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Parte II - Uma pesquisa sobre os desvios do construtivismo em 
professores do ensino fundamental 
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6  
tentAtivA de interpretAr A 

“ASSimilAção deformAnte” doS 
profeSSoreS

Em textos que abordam o desenvolvimento cognitivo (Piaget, 
s.d.; 1975; 1977b), Piaget descreve um tipo de assimilação bastante 
frequente em estádios iniciais do pensamento infantil. Em suas rela-
ções com o meio, quando o sujeito tenta assimilar novos objetos a 
seus esquemas, ele pode se deparar com obstáculos à assimilação, o que 
provoca desajustes no esquema que está em atividade. Se o obstáculo ao 
equilíbrio cognitivo atingido até então for demasiado perturbador, a 
situação é deformada de modo a assimilá-la ao que é comum, familiar 
ao sujeito. Nesse caso, temos o fenômeno da assimilação deformante. É 
um tipo de assimilação que não respeita a especificidade dos objetos 
assimilados, o que significa ausência de acomodação complementar 
que leve em conta características dos dados da realidade.

Esse fenômeno parece encontrar-se também entre os professores 
pesquisados, embora não de modo generalizado. Tentaremos, então, 
rever as “interpretações deformantes” que apontamos acima e ana-
lisaremos, à frente, as interpretações que alguns autores apresentam 
das ideias piagetianas quando transpostas para o campo da educação. 
Será que os autores construtivistas estão isentos do tipo deformante 
de assimilação?

Independentemente do fato de que certos autores são mais conhe-
cidos que outros no Brasil e, especialmente, no meio educacional, 
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nosso propósito é verificar se os equívocos encontrados no discurso 
e na prática dos professores têm ou não fundamento na bibliografia 
dedicada ao Construtivismo e se a “assimilação deformante” dos 
professores pode advir dessa “transmissão deformante”.

É preciso ficar claro, antes de tudo, que os desvios nas inter-
pretações do Construtivismo não são exclusivos dos professores, 
nem tampouco são assim percebidos apenas por esta autora. Vários 
são os estudiosos que se referem a esses desvios, comentando as 
falhas de interpretação encontradas na bibliografia pedagógica ou 
psicológica.1

Iniciaremos com algumas perguntas que temos ouvido bastante 
de nossos colegas: O que diz a “teoria pedagógica construtivista”? 
Como é, afinal, esse “método construtivista”? Se alguns constru-
tivistas não aceitam certas ideias que estão sendo divulgadas na 
área da educação, então existem vários Construtivismos? De que 
Construtivismo estamos falando? Será que os piagetianos não estão 
se entendendo?

Na verdade, essas questões estão mal colocadas. Em primeiro 
lugar, porque acreditamos não haver ainda uma “teoria pedagógica 
construtivista” sistematizada – convicção que partilhamos com 
alguns autores notáveis e bastante conhecidos, como Becker (2001), 
Coll (1998), Ferreiro (2001), Lajonquière (1997) e Macedo (1996). 
Não esquecer que falamos aqui do Construtivismo piagetiano, 
embora a ideia seja generalizável.

Evidentemente, existem muitos estudos que buscam aproximar 
ideias, conceitos e princípios construtivistas à esfera educacional, 
como também experiências pedagógicas que tentam seguir na 
prática essas ideias e princípios. No mais das vezes, esses estudos e 
experiências posicionam-se com relação à pedagogia tradicional ou a 
alguns de seus traços, ou relativamente às posições epistemológicas 
apriorista e empirista.

 1 Ver, por exemplo, Becker, 2001; Castorina, 2011; Ferreiro, 2001; Lajonquière, 
1997; Macedo, 1996; Nogueira, 2011.
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E se ainda não existe uma teoria pedagógica construtivista, 
tampouco existe um “método construtivista”, a não ser no campo 
da pesquisa. De fato, o método psicogenético (Piaget, 1967), também 
chamado método clínico (Delval, 2002; Carraher, 1998; Vinh-Bang, 
1970) ou de exploração crítica (Inhelder, Bovet; Sinclair, 1977), é 
amplamente empregado em pesquisas piagetianas que investigam 
o desenvolvimento de noções lógico-matemáticas, por exemplo. E 
método de pesquisa está bem distante de ser o mesmo que método de 
ensino, embora tenha havido tentativas nesse sentido, ou seja, tenta-
tivas de utilizar o método clínico piagetiano em situações de ensino.2

Revendo o conjunto de dados obtidos com a pesquisa rela-
tada atrás – e tomando tanto os equívocos quanto os julgamentos 
adequados –, reproduzimos aqui o resumo que fizemos em outro 
lugar (Chakur, 2009) sobre a concepção predominante3 entre os 
professores pesquisados do que seja o Construtivismo no âmbito 
educacional:

a)  Quanto ao conteúdo: não cabe ao Construtivismo decidir o 
que a escola deve ensinar, mas pode fundamentar proce-
dimentos de ensino. Assim, não há conteúdos específicos 
próprios do ensino construtivista; desde que tenha valor 
social, qualquer um pode ser ensinado. Mas o conteúdo 
não deve ser imposto, pois um ambiente de coação dificulta 
a construção da autonomia do aluno. Deve-se evitar dar 
tabuada, que só requer decoração. Em compensação, deve-se 
aproveitar o que o aluno traz de casa, mas que seja respeitada 
a programação escolar.

b)  Quanto ao papel do professor: o papel principal do professor, 
no Construtivismo, é motivar, despertar o interesse do aluno; 

 2 Ver, por exemplo, a experiência de Lima (conferir site da escola “A Chave do 
Tamanho” em http://www.jeanpiaget.com.br, a defesa que faz Goulart, 2001 
e Teles, 2001 do emprego do método clínico em educação e o relato de Banks-
-Leite, 1993 e de Coll, 1987 sobre essas tentativas).

 3 O predomínio corresponde, quantitativamente, a mais de 50% na frequência 
de indicações.
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o professor é um facilitador da aprendizagem. Mas faz parte 
também de seu papel transmitir os conteúdos escolares.

c)  Quanto aos procedimentos didáticos: a aula construtivista sem-
pre parte do concreto e do interesse do aluno e o trabalho em 
grupo é bastante valorizado, mas a aula expositiva também 
é empregada no Construtivismo. Em um ensino construti-
vista, não se deve dar nada pronto em sala de aula; tudo tem 
de ser produto dos alunos. Assim também não se deve usar 
cartilha para alfabetizar, embora não haja recursos didáticos 
específicos a uma aula construtivista.

d)  Quanto à aprendizagem: para o Construtivismo, o aluno já 
vem com uma bagagem que a escola precisa aprimorar. A 
aprendizagem depende do desenvolvimento e não vice-versa 
e só ocorre quando o aluno está em atividade, seja física ou 
mental. É fundamental o desenvolvimento do raciocínio, mas 
a memorização também tem seu papel.

e)  Quanto à avaliação da aprendizagem: ela é tão importante no 
ensino construtivista quanto no tradicional. Em uma avalia-
ção construtivista, o professor deve considerar tudo o que o 
aluno fizer.

f)  A imagem do professor construtivista: o professor constru-
tivista é aquele que transmite e problematiza o conteúdo e 
respeita o ritmo de aprendizagem dos seus alunos. Ser cons-
trutivista é dar aulas diferentes.

Deve ser lembrado que as afirmações acima predominam nas 
respostas dos professores tomados em conjunto. No grupo de 5a a 8a 
séries, são também bastante frequentes as seguintes ideias:

-  O construtivismo é um método de ensino;
-  Não se deve corrigir os erros dos alunos;
-  O professor construtivista é aquele que deixa os alunos livres 

para agir em sala de aula e, portanto, não impõe limites;
-  Aprendizagem é o aluno descobrir sozinho se sua forma de 

pensar está certa ou errada;
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-  Uma sala de aula com alunos sentados um atrás do outro não 
é construtivista.

No entanto, vale salientar que os professores nem sempre 
concordam com certos traços que presumem ser próprios do Cons-
trutivismo. Assim, diferentemente de suas concepções sobre o que 
é próprio do Construtivismo, muitos não concordam com as ideias 
pretensamente construtivistas de que não se deve usar cartilha na 
alfabetização, que o conteúdo não deve ser imposto ao aluno, que não 
se deve corrigir os erros da classe e que não se deve dar nada pronto, 
sendo tudo produto dos alunos. Mas, por outro lado, os professores 
comumente concordam com a própria crença de que, no Construti-
vismo, todo conhecimento do cotidiano que o aluno traz de casa deve 
ser aproveitado, que, ao avaliar o aluno, o professor deve considerar 
tudo o que ele fizer e que a aula deve partir do concreto.

Como, então, interpretar a “assimilação deformante” que aco-
mete nossos professores? Por que sustentam tais equívocos? Qual 
a sua fonte, enfim?

Os estudos que, de uma forma ou de outra, tratam da receptivi-
dade do Construtivismo pelo professor mostram que eles se sentem 
despreparados para seguir princípios construtivistas em suas aulas, 
embora aqueles que simpatizam com a abordagem tentem empregá-
-los (Carraro; Andrade, 2009; Garcia, 2003; Massabni, 2005; Quim, 
2004; Torres, 2004). Por que isso ocorre?

Ao tentar “capacitar” o professor em certas diretrizes integrantes 
do “pacote educacional” que se quer executar, o governo recorre 
a intermediários – os chamados Assistentes Técnico-Pedagógicos 
(ATP) –, que têm exatamente a incumbência de passar aos profes-
sores de sua área (História, Artes, Ciências etc.) o que aprenderam 
nos cursos de capacitação oferecidos pela Secretaria de Educação.4 
Desse modo, só podemos pensar que a eleição de determinada teo-
ria para orientar a educação no plano nacional ou estadual – eleição 
essa que sempre faz parte de um programa de governo e, portanto, 

 4 Ver essa trajetória em Silva, 2005.
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tem um tempo certo para “dar certo” –, tem consequências muitas 
vezes nefastas. A urgência na execução da “inovação”, entre outros 
fatores, leva agentes legisladores, divulgadores e capacitadores a 
transmiti-la aos professores de forma aligeirada, da qual sobressaem 
os chavões e slogans, tidos como de mais fácil assimilação, mas que 
perdem o significado ao mudar de contexto e desligar-se da matriz 
teórica original.

No caso específico da teoria de Piaget, as dificuldades na trans-
missão-assimilação parecem se acirrar. Em primeiro lugar, porque 
esta é uma teoria bastante complexa e, como tal, não é possível 
compreendê-la em sua extensão em cursos de curta duração. Em 
segundo lugar, porque não é uma teoria pedagógica, mas sim de 
natureza epistemológica e psicológica, afora o parentesco de seus 
constructos com aqueles próprios da Biologia. Por último, mesmo 
que certas descobertas de Piaget na área da Psicologia tenham focali-
zado conceitos científicos abordados nos currículos escolares (como 
os conceitos de conservação numérica, conservação de massa, peso, 
volume, velocidade e outros), isso não habilita legisladores e educa-
dores a pensar o ensino com base na teoria construtivista piagetiana. 
Mesmo porque não é possível transplantar mecanicamente uma 
teoria psicológica para um campo prático como é o caso da Educação, 
sem o intermediário de uma teoria pedagógica.

Algumas dessas considerações já foram apresentadas por Azanha 
(2005) em texto de 2001, ao discorrer sobre parâmetros curriculares 
e autonomia das escolas:

Práticas pedagógicas são instituições complexas que não podem 
ser reduzidas à aplicação de uma teoria da aprendizagem e do 
ensino [...]

Qualquer teoria do ensino, inclua-se aí portanto a teoria cons-
trutivista, é um esforço prescritivo, isto é, uma tentativa de elaborar 
regras para a prática de ensinar. Ora, nem todas as práticas são 
exaustivamente reguláveis. [...] São essas condições que nos levam 
a pensar que pode ser uma temeridade, de efeitos até desastrosos, 
fazer uma tentativa de induzir centenas de milhares de professores 
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a alterar suas práticas a partir de uma teoria do ensino e da aprendi-
zagem que presumimos verdadeira. Há ainda o seguinte agravante: 
a ampla difusão dessa teoria, que é muito complexa, poderá trans-
formar-se numa difusão de slogans e expressões metafóricas que, 
por si mesmas, são incapazes de ser operativas na situação de sala de 
aula. O desastre será se conseguirmos apenas criar insegurança nos 
professores com relação às próprias práticas a partir de um patru-
lhamento pretensamente fundado em verdades definitivas. Nesse 
sentido, as diretrizes dos PCN poderão ser, eventualmente, um 
desserviço à autonomia profissional de cada docente e à autonomia 
pedagógica de cada escola.

Assim, é possível que os equívocos referentes à teoria cons-
trutivista de Piaget já estejam presentes na divulgação do pacote 
educacional que chega aos professores – por meio da formação ini-
cial e continuada, de revistas, artigos etc. E, portanto, têm razão os 
professores quando falam sobre o despreparo para colocar em prática 
o que é transmitido teoricamente.

Se o discurso passado aos professores já vem impregnado de 
chavões, frases de efeito e slogans descontextualizados, além de 
demasiado genérico ou mesmo sem sentido, acaba, certamente, por 
tornar-se de difícil compreensão.

Mas isso não esgota as explicações. Pensamos que, em função 
de sua formação e experiência, o professor chega à sala de aula já 
dispondo previamente de um conjunto de crenças pedagógicas (as 
chamadas teorias implícitas) que regula e orienta a sua prática e que, 
muitas vezes, mostra-se apropriado para interpretar as situações 
problemáticas e planejar e executar estratégias para sua solução. 
Assim sendo, diante da imposição do “pacote educacional” divul-
gado por órgãos superiores, as diretrizes e princípios para a prática 
que aí se encontram embutidos são incorporados ou combinados 
com as crenças até então professadas pelos professores.

Nas tentativas de execução de um “construtivismo educacional” 
piagetiano, aquelas diretrizes e princípios são retirados de uma 
teoria psicológica que não conta com a mediação de uma teoria 
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propriamente pedagógica, bem sistematizada e organizada, e de 
recomendações precisas de um método de ensino a ser seguido. Em 
consequência, dificilmente esses princípios e diretrizes serão ope-
racionalizados na prática; mais que isso, tendem a ser distorcidos 
quando o professor tenta assimilá-los. Daí a assimilação deformante.

Por sua vez, a resistência a aceitar o Construtivismo por parte de 
alguns professores (Carraro; Andrade, 2009; Frade, 1993; Garcia, 
2003; Quim, 2004; Torres, 2004) pode estar ligada ao fato de que o 
conteúdo divulgado é incompatível com as crenças e experiências 
prévias do professor, com seus “esquemas pedagógicos” adquiridos 
até então e que se mostram válidos em sua prática. Mas, por outro 
lado, alguns princípios, conceitos e diretrizes que são maciçamente 
propagados e sofreram distorções terminam por fazer parte do sis-
tema de crenças pedagógicas de muitos professores.

Enfim, a seguida imposição de princípios/diretrizes construti-
vistas retirados de teorias psicológicas sem mediação de uma teoria 
pedagógica sistematizada, consistente e coerente, parece resultar 
em dois “caminhos desviantes”: por um lado, a dificuldade de 
operacionalizá-los na prática leva à assimilação deformante pelo 
professor, que acaba por “traduzi-los” em sua prática de modo a 
compatibilizá-los com aqueles nos quais acredita; ou, então, certos 
“desvios” que são mais disseminados nas escolas, geralmente na 
forma de slogans, terminam por se integrar ao sistema de crenças 
pedagógicas do professor, caso se mostrem compatíveis com ele.

De todo modo e infelizmente, as crenças deformadas inculcadas/
elaboradas pelo professor sobre a teoria construtivista fatalmente 
terão repercussões na prática pedagógica e, consequentemente, na 
aprendizagem dos alunos.

Veremos, em seguida, outros equívocos − presentes, agora, em 
textos de autores construtivistas que buscam transmitir a teoria 
aos professores e são introduzidos nos cursos de formação, quando 
não nos documentos oficiais que pretendem orientar a educação no 
estado/no país.
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