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Conclusão 
 

 

Cilene Ribeiro de Sá Leite Chakur 



ConCluSão

Gostaríamos de levantar algumas questões teóricas da Episte-
mologia e da Psicologia piagetianas que têm sido esquecidas ou mal 
compreendidas quando se tenta “pedagogizar” Piaget. São questões 
óbvias, mas que apresentam distorções nas tentativas de transposi-
ção do Construtivismo para o campo da educação.

Já deve estar claro que a inteligência e os conhecimentos huma-
nos foram a principal preocupação de Piaget, em sua longa lista de 
pesquisas. E também que ele privilegiou o estudo da inteligência 
lógico-matemática, considerada a “essência” da inteligência pro-
priamente humana. Foi nesse âmbito que ele formulou sua teoria 
dos estádios de desenvolvimento. Segundo o próprio Piaget, em 
nenhuma outra área encontramos um desenvolvimento tão uni-
forme, completo, coerente, com uma tendência à formação de 
estruturas cada vez mais equilibradas, no sentido de um “melhor 
equilíbrio” (tendência chamada por Piaget, 1975, de equilibração 
majorante).

Mas sabemos, por outro lado, que a inteligência humana não se 
reduz à lógica, nem tem a compreensão como sua única função. São 
também funções intelectuais importantes a percepção, a memória, 
a representação simbólica e a imitação, entre outras. No contexto 
da educação escolar, é evidente (mas muitas vezes negligenciado, 
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desconsiderado) que a criança não vem à escola apenas com as 
operações lógicas (ou pré-lógicas) que conseguiu desenvolver até 
então, nem tampouco vem à escola apenas com sua inteligência. 
Estão igualmente presentes na criança e devem ser consideradas 
todas aquelas funções intelectuais mencionadas acima e também 
as de outros domínios, como o da afetividade e o da sociabilidade.

O que precisa ficar claro, igualmente, é que a teoria de Piaget 
trata da inteligência e de suas funções, mas considera que nem 
todas as funções se desenvolvem no sentido de uma construção, mas 
apenas o que chama de inteligência lógico-matemática, e, portanto, 
o aspecto operativo da inteligência.

Assim, embora o aspecto figurativo da inteligência (assegurado 
pela percepção, imitação, memória e imagem mental) se subordine 
ao operativo, ele não deixa de estar presente e de ter sua importância 
reconhecida pela escola.

É na escola, por sua vez, que a criança pode adquirir diferentes 
tipos de conteúdo. Alguns, de natureza lógico-matemática, não 
são adquiridos senão com o concurso da compreensão, enquanto 
outros, de natureza não lógica, requerem outras funções, tais como 
a percepção, a memória, a imitação etc. São exemplos desse segundo 
caso o simples saber-fazer de que trata a aprendizagem de hábitos 
(como saber pegar no lápis para escrever), a aquisição de normas 
convencionais (por exemplo, a aprendizagem de regras escolares de 
convivência, ou as institucionalizadas, como a frequência às aulas e 
a obediência a horários) e a aprendizagem de conteúdos que devem 
ser simplesmente memorizados (como certas partes da gramática, a 
ortografia e a tabuada). Seguramente, esses não são conteúdos a serem 
construídos, tal como Piaget concebe construção, mas são adquiridos 
apenas na educação escolar, o que torna extremamente importante 
sua transmissão pela escola.

É, portanto, necessário que os conteúdos desse segundo tipo 
(aqueles não sujeitos a construção) sejam abordados de modo sig-
nificativo para o aluno, sem que isso implique anular o esforço que 
toda aprendizagem requer. Como afirma Becker (2001, p.98, grifos 
do autor),
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O professor não deve se preocupar em liberar o aluno do trabalho 
penoso; deve, sim, zelar para que as ações sejam significativas [...]. 
Os alunos costumam rejeitar atividades didático-pedagógicas não por 
serem difíceis, mas por serem desprovidas de significado.

Em suma, deixar, por exemplo, a criança “descobrir” ou “cons-
truir por si mesma” os conteúdos, como ouvimos muitas vezes em 
conversas informais ou em entrevistas com professores, nem sempre 
é procedimento adequado, simplesmente porque existem conteú-
dos importantes que a escola deve transmitir que não admitem um 
processo de construção (no sentido piagetiano). Muitos conteúdos 
devem ser submetidos à repetição e à memorização pelo aluno e, 
nesse caso, talvez a exposição verbal, pura e simples, pelo professor 
seja o procedimento mais adequado.

Desse modo, podemos dizer que o Construtivismo piagetiano 
está longe de ser “aplicável” ao ensino e à aprendizagem escolar 
em suas várias modalidades, contrariamente à visão de certos 
autores construtivistas, já que muitas aquisições ocorrem sem que 
haja construção. Mas, por outro lado, a teoria piagetiana pode sim 
revelar-se como fonte de interpretação e explicação das atividades 
de aprendizagem e das exigências de ensino cuja promoção é de 
responsabilidade da escola.

Essa fecundidade que antevemos da teoria piagetiana não signi-
fica, porém, que ela seja inteiramente compatível com os objetivos, 
com os interesses e com a própria natureza da educação. Como 
sugerimos mais acima, a proposta de um Construtivismo Educa-
cional é em parte inadequada, por várias razões. Macedo (1994) já 
identificou algumas delas.

Piaget focalizava o sujeito epistêmico e seu interesse era de natu-
reza epistemológica: traçar a gênese de noções e conceitos científicos, 
enquanto a educação lida com o sujeito individual e seu interesse é 
de natureza social e pedagógica: promover a socialização e o desen-
volvimento da criança.

Assim também, os objetivos de Piaget eram teóricos: descrever 
e explicar como se desenvolvem os conhecimentos; ao estudar a 
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inteligência infantil, sua intenção primordial era compreender o 
conhecimento científico adulto. A educação lida com objetivos 
práticos: transmitir a cultura organizada, formar o cidadão.

A concepção piagetiana de inteligência supõe desenvolvimento 
espontâneo, em que se salientam as trocas com o meio. A educação, 
por sua vez, por intermédio da escola, supõe intervenção planejada 
e sistematizada; trocas, objetivos e meios não são espontâneos, mas 
deliberados.

Tudo isso, enfim, afasta a teoria piagetiana, tal como se encontra 
elaborada, da proposta de um Construtivismo Educacional ou Peda-
gógico a que muitos autores pretendem dar vida.

Quanto aos equívocos presentes nas crenças dos professores 
sobre o Construtivismo, como também em textos de autores que 
tratam da teoria, é preciso que os próprios autores que se dizem 
construtivistas deem atenção à leitura que fazem das teorias tidas 
como tal, de modo a diferenciá-las entre si, e que tenham o cuidado 
de identificar e separar o que pertence propriamente à área educa-
cional e o que diz respeito à Psicologia, por exemplo. Tal como o 
presente estudo buscou mostrar, entre outras coisas, muitos intér-
pretes do Construtivismo tentam “aplicar” diretamente uma teoria 
psicológica à prática educativa das escolas, como se tratasse de áreas 
idênticas e sem considerar a especificidade da instituição escolar. Tal 
pretensão fatalmente traz repercussões na formação do professor e, 
consequentemente, em sua prática pedagógica.

Em consequência, o professor vê-se obrigado a conviver com 
ideias oriundas de uma diversidade de fontes teóricas muitas vezes 
divergentes que pouco orientam ou esclarecem seu trabalho. As 
tentativas frustradas do professor que se sente pressionado a ser 
construtivista, em função das instruções oficiais que recebe, geram 
insegurança e, muitas vezes, resistência até à própria denominação 
“Construtivismo”, como mostram algumas pesquisas (Frade, 1993; 
Garcia, 2003; Massabni, 2005; Torres, 2004). Quando não, convive 
diariamente com a angústia de mesclar procedimentos que considera 
“construtivistas” com aqueles ditos “tradicionais”, seguindo, para 
tanto, o que lhe sugere a intuição.
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Por outro lado, pensamos ser necessário que aqueles que se 
propõem a fazer a crítica da teoria – o que deveria ser produtivo – 
não se “armem” de antemão, nem se escondam por detrás de seus 
escudos ideológicos, mas que busquem, inicialmente, apropriar-se 
da teoria para poder criticá-la “de dentro”, como recomendam 
Lourenço e Machado (1996). E isso requer, primeiramente, além 
de amadurecimento intelectual, o despojamento de pré-concepções 
estereotipadas, desejo real de saber, estudo da teoria em sua fonte e, 
só então, uma proposta para a superação da mera transposição, mas 
que se volte para o espaço escolar. E nada disso é encontrado entre 
os críticos estudados.

Julgamos demasiada insensatez fazer aproximações da teoria 
piagetiana e/ou de suas ideias e conceitos com “a concepção de 
inteligência posta pela exigência de uma nova capacitação intelectual 
e moral para o trabalho tecnificado na sociedade global” (Miranda, 
1995, p.334); ou com “o movimento pós-moderno e as políticas 
neoliberais para a educação” (Arce, 2000, p.41);1 ou com “uma 
ambiguidade entre, por um lado, uma tendência a um cientificismo 
positivista e, por outro, uma tendência a um relativismo subjeti-
vista” (Duarte, 2000a, p.90); com o “individualismo do ensino”, 
levantado por Facci (2004) e outros; com “discursos místico-esoté-
ricos”, aparentados com um “discurso semirreligioso, fortemente 
presente no clima ideológico do momento” (Rossler, 2003, p.188); 
com um “forte ideal imediatista, pragmatista e utilitarista presente 
na ideologia da nossa sociedade” (ibidem, p.154); ou, enfim, com 
a necessidade de “conhecer para melhor controlar, para produzir 
subjetividades e identidades” (Silva, 1993, p.5).

Só nos resta imaginar como fica a capacidade de ajuizamento dos 
professores quando precisam avaliar as contribuições do Construti-
vismo para a sua prática diante de tantos desatinos...

 1 Opinião cuja paternidade pertence a Duarte (2000a, p.87), orientador de tese 
de Arce, quando diz que “o construtivismo e o pós-modernismo pertencem ao 
mesmo universo ideológico e as interfaces entre ambos são tantas e em aspectos 
tão fundamentais que, em muitos momentos, não faz diferença caracterizar o 
pensamento de um autor como construtivista ou como pós-moderno”.
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Concluindo, os professores têm razão em não aceitar orienta-
ções de uma pretensa teoria construtivista que lhes nega o papel de 
ensinar, transmitir, avaliar, corrigir. E têm razão ao “mesclar” proce-
dimentos, em função do conteúdo a ser transmitido e das condições 
de assimilação do aluno.

Mas, para chegar a uma prática coerente e consistente, não basta 
ter “intuições”. É preciso ir à teoria e a seu criador. E os formadores 
devem orientá-los nesta tarefa.
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