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Cilene Ribeiro de Sá Leite Chakur 



ApreSentAção

A educação brasileira tem convivido com o Construtivismo 
piagetiano desde a década de 1970, momento em que sua dissemi-
nação começou a intensificar-se entre nós. E, pela segunda vez, esta 
tem sido a principal abordagem teórica eleita para fundamentar as 
diretrizes e medidas oficiais na área educacional.

De fato, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
que começou a vigorar em 1971 (LDB 5692/71) em grande parte 
assentava-se na teoria piagetiana dos estádios de desenvolvimento 
intelectual, ao propor como categorias curriculares Atividades, 
Áreas de Estudos e Disciplinas, destinadas, respectivamente, às séries 
iniciais, às séries intermediárias e às séries finais do antigo 1o grau 
juntamente com o colegial. Desde essa época, no entanto, a tentativa 
dos legisladores de “aplicar Piaget” na educação revelava-se inade-
quada, desvirtuando, na verdade, as ideias piagetianas. Tais são os 
casos, por exemplo, da categoria curricular Atividades, relacionada 
erroneamente ao período Operacional Concreto; da confusão entre 
atividade e ação material; e da identificação dos conceitos intuitivo 
e concreto.

Mais recentemente, os Parâmetros Curriculares Nacionais 
(Brasil, 2000), também expõem certas ideias pretensamente funda-
mentadas na teoria piagetiana (Carraro; Andrade, 2009; Carvalho, 
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2001; Silva, 1998), formuladas expressamente para orientar o ensino 
em nossas escolas.

Trabalhos produzidos sobre o tema do Construtivismo na edu-
cação ou sobre tentativas de “aplicação de Piaget” não são raros nem 
recentes (Aebli, 1978; Banks Leite, 1993; Brooks; Brooks, 1997; 
Coll, 1987; Fosnot, 1998; Furth, 1972). Assim também, estudos 
voltados para a crítica ao Construtivismo ou àquelas tentativas de 
aplicação são frequentes (Carvalho, 2001; Duarte, 2000; Facci, 2004; 
Silva, 1998; Vieira, 1998) e têm repercutido, inclusive, na mídia 
impressa (Bortoloti, 2010; Castro, 2010).

Mas as críticas ao Construtivismo não estão presentes apenas 
na esfera educacional. Em artigo de 1996, Orlando Lourenço e 
Armando Machado (1996, p.143-64), pesquisadores de distintas 
universidades (de Lisboa e de Bloomington, Indiana, respectiva-
mente), saem em defesa da teoria de Piaget, rebatendo dez críticas 
comumente feitas a essa teoria.

Resumidamente, as críticas são assim enunciadas:

 1. A teoria de Piaget subestima a competência das crianças;
 2. A teoria de Piaget estabelece normas de idade infirmadas 

pelos dados;
 3. Piaget caracteriza o desenvolvimento negativamente;
 4. A teoria de Piaget é uma teoria de competência extrema;
 5. A teoria de Piaget despreza o papel de fatores sociais no 

desenvolvimento;
 6. A teoria de Piaget prevê sincronias evolutivas não corrobora-

das pelos dados;
 7. A teoria de Piaget descreve, mas não explica;
 8. A teoria de Piaget é paradoxal, porque avalia o pensamento 

por meio da linguagem;
 9. A teoria de Piaget ignora o desenvolvimento pós-adolescência;
10. A teoria de Piaget recorre a modelos inadequados de lógica.

Pretendendo chegar às razões de ser conceituais e também ao 
conteúdo empírico das críticas, afirmam esses autores que tais críticas 
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podem soar convincentes quando formuladas do exterior da teoria, 
mas “perdem muito de sua força quando lidas do interior da teoria 
piagetiana (i. e., quando consideramos os objetivos, métodos e con-
ceituações do próprio Piaget)” (Lourenço; Machado, 1996, p.143). 
Estes autores acreditam que algumas dessas críticas derivam de 
interpretações equivocadas da teoria; outras ignoram que muitas 
questões que tratam do desenvolvimento são fundamentalmente 
conceituais, antes que empíricas; outras ainda focalizam com seve-
ridade a ausência de estatísticas rigorosas nos trabalhos de Piaget, 
em contraposição com a riqueza de suas teorizações.

Ao final, os autores se perguntam: “Por que a teoria de Piaget 
é tão frequentemente mal representada e injustamente criticada?” 
Para eles, parte da resposta está no grande volume de livros, artigos, 
capítulos reunindo uma quantidade enorme de dados empíricos que 
Piaget nos deixou e que, muitas vezes, mostrou alterações em seus 
pressupostos ao longo do tempo. Por outro lado, a natureza clínica 
da pesquisa de Piaget, seu estilo de análise não estatística dos dados, 
sua preocupação com constructos abstratos e com um trabalho de 
natureza integrativa muitas vezes se chocam com as tendências 
predominantes na Psicologia, o que favorece as distorções e com-
preensões equivocadas de sua teoria. Além disso, a tendência por 
parte de alguns de ver as mentes infantis em termos adultos, ou a de 
ver a infância como um paraíso, também são fontes de distorção ou 
de insatisfação com a teoria, segundo os autores.

Por último, Lourenço e Machado (ibidem, p.158) lembram que

[...] a teoria de Piaget tem sido mal compreendida principal-
mente porque os evolucionistas têm se esquecido do principal 
objetivo de Piaget, de investigar a emergência ontogenética de novas 
formas de pensamento e a construção do conhecimento necessário. 
Eles continuam a pensar que à Psicologia do Desenvolvimento 
interessam crianças, adolescentes e adultos em idades específicas, 
ao invés de como eles se desenvolvem com o tempo; continuam a 
estudar a verdade cognitiva, não a necessidade lógica.
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Os autores acreditam na importância de compreender as con-
tribuições da teoria a partir de seu interior, o que equivale a ter em 
mente “os propósitos, questões e conceitos que informaram o tra-
balho científico de Piaget”.

Com preocupação semelhante à dos autores acima – defesa da 
teoria de Piaget – e imitando seu propósito – o de apontar os desca-
minhos dessa teoria, mas agora no âmbito educacional, e esclarecer 
e rebater as principais críticas –, pretendo neste livro levantar e 
discutir algumas ideias comumente encontradas não apenas em 
textos educacionais ditos construtivistas e em artigos e obras de 
seus críticos, mas também no discurso de professores, compilado 
em pesquisa sobre suas crenças, indicando, conforme o caso, os 
equívocos e/ou distorções ou a verdade presentes naquelas ideias. 
Interessa-me, principalmente, mostrar como o Construtivismo tem 
sido “desconstruído” na área educacional e recolocar a teoria piage-
tiana em seus espaços próprios – os da Epistemologia e Psicologia.

Empregando a mesma estratégia de Lourenço e Machado 
(ibidem), certas concepções que considero falsas ou simplesmente 
desvirtuadas sobre o Construtivismo no âmbito educacional serão 
analisadas a partir do interior da teoria, ou seja, recorrendo a argu-
mentos que se apoiam nos “propósitos, questões e conceitos que 
informaram o trabalho científico de Piaget”.

Para tanto, dividi o presente livro em três partes. A primeira, 
intitulada “Construtivismo, psicologia e educação” e subdividida 
em três capítulos, trata de elucidar os conceitos-chave da teoria 
piagetiana, recordar como o Construtivismo veio a tornar-se uma 
corrente hegemônica na Psicologia e qual sua trajetória na educação 
brasileira.

A segunda parte compõe-se de três capítulos e intitula-se “Uma 
pesquisa sobre os desvios do Construtivismo em professores do 
ensino fundamental”. Traz dados quantitativos acerca desses “des-
vios”, os principais equívocos apresentados pelos professores e uma 
tentativa de interpretar por que ocorre tal “assimilação deformante”.

A terceira parte, que denominei “Piaget e seus intérpretes”, com 
dois capítulos, é dedicada aos intérpretes de Piaget, incluindo seus 
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críticos. O primeiro Capítulo aborda quais os “recados” enviados 
aos professores por autores construtivistas e os “pecados” contidos 
em certas ideias que se transformaram, inclusive, em slogans; e o 
Capítulo seguinte é dedicado aos críticos da teoria, juntamente com 
questionamentos a mais um caso de “assimilação deformante”.

Cilene Chakur

A_descontrucao_do_Construtivismo_(MIOLO)_Graf-2.indd   13 06/03/2015   19:54:13




