles o ensino 

não-dirigido é por si mesmo irresponsável desde que implica a negação do intelectual como 

organizador. O dever do intelectual é preencher os espaços vazios onde sua intervenção é 

essencial. Sua intervenção, como organizador, não significa ser autoritário. Quando o 

intelectual não intervém, não dirige e distancia-se, a ação torna-se mero tumulto. (FREIRE, 

1993, p.46). 

A transcrição abaixo, da fala de uma das professoras, mostra o quanto estava vaga, para ela, a 

concepção de construtivismo crítico:  

É passar a mensagem para os alunos... E eles mesmos construírem uma ideia 
a partir do assunto que eu ensinei... (Ângela). 
 

De acordo com Ângela, a construção do conhecimento é responsabilidade dos alunos. O papel 

do professor é apenas transmitir. O dever do aluno é lidar com experimentar e compreender. 

Embora possa parecer correta, sua explicação de construtivismo é, em minha opinião, 

superficial. Parece uma lição “mal-aprendida”. Dá a impressão de que não é responsabilidade 

do professor preparar o terreno para os estudantes construírem seu próprio conhecimento. De 

fato, o professor tem um importante papel a cumprir.  Ele deve preparar o terreno para a 

construção dos estudantes e esta tarefa exige esforço, boa preparação e compromisso. Se for 

verdade que a construção do conhecimento é feita pelos próprios estudantes, é também 

verdade que ela não prescinde a responsabilidade do professor. Se fosse assim, o tradicional 

bom ensino seria suficiente. Muitas pesquisas têm sido conduzidas para compreender a forma 

como os alunos pensam e integram a nova informação, para instigar a busca dos professores 

por diferentes estratégias de ensino. Os sentimentos apresentados pelos participantes no início 

do curso podem ser melhor entendidos através do comentário de um das professoras sobre a 

metodologia: 

No começo eu achei estranho e difícil porque eu esperava encontrar toda a 
informação já pronta... Mas então eu me dei conta de que não era bem 
assim... Que nós próprios deveríamos construir nosso caminho... Eu estava 
um pouco desconfiada... Mas depois, progressivamente, me acostumei com 
ela (a metodologia construtivista). Foi bom porque depois eu me dei conta 
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disso. Eu acho que se nos tivéssemos começado da forma tradicional 
(transmissão) não creio que eu seria capaz de chegar à mesma conclusão 
(Ângela). 

 

Em sua avaliação do curso, outra professora disse: 

O valor do curso foi inestimável! Eu estava me perguntando… “Como será 
possível introduzir um novo tópico utilizando um enfoque construtivista?” 
Porque mesmo que eu tivesse uma ideia geral sobre o construtivismo o 
principal problema era colocá-lo em prática, implementá-lo. Mas durante o 
curso nós experimentamos isto. Nada veio pronto e assim… nós começamos 
construindo, passo a passo, a metodologia do curso (Rosa). 
 

Porque estava tentando intervir e problematizar todos os professores eu fiz muitas perguntas. 

A seguir estão alguns exemplos e excertos. 

Durante a última entrevista, perguntei a uma das professoras (Maria) o que ela pensava que 

aconteceria dentro da sala de aula se os alunos ficassem livres para falar e expressar suas 

ideias – mesmo um conceito "errado" ou uma opinião conservadora, e porque ela achava ser 

importante ter uma democracia emergente dentro da sala de aula. Ao questionar, eu estava 

provocando os professores a refletirem sobre suas ideias. Ela respondeu dizendo que 

acreditava ser importante para os alunos construírem suas concepções sobre vida e assim 

construírem seus próprios caminhos e que o professor deve estimular os alunos a investigar e 

expor suas opiniões. Ao estudar a história das ciências ela pôde constatar que seu progresso 

(da ciência) deveu-se à obstinação dos cientistas porque, no início, a aceitação das novas 

ideias não teria sido tão fácil. Existem inúmeros obstáculos a superar quando alguém traz uma 

nova ideia ou conceito, de forma que Maria acredita que a liberdade de expressão na sala de 

aula pode ser um incentivo à criatividade. Ela também acha que a decisão sobre o conteúdo a 

ser estudado deveria ser partilhada com os alunos. Neste caso, o professor deveria dedicar 

algum tempo para debater essa questão, mas não acha que isto demandaria muito tempo 

porque, se os alunos têm liberdade para expressar-se, isto aconteceria naturalmente. Ela 

considera ainda que o professor pode expressar sua opinião e tentar convencer os alunos, mas 

nunca impô-la, uma vez que esta atitude pode ajudá-los a tomar suas próprias decisões. Ela 

pensa ainda que, o conteúdo... o currículo, recebe influência da ideologia dominante: 

Por que os estudantes da classe trabalhadora têm que estudar certos 
conteúdos? Outros assuntos poderiam ser mais úteis… Se alguém pertence a 
uma classe particular isto não significa que ele deverá permanecer lá para 
sempre.  

Entretanto, ela considera que ao tomar certas decisões, mesmo de forma inconsciente, o 

professor pode contribuir para a manutenção do status quo. Finalmente, conclui: 
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Os professores devem ter a mente aberta. As informações estão disponíveis 
em todo lugar; rapidamente, então, eles deveriam preparar os alunos para 
começar a tomar decisões já.  
 

Em sua opinião o papel do professor envolve facilitar o processo de aprendizagem, empoderar 

o aluno e prepará-lo para tomar decisões.  

Apesar dessas ideias já a estarem preocupando há algum tempo, elas não estavam tão 

organizadas em sua mente como estão agora. Acredita que está mudando e abandonando 

alguns preconceitos devido a suas reflexões. Em sua opinião o processo de reflexão foi 

influenciado pelas interações sociais, pelos eventos ao redor do mundo e pelas contradições 

políticas. Como consequência do curso ela diz:  

Os debates entre professores com o mesmo background e experiência, estão 
conduzindo-me a enormes questionamentos sobre minha postura em resolver 
problemas, lidar com algumas situações e mesmo em procurar saídas 
(Maria). 
 

A avaliação de Rosa foi a seguinte: 

O curso provocou em mim uma porção de questionamentos e eu quero tentar 
novos enfoques em minha sala de aula. (Rosa). 
 

Outro momento em que problematizei os professores foi quando dei um feedback sobre seus 

relatos de pesquisa. Por exemplo, quando Rosana escreveu que se sentiu confusa – porque ela 

não sabia se deveria explicar, ou questionar os alunos para ajudá-los a construir seu próprio 

conhecimento – e decidiu então, explicar. Eu perguntei:  

Por que você não resistiu à tentação de “ensinar” nesse momento?  Estava 
com receio de que eles não chegassem às respostas corretas? Ou foi apenas 
força do hábito? 

 

Construção Social do conhecimento e interações horizontais 

 
O próximo aspecto a ser discutido é a construção social do conhecimento ou, como as 

discussões durante o curso ajudaram a clarificar e construir, coletivamente, um novo conceito. 

Por exemplo, lidando com as diferenças entre transmissão e construção, Adriana disse que, 

para ela, “transmitir” é passar adiante uma informação sem levar em consideração os 

conhecimentos prévios dos estudantes. Construir conhecimento com o aluno significa 

construí-lo partindo de ambos: de suas concepções prévias e do conceito científico. Outro 

professor (Vítor) acrescentou que quem constroi o conhecimento são os alunos porque o 
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professor pode apenas comunicar seu conhecimento. Os seguintes trechos de suas entrevistas 

podem ilustrar melhor este ponto: 

Vítor Para construir o conhecimento é necessário para aqueles que 
recebem a informação, ter alguma experiência prévia com ela 
para entender inteiramente os princípios. É necessário conhecer 
e experimentar para aprender. Se não compreenderem, não 
aprenderão. 

Adriana Você dirige os alunos, você os guia, induz, fornece-lhes dicas 
para sua construção... para eles tirarem suas próprias conclusões. 
Algumas vezes pode tornar-se difícil para eles atingirem 
sozinhos. 

Rosana Eu penso que dirigi-los é muito importante! 
Adriana Eu não estou certa disto. É como se você dissesse: Faça isto, 

faça aquilo! Não faça assim! Eu penso que seria melhor dizer 
“ajudá-los”. 

Rosana Bem, eu penso que seria melhor guiá-los. 
 

Devido à heterogeneidade das noções dos professores sobre construtivismo o debate foi 

interessante. Eles tinham muitas experiências para trocar. Explicando sua tentativa de aplicar 

um ensino construtivista durante lições de matemática, Carlos promoveu reflexão, dizendo 

que, primeiramente, através de discussão prévia na sala de aula, ele captou a visão geral de 

seus alunos sobre o tópico sob estudo. Por exemplo, se a lição é sobre "fenômeno", para 

aquecer a discussão ele pergunta: "O que são fenômenos?" Ele disse que os estudantes 

geralmente respondem: "É um fato extraordinário, raro, difícil de acontecer." Então ele 

escreve tudo o que os alunos dizem, no quadro. Ao ouvir, ele obtém um perfil geral da classe.  

São alunos que têm um nível muito baixo, outros que estão um pouco à frente e ainda outros 

que apresentam ideias mais elaboradas sobre o tópico em discussão. Com essa informação - 

i.e. o nível conceitual que eles têm, os diferentes estágios em que eles estão – ele intervém, 

dando sua própria contribuição. Sua suposição é que os estudantes têm uma boa compreensão 

sobre fenômeno e sobre universo… de forma que ele os ajuda dando os retoques finais no seu 

conhecimento. Entretanto, existem alguns tópicos, muito atuais, que são difíceis de serem 

construídos. Neste caso, o professor não pode esperar que os alunos aprendam por eles 

mesmos. 

Cada conceito tem uma história… então, por que não enfocá-lo com sua 
história, para facilitar a sua compreensão pelo aluno? Por que colocar o 
conceito diretamente, como fazem os livros-texto? 
 

A preocupação de Carlos era com a contextualização da nova informação para torná-la 

significativa para seus estudantes. Mais tarde a discussão voltou ao debate sobre como lidar 

com os conceitos alternativos. Eu intervi para explicar que embora diferente do conceito 
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científico, o ponto de vista do estudante não está necessariamente errado e que deveríamos 

primeiramente, desvelar seus conhecimentos prévios. De acordo com alguns pontos de vista 

(HEWSON e HEWSON, 1988, por exemplo) é crucial substituir as concepções alternativas 

pelos conceitos científicos. Expliquei que existem muitas maneiras de atingir isto. Uma forma 

é através do ensino tradicional, pela transmissão… i.e., pela imposição do novo conhecimento 

aos alunos, mas existem alguns problemas com esse enfoque. Forneci-lhes, então, um 

exemplo:  

Ontem, eu estava conversando com o Professor Antonio e ele me disse que 
recentemente estava na cozinha fritando batatas quando, subitamente, a 
frigideira com óleo incendiou. A despeito de seu conhecimento sobre o 
assunto (ele é físico), jogou água na frigideira para extinguir o fogo! E 
exclamava estarrecido: Como pude fazer isto? Apesar do conhecimento que 
tenho sobre o assunto, eu lancei mão de meus conhecimentos aprendidos no 
dia a dia (espontâneos) numa emergência! 

 

Este fato provavelmente ocorreu porque os conhecimentos prévios de Antonio sobre as 

propriedades da água para apagar o fogo (sem levar em consideração o tipo de fogo) estavam 

ainda presentes em sua mente. Eu completei:  

Este é o motivo pelo qual ensinar apenas dizendo: “O conhecimento correto 
é este!” não é sempre bem sucedido. Os pesquisadores estão tentando 
encontrar novos caminhos de ensino, que não se limitem a impor o 
conhecimento científico, mas que, em vez disso, busque elicitar os 
conhecimentos prévios dos alunos para compreender como eles percebem o 
problema. Igualmente importante é deixar claro para os alunos a forma como 
eles pensam para partilhar com eles a responsabilidade por sua 
aprendizagem. Reconhecer seus conhecimentos prévios torna mais fácil 
buscar alternativas de ensino, como por exemplo, o uso de contra-exemplos. 
Não seria melhor, apenas integrar ambos os conceitos?  
 
Adriana Isto é o que está acontecendo agora... 
Ênio Concordo. Nós tínhamos concepções prévias sobre o 

construtivismo e agora estamos comparando-as com as novas 
informações obtidas. Nós estamos realmente construindo um 
novo conceito sobre construtivismo. Estamos reformulando 
nossa compreensão sobre construtivismo. 

Marcos Então, os professores são apenas facilitadores da aprendizagem, 
não é mesmo? 

Zélia Bem... (risos). Vejamos! Quando aprendemos um novo idioma 
isto implica em esquecer a língua materna? Se assimilamos 
novas informações devemos aprender a lidar com todas elas! Em 
meu caso, eu tenho muitos conceitos alternativos em física, 
química... porque eles não fazem parte do meu principal campo 
de estudo. Se vocês me perguntarem sobre fenômenos que 
desconheço, provavelmente minhas respostas serão 
cientificamente incorretas. Então, o que devo fazer? Mudar 
minha mente e concordar com vocês mesmo que não 
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compreenda inteiramente? O que vocês acham? Funciona? E 
que tal tentar conciliar minha compreensão (incorreta, confusa) 
com a nova informação recebida do professor e tentar construir 
um novo conhecimento que faça sentido?  

Rosa Eu acho que isto acontece porque o conhecimento não está ainda 
completo. Existem muitos tendências em ciências e algumas 
deles são contraditórias. Não existe verdade inquestionável... 
Deveríamos analisar o conhecimento que temos e usá-lo como 
um ponto de partida para compreender o novo... 

Vania Eu penso que a melhor forma de entender o estudante é me 
colocar no seu lugar. 

 

Neste momento começamos a discutir as respostas que cada grupo deu para a questão do 

ensino construtivista. Juntos, tentamos construir um conceito elaborado, sobre ele. Foi muito 

interessante. Por exemplo, Adriana disse que na construção do conhecimento é importante 

utilizar os cinco sentidos: audição, visão, paladar, tato e olfato, porque eles são importantes 

para a construção do conhecimento, e acrescentou: 

Estudando o ar, nós não podemos vê-lo. Nós o sentimos, mas algumas vezes, 
não relacionamos brisa com ar. Assim, porque é invisível, os alunos tendem 
a repetir o que o professor diz, sem compreender. Entretanto, quando o 
professor conduz um experimento, o estudante pode “ver”. Por exemplo, 
compreender que o ar existe poderia ser facilitado se o professor soprasse 
dentro de um balão de forma que os alunos vissem que ele estava colocando 
“alguma coisa” dentro dele que o estava preenchendo. Poderia perguntar: O 
que está preenchendo o balão? Como se vê, os sentidos exercem um 
importante papel na compreensão de conceitos abstratos... 

Sandra, então, acrescentou: 

É muito difícil para o professor descer do pedestal para se colocar no lugar 
do aluno e tentar entender seu ponto de vista... 

Para ajudar a entender o contexto e sermos mais flexíveis, sugeri convidar alguns palestrantes 

para discutir conosco experimentos em química, física, biologia e matemática. Todos 

poderiam assumir o papel de alunos e, assim, entender melhor o seu ponto de vista. Houve 

acordo unânime e, então, seguiu-se a discussão sobre ensino construtivista.  

Durante as discussões, a troca de opiniões e o diálogo crítico deram espaço para reflexões e 

construções individuais. 

O próximo excerto ilustra como uma discussão em sala de aula pode contribuir para a 

aprendizagem. Carlos expôs sua forma de trabalhar. Seus colegas fizeram perguntas, 

expressaram suas dúvidas e, no fim, o saldo foi positivo. Quando a troca de opiniões ocorre 

entre pares estes se sentem mais confortáveis para serem críticos e discordarem do que se 
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fosse com o professor o que caracteriza as interações horizontais. (INAGAKI e HATANO, 

1983). 

Carlos Para sistematizar e aperfeiçoar o conhecimento prévio trazido 
pelos alunos, eu costumo oferecer atividades compatíveis com 
seus níveis conceituais.  

Rosa O que é nível conceitual? 
Carlos Os alunos costumam trazer para a escola os conhecimentos 

prévios que têm sobre os conceitos científicos. O que eu costumo 
fazer é localizar cada estudante dentro de um nível específico de 
acordo com o conhecimento que têm sobre o tópico em estudo. 
Enquanto professor devemos ajudar os alunos a aperfeiçoar seus 
conhecimentos respeitando o nível em que estão e trabalhar a 
partir daí para atingir os níveis requeridos; por exemplo: aprender 
a escrever seus nomes.  

Rosa Então, o professor identificaria o nível de conhecimento dos 
alunos sobre cada tópico do assunto e os guiaria para atingir os 
objetivos que ele quer?  

Carlos Não, não é “o que os professores querem”. 
Rosa Quando você disse que eles devem aprender a escrever seu nome 

você fixou um objetivo... 
Carlos Bem, não é exatamente o que “o professor quer” mas o que a 

“sociedade quer”.  
Rosa E o que a sociedade quer? 

 

Neste ponto a discussão levantou um importante aspecto a ser discutido posteriormente: o 

papel da sociedade na formatação da educação. Os comentários feitos por Marcos no próximo 

extrato mostram sua reflexão e sua linha de pensamento. 

Este processo é interessante porque nós (grupo junto) temos trocado ideias e 
estamos reorganizando-as… O ensino é da mesma forma. Entretanto, é 
essencial não esquecermos que os alunos na sala de aula estão esperando 
alguma coisa de nós... O conhecimento que eles trazem é básico e algumas 
vezes confuso. É nosso papel tornar o conhecimento científico fácil de 
entender.  

Algumas conclusões de meu estudo de caso 

A maioria dos professores apreciou o curso. Foram problematizados e aprenderam de forma 

significativa. A maioria também encontrou resultados positivos na aplicação de estratégias 

construtivistas nas respectivas salas de aula. 

Os alunos foram problematizados e tiveram a oportunidade de desenvolver seu próprio 

pensamento crítico e apreciaram também a experiência de ter lições com um enfoque 

construtivista. 

Apesar disso, alguns obstáculos permanecem. Por exemplo: Como obter o compromisso de 

todos os professores? Para reduzir a distância entre os resultados das pesquisas e as práticas 

nas escolas é crucial:  
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• Introduzir mudanças no currículo;  

• Melhorar as condições de trabalho dos professores;  

• Desenvolver formas construtivistas de avaliação;  

• Garantir mais recursos para a educação;  

• Reduzir o número de alunos por sala de aula. 

Acredito que meu pensamento crítico progrediu porque minha reflexão lançou luz sobre 

alguns aspectos da interação na sala de aula que de outra forma teriam sido negligenciados. 

Por exemplo, estou convencida que a discussão em sala de aula, frequentemente considerada 

desperdício de tempo, constitui-se, pelo contrário, em um passo necessário para o 

empoderamento dos participantes ao capacitá-los a expressar seu entendimento, promover o 

diálogo crítico e a aprendizagem significativa. 
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