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4  
peSquiSAndo oS deSvioS

Nossas experiências de participação em projetos com profes-
sores, bem como pesquisas empreendidas por nós e/ou por nossos 
orientados (Chakur, 2001a e 2009; Chakur; Silva; Massabni, 2004; 
Quim, 2004; Silva, 2005; Torres, 2004) atestam que as conceituações 
e considerações de Piaget, ligadas direta ou indiretamente à educação 
escolar, têm chegado à escola e aos professores de forma descontex-
tualizada e com significados distintos dos originais. São exemplos os 
termos e expressões “ser ativo”, “pensamento concreto”, “respeitar 
o interesse infantil”, “autonomia”, “gênese/genético”, entre outros, 
geralmente associados a certas condutas, concepções e práticas dis-
tantes dos significados conferidos pelo autor, tais como indisciplina 
(quando se diz que “o construtivismo leva à bagunça”); emprego 
de objetos materiais (“deve-se partir do concreto”); esperar que 
apareça o interesse do aluno para intervir, aproveitar o cotidiano do 
aluno (“partir de sua realidade”); não impor tarefas, deixar a criança 
decidir o que fazer; considerar que o conhecimento é inato e a inteli-
gência é hereditária e, portanto, imutável (quando o professor deve 
se deixar levar pelas “necessidades do aluno”); e outras mais. Na 
medida em que o professor tenta “aplicar o construtivismo” em aula, 
essas ideias possivelmente vão formar um emaranhado sincrético 
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com as crenças que ele elaborou até então e às quais recorre em suas 
práticas diárias.

Pesquisas recentes que estudam o construtivismo na educação 
têm atestado certas práticas que se aproximam de caricaturas de 
princípios construtivistas. Há professores, por exemplo, que defen-
dem (e assim o fazem) a flexibilidade do planejamento das aulas de 
modo que possa ser alterado de acordo com as necessidades e curio-
sidades dos alunos; isto significa, então, que a qualquer momento 
o professor pode interromper sua aula para atender ao conteúdo 
indicado pelo aluno (Quim, 2004 e 2009; Silva, 2005 e 2009). E na 
verdade muitos agem dessa maneira, com a justificativa de que é 
necessário “atender aos interesses dos alunos”. Talvez essa prática 
tenha a ver com a ideia construtivista de que a criança necessita 
de experimentação, de “vivência” com objetos do mundo físico e 
humano.

Assim também, muitos professores consideram o Constru-
tivismo um método de ensino (Carraro; Andrade, 2009; Garcia, 
2003; Quim, 2004; Torres, 2004) e, em particular, um método de 
alfabetização; há quem o defina como um “conjunto de regras” ou 
de técnicas que devem ser seguidas (por exemplo, recortar letras 
para “construir” palavras; usar letra de forma maiúscula; não usar 
cartilha), enquanto outros acreditam que seguir o Construtivismo é 
“deixar a criança solta” (Garcia, 2003; Torres, 2004). Mas, muitas 
vezes, a ideia de que o aluno é o “centro fundamental do processo 
de aprendizagem”, tão cara ao Construtivismo, acompanha-se da 
afirmação de que ele deve ter, também, “o sofrimento de prestar 
atenção” (Quim, 2004).

As ideias tomadas como construtivistas pelos professores têm 
como fontes a formação inicial, os cursos de capacitação (PEC, por 
exemplo), os projetos de educação continuada, livros de divulga-
ção que aligeiram a teoria, artigos e resumos de obras enviados às 
escolas pela Secretaria da Educação ou pela Diretoria de Ensino 
local, orientações passadas aos professores pelos assistentes técnico-
-pedagógicos, as trocas mútuas de informação e as revistas dirigidas 
aos professores, das quais a Nova Escola tem destaque (Silva, 2005).
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Merece uma análise mais detalhada textos de autores autodeno-
minados construtivistas que pretendem divulgar a visão de Piaget 
sobre a educação ou que apresentam uma proposta educacional 
construtivista. São esses textos que, cedo ou tarde, chegam aos 
professores e à escola via projetos de educação continuada ou docu-
mentos oficiais.

Antes, porém, de precisar onde os professores retiram as ideias 
(pseudo)construtivistas, consideramos necessário levantar o “reper-
tório construtivista” dos professores do ensino fundamental, após 
todos esses anos de tentativas da política educacional oficial de 
“tornar a escola adequada à criança”.

Como mencionado, pesquisas desenvolvidas por nós e/ou por 
um grupo de pós-graduandos sob nossa orientação têm compilado 
princípios, ideias e práticas concebidos como construtivistas por 
professores do ensino público fundamental de distintas cidades 
paulistas (principalmente), mediante entrevista, observação e ques-
tionários especialmente elaborados para este fim.

Quim (2004 e 2009) e Torres (2004) pesquisaram concepções de 
professoras do I Ciclo (1a a 4a séries) de cidades tão distintas como 
Alto Araguaia (MT) e Ribeirão Preto (SP), empregando entrevista 
semiestruturada, encontrando ideias bastante semelhantes sobre o 
Construtivismo.

Investigando, também, a pretensa resistência dos professores 
ao Construtivismo, Torres (ibidem) observou que as professoras 
pesquisadas rejeitavam essa abordagem pela indisciplina então 
decorrente, pelo fato de não poder corrigir os erros dos alunos, pelo 
caráter impositivo da reforma e a falta de informação responsável 
pelo sentimento de insegurança entre os professores.

Quim (2004 e 2009), por sua vez, atestou que as professo-
ras pesquisadas mostravam preocupação com a necessidade 
de respeitar as fases de desenvolvimento infantil durante o 
processo de ensino-aprendizagem, tal como recomendavam as 
orientações construtivistas recebidas. Por outro lado, observou 
“confusão, despreparo, deformações” nas concepções construtivis-
tas das professoras.
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Empregando questionário, entrevista e observação, Massabni 
(2005 e 2009) investigou concepções e práticas de professores de 
Ciências de 5a a 8a séries de Araraquara – SP. As noções encontradas 
do que os professores entendiam por Construtivismo incluíram: 
“partir do aluno”, “não dar nada pronto”, possibilitar o contato 
do aluno com o “concreto”, relacionar os conteúdos escolares ao 
cotidiano e incentivar a participação do aluno nas aulas, entre outras 
coisas. A maioria dos professores entrevistados por Massabni diz 
“mesclar” sua prática com o ensino tradicional e valorizar o próprio 
papel e os conteúdos escolares, em contraposição a certos slogans que 
reduzem a figura do professor à de “facilitador da aprendizagem”, 
ou que minimizam a importância do conteúdo escolar, por exemplo, 
como também a maioria afirma escutar nos meios escolares.

Silva (2005 e 2009) entrevistou professores de várias disciplinas 
de 5a a 8a séries da cidade de Brodowski (SP) e também os forma-
dores indicados por eles, buscando traçar o caminho seguido pelas 
ideias construtivistas até as escolas. A pesquisa voltou-se especial-
mente para a compreensão que professores e seus formadores têm 
do Construtivismo, quais as possíveis distorções que apresentam 
e quais as fontes de seu conhecimento sobre essa abordagem. Os 
dados mostraram que as concepções construtivistas de professores e 
formadores baseiam-se em slogans e muitas vezes distorcem as ideias 
piagetianas originais.

Tendo em vista esses dados e considerando que são contínuas as 
tentativas das políticas educacionais de instaurar o Construtivismo 
na educação brasileira, realizamos uma pesquisa que pretendeu ava-
liar o resultado dessas tentativas, de modo a levantar o “repertório 
construtivista” de professores do ensino fundamental.

Objetivos e participantes da pesquisa

O objetivo principal da pesquisa foi investigar como professores 
dos chamados dois ciclos do ensino fundamental – as antigas 1a 
a 4a séries e 5a a 8a séries – têm assimilado diretrizes de natureza 
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construtivista, que não tiveram origem no campo educacional, 
transportando seus princípios e ideias para a situação ensino-
-aprendizagem: haveria desvios, deformações, nessa transposição?

Como objetivos específicos, pretendíamos, entre outras coisas:

1) investigar se os professores do ensino fundamental apre-
sentam concepções deformadas do Construtivismo quando 
tentam transportá-lo para a situação escolar;

2) em caso positivo, identificar quais os desvios relativos ao 
Construtivismo mais frequentemente encontrados entre os 
professores;

3) investigar se a caracterização que os professores fazem do 
Construtivismo está de acordo com as suas próprias convic-
ções pedagógicas.

Participaram da pesquisa sessenta professores de escolas públicas 
paulistas do ensino fundamental, divididos em dois grupos, con-
forme o ciclo em que lecionavam (1a a 4a ou 5a a 8a séries), com trinta 
professores em cada amostra.

No I Ciclo (1a a 4a séries), a pesquisa contou com 29 professoras e 
1 professor com idades variando de 25 a 59 anos e tempo de serviço 
de um ano e meio a 29 anos. A maioria dos professores havia feito 
graduação em Pedagogia. No II Ciclo (5a a 8a séries), havia 8 pro-
fessores e 22 professoras, com idades entre 25 e 54 anos e tempo de 
serviço entre 1 e 28 anos. Todos tinham formação superior.

Instrumento e procedimentos

Como instrumento de pesquisa, foi utilizado um rol de quarenta 
enunciados tendo o Construtivismo como núcleo, sendo vinte afir-
mações “verdadeiras” e vinte “falsas”. As afirmações verdadeiras 
foram tomadas de ideias piagetianas originais (Piaget, 1973a; 1973b; 
1975; 1976; 1994; 1998). As afirmações falsas foram tomadas geral-
mente de slogans e chavões comumente ouvidos no meio escolar e 
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que expressam ideias do Construtivismo de forma descontextuali-
zada e sem um significado preciso. Aproveitamos, também, dados 
de pesquisas desenvolvidas anteriormente sobre o tema (Chakur, 
Silva; Massabni, 2004; Massabni, 2005; Silva, 2005; Torres, 2004).

Do rol das afirmações verdadeiras constavam, por exemplo: A 
avaliação é tão importante no Construtivismo quanto no ensino tra-
dicional; Desenvolver o raciocínio é central no ensino construtivista; 
e O professor construtivista impõe limites ao aluno. São exemplos de 
enunciados falsos: A aula construtivista sempre parte do concreto; O 
Construtivismo condena a tabuada, que só requer decoração; O Cons-
trutivismo é um método de ensino; e Todo conhecimento que o aluno traz 
de casa deve ser aproveitado.

O instrumento foi aplicado individualmente em 2003. A pes-
quisadora lia cada enunciado em voz alta e o professor deveria 
considerar se a afirmação era falsa ou verdadeira, tendo em vista sua 
pertinência ao Construtivismo.

Em oito das quarenta afirmações, todas da categoria das falsas, 
indagava-se sobre a opinião do professor, se concordava ou não com 
a questão. Nessas questões abertas, as respostas eram registradas em 
folha à parte.

Seguia-se, ao final, uma pequena entrevista perguntando se o 
professor se considerava construtivista e por quê, quais as fontes de 
suas ideias sobre o Construtivismo e outros comentários e críticas 
que gostaria de fazer.

Em uma análise quantitativa das questões fechadas, buscamos 
saber a frequência de indicações equivocadas que os professores 
faziam. Assim, para cada grupo de participantes foram calculadas 
frequências absolutas e porcentuais de respostas incorretas (cha-
madas equívocos ou desvios) dadas ao total e a cada conjunto de 
enunciados, separadamente (os verdadeiros e os falsos). Para o total 
de enunciados, a análise dos equívocos foi realizada tomando-se o 
intervalo de dez em dez enunciados, contando, portanto, com as 
classes de “Até 10”, “11 a 20”, “21 a 30” e “31 ou mais” enunciados 
indicados incorretamente. Por sua vez, a análise de cada conjunto de 
enunciados tomado separadamente, foi estabelecido o intervalo de 
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5 em 5, resultando nas classes de “Até 5”, “6 a 10”, “11 a 15” e “16 
ou mais” afirmações incorretamente indicadas.

As respostas às questões abertas foram analisadas tendo em vista 
a concordância ou não com o enunciado, ou se a concordância ou não 
dependia de circunstâncias (Sim, Não, Depende). Os argumentos 
foram agrupados por semelhança.

Trataremos aqui especialmente das questões fechadas, que indi-
cam quais ideias os professores consideravam verdadeiras, mas que 
são equivocadas, e comentaremos as opiniões dos professores acerca 
de sua concordância ou não com relação a certos enunciados.

Os desvios e sua frequência

A Tabela 1, abaixo, descreve as frequências de equívocos (erros), 
em termos absolutos e em porcentagens, encontradas nas indicações 
dos professores dos dois ciclos, considerando o total das quarenta 
questões (V+F). As Tabelas 2 e 3 mostram as frequências absolutas 
e porcentuais de equívocos nas questões verdadeiras e nas questões 
falsas, respectivamente.

Tabela 1 – Frequências de equívocos no conjunto das questões (V+F)

Nº de enunciados Até 10 11-20 21-30 31 ou + Total

I Ciclo 4 (13,3) 22 (73,3) 4 (13,3) 0 (0) 30 (100)

II Ciclo 1 (3,3) 25 (83,3) 4 (13,3) 0 (0) 30 (100)

Total 5 (8,3) 47 (78,3) 8 (13,3) 0 (0) 60 (100)

Tabela 2 – Frequências de equívocos nas questões verdadeiras

Nº de enunciados Até 5 6-10 11-15 16 ou + Total

I Ciclo 22 (73,3) 8 (26,7) 0 (0) 0 (0) 30 (100)

II Ciclo 26 (86,7) 4 (13,3) 0 (0) 0 (0) 30 (100)

Total 48 (80,0) 12 (20,0) 0 (0) 0 (0) 60 (100)
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Tabela 3 – Frequências de equívocos nas questões falsas

Nº de enunciados Até 5 5-10 11-15 16 ou + Total

I Ciclo 1 (3,3) 14 (46,7) 12 (40,0) 3 (10,0) 30 (100)

II Ciclo 1 (3,3) 4 (13,3) 19 (63,3) 6 (20,0) 30 (100)

Total 2 (3,3) 18 (30,0) 31 (51,7) 9 (15,0) 60 (100)

O exame da Tabela 1 mostra que não parece haver diferença 
entre os dois grupos de professores (I e II Ciclos) quando se trata do 
conjunto das questões (verdadeiras + falsas). Ambos apresentam a 
maior frequência de equívocos no intervalo de 11 a 20 dos quarenta 
enunciados, o que é uma proporção relativamente alta de “desvios”.

Mas os dois grupos parecem diferir nas Tabelas 2 e 3: embora 
ambos os grupos mostrem maior frequência de equívocos no inter-
valo de Até 5 enunciados do conjunto dos verdadeiros, professores 
do I Ciclo se equivocaram em um maior número (6 a 10 enunciados) 
do que os do II Ciclo; e estes últimos se equivocaram em um maior 
número de enunciados falsos (11 a 15 e 16 ou mais) do que seus 
colegas do I Ciclo.

De todo modo, parece que foi mais difícil para os professores 
reconhecerem quando uma questão sobre o Construtivismo era 
falsa do que quando era verdadeira. E entre as falsas, como mencio-
nado, encontram-se vários chavões, slogans, que omitem o sentido 
original da afirmação. Isto pode significar que os professores são 
facilmente enganados por esses slogans, quando os tomam por ver-
dades acabadas.

Nossa intenção, enfim, era identificar mais precisamente o 
“repertório construtivista” presente em nossas escolas. Os dados 
revelam sistematicamente que os professores tomam por verdadeiras 
certas frases ou chavões que se tornaram slogans, alguns dos quais 
reproduzidos e comentados a seguir. Veremos, também, que nem 
sempre os professores concordam com o que acreditam ser uma 
afirmação verdadeira para o Construtivismo.

A_descontrucao_do_Construtivismo_(MIOLO)_Graf-2.indd   54 06/03/2015   19:54:15




