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2  
A influênCiA dA pSiCologiA 

nA eduCAção e A reCepção do 
ConStrutiviSmo no BrASil

Desde final do século XIX, com a constituição da Psicologia 
como disciplina científica, educadores e estudiosos da Educação 
criaram a expectativa de que a Psicologia poderia fornecer a base 
científica para a abordagem de questões educacionais. Os progressos 
da Psicologia, que se fizeram especialmente em três âmbitos – teorias 
da aprendizagem, desenvolvimento infantil e medidas das diferenças 
individuais –, apenas vieram reforçar a antiga promessa (Coll, 1987).

Os avanços, porém, não se mostraram uniformes e as relações 
entre Psicologia e Educação também não foram as mesmas nos 
vários países. A Psicologia diversificou-se em várias correntes teó-
ricas. Não havia uma teoria global que pudesse integrar os dados de 
pesquisa até então coletados. Algumas correntes ganharam hege-
monia em diferentes momentos, com repercussão também no Brasil 
(Lima, 1990). Tais são os casos do Funcionalismo e do Behavio-
rismo, nascidos nos EUA, e da corrente cognitivista em suas várias 
vertentes, dominante inicialmente na Europa e logo disseminada 
por outros países.

No Brasil, são evidentes algumas tendências tomadas pela 
relação entre a Psicologia e a Educação e o predomínio de certas 
correntes em momentos históricos distintos (Chakur, 2001b):
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1) Entre os anos 20 e 40 do século XX, dissemina-se o movi-
mento escolanovista e, com ele, a influência da Psicologia 
Funcionalista sobre métodos de ensino e a ênfase na atividade 
e no interesse do aluno.

2) Durante os anos 1950 e 1970, o tecnicismo invade a educação 
brasileira, com a influência do Behaviorismo. A chamada 
Tecnologia Educacional então em voga defende a ideia de 
que o ensino deve ser objetivo, operacionalizado e regido por 
princípios de racionalidade, eficiência e produtividade.

3) A partir dos anos 1970, o Construtivismo de Piaget e a abor-
dagem Sócio-Histórica de Vigotski convivem com as críticas 
sociológicas às pedagogias escolanovista e tecnicista e ao 
“psicologismo” na educação.

4) Por fim, nos dias atuais, pode-se afirmar que continua a ten-
dência anterior, mas tomando o Construtivismo como uma 
teoria pedagógica não diretivista, numa espécie de retorno ao 
escolanovismo.

Importa, então, esclarecer como chegaram e foram recebidas e 
trabalhadas no Brasil as ideias do Construtivismo piagetiano.

Vasconcelos (1997) é um dos autores que pretende traçar o 
caminho da divulgação das ideias de Piaget no Brasil. Relata em seu 
texto que a obra piagetiana começou a tornar-se conhecida entre nós 
desde o final dos anos 20 do século XX, época em que é divulgada 
por pesquisadores e educadores estrangeiros em publicações em 
seus países de origem ou que vinham ao Brasil como convidados a 
ministrar cursos e palestras. Entre os anos 1920 e 1940, aproxima-
damente, as ideias de Piaget são, então, incorporadas ao movimento 
escolanovista, que enfatizava a atividade e o interesse do aluno e o 
trabalho em equipe.

É verdade que Piaget produziu alguns textos sobre educação, 
publicados desde os anos 1930 e revistos mais de trinta anos depois 
(Piaget, 1976; 1998), defendendo os chamados métodos ativos, 
disseminados pelo movimento reformista da Escola Nova. Nesses 
textos, os métodos ativos, que colocavam o aluno como centro do 
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processo de ensino-aprendizagem e da instituição escolar, e o ensino 
verbalista que então vigorava, centrado na figura do mestre, eram 
com frequência e enfaticamente contrapostos.

Durante os anos 1950 e 1960, intensifica-se a divulgação da 
obra de Piaget no Brasil com a criação das faculdades de Filosofia e 
dos cursos de formação pedagógica (Vasconcelos, 1997). É também 
nessa época que começam as tentativas de “aplicar Piaget” nas esco-
las brasileiras, tal como exemplifica a experiência do educador Lauro 
de Oliveira Lima, responsável pelo projeto educacional implemen-
tado em escolas secundárias do estado do Ceará. Ao que parece, foi 
esse educador o fundador da primeira escola piagetiana no Brasil, a 
Chave do Tamanho, situada no Rio de Janeiro.1

Durante as décadas de 1970 e 1980, verifica-se uma nova orienta-
ção da influência do Construtivismo. Em consequência da criação de 
cursos de pós-graduação e também de grupos de estudos piagetianos 
em vários estados brasileiros, o Construtivismo de Piaget deixa de 
servir apenas à instrumentação da ação pedagógica nas escolas e 
passa, também, a fundamentar pesquisas nas áreas de Psicologia e 
Pedagogia. É nessa época, igualmente, que começa a vigorar a Lei 
5692/71, que se pretendeu fundamentada na teoria piagetiana, além 
de conter elementos fortemente tecnicistas.

Por fim, para atender as demandas da Constituição de 1988 
com relação à definição dos conteúdos mínimos para o ensino fun-
damental e também de conformidade com a reforma educacional 
formalizada na LDBEN 9394/96, foram propostos os Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCN) que, novamente, pretende basear 
suas diretrizes no Construtivismo (Carvalho, 2001; Nutti; Reali, 
2002; Silva, 1998), contendo interpretações nem sempre adequadas.

Desde que a seleção de uma linha teórica específica acaba por 
definir não apenas as diretrizes educacionais, mas também a prática 
nas escolas, os professores, por vontade própria ou por imposição de 
dirigentes de ensino, começam a buscar certos cursos ou outras fon-
tes capazes de introduzi-los na “nova perspectiva” pedagógica. No 

 1 Ver <www.centroeducacionaljeanpiaget.com.br>.
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entanto, nem sempre essas fontes se revelam confiáveis e, por isso, 
não é raro escutarmos de professores certas frases ou chavões que se 
aproximam de slogans, alguns dos quais compilamos em pesquisa 
que apresentamos adiante.

Nas obras e artigos dedicados ao Construtivismo piagetiano que 
muitas vezes chegam aos professores, encontramos, como já dito, 
autores que se debruçam especialmente em apontar as falhas/lacu-
nas/esquecimentos e outros que tais da teoria. Mas o que se nota é 
que alguns críticos omitem com frequência o contexto em que foram 
ditas certas afirmações de Piaget – que, aliás, são tomadas como 
“provas” do que está sendo criticado –, às vezes o contexto imediato 
em que determinado parágrafo se encontra no texto piagetiano e 
quase sempre o contexto histórico e/ou simplesmente cronológico 
onde se inserem as afirmações. Cabe, então, abordar algumas ideias 
de Piaget sobre a Educação e suas relações com a Psicologia, bem 
como o contexto em que nasceram tais ideias.
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