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RESUMO 
O presente artigo buscou refletir brevemente os vários conceitos sobre o construtivismo e teve 
como objetivo fazer um breve levantamento sobre as diversas concepções de construtivismo. 
Visto que há diversas posições auto-denominadas construtivistas que assumem posturas que 
contrariam o espírito original desta tradição filosófica. Uma vez que a condição do ensino de 
uma instituição não é garantia de uma ou outra teoria pedagógica. Há algumas escolas que em 
seu discurso demonstra estar coerente com as mais modernas propostas pedagógicas e que, na 
prática, deixem a desejar na formação de seus alunos.  
Palavras-chave: Construtivismo, Ensino, Aprendizagem. 

 
 

ABSTRACT 
The present paper aims to reflect briefly on the various ideas about constructivism and aimed 
to make a brief survey of the various conceptions of constructivism. Since there are many 
self-styled constructivist positions they take positions that contradict the original spirit of this 
philosophical tradition. Since the condition of education of an institution is no guarantee of 
either educational theory. There are some schools that in his speech proves to be consistent 
with modern pedagogical proposals and that in practice, leave to be desired in the training of 
their students. 
Keywords: Constructivism, Teaching, Learning. 
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O termo construtivismo surge a partir das pesquisas de Jean Piaget sobre a construção 

do conhecimento por meio da interação do sujeito com o mundo, considerando os fatores 

biológicos, experiências físicas, a troca social, e os processos de equilíbrio e desequilíbrio 

nessa construção. Além de Piaget, outros estudiosos importantes para a educação, como o 

russo Lev Semynovitch Vygostky, o francês Henry Wallon e a argentina Emilia Ferreiro, 

entre outros estudaram o Construtivismo.  

A corrente pedagógica contemporânea construtivismo, talvez represente a síntese mais 

elaborada da Pedagogia do século XX, por constituir-se em uma aproximação do movimento 

histórico e cultural Escola Nova. Um Movimento que em seu tempo assumiu uma concepção 

reformista e uma atitude transformadora dos processos escolares. 

Em outras palavras o  construtivismo seria um elo que se desprendeu desse grande 

movimento pedagógico, cujas implicações ideológicas e culturais ainda estão vigentes nas 

práticas educativas de nosso tempo. 

Daí o construtivismo ser também considerado um modelo de educação funcionalista 

nomeado por Émile Durkheim, visto que, se entrelaça tanto em interpretações ideológicas 

como em diversas visões pedagógicas, que não só influenciarma na forma de pensar a 

educação escolar, mas também tiveram grande impacto no modelo da organização escolar e 

na dinâmica da vida cotidiana nas salas de aula dentro de contextos escolares conservadores, 

sobretudo nos países europeus durante a primeria metade do século XX. 

Partindo do pressuposto de uma visão estritamente pedagógica, o construtivismo é 

como uma corrente circunscrita ao movimento, a escola nova e que surgiu como alternativa 

necessária à forte presença que produziu o condutivismo radical durante o período que vai de 

1950 a 1970. 

Há muitas definições sobre os processos envolvidos na aprendizagem, pela definição 

de Gilbert et al. Apud QUEIROZ & BARBOSA-LIMA (2000), tem-se que: 

 

a aprendizagem se dá através do ativo envolvimento do aprendiz na 
construção do conhecimento; as idéias prévias dos estudantes desempenham 
um papel fundamental no processo de aprendizagem, já que essa só é 
possível a partir do que o aluno já conhece. (QUEIROZ & BARBOSA-
LIMA, 2000, p. 36). 

 

 

 Dizem Barbosa-Lima, Castro e Xavier de Araújo (2006) que:  
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Do latim imperial, sec I, instruere. Surge em português no séc XVI... A 
palavra latina arcaica tinha, no vocabulário militar, o significado de equipar 
e no Latim Imperial o de informar, dar ciência, fornecer conhecimentos 
úteis. Ligada a instrumentum (ferramenta útil), chegou ao latim vinda de 
uma raiz indo-européia - str - que significa semear, lançar grãos ao solo, 
estender. Daí vieram palavras tão diferentes, à primeira vista, quanto: 
estrada, estrutura e estrela. Além, naturalmente, da palavra construir, que 
originalmente significava semear coletivamente. A palavra instruir, uma das 
mais antigas para indicar o processo pedagógico, deste belo significado 
original de semear, evoluiu para o sentido contemporâneo de treinamento de 
atividades mecânicas e repetitivas. Mas instruere não se esgota tristemente 
deste modo: ressurge em construir, isto é, semear coletivamente. Esta é a 
palavra que, nos últimos tempos, tem sintetizado e veiculado as posições 
pedagógicas mais avançadas. (BARBOSA-LIMA, CASTRO e XAVIER DE 
ARAÚJO, 2006, p. 241) 
 
 

Conhecendo o significado etimológico de construir deduz-se que o trabalho de 

professores passa por um momento de redefinições e escolhas das sementes, os grãos a serem 

lançados na formação docente.  

Com a finalidade de alcançar o objetivo deste trabalho, foram realizadas observações 

e uma pequena pesquisa de cunho qualitativo, pois nesta vertente procura-se entender as 

relações e contradições presentes nos dados coletados, analisando-os não de forma isolada, 

mas sim como o resultado de uma relação dinâmica entre o sujeito e o objeto (CHIZZOTTI, 

2001).  

Diante disso, este trabalho teve o objetivo de investigar que visão alguns professores 

possuem sobre o que é e como praticar o construtivismo a fim de compreender como se dá a 

relação dessa teoria com a prática. 

 

 

Construtivismo e suas teorias 

 

Segundo Becker (1992), construtivismo é algo que não está pronto, acabado, de modo 

que o conhecimento não é dado como algo terminado. E sim construído pela interação do 

indivíduo com o meio físico e social, por meio das relações sociais. Sendo assim, partirei 

deste ponto de vista para melhor fundamentar minha pesquisa com o intuito de desmitificar 

uma possível uma visão errônea sobre o construtivismo. 

Para Favaro (2006), o Construtivismo  
 
 
“combate o absolutismo reinante no racionalismo e o empirismo. Questiona 
a inflexibilidade do método científico, ao propor que a teoria precede a 
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observação e conseqüentemente retira de cena a “neutralidade” exigida pelo 
empirismo (positivismo lógico). Percebendo o conhecimento como uma 
relação dialógica e dinâmica entre o indivíduo e o objeto, aonde o 
conhecimento irá sendo cada vez, melhor elaborado”. (FAVARO, 2006, p. 
2) 
 
 

Emilia Ferreiro, por sua vez, afirma que o aluno precisa construir o seu próprio 

conhecimento. De modo que o pressuposto básico é que o processo de aprendizagem 

concretiza-se em situações de interação entre o aluno, os colegas e os educadores, 

assegurando a construção de significados a partir de relações entre o que eles já conhecem e o 

que estão aprendendo de novo. O professor é o mediador e precisa conhecer os alunos para 

elaborar hipóteses que os ajudem a se desenvolver. (FERREIRO, 2001) 

Ainda de acordo com Favaro et al., (2006) O construtivismo apresenta dois princípios 

fundamentais: o ontológico e o epistemológico. No ontológico a realidade é medida pelo 

sujeito cognoscente. Já no princípio epistemológico a ação do sujeito é uma função 

adaptativa. Desses princípios originaram-se as linhas teóricas específicas do construtivismo, 

são elas: a psicologia, a pesquisa e a educação. Estas teorias se ramificam em construtivismo 

radical, contextual, dialético, empírico, humanístico, pragmático, realista, entre outras linhas 

de investigação. 

No construtivismo psicológico que se fundamenta em Piaget, observa-se que o ser 

humano não aprende somente por meio de observação, mas também mediante ações contínuas 

sobre o objeto do conhecimento.  

No construtivismo epistemológico marcado pelos estudos de Bachelard, este por sua 

vez, ao contrário de Piaget, tinha objetivos específicos em educação. Faz reflexões sobre a 

cultura que o estudante traz para a sala de aula e como este a relaciona, com os novos 

conhecimentos.  

O construtivismo sociológico em contrapartida, questiona-se a necessidade de se levar 

em consideração no processo de aprendizagem o ambiente e as interrelações deste com o 

aprendiz. Entre as várias abordagens do construtivismo sociocognitivo, a mais aceita é a 

teoria sócio histórica de Vigotsky (1991) 

Assim como Machado (2003) afirma,  

 

O enfoque construtivista na alfabetização, está fundamentado em dois 
princípios básicos: a) entender a evolução dos sistemas de idéias construídos 
pelas crianças sobre a natureza da língua enquanto objeto social; b) 
confirmar os pressupostos inerentes à teoria de Piaget em relação ao 
desenvolvimento da escrita, isto é, as crianças são sujeitos que possuem 
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saberes e em relação à escrita elas agem como nos outros campos do 
conhecimento. (MACHADO, 2003, p. 2) 
 
 

Diante desses princípios pressupõe-se, em relação às crianças e aos aprendizes em 

geral, que estes possuem saberes, e que em relação à escrita, como em outros campos do 

conhecimento, tentam interpretar, a seu modo, aspectos fundamentais das informações que 

lhes são fornecidas pelo ambiente no qual estão inseridos. 

Marín Martínez (2003) vai buscar as bases epistemológicas, psicológicas e 

pedagógicas dos quatro tipos de construtivismo por ele considerados, para reorganizá-los em 

duas novas categorias: construtivismo estático e construtivismo dinâmico. A primeira 

categoria assume  O primeiro assume que aquilo que o sujeito apreende ou interpreta da 

realidade depende de seus conhecimentos anteriores, dividindo o todo em partes, por meio de 

mecanismos reducionistas/mecanicistas. Nela supõem-se que o todo é simplesmente a soma 

das partes, sem levar em consideração a configuração estabelecida entre as partes.  

Para as propostas consideradas pelo autor dentro do construtivismo estático, as 

interações do sujeito com novos materiais levam em conta o conhecimento prévio dos 

estudantes, acreditando-se, porém, que o novo conhecimento será construído por conexões ou 

associações entre o que os alunos trazem e o conhecimento científico dos currículos, 

considerado imutável durante o processo de aproximações progressivas, daí a sua qualificação 

como construtivismo estático.  

O construtivismo dinâmico assume inicialmente que o conhecimento novo do sujeito 

se constrói em interação com o conhecimento anterior, porém afasta o princípio de 

correspondência entre realidade prévia e conhecimento novo, abordando o problema numa 

perspectiva orgânica que integra valores e novas visões de mundo. Busca conhecer a 

construção e modificação constante da estrutura cognitiva dos sujeitos, usando, para isso, os 

processos de assimilação e acomodação piagetianos como referência básica. Segundo Marín 

Martínez (2003, p. 45), "a teoria da equilibração de Piaget poderia se enquadrar dentro do 

construtivismo dinâmico".  

Pozo (1996) adota posição ainda mais ampla ao defender que, na aprendizagem 

cotidiana e na educação, a aprendizagem associativa e a aprendizagem construtiva estão 

presentes. Porém acrescenta: "a aprendizagem construtivista produz resultados mais sólidos e 

significativos que outras formas de aprendizagem, em definitivo, é uma aprendizagem mais 

eficaz..." (p. 133).  



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade ISSN 1982-3657 

 
6 

Becker (1993), por exemplo, fundamentando-se em Piaget, explicita claramente sua 

concepção sobre quanto à pretensão de ensinar, isto é, de transmitir o conhecimento, 

prejudicaria o desenvolvimento cognitivo do aluno:  

 

Quando um professor ensina um conteúdo a seus alunos (...) ele atravessa 
todo o processo de construção do conhecimento obstruindo o processo de 
abstração reflexionante. Em nome da transmissão do conhecimento ele 
impede a construção de estruturas básicas de todo o conhecer, ou o a priori 
de toda a compreensão. É isto que Piaget quer dizer ao afirmar que toda a 
vez que ensinamos algo à criança, impedimos que ela invente esta e tantas 
outras coisas. (BECKER, 1993, p. 71) 
 
 

Mas existem formulações que procuram diminuir tal dicotomia, apresentando o 

processo de ensino escolar como um processo de intervenção que visaria propiciar as 

condições para a construção autônoma, pelo indivíduo, do conhecimento.  

Sendo assim, pode-se perceber que o conhecimento não se traduz em atingir a verdade 

absoluta, em representar o real tal como ele é, mas numa questão de adaptação do organismo 

a seu meio ambiente. Assim, o sujeito do conhecimento está o tempo todo modelando suas 

ações e operações conceituais com base nas suas experiências. O próprio mundo sensorial 

com que se depara é um resultado das relações que se mantém com este meio, de atividade 

perceptiva para com ele, e não um meio que existe independetemente. 

 

 

Construtivismo na prática 

Para a construção do roteiro do questionário foram definidos três perguntas centrais: 

1) O que é construtivismo?; 2) Ao pensar em construtivismo, quais são as três primeiras 

palavras que lhe vêm à cabeça?; 3) Você é construtivista? Por quê?. A pesquisa foi realizada 

com professores de uma escola de Educação Infantil na cidade de Aracaju, estado de Sergipe.  

O instrumento para a coleta de dados utilizado nesta pesquisa foi o questionário por 

meio de via eletrônica e impressa, o qual continha três perguntas abertas, afim de ampliar ao 

máximo as possibilidades de resposta. 

No que diz respeito a primeira pergunta: O que é construtivismo?; obtivemos as 

seguintes respostas: “Um modo de pensar o processo de aprendizagem que considera o 

indivíduo capaz de, - interagindo com o meio físico e social, recebendo dele estímulos -, 

desenvolver processos mentais cada vez mais complexos e com isso constituir conhecimento, 
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que engloba a historicidade humana e as perspectivas do devir.” (professora A, mais de 41 

anos de idade). 

 

“Uma concepção de absorção do conhecimento que deriva de teorias e pesquisas iniciadas 

por Jean Peaget e Lev Vygotsky, onde partimos do principio que o homem é capaz de 

construir seu conhecimento a partir de influencias do meio, ele não nasce sabendo de tudo, 

mas também não é alheio a qualquer informação, ou seja, o individuo por menor que seja já 

tem em si bagagens sejam elas hereditárias ou adquiridas no meio físico e social.” 

(professora B, mais de 31 anos de idade). 

 “É trabalhar o conhecimento de forma conjunta, é construir por partes, é mostrar ao aluno 

como fazer e não entregar pronto, é compreender que o conhecimento não está pronto e sim 

que este pode ser constituído aos poucos com a ajuda de todos.” (professor C, mais de 21 

anos de idade). 

“É uma maneira de ensino que faz a criança criar seu próprio conhecimento de um jeito 

criativo e produtivo”. (professora D, mais de 21 anos de idade). 

 

Com base nas respostas pode-se constatar que o construtivismo é uma forma de re-

estruturar a educação na qual o conhecimento do indivíduo é construído por si mesmo e não 

transmitido por alguém. Trata-se principalmente, estimular o desenvolvimento da mente, pois 

isso contribuirá para que aprenda com menos dificuldade. Além disso, um bom 

desenvolvimento intelectual contribui para que compreenda melhor o mundo em que vive e se 

torne mais livre. Compreendendo essa situação e sabendo qual seu papel no mundo, o 

indivíduo poderá fazer suas próprias escolhas.  

 

Quando foram solicitadas três palavras que lembrassem o construtivismo obteve-se: 

Professora A “Atuação, Interação, Processo”; Professora B “Construir, Brincar, 

Descobrir”; Professor C “Educação, Construção, Aprendizagem”; Professora D 

“Aprendizado, Criatividade, Produtividade.  

Desse modo percebe-se que a educação construtivista nos possibilita contribuir para o 

desenvolvimento da mente dos indivíduos. Visto que é necessário que estejamos cientes que a 

inteligência não se desenvolve por meio de fórmulas ou técnicas transmitidas, e sim que a 

inteligência somente é desenvolvida exercitando-a e não ensinando a ser inteligente.  
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Já no que se refere ao se assumir construtivista e por que escolher esta teoria, uma 

Professora A afirma que “Sim, sou construtivista porque entendo meu status de eterna 

aprendente ao mesmo tempo em que me capacito para conhecer sempre mais através da 

pesquisa e da escuta honesta do outro. Com a mesma estratégia de busca do conhecimento 

que adoto para mim, favoreço a ação de quem interage comigo na categoria de alunos, 

professores ou qualquer outra”. 

A professora B disse que “Porque no trabalho em que realizo procuro antes de 

apresentar um conteúdo para meus alunos investigar o que eles já sabem a respeito daquele 

tema, procuro apresentar novas informações de forma que eles possam criar hipóteses, 

construir problematizações e responder-las assim construindo seu conhecimento enquanto 

brincam, jogam, investigam  e convivem com a realidade”. 

O professor C, por sua vez, conta que “Acredito que todo ser humano, carrega em si 

um pouco de construtivismo. Eu acredito ter em mim, um pouco deste, pois a educação é uma 

via de mão dupla, o professor é o referencial, mas está sempre em aprendizagem com seus 

alunos para a formação do conhecimento”. 

E por fim a professora D fala que “Sim, porque acho necessário que a criança crie seu 

próprio conhecimento e se desenvolva (às vezes) por si só”.  

Com estas repostas pode-se compreender que uma das características presente nas teorias 

construtivistas que o diferencia de outras linhas de ensino é procurar formar pessoas de espírito 

inquisitivo, participativo e cooperativo, com mais autonomia na construção do próprio conhecimento. 

Além disso, o construtivismo visa dar condições para um contato mais intenso e prazeroso com o 

universo da leitura e da escrita. 

 

 

Considerações Finais 

 

Ao optar pelo construtivismo o professor deve ter uma mentalidade aberta, atitude 

investigativa, desprendimento intelectual, senso crítico, sensibilidade às mudanças do mundo 

combinado com iniciativa para torná-las significativas aos olhos dos alunos e flexibilidade 

para aceitar a si mesma em processo de mudança contínua. Ele precisa dar mais de si e precisa 

estar o tempo todo se renovando, para sustentar uma relação com os alunos que não se baseia 

na autoridade, mas na qualidade.  
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De modo que a qualidade do ensino de uma instituição não é garantida pela adoção de 

uma determinada teoria pedagógica. Podem existir escolas que em seu discurso demonstrem 

estar afinadas com as mais modernas propostas pedagógicas e que, na prática, deixem a 

desejar na formação de seus alunos. Ao mesmo tempo, estabelecimentos tradicionais, que 

utilizam uma metodologia mais conservadora, podem ter êxito em seus objetivos. 

 Na concepção construtivista o conhecimento não é algo pronto nem estanque, deve 

ser construído e reconstruído num constante ir e vir. As concepções que o aluno traz para 

dentro da sala de aula e sua motivação são utilizadas como pontes para a construção de novos 

conceitos, agora científicos, por isso a visão construtivista respeita grandemente as idéias dos 

estudantes, provocando seu envolvimento ativo no próprio processo de aprendizagem, 

percebendo-se como responsável por este. 

Um dos principais fatores que na dificuldade do progresso de alguns indivíduos na 

escola é o fato de não compreenderem qual é a função do conhecimento e o que estão 

aprendendo na escola. De certo modo, este fato colabora para a indisciplina que cresce 

gradativamente dentro das escolas. Porém sabemos que a criança tem muito a oferecer,e que 

ela não é neutra e que sabem sobre os mais diversos assuntos, entretanto, o que acontece é que 

o planejamento escolar já foi programado e se permanece inflexível a seus conhecimentos que 

talvez nunca poderão ser expressados em outros momentos.  

Muito embora, dentro da visão construtivista devemos partir da idéia de que a 

aprendizagem começa pelos eventos em que os alunos estão envolvidos, eles precisam viver o 

que aprendem para melhor apreender o que se é construído na aprendizagem e cujo 

significado procuram construir. Para se poder ensinar de maneira satisfatória é preciso se estar 

aberto a aprender com seus aprendizes, é uma troca de conhecimento, uma constante 

construção de sentidos e significados. Também é importante conhecer os padrões mentais que 

os alunos utilizam na compreensão do mundo que os rodeia, e os pressupostos que toleram 

esses modelos. Sendo assim aprender é construir o seu próprio significado e não 

simplesmente encontrar as "respostas prontas" e dadas por alguém.  
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