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Parte I - Construtivismo, psicologia e educação 
1 - Construtivismo e construção: conceitos-chave para compreender Piaget 
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1  
ConStrutiviSmo e ConStrução: 

ConCeitoS-ChAve pArA Compreender 
piAget

Construtivismo e construção são termos tão exaustivamente 
empregados na área educacional que, atualmente, estão quase 
esvaziados de sentido. Legisladores, autores das mais variadas 
tendências, professores e seus formadores, alunos de graduação e 
pós-graduação, todos, em algum momento, falam em construção. 
Será que falam da mesma coisa?

Tolchinsky (1998, p.103) chega mesmo a gracejar quando afirma 
que “após mais de cinquenta anos de influência das ideias piagetia-
nas no mundo da psicologia evolutiva e educacional do Ocidente, 
todos nós somos um pouco construtivistas”. E acrescenta:

A incidência das ideias piagetianas foi tão forte que muitas ver-
tentes que pareciam se contrapor a estas ideias acabaram abrindo 
filiais construtivistas. Misturando suas próprias contribuições, sur-
giram construtivismos socioculturais, construtivismos cognitivistas 
e até construtivismos inatistas.

Coll (1998, p.136-7) também compartilha dessa opinião, quando 
diz que, “pelo menos no âmbito da educação, é ilusório e falso falar 
do construtivismo no singular”. Distingue, então, entre:
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18  CILENE RIBEIRO DE SÁ LEITE CHAKUR

[...] o construtivismo inspirado na teoria genética de Piaget e na 
Escola de Genebra; o construtivismo baseado na aprendizagem 
significativa, na teoria dos organizadores prévios e na teoria da 
assimilação, iniciado com os trabalhos pioneiros de Ausubel [...]; 
o construtivismo inspirado na psicologia cognitiva e mais con-
cretamente nas teorias dos esquemas surgidas em decorrência do 
processamento humano da informação; e, por último, o constru-
tivismo derivado da teoria sociocultural do desenvolvimento e da 
aprendizagem enunciada por Vigotsky e colaboradores [...]

Carretero e Limón (1998, p.173), por sua vez, acreditam que 
as diferentes posições que se consideram construtivistas têm em 
comum a ideia de que o conhecimento humano é produto da 
interação entre fatores internos e externos e se constrói “mediante 
atribuição de significado à informação enfrentada”.

Há, também, quem considere construtivistas “todos os modelos 
que atribuem um papel ativo ao sujeito na aquisição e elabora-
ção do conhecimento” (Lacasa, 1998, p.106); ou quem afirme a 
coexistência de “várias acepções” no interior do construtivismo, 
salientando-se duas por sua importância: “a acepção moderada e a 
acepção radical” (Hernández, A., 1998).

O que significa, enfim, “construtivismo”? De que se trata, afi-
nal, essa “construção” a que tantos autores e professores recorrem 
quando instados a falar sobre o Construtivismo?

Cabe, então, explicitar de modo claro o que entendemos por 
construção e construtivismo sob a perspectiva piagetiana. Para tanto, 
recorreremos a algumas palavras-chave, comumente utilizadas por 
autores construtivistas, levantando seus inconvenientes e tentando 
complementar seu sentido. Isso nos servirá para diferenciar o cons-
trutivismo piagetiano de outras posições que alguns autores tomam 
como construtivistas.

Alguns se referem à construção como algo que tem a ver com 
descoberta (Hernández, P., 1998, por exemplo). Mas a descoberta 
pode significar que o conhecimento está lá fora e que o sujeito não 
tem papel nesse processo. Além disso, a descoberta pode se dar 
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para alguns e não para outros, manifestando, portanto, seu caráter 
aleatório e individual.

Diferentemente, o pensamento lógico-matemático, próprio 
da inteligência humana e objeto de estudo de Piaget, nada tem de 
aleatório, mas é marcado essencialmente pelo caráter de necessi-
dade. Chegar a uma conclusão lógica partindo de certas premissas, 
concluir que a quantidade de algo se conserva apesar da alteração 
na forma ou que o todo é igual à soma de suas partes não é casual; 
cada conclusão se faz necessária. Portanto, não são experiências de 
descoberta no sentido mencionado acima. Além disso, como lembra 
Kesselring (1997, p.28) “o ‘construtor’ não é a pessoa singular, e 
sim o sujeito epistêmico”, o sujeito do conhecimento, aquele que é 
núcleo comum aos vários sujeitos individuais.

Há quem tome construção no sentido de novidade ou renova-
ção. Kohlberg e Kramer (1969, p.98) afirmam, por exemplo, que 
estudos sob a perspectiva “maturacional-biológica” da pesquisa 
psicológica elegem como um dos critérios para diferenciar entre 
desenvolvimento e mudança comportamental a novidade ou dife-
rença qualitativa (não repentina) que produz a emergência de uma 
nova estrutura de resposta.

Este significado de construção tem sido intensamente disse-
minado na área educacional. A “novidade do Construtivismo” 
introduziu-se na educação, em vários países, nos momentos de 
reforma, ou seja, na renovação do sistema educativo. Nesse sentido, 
Luque, Ortega e Cubero (1998) criticam o modo como vinha sendo 
empregada a palavra construtivismo no momento em que se instau-
rava a reforma do sistema educacional espanhol (segunda metade 
dos anos 1980). Afirmam que “a palavra ‘construtivismo’ associou-
-se ao discurso oficial que justifica e fundamenta a reforma” e, desse 
modo, parte do professorado estava vivendo essa reforma não como 
uma reorganização do sistema educativo, mas como uma tentativa 
de substituir a cultura escolar vigente pela moda do construtivismo. 
E acrescentam:
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Porque esse discurso tem tantas novidades conceituais, e 
sobretudo terminológicas, que a reforma pareceria exigir um modo 
radicalmente novo de pensar o sistema educativo, estranho inclusive 
à experiência dos movimentos de renovação pedagógica. (Luque; 
Ortega; Cubero, 1998, p.163)

A mesma “novidade” foi disseminada oficialmente no Brasil, 
como veremos, em meados de 1990.

Será que toda novidade consiste em construção? Como se sus-
tenta essa novidade? Onde ela se apoia?

O novo pode ser pensado como algo que se manifesta subita-
mente diferente, uma aquisição, uma estrutura que emerge sem 
uma explicação plausível. O novo consistiria, assim, na realização de 
uma virtualidade. Mas onde estariam suas raízes? De onde proviria 
a novidade?

E se o novo fosse, simplesmente, a substituição do antigo? Se seu 
aparecimento estivesse condicionado à destruição do antigo?

Em qualquer desses casos, não nos parece que haja aí uma cons-
trução, tal como a concebe Piaget. Como lembra Kesselring (1997, 
p.27, grifo nosso), o desenvolvimento para Piaget consiste em “um 
processo pelo qual os conteúdos do conhecimento decorrem – graças 
à abstração reflexiva – das formas que a atividade do conhecimento 
assumiu em degraus anteriores”. Assim, a novidade consiste, jus-
tamente, em uma derivação do antigo, ao mesmo tempo que este 
último é em parte conservado. Como afirmam Piaget e Inhelder 
(1974, p.124), “cada inovação só se torna possível em função da 
precedente”.

Há também os que concebem construção como mudança ou 
movimento. Ao comentar a concepção de estádio presente na tradi-
ção “maturacional-biológica” da pesquisa psicológica, Kohlberg e 
Kramer (1969, p.98) recordam que um dos critérios utilizados pelos 
estudos sob essa perspectiva para diferenciar entre desenvolvimento 
psicológico e mudança comportamental em geral é a mudança na 
forma, no padrão ou na organização geral de resposta e não simples-
mente na frequência ou intensidade da emissão de uma resposta já 
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padronizada. A “mudança qualitativa”, que envolve organização, 
antes que quantidade de um comportamento ou capacidade, tam-
bém é invocada por Fischer e Silvern (1985) e Pérez Pereira (1995).

Na área educacional, o exemplo mais contundente é o que 
se refere à aprendizagem como mudança conceitual, concepção 
encontrada predominantemente entre pesquisadores do ensino de 
ciências e, geralmente, relacionada à ideia de conhecimentos prévios, 
que comentaremos adiante. Tal como entende Pozo (1998, p.193), 
“a ideia central do enfoque construtivista no ensino das ciências é 
que aprender ciências significa mudar os conhecimentos prévios 
dos alunos por conhecimentos científicos”, caso em que “desem-
penha papel fundamental a tomada de consciência ou reflexão 
sobre o próprio conhecimento” (ibidem, p.196). Segundo Pozo, há 
mudanças conceituais “leves”, como no acréscimo ou retirada de 
uma característica ou um traço secundário da definição, e outras de 
caráter “radical”, mais complexas, como a reorganização conceitual.

Sabemos que, para Piaget, o conhecimento tem sua raiz na ação 
e que esta ação envolve transformação tanto do objeto quanto do 
sujeito.

Sabemos também que os esquemas ou estruturas de conheci-
mento sofrem contínuas modificações, mas essas modificações, 
como afirma Ferreiro (2001, p.94),

[...] não são o resultado de uma ‘tendência à mudança’ ou de uma 
maturação endógena, mas o resultado da interação com o mundo. 
É o não assimilável que apresenta desafios cognitivos. (Tecnica-
mente: perturbações que provocam regulações cuja finalidade é 
compensar a perturbação. A única compensação maximizante 
é aquela que integra completamente a perturbação, por rees-
truturação dos esquemas assimiladores, o que supõe uma nova 
construção).

Além disso, não é demais salientar que a noção de desen-
volvimento é sui generis no Construtivismo piagetiano. Para 
Piaget, desenvolvimento refere-se a um processo de organização 

A_descontrucao_do_Construtivismo_(MIOLO)_Graf-2.indd   21 06/03/2015   19:54:13



22  CILENE RIBEIRO DE SÁ LEITE CHAKUR

e reorganização estrutural, e não meramente de mudança local ou 
pontual; e esse processo é regulado por mecanismos adaptativos ou 
funcionais (assimilação e acomodação) que ressaltam a importância 
da interação entre o indivíduo e seu ambiente (físico, social). É um 
processo que se manifesta em níveis qualitativamente distintos que 
seguem uma ordem constante, cada um dos quais expressando uma 
nova organização cognitiva.

Ferreiro (ibidem, p.93) assim define esse processo:

Em todos os níveis de desenvolvimento, do lactante ao adulto, 
da criança pré-escolar ao homem de ciência, os instrumentos de 
aquisição de conhecimento – que garantem a continuidade funcio-
nal – são os mesmos [assimilação e acomodação] [...] A natureza 
assimiladora – e não simplesmente ‘registradora’ – do conhecimento 
carrega as seguintes consequências: o desenvolvimento cognitivo é 
um processo interativo e construtivo. Ao caracterizá-lo como pro-
cesso interativo, opõe-se ele aos processos maturativos e puramente 
exógenos. Todo conhecimento implica sempre uma parte que é for-
necida pelo objeto (com suas propriedades físicas, sociais e culturais) 
e uma parte que é fornecida pelo sujeito (com a organização de seus 
esquemas de assimilação).

Há autores, ainda, que definem construção como relação com 
“ideias prévias” (ou “conhecimentos prévios”) (Carretero, 1997; Car-
retero; Limón, 1998; Tolchinsky, 1998).

Segundo Carretero (1997, p.67), uma das características mais cla-
ras das ideias prévias “é seu caráter espontâneo, isto é, o fato de não 
serem produto de nenhuma instrução específica”. Diferentemente 
de Carretero, Tolchinsky (1998, p.113) considera que os conheci-
mentos prévios podem ter sido aprendidos na escola ou fora dela e 
nesta última condição “costumam ser chamados de conhecimento 
cotidiano”.

Ao que parece, essa noção de construção como relação entre o 
novo conhecimento e conhecimentos prévios, presente essencial-
mente na área de educação, provém da teoria de Ausubel, para quem 
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a aprendizagem deve ser uma atividade significativa para o aprendiz 
e tal significação ocorre em função da existência de relações entre 
o conhecimento novo e o que o aluno já possui (Carretero, 1997, 
p.16). De acordo com esta concepção, ao chegar à escola, a criança 
encontra um universo novo, bastante distinto do cotidiano com o 
qual estava acostumada. A criança não vem para a escola despojada 
de conhecimentos. Mas os conhecimentos que traz às vezes se cho-
cam com aqueles transmitidos na escola. Alguns são incipientes, 
estão apenas esboçados; outros se mostram primitivos, desprovidos 
de poder descritivo ou explicativo, por exemplo; outros ainda são 
conhecimentos que não correspondem à verdade. Assim, para tornar 
mais fácil a aprendizagem escolar, há que provocar a ligação entre 
os conhecimentos transmitidos mediante ensino com aqueles pró-
prios da bagagem trazida pelo aluno. Essa ligação pode, inclusive, 
ser de vários tipos e há verdadeiras teorias a respeito de como se 
comportam os conhecimentos prévios (também chamados “teorias 
implícitas”, ou “ideias espontâneas”, ou mesmo “misconceptions” 
etc.) (ibidem).

O que não se pode esquecer, no entanto, é que ideias ou conhe-
cimentos prévios podem ser tomados como conteúdos ou como 
esquemas/estruturas. E a ideia de construção para o Construtivismo 
piagetiano se aplica especialmente aos segundos e não aos primeiros.

Ao comentar sobre a relação forma-conteúdo nos processos 
iniciais de organização cognitiva, García (2002, p.80) esclarece 
que um esquema de ação já constituído tende a aplicar-se a novos 
objetos, ou seja, tende a assimilá-los e com isso o sujeito transfere à 
nova situação “uma maneira de coordenar suas próprias ações e esta 
coordenação deve se desligar de seu conteúdo primitivo para que seja 
substituído por outro conteúdo”. Desse modo, o que é transferido é 
uma forma sem conteúdo.

Uma última concepção identifica construção com progresso, em 
termos absolutos. Mas o progresso no Construtivismo piagetiano 
não se confunde com simples adição cumulativa de conhecimentos, 
nem pode ser pensado sem ter em conta o nível alcançado anterior-
mente pelo sujeito em determinada esfera de conhecimento. Como 
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afirma Ferreiro (2001, p.94), o progresso cognitivo é construtivo 
no sentido de que as reorganizações parciais conduzem, em certos 
momentos, a reestruturações totais.

Essas novas estruturas são relativamente estáveis, dentro de 
certos domínios e por certo tempo, até que novas crises cognitivas 
obriguem a uma nova reestruturação [...]. Uma das grandes desco-
bertas piagetianas foi demonstrar que o crescimento intelectual não 
consiste em uma adição de conhecimentos, mas em grandes períodos 
de reestruturação e, em muitos casos, reestruturação das mesmas 
informações anteriores, que mudam de natureza ao entrar em um 
novo sistema de relações.

É interessante notar que o verbo construir tem origem latina na 
expressão con struere, significando ordenar ou dar estrutura; e que 
os primeiros proponentes de alguma forma de construtivismo vive-
ram há muitos séculos, segundo relata Mahoney (2004): Lao Tzu 
(século VI a.C.) e Buda (560 a 477 a.C.) são exemplos; e nas culturas 
ocidentais, temos Giambattista Vico (1668-1744) e Immanuel Kant 
(1724-1804), por exemplo.

Ao buscar esclarecer o Construtivismo piagetiano, García (2002) 
afirma que a epistemologia construtivista começa questionando 
as pressuposições aprioristas e empiristas. De um lado, noções 
aprioristas de conhecimento científico foram refutadas pela própria 
ciência; de outro, o empirismo acabou por se contradizer quando 
aceitou acriticamente a concepção corrente, baseada no senso 
comum, dos termos experiência, sensação, percepção, “sem julgar 
necessário submetê-los à investigação empírica”. García lembra, 
então, o comentário de Piaget: “Os empiristas nunca fundamentaram 
empiricamente a validade de sua posição”. E enfatiza que

A psicologia genética foi concebida e desenvolvida para res-
ponder, com dados empíricos, a esse tipo de questão. No entanto, 
as pesquisas psicogenéticas refutaram o empirismo: a noção de 
peso não é adquirida pela criança pesando objetos, mas se constrói 
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num longo processo de organização das interações com os objetos. 
(ibidem, p.38)

E isso significa dizer que não é possível a leitura “pura” da 
experiência.

A ideia de construção implica que não se tem um ponto de partida 
absoluto para o conhecimento, ou seja, não é possível estabelecer um 
momento preciso em que tem início a atividade cognitiva. Assim 
também a ideia de construção segue um princípio fundamental, 
que é o da continuidade funcional dos processos construtivos (ibidem, 
p.39), tais como os de abstração reflexiva e generalização; e supõe 
que os mecanismos de aquisição do conhecimento (assimilação e 
acomodação, diferenciações e integrações) sejam comuns a todas as 
etapas de desenvolvimento.

Assim esclarecida a noção de construção, veremos como ocorreu 
a inserção do Construtivismo na educação brasileira.
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