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Resumo 

Este artigo tem por finalidade discutir dinâmicas de aprenderensinar na alfabetização a partir 

de uma experiência de pesquisa em uma escola pública carioca. Ademais, almeja 

problematizar a concepção hegemônica de ensino, propondo a assunção da concepção 

discursiva.  
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Este breve artigo tem por finalidade problematizar algumas afirmações com as quais 

nos deparamos recentemente em dois textos, os quais teciam fortes críticas ao que, na visão 

dos autores, seria o construtivismo ou ideias afins a ele. Trata-se dos textos A desconstrução 

do construtivismo, de Tomaz Tadeu da Silva, e O reino encantado do construtivismo, de 

Tânia Mara Tavares da Silva. 

Neles, os autores defendem ser o construtivismo uma tendência reacionária e 

psicologizante da educação, deixando de fora o caráter político desta última. Além disso, 

atacam a dimensão, segundo eles, individualista dessa “perspectiva de ensino”, não obstante a 

sua transformação em receita pedagógica. 

Ao nos debruçarmos sobre esses textos, entendemos que algumas críticas são 

pertinentes; nos perguntamos, entretanto, se os autores talvez não estão chamando de 

construtivismo as leituras muitas vezes equivocadas deste, realizadas e postas em prática em 

algumas escolas, e por isso não enxergam nessa proposta nada de positivo. Não obstante, 

desconfiamos muito da ideia da homogeneidade ser inerente à sala de aula, como defende 
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Tânia Mara Silva (1997). De que sala de aula estamos falando? A partir de que ponto de 

vista?  

Talvez, esta assertiva esteja subsidiada por uma concepção aprendida/apreendida de 

conhecimento, como nos salienta Sampaio (2008), uma maneira de ver altamente influenciada 

pela episteme moderna, segundo a qual tudo o que não pode ser regulado não é validado. 

Assim, tendo em vista ser o trabalho discursivo um processo de interação, de 

significação, no qual não se assume o equívoco do controle e da regulação, porquanto se saiba 

ser impossível esse tipo de padronização – as crianças não aprendem o mesmo ao mesmo 

tempo! (SAMPAIO, 2008; SMOLKA, 2008) – as críticas são construídas, enxergando aí uma 

vertente do construtivismo.  

Parece-nos que o entendimento da sala de aula como um espaço homogêneo 

escamoteia as relações de forças existentes aí, cerceia o entendimento dela como um lugar de 

manutenção do status quo, no qual pese sua força ideológica. Aliás, esse entendimento 

também deve ser complexificado, pois a escola também se consubstancia em um espaçotempo 

de resistência e emancipação, fato pelo qual se torna possível a emergência de novas formas 

de ver, as quais, embora ainda não hegemônicas, oferecem um olhar outro sobre a dinâmica 

do processo de aprenderensinar, possibilitando o surgimento de uma concepção diferenciada, 

que possa (ou ao menos tente) dar conta da complexidade da sala de aula e da construção do 

conhecimento. 

Essa desconfiança não se baseia apenas nas leituras com as quais dialogamos 

(ESTEBAN, 2008; SAMPAIO, 2008; SMOLKA, 2008), mas é reforçada pelas experiências 

vividas na pesquisa que vimos praticando, com nosso grupo de pesquisa. Trazemos uma 

delas, a da construção de uma câmara úmida, transcrevendo um relato presente no caderno de 

campo: 

 

A professora conversa com a turma sobre o Projeto Insetos e eles decidem 

construir uma câmara úmida para guardar e preservar os insetos. Assim, Ana Paula, 

a professora, mostra os materiais comprados para a construção da câmara às 

crianças e salientam a importância de registrarem a atividade por meio da escrita. 

Nesse sentido, ela pede para as crianças sentarem em círculo e, no centro, 

coloca uma folha de papel pardo, na qual começa escrever, junto com as crianças, 

que vão falando as letras das palavras, o motivo da construção da câmara úmida (a 

utilidade). 



Umas das crianças, Rafaela, que estava anotando algumas coisas em seu 

caderno, ao prestar atenção à escrita da professora, percebeu que esta começava do 

canto esquerdo da folha, então perguntou, apontando para este mesmo lado: 

- Tia, você começou desse lado? 

Como a professora não ouviu, ela tornou a perguntar e, com a resposta 

positiva, apagou suas anotações (que começavam no centro da folha) e retomou-as do 

canto esquerdo. 

 

Esse acontecimento dá algumas pistas para pensarmos sobre o processo de 

aprenderensinar e desdizermos algumas críticas tecidas à relação pedagógica pautada na 

discursividade, tendo a escrita como ponto de partida para o trabalho em sala, porquanto, por 

meio do uso da escrita, sem imaginar a priori que conhecimentos poderia despertar nas 

crianças, a professora acaba incitando Rafaela a (re)ver sua maneira de escrever. 

Nesse movimento, a escrita da professora auxilia Rafaela a ampliar alguns 

conhecimentos seus sobre o ato de escrever, pois, embora já soubesse que, em nossa língua, 

escrevemos da esquerda para a direita, a menina parecia desconhecer a maneira como, 

usualmente, utilizamos a folha. Portanto, a ação de presenciar a escrita da professora não pode 

ser entendida como uma atividade passiva, porque, ao fazê-lo, a criança pensa e aprende sobre 

esse ato. 

Ademais, esse exemplo vai de encontro a mais uma crítica levantada por Tomaz Tadeu 

e Tânia Mara que, ao negligenciar quaisquer variâncias entre a concepção discursiva, 

alicerçada em Vygotsky e Bakhtin, e o construtivismo, afirmam ser mais um ponto negativo 

dessas perspectivas a ausência de sistematização quanto ao conteúdo a ser trabalhado. Mas, 

perguntamos: trabalhar os conteúdos garante a aprendizagem? A construção da câmara úmida 

é uma perda de tempo na qual não se trabalha nenhum conteúdo? 

Acreditamos, pelo contrário, que trabalhar os conteúdos para dar conta de manuais e 

exigências não garante o aprendizado, sobretudo se a relação de ensino não se consubstancia 

em um processo significativo. Por outro lado, a prática discursiva também não o garante, mas 

abre possibilidades de relações menos assimétricas, nas quais se incite a autoria de fala e 

pensamento. 

Aliás, ao fixarmos o foco nos conteúdos, elegendo-os como mais importantes, 

acabamos por tolher práticas mais significativas, porque focadas no acontecimento, nas 

situações colocadas pelo cotidiano (ARAÚJO, 2008). No exemplo da construção da câmara 

úmida, a professora cria, ao contrário, um ambiente alfabetizador onde são trabalhados vários 



conteúdos: leitura, escrita, uso da folha etc., mas sem fazê-lo de forma estanque, sem sentido, 

desconectada da dinâmica cotidiana. 

O trabalho pedagógico da professora, do qual esse relato é um exemplo, se inscreve 

por meio de uma concepção em cujo bojo está a assunção do conhecimento e do ambiente 

alfabetizador como histórica e socialmente dados (idem), motivo pelo qual a reificação dos 

conteúdos, como ideal para todos, é problemática. É interessante tomarmos os acontecimentos 

como possibilidades, partir das experiências, das excitações dos nossos alunos/as; se aprender 

certos conteúdos é direito dos alunos/as, também o é aprendê-los de forma contextualizada e 

crítica. 
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