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Parte I - Construtivismo, psicologia e educação 
3 - Contextualizando as ideias pedagógicas de Piaget 
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3  
ContextuAlizAndo AS ideiAS 

pedAgógiCAS de piAget

Embora Piaget tenha dedicado seu esforço intelectual quase que 
exclusivamente à Epistemologia e à Psicologia, não podemos esque-
cer que ele trabalhou, inicialmente, numa instituição genebrina 
voltada à educação e à pesquisa psicológica e educacional (Instituto 
Jean-Jacques Rousseau); e também, por quase quarenta anos (de 
1929 a 1967), ele foi diretor do Bureau International d’Éducation, 
entidade ligada à Unesco a partir de 1946, que funcionava como 
um centro de educação comparada. Foi no Bureau que Piaget teve 
a oportunidade de acompanhar e comentar pesquisas e programas 
educacionais de vários países e de presidir sessões e conferências 
internacionais sobre educação, segundo informam Parrat-Dayan e 
Tryphon (1998). Conforme essas autoras, Piaget “sempre pretendeu 
situar-se fora da pedagogia”, mas a reflexão pedagógica “sempre 
existiu em Piaget e acompanhou sua reflexão epistemológica” 
(Parrat-Dayan e Tryphon, 1998, p.7-8). Os métodos de ensino e as 
relações entre a Psicologia e a Pedagogia situavam-se no centro de 
suas preocupações pedagógicas, embora não fossem estas o núcleo 
de seus interesses e de seus estudos.

Vale salientar que, no contexto educacional genebrino em que 
se apoiava a reflexão de Piaget sobre questões educacionais, pre-
dominavam o movimento reformista e os ideais da Escola Nova. 
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Desse modo, certos temas caros ao escolanovismo, tais como os 
métodos ativos, a atividade e o interesse da criança, o trabalho em 
equipe e o autogoverno, eram apoiados por Piaget. Ele concordava, 
igualmente, que a Pedagogia deveria assentar-se na Ciência e que a 
educação deveria libertar-se do excessivo verbalismo e da centração 
na figura do mestre.

Não é demais salientar a enorme repercussão das descobertas 
psicológicas de Piaget na esfera da educação, mas também não con-
vém ocultar, como afirma Ferreiro (2001, p.27), que “as relações 
entre a teoria de Piaget e a instituição escolar e/ou a pedagogia quase 
sempre foram confusas (é o mínimo que se pode dizer)”. Segundo 
Ferreiro (ibidem),

Realmente, uma série de problemas foi mal colocada e pior anali-
sada quando se acreditou que a teoria de Piaget era a chave de todos 
os problemas de aprendizagem na escola, que bastava inspirar-se nos 
temas estudados por Piaget para decidir o currículo escolar, ou que 
era preciso considerar as idades médias do desenvolvimento cogni-
tivo para decidir em que momento ensinar este ou aquele conteúdo. 
[...] Houve ‘piagetianos’ que, com uma visão puramente ‘dedutiva’, 
chegaram à conclusão de que era preciso esperar o período das 
operações chamadas concretas para ter garantias de êxito na apren-
dizagem da língua escrita na escola.

Castorina (2011) chama aplicacionismo essa atitude de tentar 
relacionar uma teoria psicológica com a educação, em uma “uti-
lização direta, sem mediações”. Afirma ter havido um “trabalho 
de interpretação deformante dos textos originais por parte de 
psicólogos e educadores” (ibidem, p.188) e enfatiza que “o traço 
principal do aplicacionismo é haver tratado como óbvias as relações 
entre psicologia e didática, na suposição de que se poderiam extrair 
diretamente consequências educativas de uma teoria psicológica” 
(ibidem, p.189).

Em decorrência do aplicacionismo,
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[...] os conteúdos curriculares perderam sua natureza política e 
social, tornaram-se secundários na prática educativa, desdenha-
ram-se as complexas relações sociais dos docentes e alunos na 
comunicação de um saber socialmente constituído, particular-
mente nas chamadas pedagogias operatórias. (ibidem, p.190)

Revendo os comentários que Piaget faz à educação e à situação 
dos professores de sua época, em textos que datam de 1932 a 1965 
(Piaget, 1976; 1994), percebe-se que permanecem admiravelmente 
válidos ainda hoje. Alguns trechos de uma de suas poucas obras 
dedicadas à educação (Piaget, 1976) e de outra sobre o juízo moral 
na criança (Piaget, 1994) merecem ser reproduzidos, a começar da 
análise que ele faz sobre os “três principais acontecimentos que 
caracterizam as situações novas da educação ou da instrução” e que 
intervêm na escolha de métodos de ensino:

Três acontecimentos são: o aumento vertiginoso do número 
de alunos, devido a um acesso muito mais geral às diversas for-
mas de ensino; a dificuldade quase correlativa de recrutamento 
de um pessoal docente suficientemente formado; e o conjunto das 
necessidades novas, sobretudo econômicas, técnicas e científicas, 
das sociedades em que a instrução pública está sendo organizada. 
(Piaget, 1976, p.71)

Essa análise de Piaget parece aplicar-se muito bem à situação 
atual da educação escolar brasileira, que sofre com a explosão do 
número de alunos, resultante do processo de democratização do 
ensino nas últimas décadas. É patente, no entanto, que esse aumento 
do alunado nas escolas não se acompanha nem da expansão do corpo 
docente nem da melhoria da qualidade de ensino.

Por sua vez, a formação de pesquisadores em educação, impres-
cindível para que esta avance em qualidade, é questionada por Piaget 
(ibidem, p.18) àquela época:

A_descontrucao_do_Construtivismo_(MIOLO)_Graf-2.indd   33 06/03/2015   19:54:14



34  CILENE RIBEIRO DE SÁ LEITE CHAKUR

O problema geral [na Pedagogia] consiste em compreender a 
razão por que a imensa coorte de educadores, que trabalham no 
mundo inteiro com tanta dedicação e, na maioria dos casos, com-
petência, não foi capaz de produzir uma elite de pesquisadores que 
fizessem da pedagogia uma disciplina, ao mesmo tempo científica e 
viva, como ocorre com todas as disciplinas aplicadas que participam 
simultaneamente da arte e da ciência.

Piaget está se referindo aqui à falta de pesquisadores-educadores, 
ou seja, profissionais que se ocupam especialmente da educação em 
suas pesquisas e que são também formados na área educacional; 
exemplifica com grandes nomes da educação que não tinham for-
mação propriamente nessa área, como Comenius, que era teólogo 
e filósofo; Rousseau, que era filósofo; Froebel, químico e filósofo; 
Herbart, psicólogo e filósofo; Montessori, Decroly e Claparède, que 
eram médicos (os dois últimos também psicólogos).

Em várias ocasiões, Piaget critica a situação dos professores, 
vivendo já àquela época (!) um processo de desprofissionalização 
e depreciação. No Brasil, tal processo só vem se acirrando e tem 
desdobramentos sérios ainda hoje, como a crise de identidade que 
leva muitos professores a aceitarem tarefas estranhas a sua função 
(Chakur, 2001a; Paganini-da-Silva, 2006). Vejamos o que diz Piaget 
(1976, p.19):

Um fenômeno cuja gravidade não se pode evitar [...] é o da difi-
culdade de recrutamento de mestres primários e secundários. [...] 
Como se sabe, trata-se inicialmente de um problema econômico, e 
se pudesse oferecer aos mestres o tratamento que recebe o represen-
tante das outras carreiras liberais, então assistiríamos à aceleração do 
recrutamento. Mas o problema é bem mais amplo e liga-se, de fato, à 
posição do educador no conjunto da vida social. [...] A verdade é que 
a profissão de educador, nas nossas sociedades, não atingiu ainda o 
status normal a que tem direito na escala dos valores intelectuais.
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Observamos, também, que é nítido e vergonhoso o acirramento 
da tendência à depreciação econômica do trabalho do professor em 
nossos dias, o que Piaget constatara há mais de quarenta anos. Mas 
ele nota algo mais:

A razão geral de tal estado de coisas está naturalmente em que 
o mestre-escola não chega a ser considerado pelos outros – e, o que 
é pior, nem por ele mesmo – como um especialista, quer do ponto 
de vista das técnicas, quer do da criação científica. (ibidem, p.20)

Ao lado da depreciação econômica, Piaget salienta, exatamente 
como alguns dos pesquisadores atuais (Esteve, 1995; Gimeno 
Sacristán, 1995; Imbernón, 1994; Lelis, 2008; Nóvoa, 1992, 1995, 
2008; Tardif, 2002), a desvalorização social e mesmo intelectual da 
profissão docente. O professor é aquele profissional que se encarrega 
de transmitir conhecimentos produzidos em outro ambiente que 
não o escolar. Os saberes de que dispõe a grande maioria de ordem 
prática não têm validade científica. Além disso, deve seguir uma 
programação para sua disciplina e para a série em que leciona, de 
cuja elaboração não participou e de que, certamente, será cobrada 
a transmissão ao final do período letivo. Assim, o professor é um 
profissional cuja atividade deve submeter-se a dispositivos político-
-administrativos que regulam o sistema de ensino e o posto de 
trabalho.

Como já mencionamos em outro lugar (Chakur, 2000, p.77), 
são tendências particularmente visíveis do processo de desprofis-
sionalização:

[...] a desvalorização social e econômica da atividade; os desvios de 
função, que anunciam falhas ou confusão de identidade; a parciali-
zação do trabalho, que se manifesta no domínio parcial da prática; 
a desqualificação, responsável pela diminuição ou cristalização das 
competências e saberes; e a heteronomia profissional, caracterizada 
pela submissão a regras e decisões externas e pela adesão acrítica 
aos manuais didáticos.
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Piaget (1977a, p.28) nota ainda que a preparação dos professores

[...] constitui realmente a questão primordial de todas as reformas 
pedagógicas em perspectiva, pois, enquanto não for a mesma resol-
vida de forma satisfatória, será totalmente inútil organizar belos 
programas ou construir belas teorias a respeito do que deveria ser 
realizado.

Podemos ver que, embora não em profundidade, a análise 
de Piaget chega a identificar algumas vicissitudes sofridas pelos 
professores de sua época bastante semelhantes às que enfrentam 
nossos professores na atualidade. E salienta, como muitos de nós 
na atualidade, a necessidade de uma sólida formação docente e 
adequado preparo dos professores para a viabilização de reformas 
educacionais.

No que tange às relações entre a Psicologia e a Educação (ou a 
Pedagogia, a que ele se refere mais frequentemente), não é verdade, 
como apontam alguns autores (Carvalho, 2001; Silva, 1998), que 
Piaget faz associações indevidas entre essas duas áreas. Diferente-
mente do que sugere Carvalho (2001), por exemplo, Piaget (1976, 
p.26) entende que “cabe à sociedade fixar os objetivos da educação” 
e que “a pedagogia está longe de ser uma simples aplicação do saber 
psicológico” (Piaget, 1994, p.301). A ideia de que não cabe à Psicolo-
gia determinar os objetivos e os conteúdos da educação é explicitada 
no seguinte trecho:

A pedagogia moderna não saiu de forma alguma da psicologia da 
criança, da mesma maneira que os progressos da técnica industrial 
surgiram, passo a passo, das descobertas das ciências exatas. Foram 
muito mais o espírito geral das pesquisas psicológicas e, muitas 
vezes também, os próprios métodos de observação que, passando 
do campo da ciência pura ao da experimentação, vivificaram a peda-
gogia. (Piaget, 1976, p.148, grifo nosso)
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Devemos lembrar, mais uma vez, que o pensamento educacional 
da época em que Piaget dedicou-se a esses escritos clamava por fazer 
da Pedagogia uma ciência experimental. Embora não mais se fale 
hoje em uma “Pedagogia experimental” ou “Pedagogia científica”, 
não podemos deixar de pensar que muitas das pesquisas que faze-
mos atualmente na área de educação poderiam perfeitamente ser 
inseridas nessas rubricas...

Outro tema que foi objeto de comentários e, no mais das vezes, 
de críticas de Piaget em vários textos é o da escola tradicional, comu-
mente contraposta à escola ativa. As críticas de Piaget dirigem-se ora 
às concepções inatistas que estavam na base do ensino tradicional, 
como nos exemplos...

Estando o homem pré-formado já na criança, e consistindo o 
desenvolvimento individual apenas em uma atualização de facul-
dades virtuais, o papel da educação se reduz então a uma simples 
instrução; trata-se exclusivamente de enriquecer ou alimentar facul-
dades já elaboradas, e não de formá-las. Basta, em suma, acumular 
conhecimentos na memória, ao invés de conceber a escola como um 
centro de atividades reais (experimentais) desenvolvidas em comum, 
tal como se elabora a inteligência lógica em função da ação e das 
trocas sociais. (Piaget, 1977a, p.37)

De fato, a escola tradicional sempre tratou a criança como um 
pequeno adulto, um ser que raciocina e pensa como nós, mas des-
provido simplesmente de conhecimentos e de experiências. (Piaget, 
1976, p.163)

... ora aos procedimentos de ensino e a sua natureza empirista...

Sendo a criança, assim, apenas um adulto ignorante, a tarefa 
do educador não era tanto a de formar o pensamento, mas sim de 
equipá-lo; as matérias fornecidas de fora eram consideradas sufi-
cientes ao exercício. (Piaget, 1976, p.163)
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O uso quase exclusivo que a educação tradicional faz da lingua-
gem, na ação que exerce sobre o aluno, implica em que a criança 
elabore seus conceitos da mesma maneira que nós, e que assim se 
estabeleça uma correspondência termo a termo entre as noções do 
professor e as do aluno. Ora, o verbalismo, essa triste realidade 
escolar – proliferação de pseudonoções presas a palavras sem signi-
ficações reais –, mostra bem que esse mecanismo não funciona sem 
dificuldades e explica uma das reações fundamentais da escola ativa 
contra a escola receptiva. (ibidem, p.168)

... ora à figura e atitudes do professor da escola tradicional:

Mas a escola tradicional não conhece outro relacionamento social 
além daquele que liga um professor, espécie de soberano absoluto 
detentor da verdade intelectual e moral, a cada aluno considerado 
individualmente: a colaboração entre alunos e mesmo a comunica-
ção direta entre eles acham-se assim excluídas do trabalho da classe 
e dos deveres de casa [...]. (Piaget, 1977a, p.70)

Diferentemente da escola tradicional, a escola ativa defendida 
pelos reformadores da época era apoiada por Piaget, principalmente 
por ter seus métodos voltados para a compreensão da matéria, antes 
que para sua memorização pelo aluno, hábito bastante disseminado 
na época e que perdura, inclusive, até nossos dias. Algumas carac-
terísticas da escola ativa são particularmente enfatizadas por Piaget 
como adequadas àquele fim (compreensão da matéria). Segundo 
ele, a escola ativa enfatiza a atividade e o interesse do aluno, seu 
“esforço espontâneo”, a “realização de pesquisas livres” (ibidem, 
p.62) e a “livre colaboração dos indivíduos, isto é, dos próprios alu-
nos entre si, e não apenas entre professor e aluno” (ibidem, p.70). 
E completa:

A escola ativa pressupõe ao contrário uma comunidade de 
trabalho, com alternâncias entre o trabalho individual e o traba-
lho de grupo, porque a vida coletiva se revelou indispensável ao 
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desenvolvimento da personalidade, mesmo sob seus aspectos mais 
intelectuais. (ibidem, p.70)

Piaget (1976, p.74) lembra, entretanto, que houve certa confusão 
com o termo atividade e, nesse caso, a escola ativa às vezes se con-
fundiu com uma escola de trabalhos manuais, quando, na verdade, 
a partir de certo nível, a atividade pode manifestar-se igualmente no 
plano da reflexão, da abstração formal e das manipulações verbais.

Nosso autor salienta que uma das características do ensino 
tradicional que acaba por dificultar a compreensão da criança, prin-
cipalmente nos níveis operatórios iniciais, é o verbalismo:

Habituada por seus procedimentos egocêntricos de pensamento 
a afirmar sem provas e a se contentar com interpretações subjetivas, a 
criança, que escuta o adulto sem ter adquirido por ela mesma a téc-
nica da discussão e do controle lógico, aceita sem dificuldade todas 
as afirmações e maneja sem qualquer incômodo os termos abstratos 
cujo sentido objetivo ela não compreende, mas aos quais atribui no 
seu espírito significações vagas que a satisfazem sem muito custo. 
(Piaget, 1998b, p.74)

E entre os métodos da escola ativa, Piaget (1998e, p.158) ressalta 
especialmente o trabalho em equipe e o self-government. O primeiro 
“consiste numa organização de trabalhos em comum”, que se revela 
produtiva tanto para os “fracos e os preguiçosos”, que são estimu-
lados e até obrigados pelo grupo, quanto para os “mais fortes”, que 
“aprendem a explicar e a dirigir”. Segundo afirma, “além do bene-
fício intelectual da crítica mútua e da aprendizagem, da discussão 
e da verificação, adquire-se assim um sentido de liberdade e de 
responsabilidade conjunta, de autonomia na disciplina livremente 
estabelecida” (ibidem).

Quanto ao self-government, consiste em atribuir aos alunos parte 
da responsabilidade na disciplina escolar e traz contribuições para o 
desenvolvimento da personalidade do indivíduo, de seu espírito de 
solidariedade e do respeito mútuo. Favorece o desenvolvimento da 
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compreensão recíproca e da discussão objetiva, ou seja, “aquela que 
consiste em se colocar do ponto de vista alheio para pesar os prós e os 
contras das opiniões contestadas” (Piaget, 1998d, p.127).

Piaget (1976, p.75) observa que os métodos ativos, em geral, 
são mais difíceis de ser empregados, pois exigem trabalho ativo e 
diferenciado por parte do professor, “enquanto dar lições é menos 
fatigante e corresponde a uma tendência muito mais natural no 
adulto em geral e no adulto pedagogo em particular”. Além disso, 
requerem formação sólida, em que importam, segundo Piaget, 
os conteúdos da disciplina que o professor deverá oferecer e os 
da Psicologia, pois, sem conhecimentos psicológicos “o mestre 
compreende mal as condutas espontâneas dos alunos e não chega 
a aproveitar-se do que considera insignificante e simples perda de 
tempo” (ibidem, p.75). E adverte: “os melhores métodos são os mais 
difíceis: não se pode utilizar o método socrático sem ter adquirido, 
previamente, algumas das qualidades de Sócrates, a começar por 
certo respeito à inteligência em formação” (ibidem).

Talvez um dos temas mais recorrentes nos textos piagetianos 
ligados à educação seja a contraposição entre dois tipos de relações 
interindividuais – a coação e a cooperação – e a influência de cada um 
na formação intelectual e moral do indivíduo.

Piaget costuma associar esses tipos de relações interindividuais 
a dois tipos de respeito. Diz ele que, no processo de socialização, a 
ação da família sobre a criança constitui-se em coerção social, certa 
pressão espiritual e material dos grandes sobre os pequenos, pos-
sibilitada por um sentimento original que combina amor e medo, 
simultaneamente, o sentimento de respeito unilateral.

Do ponto de vista moral, a criança pequena tende, então, a con-
siderar obrigatórias as regras recebidas dos adultos e “qualquer 
ordem proferida pelas pessoas respeitadas traduz-se, na cons-
ciência dos pequenos, sob a forma de uma obrigação imperativa. 
Assim se explica o sucesso da autoridade” (Piaget, 1998d, p.117). 
Acredita, também, que essa é uma forma heterônoma de morali-
dade, pois advém do exterior “e produz uma espécie de legalismo 
ou de ‘realismo moral’, no qual os atos não são avaliados em função 
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das intenções, mas de sua concordância externa com a regra” 
(ibidem).

Do ponto de vista intelectual, por sua vez, o respeito unilateral 
permite que haja uma coerção do adulto sobre o pensamento da 
criança e, desse modo, a criança considera verdadeiro tudo o que 
é proferido pelo adulto. Essa “verdade de autoridade” acaba por 
tornar inútil a verificação racional e o esforço pessoal.

Mas existe uma segunda forma em que a socialização pode ocor-
rer, em que a igualdade suplanta a autoridade na ação dos indivíduos 
uns sobre os outros. É na relação de cooperação, portanto, que o 
respeito se torna mútuo. E, novamente, Piaget (ibidem) desdobra 
essas ideias sob duas perspectivas: moral e intelectual.

Do ponto de vista moral, ao invés da simples obediência às regras 
impostas, a cooperação conduz a uma “ética da solidariedade e da 
reciprocidade” e à autonomia da consciência. E do ponto de vista 
intelectual, a cooperação “leva a uma crítica mútua e a uma objetivi-
dade progressiva” (ibidem, p.118-9).

Em várias ocasiões, Piaget (1976; 1998) relaciona essas ideias 
com a diferenciação entre escola tradicional e escola ativa, como na 
passagem seguinte:

Todos os progressos sociais que realizamos nos diferentes domí-
nios intelectuais e morais devem-se ao fato de que nos libertamos 
do egocentrismo e da coerção intelectual e moral. Contudo, muito 
ao contrário, imaginamos como algo natural que a coerção reine 
na escola, imaginamos a criança devendo ser submetida a todas as 
coações contra as quais o adulto vem lutando há séculos. A única 
relação social que a escola tradicional conhece é a relação exclusiva 
da criança com o professor, ou seja, a relação entre um inferior que 
obedece passivamente e um superior que encarna a verdade defi-
nitiva e a própria lei moral [...]. Os novos métodos, os métodos da 
atividade, insistem, ao contrário, na relação das crianças entre si. 
O trabalho em grupos, a pesquisa conjunta, o self-government etc., 
implicam na cooperação em todos os domínios intelectuais e morais. 
Eis, portanto, onde está a solução. (Piaget, 1998c, p.110-1)
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Embora os traços de coação, autoritarismo e verbalismo sejam a 
tônica das críticas de Piaget à escola tradicional, é necessário con-
textualizar quando falamos hoje de escola tradicional, que parece 
recuperar algum prestígio, na medida em que apresenta certas 
características válidas quando comparada à nossa escola atualmente 
vigente. Não devemos esquecer que a escola de hoje ainda conserva o 
verbalismo, o autoritarismo e a coação, traços que, paradoxalmente, 
convivem lado a lado com a permissividade e a heteronomia docente 
e o desrespeito ao professor, como mostram algumas pesquisas 
brasileiras (Chakur, 2001a; Ravagnani, 2001 e 2010: Silva, 2005 e 
2009; Torres, 2004).

O que podemos concluir diante desse relato? Em primeiro lugar, 
que Piaget realmente tinha alguma preocupação com a educação, tal 
como outros grandes nomes de sua época ou de antes, que raramente 
eram pedagogos. Por estudar a inteligência humana e a infantil em 
particular, em uma área que sempre esteve próxima à educação – a 
Psicologia – fatalmente seria chamado a se pronunciar sobre ques-
tões educacionais. Só que, infeliz (para a Educação) ou felizmente 
(para a Psicologia), não se debruçou com profundidade sobre esta 
área tão difícil e complexa como é a Educação e não deixou estudos, 
mesmo incipientes, mas claramente elaborados, que pudessem ter 
continuidade. Os escritos de Piaget na área educacional são, por-
tanto, periféricos e de menor importância no conjunto de sua vasta 
obra...

Em segundo lugar, Piaget esteve à frente de órgãos diretamente 
ligados à educação, o que, uma vez mais, levava-o a se interessar 
por esse campo. E não só. Por exercer função de direção em órgão 
internacional (Bureau), teve oportunidade de ter contato com os 
avanços e problemas de educação vividos pelos mais diferentes paí-
ses, podendo, inclusive, compará-los. E, ao que parece, a conclusão 
a que chegou concordava com a necessidade de uma mudança edu-
cacional, inclusive mudança de foco, que passou a incidir na criança, 
e não mais na figura do professor.

Em terceiro lugar, não é demais enfatizar que as ideias de 
Piaget são fruto da época histórica em que vivia, fervilhando com 
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movimentos de reforma educacional que, pela função administrativa 
que ele exercia, requeriam sua opinião. Seria demasiado utópico 
esperar que um epistemólogo e psicólogo, diante das demandas da 
educação da época, tirasse do bolso uma proposta revolucionária de 
reforma educacional ou uma nova teoria pedagógica que norteasse as 
mudanças desejadas. Assim, também, pensamos que é demais espe-
rar que seus escritos tenham ultrapassado (superado) as concepções 
pedagógicas da época, já que não era pedagogo. Apenas refletiram as 
ideias educacionais produzidas por outros autores, mais envolvidos 
com a educação vigente e com seus problemas, apoiando as ideias 
e diretrizes que realmente eram novas, tais como a valorização da 
criança e dos métodos ativos e a ênfase na compreensão da matéria, 
antes que na repetição sem sentido.
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