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Resumo 
Este trabalho denominado “ O impacto do ensino construtivista no processo de ensino e 

aprendizagem”, que teve o seu estudo de caso na EPF da Machava, no distrito da Matola no 

ano de 2019, com o intuito de analisar o impacto do modelo de ensino construtivista,  no 

contexto educacional,  Tomando como, foco  de referencia dimensional ou eixos na do 

desenvolvimento educacional no contexto de modelo do ensino construtivista  no qual depois 

d as apreciações e analise concluiu-se que este modelo possui algumas vácuos que necessitam 

de ser reajustadas pelas pessoas competentes conforme sugerido no capitulo V desde  de se 

apreciar a inserção  do ensino construtivista para assim oferecer quadros excelentes de 

formação de professore de educadores  para a construção e reconstrução de conhecimento para  

desenvolvimento do  ramo educacional e do pais , como forma de contribuir  para o sector 

educacional o governo e a sociedade em geral, foram encontrados os seguintes insucessos: não 

existências de aulas cientificas aos estudantes sobre o modelo de ensino que iram acompanhar 

durante a formação,  media adaptação/posicionamento dos professores ao modelo de ensino , 

fraca formação pratica  ao magistério que faca com quem os professores juntamente façam com 

que este modelo de ensino tenha melhor aplicabilidade educacional   QUAL É A 

METODOLOGIA USADA? 
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Abstract 

This work called “The impact of constructivist teaching on the teaching and learning process”, 

which had its case study at EPF da Machava, in the district of Matola in 2019, in order to 

analyze the impact of the constructivist teaching model , in the educational context, Taking as 

a focus of dimensional reference or axes in that of educational development in the context of 

the constructivist teaching model in which after the appraisals and analysis it was concluded 

that this model has some voids that need to be readjusted by the competent people as suggested 

in chapter V since the insertion of constructivist teaching is appreciated, thus offering excellent 

training frameworks for teacher educators for the construction and reconstruction of knowledge 

for the development of the educational sector and the country, as a way of contributing to the 

educational sector. government and society in general, the following failures were found: 

existence of scientific classes to students on the teaching model they will accompany during 

the training, media adaptation / positioning of teachers to the teaching model, poor practical 

training to the teaching profession that makes with whom the teachers together make this 

teaching model better educational applicability 
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I. Capítulo . INTRODUÇÃO 

No presente capitulo foram desenvolvidos  que conduziram a realização deste trabalho de 

maneira cientifica, e objectiva, com Objectivo de trazer enfoque o tema de abordagem, visando 

assim descrever os problemas que fazem-se sentir na educação através do tema  e o almejar do 

alcance dos  objectivos do tema , não como forma de conclusão do curso mas sim como parte 

e integrante de sugestão  de amenização dos problemas educacionais em Moçambique; 

FALTAM ELEMENTOS 

 

1.1.Introdução 

 A Presente monografia designa-se a educação pra professores e estudantes para o ensino 

básico  tem como tem: o impacto do ensino construtivista no nível básico no processo de ensino 

e aprendizagem esta pesquisa é originaria de estagio integrado realizado na Adpp- Escola de 

formação de professores do futuro – Machava de natureza Qualitativa  em Maputo durante 3 

meses  no curso de Pedagogia Ministrado no  Iset-Ow, instituição filiada pela Adpp- 

Moçambique  com o intuído de fazer uma avaliar e refletir o impacto deste modelo de ensino 

implementado actualmente nas escolas moçambicanas, com  vista a promover o melhoramento 

do processo de ensino e aprendizagem . 

Tendo em conta que este modelo de ensino trata de Paradigma actual da educação O  modelo 

ensino convida o aluno a ser o intermediário da sua própria aprendizagem participando 

ativamente criando assim oportunidades de experimentar , fazer pesquisas em grupo, estimular 

duvidas e criar raciocínios novos entre outros procedimentos que a partir desta Acão, prevê-se 

que pode melhorar PEA e a produção de conhecimentos novos. 

 

O modelo de Ensino construtivista outrora chamado ensino centrado no estudante constitui um 

dos Projectos quinquenais do Governo Moçambicano desde 2015 pela Inde no Plano curricular 

de Formação de professores do ensino primário e educadores de adultos, Inde- No 

cumprimento deste ditame constitucional, no Programa Quinquenal do Governo (2015-2019), 

uma das acções prioritárias é “fortalecer a formação, valorização e motivação dos professores 

no sistema da educação”. Por seu turno, o Plano Estratégico da Educação (2011-2016) 

preconiza, de entre as suas prioridades, a reformulação do curso de formação de professores 

do Ensino Primário e educadores de adultos, cujo objectivo é formar profissionais 
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competentes, científica e pedagogicamente, comprometidos com a promoção e o 

desenvolvimento integrado das capacidades e atitudes que viabilizam a utilização dos 

conhecimentos nas mais diversas situações que abrange aos estudantes do nosso grupo algo 

que constitui a nível Básico portante Moçambique passa por muitas reformas curriculares tudo 

no intuito de melhorar o processo de ensino e aprendizagem e assim garantir qualidade; 

Para o exercício do Magistério e de educação qualificada de qualquer nível ou subsistema em 

Moçambique Existe a necessidade de da existência de uma formação solida teoria e praticas na 

vida de qualquer exercício profissional ou individuo. 

 Com vista e melhorar a compreensão e a ordenação desta monografia, foi dividida em três 

partes constituídas por capítulos a consignar: 

Fazem parte do trabalho os elementos pré-textuais a mencionar: declaração de Honra, Folha de 

aprovação, dedicatória, agradecimentos, resumo, Abstratc, Índice, lista de abreviaturas, índice 

de quadros e tabelas. 

Seguidamente desenvolveram-se os elementos textuais encontrados nos 5 capítulos com a 

Estrutura de introdução desenvolvimento e conclusão nomeadamente: Capítulo 1 (introdução-

onde faz-se a contextualização e estrutura do trabalho; Delimitação do tema- onde faz-se  a 

descrição geográfica do estudo, tempo;  Formulação do Problema- neste subcapítulo são 

descritos os fenómenos que levam a escolha do tema;  objetivos da pesquisa- aqui definiu-se 

os objectivos a serem alcançados sendo eles  a nível geral e específicos , hipóteses- neste 

deram-se respostas do problema levantado ; e Justificativa do tema- onde apresentou-se as 

razoes e a relevância da pesquisa. 

No Desenvolvimento são encontrados três (3) capítulos sendo: Capítulo II (Revisão da 

literatura- neste definiu-se as seguintes palavras chaves: aprendizagem, construtivismo, 

ensino; subdividido pelo marco conceptual onde aborda sobre os conceitos relevantes do tema, 

e o marco teórico onde encontramos conceitos e teorias que sustentam o tema. 

No capítulo III Metodologia de pesquisa- no seguinte abordou-se técnicas e procedimentos de 

pesquisa, baseando-se na Marconi e lakatos entre outros autores onde de forma objectiva fala-

se dos métodos e técnicas usadas para o alcance dos objectivos com os seguintes conteúdos: 

Descrição do local da  pesquisa, Abordagem metodológica, Amostragem, técnica de recolha de 

dados 
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No capítulo IV Apresentação e analise de dados aqui faz-se Apresentação dos dados colhidos 

compilação e cruzamento de dados encontrados durante a pesquisa e por fim do 

desenvolvimento ou dos elementos textuais encontramos o último capítulo o capito V no qual 

apresenta-se dos subcapítulos que são: Conclusão- onde apresenta-se as constatações da 

pesquisa do tema em estudo, e o de sugestões-   deixa-se se ficar ideias de melhoria através das 

constatações feitas. 

E por fim temos os elementos pois textuais onde enquadra-se a bibliografia os apêndices os e 

anexos como comprovantes   das informações adquiridas na pesquisa campo. 

 

1.2.Delimitação do tema:  O impacto do ensino construtivista no processo de ensino e 

aprendizagem. Estudo de caso ADPP Machava 15 de agosto (Ano de 2019/2020), no 

período das práticas Pedagógicas, com a duração de 3 messes entre o mês de agosto ao 

mês de novembro de 2019  

 

1.3.Problema: ate que ponto a implementação do ensino construtivista pode influenciar 

o processo do ensino e aprendizagem? 

 

1.4. Problematização: Moçambique e um país que se encontra em reformulação de 

politicas educacionais e currículos locais pois então existem variadas mudanças actuais 

como   a implementação do ensino centrado no estudante, a abordagem ensino centrado 

no estudante inclui substituir aulas expositivas por aprendizagem ativa, 

responsabilizando os estudantes por sua própria aprendizagem em ritmo pessoal e, ou 

usando aprendizagem cooperativa (em grupo). Onde a outra maneira de centrar o 

ensino no estudante inclui passar problemas abertos e do tipo que requer raciocínio 

criativo e critico, exercício de redação reflexivo envolvendo os estudantes em 

simulações e desempenhos de papeis, e é aqui onde mora a construção de 

conhecimento na liberdade e autonomia de ser criativo, na capacidade de raciocínio e 

reflexão e critica.  
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Mas na verdade a implementação deste ensino em Moçambique faz com que  alguns 

professores de alguma forma sinta-se  acanhados ao ver os estudantes a se desenvolverem 

talvez ate maioritariamente comparativamente a eles devem sempre pautar e objectivar melhor 

educação para os seus estudantes para que desenvolvam  melhor, e por esse sentimento 

(acanhados) excedem o seu posicionamento como professor fazendo com que o aluno se sinta 

oprimido e se ofusque na sala de aula comprometendo assim o processo de ensino e 

aprendizagem. 

 O ensino centrado no estudante pode de alguma forma ser interpretado mal tanto do lado dos 

professores assim como dos estudantes dos professores por ser uma situação atualmente 

vivenciada por alguns docentes que chegam nas salas de aulas assinam o livro de ponto e 

deixam os estudantes tentando compreender a matéria sem cumprir com o papel de orientador, 

para os estudantes e de sentirem tao autónomos da sua própria aprendizagem ao ponto 

decidirem adiarem a mesma não serem regulares na realização de tarefas exames ou estudos. 

1.5.Objectivos (Geral e Específicos)  

 

1.5.1. Objectivo geral: Compreender os fatores que fazem com que ensino 

construtivista influencie no processo de ensino e aprendizagem. 

1.5.2. Objectivo específico: identificar os efeitos da implementação do ensino 

construtivista no processo de ensino e aprendizagem. 

1.5.3. Objetivo específico: analisar o posicionamento eficaz na implementação do 

ensino construtivista do professor no processo de ensino e aprendizagem;  

1.5.4. Objetivo específico: destacar o papel do estudante neste paradigma actual:  

ensino centrado no estudante; 

 

1.6.Hipóteses 

Segundo MARCONI e LAKATOS (2003, p.126) “hipóteses é um enunciado geral de relações 

entre variáveis, formulado como solução provisoria para um determinado problema “, 

O ensino construtivista foi discutido no ramo de educação na tentativa de evoluir a educação e 

melhora-la  , na tentativa de sair do ensino tradicional para construtivista, liberal, ou centrado 

no estudante mas infelizmente isso esta a trazer  a ignorância e o uso excessivo de  poder, falta 
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de empenho no exercer da profissão  e aos estudantes excesso de liberdade e preguiça  

infelizmente, para minimizar esta triste situação propõem-se as seguintes hipóteses : 

•  Criando Campanha de conscientização do verdadeiro objectivo da implementação do 

ensino construtivista; 

• Alertando aos estudantes das suas reais responsabilidades deveres e obrigações dentro 

deste modelo de ensino; 

 

 

1.7.Justificativa  

A relevância da escolha do tema esta na moradia da qualidade de ensino e aprendizagem do 

pais tendo em conta que as políticas educacionais estão centradas em não só em falar do ensino 

centrado no estudante, mas assim como sair do ensino tradicional ou mecânico para a melhoria 

da qualidade e da construção do conhecimento nos estudantes; 

O ensino construtivista surge actualmente como uma reforma curricular segundo PCEB (2019, 

P. 10) “No âmbito da qualidade, a escola moçambicana enfrenta hoje o desafio de promover o 

sucesso escolar, através de abordagens de ensino integradoras e centradas no aluno e em que o 

professor assume o papel de organizador e mediador do processo de ensino aprendizagem. Por 

seu turno, a sociedade reivindica um professor competente, idóneo, capaz de cumprir com 

profissionalismo o contrato social de educador das novas gerações, de participar e liderar 

processos de desenvolvimento, ao nível da escola e da comunidade” 

 

O ensino construtivista vem como um novo paradigma educacional  em que  convida o aluno 

a ser o intermediário da sua própria aprendizagem participando ativamente criando assim 

oportunidades de experimentar , fazer pesquisas em grupo, estimular duvidas e criar raciocínios 

novos entre outros procedimentos que a partir desta Acão, vai construir propriedades de 

objectos e características do mundo com a o seu olhar visionário; 

Esta estratégia de ensino se for bem implementada pode gerar resultados positivamente 

imensuráveis na construção de saberes científicos tendo em conta a liberdade imposta ao 

estudante de interpretar o mundo do seu jeito orientado pelo professor e assim criar novas 

visões de conhecimento; 
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Visões de conhecimento este que se voltam para a sociedade ajudando no desenvolvimento 

socio-económico, socio-cultural,  

 

 

 

 

II. Capítulo – TÍTULO SEGUNDO A ESTRUTURA FORNECIDA 

2. Revisão da Literatura 

INTRODUÇÃO 

Neste Capítulo, trata-se dois pontos a destacar: Marco conceitual onde definimos os conceitos 

chave Construtivismo, Ensino e Aprendizagem e no marco teórico apresentamos os 

fundamentos referentes ao ensino construtivista as suas possibilidades de implantação, ideias 

e os desafios; 

2.1.Construtivismo, Ensino, Aprendizagem; 

Destacam-se estas palavras porque julgam-se que sejam cientes de que ajudam a efetuar a 

analise exaustiva do trabalho, consequentemente vão contribuir para a melhoria do processo de 

ensino e aprendizagem DESLOCADO 

2.2.Marco conceptual 

Constitui um conceito chave para que o professor assim como o estudante tenham uma 

preparação previa científica para o exercício das suas tarefas como agentes do processo 

educativo. Mas deve ser acompanhada da Implementação do presente modelo de ensino aqui 

citado que e nesta ordem de ideias que subscrevemos o trabalho 

 

Segundo Mario Carretero (1997,P.01 ), Apud  Heloísa   construtivismo "é a idéia que sustenta 

que o indivíduo - tanto nos aspectos cognitivos quanto sociais do comportamento como nos 

afetivos - não é um mero produto do ambiente nem um simples resultado de suas disposições 

internas, mas, sim, uma construção própria que vai se produzindo, dia a dia, como resultado da 
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interação entre esses dois fatores. Em consequência, segundo a posição construtivista, o 

conhecimento não é uma cópia da realidade, mas, sim, uma construção do ser humano". 

 

Nessa linha de pensamento, Para Danke (1995, p. 85) afirma que “nesse processo de realidade 

imediata vai sendo inserida em totalidades mais abrangentes, afim de mostrar que a realidade 

local, existencial, não esta solta no Espaço, num vazio político, e social. E necessário a c 

compreensão da realidade, o professor pode aprofundar a pesquisa daquele conhecimento e 

selecionar os conteúdos numa prespectiva fundamentalmente nova.  Assim, o professor pode 

passar de transmissor acrítico isolado e único dono do saber, para a posição de sujeito critico, 

construtor e pesquisador de conhecimento.”  

 

A implementação deste tipo ou modelo de ensino o construtivismo já esta patente nos INDE 

– SABE EXPLICAR O QUE É O INDE? (2019, p.6) “Este plano assenta na profissionalização 

como a pedra angular de todo o processo, em torno do qual o desenvolvimento de competências 

no domínio pessoal e social, de conhecimentos científicos e de habilidades inerentes à 

profissão, são construídos. Logicamente, tudo isto vai ser feito sem descurar as áreas de 

formação geral que permitem a preparação mais profunda do formando para enfrentar os 

desafios e as imprevisibilidades na sua relação pedagógica e andragógica com os alunos 

(crianças e adultos) e os diversos agentes educativos”. 

Para a compreensão de um melhor modelo de ensino adequado o resultado de aplicação de um 

modelo de ensino e necessário compreender os seus conceitos e tipos de ensino e aprendizagem  

Ensinar “corresponde a ações, meios e condições para a realização da instrução. E o principal 

meio e factor da educação – ainda que não único “Libâneo (2013, p. 22) Apud Castro  

 FREIRE no contexto do ensino construtivista (2016, P.47) Afirma que “saber ensinar não é 

transferir conhecimento, mas criar possibilidades para sua própria produção sua própria 

construção”   

Segundo FREIRE (2016, p.47) para ensinar é preciso insistir: este saber necessário ao 

professor de que ensinar não e transferir conhecimento – não apenas precisa ser apreendido por 

ele e pelos educandos nas suas razoes de ser, ontológica, política, ética, epistemológica, 

pedagógica, mas também precisa ser testemunhado e vivido” 
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Segundo Freddy rojas (2001) Aprender é o processo pelo qual as competências, habilidades, 

conhecimentos, comportamento ou valores são adquiridos ou modificados, como resultado de 

estudos ou experiências, formação, raciocínio e observação que pode ser analisado de 

diferentes teorias de aprendizagem.  

 

 Freire (2016, p. 121) “ninguém pode conhecer por mim assim como não posso conhecer pelo 

aluno. Oque posso e o que devo fazer na prepectiva progressista em que me acho e ao ensinar-

lhe certo conteúdo , desafia-lo a que se vá percebendo na e pela própria pratica, sujeito capaz 

de saber, o meu papel de professor progressista não e apenas ensinar matemática ou biologia, 

mas de , tratando da temática que e , objeto de um lado meu ensino de outro da aprendizagem 

do aluno  ajuda-lo a reconhecer-se como arquiteto da sua própria pratica cognoscitiva; 

 

2.3.Marco teórico  

 No presente subtítulo irá se apresentar as diferentes teorias que suportam o tema assim como 

iremos apresentar ensino construtivista para e algumas estratégias que o ministério de educação 

traçou para melhor enquadramento desse modelo de ensino e tratar de maneira a profundada as 

palavras chaves. 

 

2.3.1. A abordagem do ensino construtivista como modelo de ensino em 

Moçambique 

 Actualmente vista como um paradigma moderno da educação que surge como um modelo que 

centra as atenções do processo do ensino e aprendizagem no aluno e evolução do conhecimento 

no ramo educacional, político e social esta patente, portanto o governo moçambicano esta 

colocar esforços para que estejam sempre dentro a transversalidade de inovação em diversos 

ramos tudo para a melhoria e o desenvolvimento do país.    

2.3.2. Cultura do ensino centrado no estudante 

Portanto e neste nível de atenções vão se centrar para analisar a situação concretamente no 

nível medio onde a formação de professores para ensino primário e educadores de adultos traz 
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a cultura do ensino centrado no estudante” O Plano Curricular do Ensino Primário preconiza 

metodologias enraizadas na abordagem construtivista e no paradigma reflexivo. Neste 

contexto, preconiza-se uma formação centrada no formando, apoiada por um sistema de 

avaliação predominantemente formativo.  

Espera-se que o formando aprenda a aprender a ensinar através do contacto com estratégias 

participativas, num ambiente em que todos ensinam e aprendem, assumindo, o formador, o 

papel de organizador-mediador. As instituições de formação de professores e educadores de 

adultos devem adoptar metodologias e práticas de ensino e aprendizagem que colocam o 

formando no centro do processo de formação, como um sujeito activo que tem oportunidades 

diversificadas de explorar variadas fontes do saber, incluindo a sua própria experiência de vida” 

INDE (2019, P .49).  

O modelo de ensino construtivista esta presente nas formações de professores em Moçambique 

a credita-se que se um professor e formado para ser professor com a mesma estratégias de 

educação que ele deve usar para ensinar  se ele e ensinado/ formado com este modelo de ensino 

centrado no estudante ele automaticamente aprende a ser um estudante participativo e 

compreende que o professor e simplesmente um facilitador ou orientador  segundo a INDE( 

2019 P, 49) “Assume-se que o formando só poderá ter sucessos na sua profissão de professor 

e educador de adultos se, a partir da formação nas instituições de formação de professores e 

educadores de adultos, tiver oportunidade de experimentar a abordagem de ensino preconizada 

no presente Plano Curricular. Por conseguinte, estará em condições de transferir, para a escola, 

práticas de ensino e aprendizagem integradoras que propiciem a mobilização de saberes e o 

envolvimento efectivo do aluno, na construção dos seus próprios saberes”. 

O que diz se então dos professores que tenham 30, 40 anos de carreira e não compreendam a 

dinâmica do ensino centrado no estudante simplesmente porque foram educados ou formados 

na época em que o currículo era do ensino tradicional, será que estes professores conseguem 

criar um impacto positivo face a este modelo de ensino? Como resposta pode-se encontrar o 

(paradigma reflexivo) onde a INDE (2019 P,10)” Paradigma Reflexivo – visa desenvolver nos 

futuros professores o espírito crítico e prepará-los p ara a acção reflexiva sobre/e na prática 

pedagógica. Este paradigma constitui-se como a base da formação do professor profissional e 

tem como competências essenciais o saber analisar, saber reflectir, saber decidir e saber 

justificar.” Os professores devem desenvolver a prática reflexiva relativamente as suas Acções 

pedagógicas e mediante as suas actividade e alterações curriculares.  
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2.3.3. Tipos de Ensino NÃO ABUSE DOS TÍTULOS E SUBTÍTULOS 

“redesenhar a escola implica também repensar o tipo de ensino e de aprendizagem, Mazula 

(2018, p.55) para melhor compreensão do impacto deste modelo construtivista de ensino e 

Moçambique mostra relevância em fazer mesão de modelos divergentes a este; 

2.3.3.1.Ensino acumulativo ou bancário Mazula (2018, p. 56) e que quanto mais 

conhecimentos se transmite, a pessoa sabe mais. É um ensino centrado no professor 

e na memorização. Procura encher ou acumular a cabeça do aluno com muitos 

saberes, independentemente da sua utilidade social, muitas vezes, saberes não 

ligados entre si.”  

Segundo Freire Apud por Mazula (2018, P. 56) É bancário aquele ensino que: 

a) “o educador é sempre que educa; o educando, oque e educado; 

b) o educador e quem disciplina; o educando o disciplinado; 

c) o educador e quem fala; o educando oque escuta; 

d) o educador prescreve; o educando segue a prescrição; 

e) o educador escolhe os conteúdos dos programas; o educando o recebe na forma de 

<<deposito>>; 

f) o educador e sempre quem sabe; o educando oque não sabe.” 

 

2.3.3.2.Ensino performativo ou pertinente Mazula (2018, p.58) ‘’ o ensino performativo 

não esta preocupado com a acumulação de saberes, mas com a criação de 

competências, habilidades, atitudes, valores e princípios, que organizam e explicam 

os conhecimentos ‘’ 

 

      

 

   

 

 

 

 

Tipos de ensino 

Ensino acumulativo ou bancário Ensino performativo ou permanente 

“cabeça bem cheia” 
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III. Capítulo 

3. Metodologias de pesquisa 

Neste Capítulo, trata-se de objectiva a descrição da área de estudo e dos métodos e técnicas 

visando a operacionalização dos objectivos previamente selecionados destacando a maneira 

com essas informações foram recolhidas, os critérios usados para a sua análise. 

3.1.Caracterização do local de estudo 

Este Trabalho desenvolveu-se na Província de Maputo, Matola … por este motivo, faz-se a 

continuação breve caracterização.  

3.1.1. Matola é uma cidade e município moçambicano, capital da província de Maputo; 

e é também um distrito, uma unidade administrativa local do Estado central 

moçambicano criada em 2013 e que coincide geograficamente com o 

município. Tem limite a noroeste e a norte com o distrito de Moamba, a oeste e 

sudoeste com o distrito de Boane, a sul e a leste com a cidade de Maputo e a 

noroeste com o distrito de Marracuene. O município tem uma área de 373 km². A 

sua população é, de acordo com os resultados preliminares do censo de 2017, de 

1.032.197 tornando-se na segunda maior cidade moçambicana depois de Maputo. 

3.1.2. Machava é uma área eminentemente residencial nos arredores noroeste 

do Maputo, capital de Moçambique. Administrativamente, é um posto 

administrativo do município da Matola, província de Maputo, incluindo os 

“cabeça bem feita” 

Figura 1-Tipos de Ensino FONTE? 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mo%C3%A7ambique
https://pt.wikipedia.org/wiki/Maputo_(prov%C3%ADncia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Moamba_(distrito)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Boane_(distrito)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Maputo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marracuene_(distrito)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Maputo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Capital
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mo%C3%A7ambique
https://pt.wikipedia.org/wiki/Posto_administrativo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Posto_administrativo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Matola
https://pt.wikipedia.org/wiki/Maputo_(prov%C3%ADncia)
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seguintes bairros: Infulene, Unidade A, Trevo, Patrice Lumumba, Machava Sede, 

São Damaso, Bunhiça, Tsalala, km-15, Mathlemele, Cobe, Matola Gare, e 

Singathela. 

 

3.2.Descrição da escola 

A EPF Machava dispõe de infraestruturas inovadoras e praticas e com medias condições de 

trabalho e medias condições de estudo e processo de ensino e aprendizagem mas mínimas 

condições de residência: A EPF Machava e composta por dois corredores de entrada uma a 

direita que dirigi-nos a instituição ADPP e outra a esquerda que nos dirige a EPF corredor esse 

que seguindo sempre em frente dirigi-nos aos dormitórios masculinos a machamba e ao campo 

da escola, outrora pode-se entrar a esquerda que leva-nos as salas de aula e ao campo 

administrativo da escola; 

 

A escola possui um jardim com árvores e grama, passeios bem direcionados possui 4 salas 6 

de aulas da 4 para aulas normais 1 sala de música e artes e 1 sala de informática possui 1 

refetório 2 cozinhas, possui 2 dormitórios feminino e masculino e as 3 casas onde dormem 

professores representante do internato, 2 casas de banhos geral feminina e masculina, 1 

lavandaria, e possui ainda os seguintes gabinetes: gabinete do director, da secretaria, tesouraria, 

administração, gabinete do sector pedagógico, gabinete de informática, gabinete do internato, 

2 salas de professores, 1 biblioteca, e sala de reuniões/conferencias. 

3.3.Abordagem metodológica 

Para a realização desta pesquisa deste trabalho recorremos a pesquisa qualitativa por ser 

aquela que a investigação qualitativa por ser aquela que a investigação decorre num ambiente 

natural.Segundo Ludke (1986:11) “ A Natureza deste método basear-se no ambiente natural 

como sua fonte direta de dados e pesquisado como seu principal instrumento” portanto torna-

se muito relevante pelo facto do pesquisador ter um contacto directo com o sujeito pesquisado. 

O nos leva a selecionar a abordagem qualitativa e a apurar a qualidade da implementação e do 

impacto do ensino construtivista e este modelo de ensino merece com que o pesquisador opte 

pela qualidade dos factos e não pela quantidade pois e trata-se de uma metodologia de tramissão 

ou de construção de conhecimento que pode de alguma forma melhorar a qualidade da 

educação e o processo de ensino e aprendizagem. 
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3.4.Natureza da pesquisa 

A nossa pesquisa quanto a natureza e aplicada porque ela segundo UFRG apud Castro (2017, 

p. 22) “permite gerar conhecimentos para aplicação, dirigida a solução de problemas 

específicos, envolve verdade e interesses locais” 

 Portanto o ensino construtivista e um modelo de ensino moderno que pauta pela construção e 

reconstrução de conhecimentos   e que de alguma forma desenvolver este tema nos leva a 

creditar que pode produzir respostas especificas  de alguns problemas existentes no ramo da 

educação nos leva acreditar que e um caminho que nos leva a produzir ou construir um pensar, 

um agir que tenha aplicabilidade no ramo do conhecimento e da educação;  neste caso 

encontram-se as hipóteses do presente trabalho como conhecimentos que podem ter 

aplicabilidade no ramo da educação. 

 

3.5.Objectivos 

De acordo com os objectivos previamente definidos relacionando com o pensamento de 

(SANTOS, p. 17) apud oliveira consideramos/ classificamos a pesquisa bibliográfica “a 

pesquisa bibliográfica e uma modalidade de estudo de analise de documentos de domínio 

científico tais como livros, enciclopédias, periódicos, ensaios críticos, dicionários, artigos 

científicos” 

 Portanto classificamos também a pesquisa descritiva segundo OLIVEIRA (2007, P. 68) “A 

pesquisa descritiva e abrangente uma análise de   problema da pesquisa em relação aos aspectos 

socias, económicos, políticos, percepções de diferentes grupos comunidades entre outros 

aspectos “ 

E por último encontramos a pesquisa exploratória segundo OLIVEIRA (2007, p. 65) “Este 

tipo de pesquisa tem o objectivo de dar uma explicação geral sobre um determinado facto, 

através da delimitação do estudo e analise de documentos” 

Portanto, encontramos no capítulo da fundamentação teoria que constituíram o trabalho em 

estudo plano curricular de curso de formação de professores do ensino primário e educadores 

de adultos (INDE:2019) e Aprendizagem (Libaneo:1994) construtivismo e ensino. 



 
 

14 
 

 

3.6.Procedimentos 

  Assim como toda pesquisa bem planejada para que esteja dentro dos padrões exigidos pelas 

metodologias de investigação cientifica carece de obedecer procedimentos  e pra esta pesquisa 

recorre-se a pesquisa de campo que segundo MARCONI e LAKATOS (1991, p. 182) pesquisa 

de campo e aquela utilizada com o objectivo de conseguir informação e/ou conhecimentos  

acerca de um problema para o qual se procura uma resposta ou de uma hipótese que se queira 

comprovar  ou ainda descobrir novos fenómenos ou relação entre elas” 

 E nesta vertente que a autora trabalho por três meses na EPF Machava- Maputo como 

formadora estagiaria na disciplina de Pedagogia em 2 turmas : A, B por 8 tempos semanais  e 

outras actividades curriculares e ao mesmo tempo desenvolvendo o seu tema de pesquisa sobre 

resposta de um problema sobre qual poderia ser o impacto do ensino construtivista no processo 

de ensino e aprendizagem  usando assim também instrumentos que também são tratadas como 

técnicas de  recolha de dados no caso   questionário, entrevista e a técnica de observação, de 

acordo com credencial no apêndice   

3.7.Instrumentos de recolha de dados 

Para operacionalização do trabalho ou dos objectivos da pesquisa foram usados instrumentos 

que por outro lado os as técnicas de questionário juntamente com entrevista não estruturada, 

observação participante e bibliografia que circunstancialmente apresenta-se a seguir. 

3.7.1. Questionário 

E nesta perspectiva que MARCONI e LAKATOS Definem questionário como (1991, p.201) 

“um instrumento de coleta de dados, constituído por uma serie ordenada de perguntas, que 

devem ser respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador. 

 Criou – se assim a precisão de elaboração de questões abertas   uma vez que estas permitem 

ao respondente segundo GIL (2016, pp.122-123) “Oferecer suas próprias respostas. e a fechada 

respondente escolhe alternativas dentre as quais são apresentadas numa lista” 

Depois da seleção do grupo pertinente de pesquisa de forma individualizada efectuada a 

explicação do objectivo dos questionários depois da aceitação e a compreensão  dos 
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pesquisados, foi lhes dado os guiões de questionários e posteriormente recolhidos para a 

compilação dos dados de forma aberta quem quisesse ser anonimo podia,  assim como expor a 

sua identificação para assim analisar os dados de acordo com os objectivos antes traçados para 

a comprovação ou recusa das hipóteses; 

3.7.2. Entrevista 

MARCONI e LAKATOS definem, Entrevista com    o (1991, p. 191)” um encontro entre duas 

pessoas a fim de que uma delas obtenha informações a respeito de um determinado assunto, 

mediante a uma conversação de natureza profissional, é um procedimento utilizado na 

investigação social  

 

3.8.Limitações do estudo 

Como qualquer estudo, onde a colheito de dados se faz através de questionários e o estudo 

apresenta algumas l imitações como, a fidelidade dos dados, POR QUE? uma vez que são 

escolhidos entre adolescentes que podem afirmar que a metodologia ser boa  quando o método 

de ensino não e a inflacionar os resultados  relatando, orgulhosamente e um bom método de 

ensino quando realmente não acham. Portanto se por um lado seria possível conseguir dados 

oficiais através de algumas observações como (como eles se sentem à-vontade para expor suas 

ideias na sala de aula. ESTE PARÁGRAFO PODE TIRAR, NÃO ESTÁ CLARO. NAS 

LIMITAÇÕES DEVERIA INCLUIR FACTORES COMO A FALTA DE TEMPO, 

TRANSPORTE, METERIAIS PARA ENREGISTAR AS ENTREVISTAS, TIRAR 

CÓPIAS… 

3.9.  Amostragem 

Neste subtítulo trata-se claramente do universo populacional da pesquisa da amostra da 

seleção do grupo alvo 

3.10. Universo populacional 

“o universo populacional e o conjunto de seres animados ou inanimados que apresentam pelo 

menos uma característica em comum” MARCONI e LAKATOS (2003, p. 223) 

Nesta ordem de ideias, o campo de estudo e composto por um nr total de 320 pessoas estas que 

176 são do género feminino e 144 do género masculino; 

• Formadores 22; 

• Estudantes 185; 
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• Outros trabalhadores 25; 

• Professores 20; 

• Outros 68; 

MELHOR FAZER UM QUADRO COM ESTAS NIFORMAÇÕES SE TEM TEMPO 

 

3.10.1. Amostra 

 segundo MARCONI e LAKATOS (2003, p. 163) “Amostra é uma parcela conveniente 

selecionada do universo (população); ela e um subconjunto do Universo”  

para a seleção de do grupo alvo foi usada o tipo de Amostra probabilística, Oliveira (2007, 

p.89) diz que “nesse tipo de amostra que pode ser aleatória ou acaso todos os componentes têm 

igual probabilidade de serem selecionados. O pesquisador deve ter conhecimento de todos 

elementos e da totalidade de sujeitos para terminar a sua amostra através de sorteio ou de outro 

critério ou técnica que achar fiável.” 

Nessa prespectiva a amostra foi de 63 pessoas do universo da população assim como ilustra a 

tabela que se segue: 

 

Tabela 1-Amostra da pesquisa na EPF e NCV 

Descrição  Local  Universo                     Amostra  

Homens Mulheres  

Formadores EPF 

da 

Machava 

22 3 2 

Formandos 185 30 30 

Outros trabalhadores 25 6 4 

Professores NCV 20 1 4 

Total  320 80 

 

 

IV. Capítulo 

4. Apresentação e discussão de dados 
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Neste capítulo faz-se apresentação e discussão dos dados obtidos durante a pesquisa a respeito 

do tema em epigrafe, suportando-se de LAKATOS e Marconi (2003, p. 231) que diz que “os 

dados serão apresentados de acordo com a sua análise estatística incorporando no texto apenas 

as tabelas gráficas e demais ilustrações, estreitamente necessários à compreensão do desenrolar 

do raciocino “ 

4.1.Apresentação de dados 

Fielmente apresenta-se os dados colhidos no campo de pesquisa, na base dos métodos e 

técnicas de pesquisa anteriormente mencionados, obedecendo a ordem das questões que 

conduziram a operacionalização dos objectivos em tabelas, portanto apresento primeiramente 

os dados relativamente ao primeiro instrumento de pesquisa referente a questionário e 

seguidamente a entrevista e todas estas acompanhadas com a técnica da observação 

participante. 

Como dissemos acima, o primeiro instrumento a ser aplicado foi o questionário coadjuvado da 

observação participante, pois precisava-se saber até que ponto o estudante tem compreensão 

acerca do ensino construtivista / centrado no estudante, questionário este que foi aplicado aos 

estudantes, professores e outros trabalhadores 

4.1.1. Apresentação de dados do questionário 

Importa-se aqui referir ou deixar a claro que a primeira questão abrange aos 100% da amostra 

que corresponde aos 80 inquiridos e as restantes questões a 70 inquiridos que corresponde aos 

estudantes e outros trabalhadores e as outras questões aos estudantes que corresponde ao 

número de 60 estudantes conforme ilustra a tabela de amostra acima representada.     

1. O que acha do ensino pensa sobre o ensino centrado no estudante/ construtivista? 

 

Objectivo da questão: com esta pergunta pretendíamos saber se este modelo de ensino e bom 

ou mau sobre oque pode ajudar avaliar efeitos da implementação do ensino construtivista no 

processo de ensino e aprendizagem o ponto de vista do grupo alvo, pretendia-se também 

alcançar o 1° Objectivo;  
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Tabela 2- Avaliação do impacto da implementação do ensino construtivista 

Grupo alvo Bom  Mau  Razoável  Total  

Formandos  30 10 20 60 

Formadores  3 0 2 5 

Outros 

trabalhadores 

3 0 7 10 

Professores  4 0 1 5 

Total 40 10 30 80 

 

Fonte: adaptada pela autora (2019) O QUADRO GERAL ASSIM PODE FICAR, 

MAS SERÁ MELHOR SEPARAR AS RESPOSTAS E VOLTAR A COPIAR A 

PARTE DO QUADRO QUE FALA DE CADA GRUPO SEPARADAMENTE 

QUANDO ANALISE OS RESULTADOS DE CADA GRUPO. 

 

R: com base o número total das pessoas inquiridas   50 % as acreditam que o uso do 

ensino construtivista e bom e eficiente para o PEA, 37,50 % acreditam que sejam 

razoáveis porque deveria haver um equilíbrio entre o tradicional e construtivista, o os 

outros 12,50% acreditam que o ensino construtivista não seja bom para PEA  

 

Com os dados resultantes do questionário e da observação participante conclui-se que os efeitos 

que o ensino construtivista tem no processo do ensino e aprendizagem sejam de impacto 

positivo pois pode-se afirmar que 50% dos indivíduos inquiridos olham o ensino construtivista   

como um ensino moderno e que pode levar a educação a um rumo de qualificação em 

Moçambique Pelo facto de trazer este modelo de ensino a componente da substituição das aulas 

expositivas e oferecer uma aprendizagem activa aos estudantes de forma colectiva ou 

individual acredita-se que esse modelo de ensino pode ser revolucionário quando os outros que 

fazem parte da maioria acreditam que este modelo de ensino deveria ser usado juntamente ao 

ensino tradicional em alguns momentos para equilibrar esse processo de ensino e aprendizagem 

que o processo em que o professor posiciona-se como orientador fosse um orientador de ensino 

de uma maneira pragmática para que não se corra risco que os conteúdos  adquiridos não sejam 

muito distorcidos da realidade que deveriam ser adquiridos e os outros acreditam que o ensino 

construtivista pode não ser  muito eficaz pelo facto de acharem que os estudantes tenham 

muitas cadeiras para desenvolver-se neste modelo de ensino construtivista. 
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As questões que se seguem respondem ao 2° objectivo: 

2. O que pensa dos professores estão a conseguir adaptar-se ao ensino construtivista/ 

centrado no estudante? 

Objectivo da questão: a seguinte questão objectiva analisar ate que ponto os 

professores estão a ser eficazes/ eficientes face a este modelo de ensino respondendo 

assim ao 2° Objectivo específico 

             

Tabela 3-  Enquadramento dos professores face ao modelo de ensino 

G. Alvo  Sim  Não  Alguns   total 

Estudantes  28 4 28 60 

Outros 

trabalhadores 

8 0 2 10 

Total 36 4 30 70 

           Fonte: adaptada pela autora 

 

R: com base o número total das pessoas inquiridas 51,45% as acreditam que os 

professores estão a conseguir adaptar-se ao ensino construtivista 5,70 % acreditam que 

os professores não estejam a conseguir adaptar-se a esse estilo de modelo e os outros 

42,85% acreditam que só alguns professores estão a conseguir adaptar-se a este modelo 

de ensino  

 

Síntese: com isso conclui-se que os professores estão a conseguir a adaptar-se ao ensino 

construtivista oque nos leva a perceber que este e um ponto positivo naquilo que deva 

ser o processo de ensino e aprendizagem porque segundo oque os resultados obtidos 

estes professores estão a conseguir adaptar-se de professor tradicional pra professor 

construtor de conhecimento 

3. Os professores aceitam com que você discorde de alguma matéria ou de algo que você 

discorde no ensino? 
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Objectivo da questão: face a este Objectivo pretendeu-se descobrir o posicionamento 

eficaz do professor sendo que o ensino tradicional o professor e o centro do 

conhecimento enquanto que no ensino construtivista os estudantes devem desenvolver 

o espírito da aprendizagem activa critica e reflexiva. Respondendo ainda o 2° Objectivo 

específico. 

Tabela 4- Posicionamento pratico e eficaz face ao modelo de ensino 

 

  

R: com base o número total das pessoas inquiridas   63,4% as acreditam que os 

professores estão a conseguir adaptar-se ao ensino construtivista 10 % acreditam que 

os professores não estejam a conseguir adaptar-se a esse estilo de modelo e os outros 

26,6% acreditam que só alguns professores estão a conseguir adaptar-se a este modelo 

de ensino 

 

Síntese: portante face a estes dados encontrados resultantes desta questão concluímos 

que   encontram-se professores que estimulam a analise critica e reflexiva na sala de 

aulas visto que o professor no ensino construtivista não decide como o conhecimento 

deve ser adquirido mais orienta como deve ser a aquisição do mesmo. 

As questões que se seguem respondem ao 3° Objectivo: 

4. Preferes debates ou que o professor venha com conteúdos e explique? 

 

Objectivo da questão: a seguinte questão objectiva avaliar o papel que o estudante 

desempenha ao modelo de ensino construtivista respondendo assim o terceiro objectivo 

da pesquisa 

 

Tabela 5-Avaliação do Papel do estudante face ao modelo de ensino 

 

 

G. Alvo  Sim aceitam Não aceitam Alguns Total  

Estudantes  38 6 16 60 

G. Alvo Sim  Não  As vezes Total 

Estudantes 36 4 20 60 
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       Fonte: Adaptado pela autora  

 R: com base o número total das pessoas inquiridas   60 % gostam de debates na sala de aulas 

ao invés das aulas expositivas,6.67 % não gostam de debates e os outros 33,33% acreditam que 

variação das aulas expositivas e debates pode surtir bons resultados para o processo de ensino 

e aprendizagem. 

 Síntese:  através dos dados resultantes da seguinte questão os estudantes tem desenvolvido 

o papel de um estudante que seja motor a sua própria aprendizagem e opte pela 

aprendizagem activa através de troca de ideias em grupo e contruir conhecimento através 

de linhas de raciocínio diferenciadas proporcionadas por trocas de ideias, teorias, etc.  

5. Você gosta de ser o motor da sua própria aprendizagem? 

 

Objectivo da questão: a presente questão tem em vista avaliar ate que ponto os 

estudantes buscam por si só aprender e evitar preguiça e resolver as tarefas quando 

querem a hora que acham pertinente. 

 

Tabela 6- Estimar o posicionamento do estudante face ao modelo de ensino 

 

Fonte : adaptada pela autora . 

R:  com base o número total das pessoas inquiridas   80 % gosta de ser o motor da sua própria 

aprendizagem, 3.33 % não gostam de ser o motor da sua própria aprendizagem 33,33% 

acreditam que o processo de ensino e aprendizagem deve ser acompanhada pelo orientador de 

forma constante  

  O ensino construtivista  é um ensino colocado no mercado já à 3 anos passados, fazendo 

assim, parte dos desafios educacionais em moçambiques, actualmente fazendo parte do plano 

quinquenal da  do governo incluindo o plano curricular de formação de professores e 

educadores de adultos e crianças 2015- a 2019,  segundo os dados recolhidos metade dos que 

são abrangidos por este modelo de ensino acreditam que  a implementação este modelo de 

ensino possa mudar  o rumo educacional , oque indica  e possível que daqui a anos este numero 

venha aumentar com o esforço de todos intervenientes do processo do ensino e aprendizagem 

. 

G. Alvo Sim Não  Talvez  Total 

Estudantes  48 2 10 60 
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 O  governo acredita que a formação de técnicos educadores de ensino básico formados nesse 

modelo de ensino possam conseguir ser futuros professores nesse modelo de ensino,  todavia  

o presente estudo feito na EPf Machava em 2019 dois anos apos a implementação o ensino 

construtivista apresenta 37% dos inquiridos deixando ficar que a implementação deste ensino 

tem sido razoável Segundo a observação obtida na realidade acredita-se que seja porque alguns 

estudantes ainda não se sente tao bem perante a este modelo de ensino porque eles ainda não 

compreendem exactamente oque seria um estudante que opta pela aprendizagem activa eles 

não se soltam na sala de aula por vários motivos, medo de errar,  medo de passar por ridículo 

entre outros motivos que levam o estudante a guardar-se de ter interações com os outros colegas 

na sala de aulas. 

 Por  outro lado os professores pela observação feita no presente estudo não  explicam 

concretamente  a ideia do modelo de ensino construtivista em que consiste na sua própria 

essência oque ajudaria bastante os estudantes a compreenderem melhor e assim fazer funcionar 

este ensino construtivista a percentagem dos 12,5 % dos que dizem que a implementação do 

ensino construtivista não ser eficaz ou eficiente neste PEA seja por algumas insatisfações 

pessoais e pela observação feita o carga de disciplinas e de tarefas que se tem por fazer  

 

Os  participantes da pesquisa  acreditam que os professores estão a conseguir a adaptar-se a 

este modelo mas que a  metade estamos a falar de 51,45%  na verdade acredito que isso depende 

muito do que cada estudante chamaria de adaptação do professor a este modelo  de ensino mas 

antes da pesquisa ser feita foi ministrada aula de consciencialização do que poderia ser um 

ensino construtivista no verdadeiro sentido do ramo da educação portanto acredita-se que os 

resultados aqui tragos não sejam em defesa de motivos pessoas mas  se mais do que a metade 

dos professores esta conseguindo se adaptar este modelo ensino, é um ponto ou aspecto muito 

positivo ao face a este modelo de ensino   o governo acredita que os professores devem ser 

formados neste modelo de ensino para que possam conseguir ser professores enquadrados as 

exigências metodológicas a este modelo de ensino. 

 

 Pois  47%  dos estudantes afirmam que só alguns estão conseguindo se adaptar a este modelo 

de ensino isto porque o professor construtivista deve ser um professor que educa e é educado 

que não e que não se sinta acanhado com observações contrarias de estudantes diante da dele, 

e segundo alguns relatos observados  existem alguns professores que se recusam a ser 
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chamados atenção de qualquer falha que cometem dentro da sala de ou mesmo fora e um 

professor que queira usar este modelo deve aceitar que não sabe tudo e que o estudante pode 

ser também fonte de conhecimentos ate porque não existe saber maior que outros existem 

saberes diferentes o os 5 % de estudantes que afirmam que existem alguns que não encontrar-

se a conseguir adptar-se a este modelo de ensino segundo a observação feita estão a falar de 

professores 100 % autocráticos e que realmente existem  la onde foi feita pesquisa eles impõem 

como estudante deve aprender como aprender, onde aprender oque aprender são os 

protagonistas ainda do ensino bancário . 

 

É  importante estudar como o estudante deve se fazer face ao modelo de ensino construtivista 

e no ensino construtivista os debates são uma ferramenta crucial para que haja aprendizagem 

sendo que apresenta-se como um campa para que haja interações  de ideias entre os colegas  e 

um ponto para o uso deste modelo de ensino que 60% dos estudantes gostem ou prefiram optar 

por esta ferramenta de ensino debates acredita-se no ensino construtivista que o conhecimento 

não sai do individuo e nem vem da sociedade mas sim pela interação que o individuou tem 

com o que ele aprende e a interação que ele tem com a sociedade  portanto acho os 33% 

estudantes que acham que deveria haver uma variação entre aulas expositivas e debates não 

intendem tao bem a ideia do ensino construtivista precisam de compreender ainda mais  , mas 

pela observação feita os 33,33% e os 6,67%  que prefiram uma variação entre estes métodos 

ou prefiram aulas expositivas  e questão de preguiça, forca de habito das classes anteriores em 

que o ensino aplicado era o  ensino bancário. 

 

o processo de ensino aprendizagem face ao modelo ensino construtivista o professor aparece 

simplesmente como orientador da aprendizagem o estudante tem um papel fundamental neste 

modelo   o professor junto ao ministério da educação e os responsáveis da produção dos 

programas de ensino produzem os programas de ensino e o respectivo material didático mas o 

estudante e quem deve pegar nas ferramentas e trabalhar na  sua própria aprendizagem não 

bebendo o que lhe e trago mas reflectindo as ideias com a realidade social criticando 

observando buscar mas interagir e trocar ideias e experiencias para assim construir o seu 

próprio conhecimento portanto e um ponto positivo saber que 80 % do grupo alvo em estudo 

opta por ter acesso a essa liberdade de aprendizagem e de poder aprender no ciclo orientado 
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pelo professores e programas mas aprofundado por si próprio em variadas vertentes da 

realidade social, educacional ,cultural , económica entre outras vertentes;  

 4.1.2. Apresentação de dados de entrevista 

o segundo instrumento a ser aplicado foi a entrevista o coadjuvado da observação participante, 

pois precisava-se saber até que ponto o professores avaliam a adaptação dos estudantes sobre 

ensino construtivista / centrado no estudante, entrevista esta que foi aplicada aos professores e 

outros trabalhadores 

 

Questões das entrevistas de professores 

Quadro 1-Avaliação da aplicabilidade do modelo de ensino no PEA 

Questões  Objectivo da questão     

1. Oque acha 

desta nova 

metodologia 

de ensino 

centrado no 

estudante na 

criação da 

sua própria 

autonomia? 

Saber ate que ponto os 

estudantes se sentes 

autónomos o suficiente 

para produzir o seu 

próprio conhecimento  

R1: António: acredito que esta 

metodologia do ensino centrado no 

estudante traga vantagem a 

aprendizagens dos alunos porque a 

aprendizagem e mais efectiva do que 

eficaz  

R2: Pedro: esta metodologia de ensino 

e a mais pratica no estímulo da criação 

da autonomia no estudante porque 

permite explorara ate onde vão as 

capacidades afectivas, psicomotoras e 

cognitivas do estudante; 

R3:  esta metodologia estimula a 

criação da autonomia pois no meu 

ponto de vista e muito boa porque ela 

permite com que o aluno se sinta a sua 

própria fonte de produção de 

conhecimento 

R4: sim pois e nesta metodologia onde 

o estudante sente que pode 
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desenvolver o caminho da 

aprendizagem por si só e assim se 

sente autónomo 

R5: literalmente acredita-se que sim 

usando esta metodologia de ensino 

centrado no estudante o estudante 

possa se sentir autónomo, mas existem 

alguns que se acanham na sala de aulas 

e se sentem, meio agredidos com este 

tipo de método; 

R6: para alguns sim funciona esta 

metodologia para alguns não pelo 

facto de que nem todos se sentem 

livres de praticar uma aprendizagem 

activa na sala de aula 

2. Este método 

de ensino 

facilita na 

criação de 

um espírito 

crítico 

reflexivo no 

estudante? 

 

Conhecer o 

posicionamento do que 

este modelo de ensino 

pode estimular nos 

estudantes para que 

melhor se sintam no 

processo de ensino e 

aprendizagem sobre o 

ponto  

R7: Sim facilita, pois, o ensino 

construtivista ele pauta por estimular 

os estudantes em reflexões constantes 

das teorias existentes entre outros 

conteúdos 

 

R8: A criação do espírito critico e 

reflexivo e baseada em estímulos de 

interações que o estudante tem 

trocando ideias teóricas e praticas com 

a sociedade a ciência e a realidade sim 

ela estimula 

R9:O ensino construtivista    e um 

mentor da criação de um espírito 

critico e reflexivo, portanto sim. 

R10:o método do ensino construtivista 

facilita sim a criação de quadros 

estudantis reflexivos e críticos perante 

as dinâmicas da realidade social; 

   

  

 

Síntese: Podemos validar os resultados, aqui apresentados e analisados, atraves dos 

comentarios dos proprios participantes da pesquisa. Se este s participantes reconhecem que o 

uso do modelo do ensino construtivista ou o método centrado no estudante  desenvolve a 
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autonomia  activa de aprendizagem no estudante e na criação do espirito critico e reflexivo no 

processo do ensino e aprendizagem, isso reforca a afirmacao de aplicação deste modelo de 

ensino na educação esta sendo eficaz  ao conhecimento de saber, saber, ao que concerne a 

estrutura ou ao conceito do ensino construtivista e as metodologias de ensino que oferece e a 

estratégias de uso desta metodologia didática entre outros aspectos já comentados na 

fundamentação teórica .  

 

E importante aqui comentar acerca da resposta NR 3 onde o participante da pesquisa a firma 

que metodologia centrada no estudante cria um sentimento de autonomia porque, o estudante 

pode sentir que a produção do conhecimento depende de si mesmo.  a metodologia centrada no 

estudante pode contribuir taxativamente na criação dessa autonomia, porque o sujeito que 

aprende deve ser o mentor principal da sua aprendizagem, mas esta mas a realidade encontrada 

e observada no campo de pesquisa não responde necessariamente ao que e trago aqui como 

resposta, o professor fazendo o papel de orientador de aprendizagem não deve se colocar em 

posição de deixar trabalhos somente de pesquisa trabalhos de casa como forma de estimular 

essa aprendizagem, mas tentar aproximar o seu estudante da realidade  cientifica da realidade 

social ou o meio social onde o sujeito aprendente esta inserido para que ele por si só possa 

produzir seus próprios conhecimentos , durante observação feita no período tem pesquisa 

deparamo-nos com professores que limitam ideias e exemplos afirmando que se esta fugir do 

contexto sem que o estudante se quer termine de intervir acredita-se que este tipo de situação,  

leva-nos a concluir que algumas observações dadas pelos pesquisadores  referenciam em como, 

as coisas deveriam ser e não como realmente são . 

 

o papel de criar um espirito critico e reflexivo não esta somente nas mãos desta metodologia 

de ensino mas acredita-se que os professores devam fazer com que os estudantes tenham a 

liberdade de contrapor uma ideia , contrapor uma teoria, discordar de forma logica e orientada 

de ideias que são tragas na sala de aulas de teorias existentes não necessariamente, como a 

forma de acreditar na probabilidade de que o alunos esteja certo mas também como forma de 

estimular espirito de reflexão , critica de conteúdo e da realidade do meio onde se encontra. 
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V. Capítulo 

Neste capítulo foram abordados dois aspectos meramente conclusivos do trabalho, potanto 

fala-se das sugestões para quem e de direito face ao ensino construtivista que e o modelo em 

estudo e a síntese geral do que foi concluído na pesquisa feita. 

5. Conclusão 

Estudo que se realizou foi proveitoso no que se refere à nossa curiosidade em descobrir, 

verificar e testar um conceito que nos cativa e julgamos pertinente e importante para a escola 

actual. Buscamos novos modos de motivar os alunos (aprendentes) e de dotar os docentes de 

ferramentas e técnicas, num novo contexto educativo, para o qual as escolas, Estudantes e os 

docentes parecem revelar dificuldades de adaptação: O modelo de ensino construtivista  

Não podemos tirar conclusões muito assertivas do estudo, por se tratar de uma investigação 

com pequena dimensão, com um reduzido grupo de população alvo, com uma duração limitada, 

aplicado somente a uma escola a e por uma só investigadora/professora. Trata-se de um estudo 

que se restringe à primeira volta da espiral investigativa que caracteriza a investigação-acção 

– mas podemos olhar, com sentido crítico, para alguns aspectos. 

Começando por focar os objectivos científicos definidos, podemos afirmar que todos eles são 

atingidos. Apresentamos um enquadramento bastante objectivo ao Modelo de ensino 

construtivista no contexto de ensino-aprendizagem, tendo em conta o paradigma que o suporta 

e não descurando as suas raízes e a sua evolução desde a escola tradicional ate a escola actual 

Segundo as pesquisas feitas sobre o tema apresentado e observando-se todo protocolo de 

procedimentos metodológicos aceites cientificamente pela comunidade académica chegamos 

a concluir que o ensino construtivista pode compreender a 3 necessidades primordiais antes do 

seu exercício (preparação teórica aos estudantes sobre o modelo de ensino, preparação pratica 

para os professores) no propósito e de promover melhoramento do PEA e exercício competente 

do magisterio   

Preparação teórica aos estudantes - consiste na preparação de estudantes de novos ingressos 

com conhecimentos científicos sólidos sobre o ensino construtivista onde ira ser a sua 

ferramenta principal de formação. 
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Preparação pratica aos Professores - consiste na preparação técnica para o exercício do 

magisterio ( sobre métodos e técnicas especificas ), isto é como  ensinar, posicionar no 

concreto. 

 

5.1. Sugestões /Propostas 

 

A SEGUIR APRESENTAMOS AS SUGESTÕES/PROPOSTAS… FALTA TEXTO 

Quadro 2-Sugestões /propostas face as constatações 

N Constatações Recomendações  Responsáveis  

1 Falta de material didático 

para uso no PEA 

Que seja orçado um valor pra a 

compra de material didático outrora 

que façam cartas as instituições 

competentes pedindo doações 

A direção da escola –

EPF Machava 

 

2 Fraca preparação teórica do 

modelo de ensino a ser usado 

pra o processo de ensino e 

aprendizagem aos estudantes 

Que se façam aulas de 

consciencialização do uso só 

modelo de ensino construtivismo no 

processo de ensino e aprendizagem 

e o objectivo do mesmo para que os 

estudantes estejam conscientes de 

como irão aprender  

Ao conselho dos 

professores  

3 Fraca preparação pratica 

correspondente ao modelo de 

ensino construtivista aos 

professores; 

Que se elabore um programa e 

aplique-se de formação pratica 

correspondentes ao modelo de 

ensino construtivista aos professores 

Instituto Nacional de 

Desenvolvimento da 

Educação  

4 Limitação de pensamentos 

críticos e reflexivos aos 

estudantes  

 Professores 

Fonte: adaptada pela autora (2020) 
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Apêndice  2-Credencial de Pesquisas Académicas 
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Apêndice  3-Questionário para estudantes 
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Apêndice  5- Cronograma de actividades 
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 Anexos  
Anexo 1-Copia do Horário de Aulas 

 

 

 

ESTA CÓPIA DOS HORÁRIOS NÃO É RELEVANTE PARA A PESQUISA, PORQUE 

NÃO MENCIONA NADA ACERCA DELES NO TRABALHO. 
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