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RESUMO:  
Este estudo, decorrente de um trabalho de conclusão de curso, buscou ressaltar a relação entre 
o discurso e a prática docente, enfatizando como os professores têm compreendido a teoria 
construtivista sócio-interacionista e as evidencias da teoria em sua ação docente. Assim 
sendo, procuramos verificar a articulação entre a teoria que embasa a proposta pedagógica da 
escola e a prática docente. Na análise de dados focalizamos a análise a partir dos eixos: 
conhecimento dos professores sobre a teoria construtivista sócio-interacionista; compreensão 
do papel e postura do professor dentro desta abordagem; como é pensado e elaborado o 
planejamento das aulas; e o processo de avaliação da aprendizagem. Para reflexão, os 
resultados nos apresentaram dificuldades em articular o discurso com a prática docente. 
Palavras - chave: Construtivismo Sócio-interacionista; Prática Docente; Relação Teoria-
Prática. 
 

 

RESUMEN: 
Este estudio se originó de un trabajo de finalización de la universidad, querido subrayar la 
relación entre el discurso y la práctica docente, centrándose en cómo los profesores han 
comprendido la teoría constructivista socio-interaccionista y la evidencia de la teoría en sus 
clases. Por lo tanto, se verifica la relación entre la teoría que subyace en la escuela pedagógica 
y la práctica docente. En el análisis de datos nos centramos en el análisis a partir de dos ejes: 
conocimientos de los profesores de la teoría constructivista socio-interaccionista, la 
comprensión del papel y la postura del docente dentro de este enfoque, tal como está 
concebido y desarrollado la planificación de las lecciones, y el proceso de evaluación del 
aprendizaje . A fin de reflejar los resultados que ha tenido dificultades para articular el 
discurso y la práctica docente. 
Palabras - clave: Constructivismo Socio-interaccionista, Educación Práctica, Teoría y 
Práctica Relación. 
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Introdução  
 
 A preocupação com a relação entre teoria e prática na ação docente tem sido centro de 

muitas discussões no cenário educacional nas últimas décadas.  A propósito, essa relação 

teoria e prática é um tema que sempre foi recorrente na história e nas transformações do 

pensamento pedagógico, porém o que devemos atentar é que essa discussão da existência de 

uma binomia teoria-prática pode emergir de discursos dissociados da ação. É importante que 

tenhamos uma atenção cuidadosa para não se deixar dominar por uma tendência que consiste 

em enfatizar a teorização em detrimento da prática, nem vice-versa, ou seja, o mero ativismo. 

 Nessa conjunção compreende-se que, uma proposta pedagógica torna-se significativa 

quando consegue articular o aspecto teórico com o desenvolvimento da prática do professor. 

Para isso, faz-se necessário compreender toda diversidade inclusa nessa relação, 

principalmente, os desafios que fazem parte do complexo trabalho do profissional docente. 

 A escola durante muito tempo foi influenciada principalmente pelo pensamento das 

correntes ideológicas positivistas e empiristas e essa influencia pôde ser notada no 

desenvolvimento das práticas docentes. Entretanto, no século XX, mais precisamente a partir 

dos anos 1970, ganham visibilidade no Brasil duas teorias embasadas a partir de estudos 

psicológicos: a construtivista e a sócio-interacionista, transpostas para o cenário educacional a 

partir adoção de seus princípios fundamentais. 

 O construtivismo e o sócio-interacionismo são teorias que compreendem uma 

associação entre a psicologia genética de Piaget e a abordagem sócio-histórica de Vygotsky, 

unindo idéias que propõem uma nova concepção de como se dá o conhecimento, ao dizer que 

ele é uma produção individual, que envolve toda uma adaptação de elementos biológicos e 

uma mediação pela interação social. Por isso, é importante entender que essa teoria não foi 

desenvolvida exclusivamente para a educação, foram pesquisas da área de psicologia que 

estudaram o comportamento humano acerca da aprendizagem e do desenvolvimento. 

 A teoria construtivista associada a idéias de Piaget e de Vygotsky seria como uma 

reformulação do interacionismo de Kant, acrescida da visão genética (Piaget) e 

transformista/dialética (Vygotsky), pois, enquanto Piaget apresenta características oriundas do 

pensamento de Kant, Vygotsky apresenta relação com as idéias marxistas (MATUI, 1998). 

 Além da dimensão interacionista, o construtivismo embasado em Piaget apresenta sua 

essência biológica, em que o desenvolvimento é visto como um processo de adaptação. Já o 

construtivismo que parte das idéias de Vygotsky apresenta a dimensão histórica do sujeito e 
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cultural do objeto, atribuindo às mudanças históricas da sociedade consequentes mudanças na 

natureza humana (GOULART, 1995; MATUI, 1998). 

Ao pensar em estabelecer um conceito para o Construtivismo, pode-se correr o risco 

de identificar nas idéias de alguns autores a existência de vários construtivismos, e isso pode 

ocorrer em decorrência das idéias que autor vai relacionar ou privilegiar, no caso as de Piaget 

ou Vygotsky. Segundo Barros (1996), há outros pesquisadores além de Piaget que buscaram 

explicar as mudanças qualitativas observadas no desenvolvimento intelectual, por isso, 

existem outras teorias construtivistas além da piagetiana. Mas como ressalta Carretero (2002), 

a teoria pode consistir em “uma posição compartilhada de diversas tendências e pesquisas 

psicológicas e educativas” (CARRETERO, 2002, p. 10). 

 Buscando expressar as varias influencias que o construtivismo sócio-interacionista, 

evidenciando algumas correntes que influenciaram a construção da teoria, é importante trazer 

a concepção de construtivismo construída por Matui (1998). O autor discute as diversas 

concepções do pensamento tradicional e construtivista e busca articular estas as proposições 

de como se dá o conhecimento com as teorias psicológicas de Piaget e Vygotsky, ancorando-

se em fundamentos filosóficos a partir do interacionismo de Kant para criar um conceito da 

teoria, e a define dizendo: 

Assim, o construtivismo é uma teoria do conhecimento que engloba numa só 
estrutura dois pólos, o sujeito histórico e o objeto cultural, em interação 
recíproca, ultrapassando dialeticamente e sem cessar as construções já 
acabadas para satisfazer as lacunas ou carências (necessidades). (MATUI, 
1998, p. 46) 

Em uma reflexão sobre a teoria podemos caracterizá-la utilizando o pensamento de 

Coll e Solé (1998) quando diz que “a concepção construtivista não é um livro de receitas, mas 

um conjunto articulado de princípios em que é possível diagnosticar, julgar e tomar decisões 

fundamentais sobre o ensino”. (p. 10) 

A partir desses pensamentos, posturas docentes transformadoras surgiram na educação 

nos últimos tempos. Tais posturas consideram o aluno como sujeitos sociais, políticos, 

culturais e psicológicos, e destacam a importância de valorizá-lo segundo tais características 

por não conceberem uma escola democrática que seja dissociada delas. Pensamentos e idéias 

pedagógicas que valorizam essas questões são convergentes a muitos pressupostos do 

construtivismo sócio-interacionista.  

Um dos aspectos que nos motivou para o desenvolvimento da pesquisa foi a realização 

de estudos ao longo da graduação que possibilitou a percepção de que os princípios básicos da 

teoria construtivista sócio-interacionista tem se tornado cada vez mais comum como 
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orientação das propostas pedagógicas das escolas que atendem a modalidade dos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental, daí o desejo de compreender como os professores articulam 

princípios desta teoria na sua prática docente. Por isso, apresentamos como questão 

norteadora: Em que medida, os fundamentos teóricos apresentados na Proposta Pedagógica de 

uma escola que se define como construtivista sócio-interacionista, são efetivamente 

referenciados na prática dos professores? 

 Desse modo, nosso principal objetivo foi verificar a articulação entre a teoria que 

embasa a proposta pedagógica de uma escola e a prática docente. No intuito de alcançar esse 

objetivo maior, definimos objetivos específicos, assim, buscamos relacionar a articulação 

entre a proposta pedagógica da Escola - considerando às bases teóricas - com a prática 

docente em sala de aula; levantar o conhecimento dos professores sobre a teoria que embasa 

proposta pedagógica da Escola e a percepção do seu papel dentro desta e analisar o processo 

de planejamento das aulas dos professores. 

 Numa abordagem proposta pelo construtivismo que alia os estudos de Piaget e 

Vygotsky, observamos que a aprendizagem decorre do nível de desenvolvimento cognitivo e 

vice-versa. Por isso, ao pensar o ensino, partindo de pressupostos construtivistas, é importante 

valorizar esse aspecto, pois ele apresenta-se como essencial na hora elaborar uma proposta de 

intervenção pedagógica. 

 Outro fator importante presente nas discussões acerca do construtivismo sócio-

interacionistas é que a aprendizagem é uma construção interna que ocorre na interação com o 

meio, por isso, “não basta à apresentação de uma informação ao individuo para que ele 

aprenda, mas que também é necessário que a construa mediante sua própria experiência 

interna”. (CARRETERO, 2002, p. 42). Isso porque, o que temos observado nas idéias 

construtivistas é que “o conhecimento deve ser construído e reinventado, criado pelo aluno, e 

que o conhecimento não é “transmitido”, não é “revelado” ao aluno pelo professor”. 

(BARROS, 1996, p. 160) 

 Para Piaget, quanto para Vygotsky, a interação entre o sujeito e o objeto é o elemento 

fundamental no processo de construção e evolução do conhecimento e do próprio sujeito. Isso 

significa dizer, que é neste processo que se desenvolve uma aprendizagem significativa que 

envolve o progresso do sujeito e a apropriação do mundo. 

 Nesse sentido a avaliação da aprendizagem deve acompanhar o grau de significado 

que aquele conhecimento proporcionou ao sujeito, deve também, seguir um processo de 

incentivo a regulação e a auto-avaliação da aprendizagem e do ensino, pois, a avaliação do 

ensino e da aprendizagem deve ocorrer paulatinamente junta. E mais, na perspectiva 
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construtivista, a avaliação deve ser encarada como mais uma parte do processo de ensino e 

aprendizagem (BARROS, 1996; CARRETERO, 2002; MORETTO, 2010). 

 É claro para nós, como ressaltou Vygotsky (2000), que em qualquer situação de 

aprendizagem que a criança deparar-se na escola, haverá sempre uma historia anterior 

referente a ela. Isso significa dizer que antes de provocar uma situação de aprendizagem, o 

professor deve levar em consideração os conhecimentos prévios que o aluno possui. 

As mentes de nossos alunos estão bem longe de parecerem lousas limpas, e a 
concepção construtivista assume este fato como elemento central na 
explicação dos processos de aprendizagem e ensino na sala de aula. Do 
ponto de vista desta concepção, aprender qualquer um dos conteúdos 
escolares pressupõe atribuir um sentido e construir os significados 
implicados em tal conteúdo. Pois bem, essa construção não é efetuada a 
partir do zero, nem mesmo nos momentos iniciais da escolaridade. O aluno 
constrói pessoalmente um significado (ou o reconstrói do ponto de vista 
social (com base nos significados que pôde construir previamente. 
Justamente graças a esta base é possível continuar aprendendo, continuar 
construindo novos significados. (MIRAS, 1998, p.58) 

Daí, podemos constatar que em uma concepção de ensino que embasa uma prática 

com pressupostos construtivistas, planejar e aplicar uma aula consiste em pensar o sujeito da 

aprendizagem em sua complexidade, considerar os estágios de desenvolvimento cognitivo e 

de aprendizagem, valorizar os conhecimentos prévios, promover nos alunos a auto-regulação 

e auto-avaliação da aprendizagem, e considerar o erro como um elemento adicional ao 

processo de ensino e aprendizagem. Nesse planejamento, deve se estabelecer objetivos claros 

e possíveis, que considerem não apenas os conteúdos conceituais ou factuais, mas também os 

conteúdos procedimentais e atitudinais. 

Partindo dessa concepção de ensino é necessário, acima tudo, repensar o papel do 

professor, pois o professor que assume uma postura construtivista em sua prática pedagógica 

não abre mão de seu papel essencial na relação de ensino, mas reconstrói essa relação 

colocando-se como elemento participante e não determinante. O construtivismo não 

desvaloriza a ação docente, mas a resignifica. Dessa forma o professor assume o papel de 

preparar e mediar o melhor ambiente de aprendizagem. 

 
Descrição geral da pesquisa 
  

 Os procedimentos metodológicos utilizados na construção das discussões do tema 

desta pesquisa contemplaram os princípios e técnicas de uma abordagem qualitativa, mais 

especificamente, por meio de um estudo de caso. No que se refere aos fins, esse estudo se 

constituiu como exploratório-descritivo, pois envolveu levantamento bibliográfico da 
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literatura acerca da temática, entrevistas com pessoas que tem experiências práticas com o 

problema pesquisado e análise de situações que estimularam a compreensão da realidade que 

adentramos (MENESES e SILVA, 2001). Assim, os dados construídos pautaram-se em 

informações organizadas a partir de observação em sala de aulas e reuniões de ação 

complementar (AC) e entrevistas estruturadas com o coordenador e dois professores da 

escola. 

A pesquisa foi realizada em uma escola de um bairro periférico de Feira de Santana – 

BA. A escola foi fundada no ano de 1991, e a partir do ano de 2000 aderiu a uma proposta 

pedagógica com princípios construtivista. Para preservar a identidade dos sujeitos 

participantes dessa pesquisa, a escola pesquisa será chamada apenas de Escola e utilizaremos 

nomes fictícios para os professores (Ana e Gil), e como o Coordenador foi apenas um 

entrevistado, chamaremos de Coordenador mesmo. 

Para compreender e perceber essa articulação entre a teoria que embasa a proposta 

pedagógica da Escola e a prática pedagógica dos professores com dos dados coletados, 

identificamos quatro categorias: conhecimento dos professores sobre a teoria; compreensão 

do papel e postura do professor dentro de uma abordagem construtivista sócio-

interacionista; como é pensado e elaborado o planejamento das aulas; e o processo de 

avaliação da aprendizagem. 

Na análise consideramos os elementos citados pelos professores e coordenador 

entrevistados que englobam pressupostos construtivistas sócio-interacionistas e a postura 

docente observadas em sala de aula e durante o planejamento das aulas. Partindo dessa 

acepção, consideramos importante direcionar os dados coletados para as categorias eleitas a 

partir da recorrência de temas, como forma de organização do pensamento construído a partir 

da revisão bibliográfica, visto que as categorias que desenvolvemos são originadas da nossa 

compreensão sobre a teoria construtivista sócio-interacionista. 

 

Conhecimentos dos professores sobre a teoria 

 

O construtivismo sócio-interacionista é uma teoria que partiu de pesquisas 

psicológicas, e compreende uma nova concepção de como se dá o conhecimento. Nesse 

tópico buscamos apresentar como os professores compreendem os princípios dessa teoria em 

uma prática educativa, pois entendemos ser fundamental o professor estar munido de 

conhecimentos teóricos para desenvolver uma prática. 
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A respeito do conhecimento e entendimento dos professores sobre a teoria 

construtivista sócio-interacionista foi possível notar nas falas dos professores e do 

coordenador a apreensão de alguns dos pressupostos essenciais da teoria. Os professores da 

Escola falam do construtivismo sócio-interacionista com muito entusiasmo, e colocaram: “é 

trabalhar dentro da realidade do aluno, (...) o que na prática do dia-a-dia deles, eles sabem 

fazer” (Ana); “é uma teoria que tem origem dos estudos de Vygotsky, na qual o individuo 

interage com o meio externo, o social, para adquirir conhecimentos” (Gil); E o coordenador 

expõe que: 

E a nossa proposta é baseada no construtivismo sócio-interacionista, porque 
nós acreditamos que, o cidadão hoje tem que entender a sociedade. E esse 
conhecimento é construído através do contato com o outro e também com o 
objeto. (Coordenador) 

Na descrição realizada pelos professores sobre o que eles entendem da teoria, foi 

possível perceber uma compreensão lógica acerca do que ela sugere, por isso, destacamos 

nessas falas fatores como a interação com o meio (social e biológico) e o objeto como 

essencial para produzir conhecimentos, dessa forma, podemos notar um grau de entendimento 

dos professores dessa Escola sobre os princípios básicos da teoria construtivista sócio-

interacionista, pois nessa perspectiva:  

O conhecimento não é uma descrição de mundo, mas uma representação que 
o sujeito faz do mundo que o rodeia, em função de suas experiências na 
interação com ele. Dizemos, por isso, que todo conhecimento é uma 
construção individual, resultante da experiência do sujeito cognoscente, em 
sua interação com o mundo físico e social que o rodeia; isto é, todo 
conhecimento é uma construção individual mediada pelo social. (MORETO, 
2010, p. 43) 

A participação da teoria construtivista sócio-interacionista é apontada pelos 

professores como elemento significativo na aprendizagem de seus alunos, pois eles relatam 

que a teoria resignifica o papel do professor e também o papel do aluno, e observam como é 

diferente uma prática pedagógica tradicional de uma prática pedagógica orientada pelos 

preceitos construtivistas sócio-interacionistas. 

O sócio-interacionismo dá uma abertura para gente, porque parte do 
conhecimento prévio do aluno, então o aluno não chega aqui como uma 
tabula rasa como era no tradicional. E então a gente parte do pressuposto do 
que o aluno sabe, e aí que se é desenvolvida as atividades, então existe essa 
articulação. (Coordenador) 

A teoria traz pontos positivos para o aluno, e com ela o aluno só tem a 
ganha, porque ele pode interagir, colocar suas opiniões, ser sujeito na 
situação de aprendizagem, sujeito que pode agir, que pode se pronunciar 
(Gil) 

Em relação a teoria, eu tenho visto que quando eu pego um aluno em 
determinada serie no inicio do ano, que eu começo a observar como é que 
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ele está, que eu busco o tipo de atividades adequadas para ele, eu vejo o 
crescimento deles através de minha mediação, através do nosso trabalho que 
tem melhorado bastante. (Ana) 

 Analisando os discursos acima, podemos notar na fala desses professores elementos 

que fundamentam a idéia de construção de conhecimento defendida pelo construtivismo 

sócio-interacionista, eles relataram seu entendimento sobre a teoria, ao dizer que nela: “... O 

aluno pode interagir... ser sujeito na situação da aprendizagem...” (Gil); “... ele constrói o 

conhecimento dele...” (Coordenador); “... eu vejo o crescimento deles através de minha 

mediação... (Ana). 

 Organizando essas posições evidenciadas por esses professores acerca da teoria 

construtivista sócio-interacionista, podemos perceber uma conexão entre o que a teoria 

integralmente psicológica propõe e a transposição realizada para o contexto educacional, pois 

eles relacionam a importância do ser individual (psicológico) e social para uma significativa 

construção de conhecimentos, e faz em isso indicando elementos presente na prática docente 

por compreender que esses elementos requerem uma prática diferenciada, por isso, a crítica a 

epistemologia tradicional. Mas vale ressaltar, que esses professores não deixaram claro o que 

eles entendem como concepção tradicional, eles mencionaram alguns elementos que podem 

até fazer parte dessa concepção, mas sem articular com os fundamentos. 

 

Compreensões do papel e postura do professor dentro de uma abordagem construtivista 

sócio-interacionista  

 

A concepção construtivista da educação pressupõe uma nova abordagem do papel do 

professor. Diferente do que alguns críticos propõem (CARVALHO E LABURÚ, 2005; 

DUARTE, 1998), nessa concepção o papel do professor é bem definido. A função do 

professor nessa concepção envolve uma postura política de democratizar a construção e o 

saber humano e promover a interação entre o aluno e o objeto de conhecimento, por isso, “o 

papel de mediação atribuído ao professor vem resgatar a figura desse profissional, atualmente 

muito desgastada na sociedade”, (MATUÍ, 1998, p. 189) 

Na observação em sala de aula da prática da docente Gil era comum no 

desenvolvimento das atividades a orientação dos passos necessários para concluí-la, a 

professora sempre explicava uma etapa, deixava os alunos irem desenvolvendo sozinhos, e 

quando necessário ela intervinha fazendo mais orientações. Em uma atividade de produção de 

texto, a professora dava instruções de como fazer a atividade, recebia os alunos com duvida 

na mesa dela, e em alguns momentos se dirigia aos alunos que apresentavam dificuldades em 
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realizar a tarefa para acompanhá-los mais de perto e os ajudarem a descobrirem no que 

estavam tendo dificuldades. Ela indagava os alunos a apontarem seus erros ou etapas da 

atividade que não estavam desenvolvendo bem, e a partir disso, fazia com que os alunos 

melhorassem seu desempenho na atividade. 

A mediação funciona como um catalisador químico que, presente numa 
reação, facilita ou acelera e até mesmo possibilita essa reação. Ausente, 
retarda a reação ou esta pode até não ocorrer. Como mediador, o professor 
não se perde no processo, mas acelera e até possibilita a aprendizagem, 
respeitando a natureza do sujeito e do objeto e, principalmente, do processo 
de construção de conhecimentos. (MATUÍ, 1998, p. 188) 

 A compreensão do papel e postura do professor dentro de uma abordagem 

construtivista sócio-interacionista exposta pelos docentes da Escola, é que o professor que 

trabalha com os princípios dessa teoria deve ter uma postura mediadora dentro da sala de aula. 

Foi possível perceber no relato desses professores ao falar do papel da mediação, como uma 

postura docente comum a prática deles. 

Na minha pratica eu gosto muito de servir como mediadora do 
conhecimento, para que faça com que os alunos desenvolvam mais seus 
conhecimentos, que ele construa mais seu desenvolvimento. (Ana) 

O papel do professor é ser aquele professor mediador, que faça com que o 
processo de construção do conhecimento aconteça, e aconteça de forma 
gradativa. (...) Além de o professor ser um mediador, ele também direciona 
esse aluno para achar novos caminhos, novos rumos para a aprendizagem. 
(Gil) 

Nesses comentários observamos um esforço considerável em desenvolver uma postura 

mediadora e solidaria na sala de aula, pois os professores se mostram como elemento adjunto 

no processo de ensino-aprendizagem, e não como o centralizador e detentor de 

conhecimentos, até pelo contrario eles se apresentam como mais um aprendiz nesse processo, 

valorizando os conhecimentos construídos pelos seus alunos e abertos a aprendê-los. 

Em uma das observações realizadas das aulas, em que o tema abordado era a “Água”, 

a professora Gil procedeu a construção de conhecimentos dos alunos sobre o tema a partir de 

uma leitura compartilhada de um texto que apresentava conceitos e tipos de água, mas antes 

de ler e discutir diretamente um conceito, A professora indagava aos alunos sobre o que eles 

sabiam e sobre o que estava escrito no texto, ela também solicitava exemplos, e a exposição 

de causos que eles vivenciaram em relação ao conteúdo, e compreensão sobre os conceitos e 

se eles achavam aquilo importante para vida deles. Esse procedimento se baseia no 

interrogatório, que consiste em observar o que o aluno está fazendo, interrogando-o sobre o 

processo e associações que estão fazendo. 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 

 

10

Ao utilizar coerentemente o interrogatório em suas aulas, o processo de construção de 

conhecimentos torna-se mais significativo, porque com o artifício das perguntas o professor 

pode levantar e avaliar os conhecimentos prévios, apresentar um conteúdo e ir observando a 

compreensão desse conteúdo por etapas, e consequentemente, estará fazendo com que os 

alunos pensem, identifiquem o que sabem, o que estão e como estão fazendo e o que estão e 

como estão aprendendo. 

A ação pedagógica nessa mediação tem duplo movimento. Inicialmente, o 
que mais importa é a busca das “concepções prévias” dos alunos para que 
nelas o professor possa ancorar o processo de seu ensino. Assim, ao propor 
qualquer novo assunto, todo professor inicia perguntando o que os alunos já 
conhecem sobre o tema, Isto é, quais os fatos a ele relacionados e qual a 
linguagem já conhecida. Em seguida, apresenta o assunto novo, sempre 
relacionando com as representações que o aluno manifestou. (MORETTO, 
2010, p. 50-51) 

Ser mediador caracteriza-se como um princípio essencial da teoria construtivista 

sócio-interacionista, nesse papel o professor desenvolve sua aula e organiza suas estratégias 

de ensino a partir das posições prévias do entendimento do aluno acerca de um conteúdo ou 

procedimento, e dessa forma, o professor vai promovendo a interação entre o sujeito do 

conhecimento o objeto de conhecimento, mas sem esquecer que: 

Uma visão construtivista da aprendizagem sugere uma abordagem do ensino 
que oportunize aos alunos experiências concretas, contextualmente 
significativas, nas quais eles possam buscar padrões, levantar suas próprias 
perguntas e construir seus próprios molelos, conceitos e estratégias. 
(FOSNOT, 1998, p. 11) 

 Essa concepção compreende o aluno como sujeito ativo em seu processo de 

aprendizagem, por isso, ao pensar na aprendizagem e no ensino a partir dessa perspectiva, faz-

se necessário que o professor assuma seu papel mediador e esteja ciente que a experiências 

individuais dos alunos devidamente orientadas que desencadeará a construção de 

conhecimentos. 

Dessa forma, compreende-se que a relação entre ensino-aprendizagem na concepção 

construtivista se estabelece em compreender a função que cada elemento desempenha nesse 

processo, como cada função deve ocorrer, e, sobretudo como esse processo será desenvolvido, 

e é evidenciado na concepção construtivista que a construção individual contextualizada e 

devidamente mediada é o foco principal a ser desenvolvido nesse processo.  

Centrando maior atenção a essas acepções, faz-se necessário observar as falas dos 

professores da Escola. E entre os elementos que são essenciais da concepção construtivista 

foram evidenciados nos discursos dos professores a valorização dos conhecimentos prévios, a 

experiência individual e a mediação. 
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Esses três elementos (conhecimentos prévios, experiência individual e mediação) 

foram notados na prática observada em sala de aula. Quando trabalho o tema ”Água”, a 

professora Gil usou interrogatório para levantar os conhecimentos dos alunos sobre, depois 

fez suas intervenções e exposição do conteúdo a partir de uma leitura compartilhada, e depois 

solicitou dos alunos uma atividade individual na qual eles deveriam elaborar perguntas com 

respostas sobre o tema a partir do texto e da discussão realizada na aula, e durante essa 

atividade ela intercalou momentos de orientações para o grupo e orientações individuais. O 

que sentimos falta nesse processo foi uma avaliação dos conhecimentos prévios que os alunos 

trouxeram sobre o tema, a professora os ouviu, mas não deu magnitude aos elementos 

expostos pelos alunos, tanto que nem os anotou e nem enfatizou o interrogatório nas questões 

que os alunos levantaram. O interrogatório da professora focou mais no momento de sua 

mediação no que foi produzido na leitura compartilhada e na discussão. 

Dessa forma, é possível perceber que os professores entendem a importância desses 

três elementos, mesmo assim, na prática a relação necessária entre eles não foi desenvolvida 

de uma forma tão próxima aos princípios da concepção construtivista, e essa relação pode não 

ter ocorrido de maneira plena por não constar como objetivo desse professor em suas 

atividades de levantamento de conhecimentos prévios a avaliação dos mesmos. 

 

Como é pensado e elaborado o planejamento da aula 

 

O planejamento é uma etapa básica e intrínseca ao processo de ensino. Na concepção 

construtivista o ato de planejar envolve pensar no nível de desenvolvimento do aluno, nos 

objetivos a serem alcançados em cada atividade, na criatividade e adaptação que os 

professores empreendem ao elaborar uma atividade, na articulação entre conteúdos factuais, 

procedimentais e atitudinais, no aluno como sujeito de sua aprendizagem, na integração 

interdisciplinar e como procederá a mediação. 

 Os professores da Escola mostram-se preocupados com as atividades e os conteúdos 

que trabalham com seus alunos. Essa preocupação é manifestada na hora de pensar como os 

alunos vão lidar com o desenvolvimento de suas compreensões acerca do conteúdo, do 

desenvolvimento das habilidades e competências que são objetivadas em cada atividade. “Nós 

trabalhamos através de atividades diversificadas para o alunado (...), pensando no nível do 

desenvolvimento do aluno” (Ana). 

No planejamento é pensado também como o aluno vai desenvolver seu aprendizado. 

Os professores demonstram que precisam estimular os alunos a buscarem o conhecimento de 
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maneira autônoma, e que essa busca deve ser relacionada com os sentimentos dos alunos em 

relação ao que estão aprendendo, ressaltando o grau de satisfação que as atividades devem ser 

proporcionar ao aluno na construção de seus conhecimentos. 

Para planejar é preciso conhecer a realidade, o dia-a-dia dos alunos, para 
pensar o que a gente pode desenvolver. Porque nossa clientela é uma 
mistura, tem aqueles alunos que tem mais facilidade, e tem aqueles alunos 
que tem menos facilidade de aprender o conteúdo. (Ana) 

A gente planeja toda semana, e a gente tenta buscar coisas novas, atividades 
que levem o aluno a pensar, a ter vontade de buscar o conhecimento, a serem 
aulas prazerosas. (Gil) 

Observando o AC, identificamos que o nível de aprendizado é pensado e sempre 

citado na hora de planejar. Os professores pensam na possibilidade de aplicar uma atividade 

em sua sala de aula, abstraem e analisam se os alunos têm capacidade de desenvolver e 

articular com o conteúdo, e pensam também como seria feita a sua mediação. 

Como o nível de aprendizagem é privilegiado na hora de planejar, os professores 

buscam atividades que os alunos possam desenvolver com autonomia, partindo da idéia que o 

aluno precisa aprender a seguir os passos de sua aprendizagem sem depender totalmente do 

professor. Dessa forma, entendemos que a preparação do aluno ultrapassa o fazer apenas pela 

mediação, pois é necessário pensar que para acontecer uma superação do saber e fazer 

aleatório ou com apenas os princípios do senso comum, “o aluno deve se instrumentalizar 

com novos conhecimentos e técnicas (MATUI, 1998, p. 200), e é importante para que isso 

aconteça o professor propiciar ao aluno atividades que estimulem essa busca. 

Na hora de planejar estavam evidentes duas posturas entre os professores da Escola, os 

professores do 5º ano, por exemplo, pensam primeiro nos conteúdos e depois como eles 

podem ser desenvolvidos nas atividades, já os professores no 1º, 2º e 3º ano pesam primeiro 

nas atividades e depois nos conteúdos que podem ser envolvidos, buscando trabalhar em uma 

mesma atividade conteúdos complementares e interdisciplinares. 

A maneira de planejar apresentada por esses professores não estão vem articulados aos 

princípios construtivistas, pois em uma postura que se embasa nessa concepção é colocado em 

evidencia no primeiro momento, os objetivos que o professor deseja alcançar com a turma 

acerca do conteúdo programático, partindo primeiro de uma avaliação da situação dos alunos, 

para em seguida, traçar objetivos e metas a serem alcançadas. 

Entrar em aula com alguns (poucos) objetivos perfeitamente definidos é uma 
das condições para o sucesso no ensinar. Não só o professor precisa saber 
dos objetivos, mas seus alunos também (...). A definição clara e precisa dos 
objetivos de ensino prepara o processo de avaliação da aprendizagem. 
(MORETO, 2010, p. 57) 
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Logo, por não apresentarem no momento da observação um planejamento que 

privilegie os objetivos das aulas, os professores deixam lacunas do que eles almejam alcançar 

com as atividades e com os seus alunos, e deixam vagos também, quais os critérios que 

podem ser necessários para a avaliação da aprendizagem. 

 

O processo de avaliação da aprendizagem 

 

Em uma perspectiva construtivista sócio-interacionista, o processo de avaliação da 

aprendizagem é uma ferramenta a qual o professor poderá usufruir para diagnosticar a 

situação de seus alunos e a partir de então traçar metas para sua aprendizagem, isso significa 

dizer, por exemplo, que com a avaliação o professor pode ver o nível de aprendizagem de 

seus alunos acerca de um conteúdo e a partir dos resultados avançar em novos conteúdos ou 

traçar novas estratégias para desenvolver melhor a aprendizagem. 

Ao relatar sobre a avaliação, os sujeitos entrevistados a compreendia como um 

processo diferenciado se pensada a partir da concepção construtivista sócio-interacionista: (...) 

Nós avaliamos o alunos dia após dia e durante o ano inteiro (Coordenador). Avaliação é feita 

num processo continuado, (...) avaliamos as atividades do dia-a-dia do aluno para assistirmos 

o desenvolvimento dele (Ana). Minha avaliação está sendo processual e contínua, a cada dia, 

a cada momento, a cada atividade, eu estou avaliando meu aluno. (Gil) 

 A avaliação para ser construtivista sócio-interacionista precisa ser mediadora e (auto) 

reguladora, pois essa avaliação mediadora consiste em um monitoramento permanente por 

parte do professor a respeito do que o aluno está desenvolvendo em cada atividade realizada 

por ele, encorajando a reorganização do saber por parte do aluno, tendo como um dos 

princípios que o erro consiste em mais um momento no qual se oportuniza novas 

aprendizagens ainda mais significativas, pois, dessa forma o aluno pode aprender a partir de 

sua própria produção sendo orientado a avaliar seu desempenho e reconstruir seu 

conhecimento a partir de seus erros, podendo desenvolver a auto-reflexão comparando suas 

situações de aprendizagem. (MATUI, 1998; MIRAS, 1998; MORETTO, 2010) 

 Nas observações das aulas da professora Gil, foi possível observar uma postura 

mediadora na aplicação de suas atividades, mas o que aparentou é que essa avaliação se 

restringia ao desenvolvimento da atividade, como se ela acabasse em si mesma, a avaliação da 

seqüência das aulas parecia ocorre de forma superficial, pois os registros apenas eram escritos 

nos cadernos dos alunos, e em nenhuma das observações foi notado a professora utilizando 

esses registros.  
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 Em uma concepção construtivista que preconiza a avaliação mediadora faz-se 

necessário que essas observações sejam devidamente registradas para que nos 

desenvolvimento do processo seja realizado de maneira mais coerente o encorajamento a 

reorganização do saber para os alunos.  

 Ciente de seu papel mediador, consequentemente, o professor poderá desencadeará 

uma avaliação mediadora, pois torna difícil e incoerente conceber um processo pedagógico 

desvinculado ou diferenciado da avaliação, porque a avaliação faz parte desse processo, e 

desde quando o docente assume uma postura mediadora no ensino a avaliação torna-se 

inerente a essa postura. 

 

Considerações 

 

 Mesmo não ditando um método de como deve ser exercida a profissão docente, ou 

como o conhecimento deve ser produzido, a teoria construtivista sócio-interacionista nos 

apresenta princípios expressivos para essas ações. Assim sendo, é possível compreender qual 

postura o professor pode assumir em sala de aula e como os alunos podem aprender, como 

eles podem construir seus conhecimentos de forma significativa. 

 Como os princípios da teoria orientam, os professores buscavam assumir uma postura 

mediadora em sala de aula, mas essa postura foi notada apenas no desenvolvimento das 

atividades, como se as atividades tivessem um fim em si mesmas, perdendo o senso de 

continuidade e de relação entre os conteúdos aprendidos e os necessários a aprender. Por 

exemplo, a professora acompanhava e orientava todo desenvolvimento de uma atividade, mas 

ela não registrava o desempenho dos alunos, deixando lacunas para a avaliação.  

 Dessa forma, é notável que a postura mediadora na prática não abrange todo processo 

pedagógico, restringindo-se ao momento da atividade, pois, com base nas idéias 

construtivistas, entendemos que não seja possível praticar uma avaliação mediadora e 

processual que busca mediar e compreender um processo sem registrar e relacionar as 

atividades desenvolvidas. 

 Essas lacunas na avaliação acontecem desde o planejamento das aulas. Quando 

planejavam, os professores da Escola elaboravam suas aulas a partir dos conteúdos ou das 

atividades. Matui (1998) e Moretto (2010) nos orientam que traçar objetivos claros e possíveis 

é o ponto inicial para desenvolvimento de qualquer aula, por isso, quando adentrar na sala de 
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aula o professore devem ter objetivos definidos sobre o que pretende naquela aula, para que a 

partir destes possa avaliar sua ação docente e a aprendizagem de seus alunos. 

 Outro ponto que se evidenciou uma dissociação entre o discurso e a prática dos 

professores da Escola foi à questão dos conhecimentos prévios. Os professores relataram que 

valorizavam os conhecimentos prévios dos alunos, mas o que foi observado é que eles apenas 

os ouviam. Foi notado em uma das atividades o professor estimulando os alunos a dizerem o 

que sabiam sobre o conteúdo, e assim eles fizeram. Mas, na continuidade da atividade não 

houve uma relação articulada entre a mediação do professor, o conteúdo trabalhado e os 

conhecimentos prévios dos alunos, o que foi enfatizado no decorrer da atividade foram às 

dúvidas que os alunos tinham frente ao tema da aula, e não uma associação ou reconstrução 

de seus conhecimentos iniciais. 

 Até em seus discursos os professores deixaram vagos os procedimentos necessários 

para sua prática, pois se diziam mediadores, tal como orienta os princípios construtivistas, 

mas como essa postura era desenvolvida na prática, eles não souberam explicar claramente, e 

nas observações o que notamos foram algumas descontinuidades nesta postura, e essas 

ocorreram também no planejamento das aulas e na avaliação da aprendizagem. 

 Neste contexto, é perceptível lacunas entre o “dizer saber” e o “saber fazer” na ação 

docente dos professores da Escola, pois havia um discurso muito articulado com os princípios 

da teoria, mas na prática em sala de aula, os professores da Escola demonstraram que ainda 

precisam organizar melhor suas idéias acerca do construtivismo sócio-interacionista para 

empreender um “saber fazer” mais coerente com o “dizer saber”. 
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