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“O fundamento de qualquer explicação é o 
adestramento. (Os educadores deveriam levar 
isso em consideração)” - Ludwig Wittgenstein. 



 
 

RESUMO 
 

 
A educação brasileira tem convivido intensamente com o Construtivismo. Embora a educação 
não fosse interesse específico de Piaget, suas ideias tiveram bastante repercussão na prática 
educativa, principalmente por focalizarem noções básicas presentes também nos currículos 
escolares, tais como as de conservação numérica, substância, peso e volume e as noções de 
classe lógica e seriação assimétrica, entre outras. Apesar disso, pouco se sabe, ao certo, sobre 
como o construtivismo funciona. O construtivismo é definido erradamente como um “método de 
ensino”, o que, na realidade, ele não é. O construtivismo é, portanto, uma teoria sobre o 
aprendizado infantil, segundo a qual a construção do conhecimento pelas crianças é um 
processo diretamente relacionado à sua experiência no mundo real. As conceituações e 
considerações piagetianas parecem ter chegado à escola de forma descontextualizada e com 
significados distintos dos originais. Assim, os termos e expressões “ser ativo”, “pensamento 
concreto”, “respeitar o interesse infantil”, “autonomia”, “gênese/genético”, entre outros, têm sido 
associados a certas condutas, concepções e práticas. Diz-se, por exemplo, que “o 
construtivismo leva à bagunça”; que se devem usar objetos materiais, aproveitar o cotidiano do 
aluno e não impor tarefas; que o conhecimento é inato e a inteligência é hereditária e, portanto, 
imutável. Muitos professores pensam no Construtivismo como método de ensino ou método de 
alfabetização; há quem o defina como um “conjunto de regras” ou de técnicas que devem ser 
seguidas (recortar letras para “construir” palavras; usar letra de fôrma maiúscula), enquanto para 
outros seguir o Construtivismo é “deixar a criança solta”. Nesse sentido, procuramos fazer uma 
investigação sobre o conceito de adestramento na educação, à luz da filosofia tardia de 
Wittgenstein, que acredita ser o adestramento o fundamento de qualquer explicação ou 
justificação. A partir da filosofia de Wittgenstein, queremos tratar do problema do ensino e da 
aprendizagem, presentes em sua filosofia posterior, na qual ele mesmo desconfia do processo 
de ensino-aprendizagem “a partir da criança”. Wittgenstein se opõe à ideia de que o saber não 
pode ser transmitido, mas somente construído. E em nossa pesquisa, queremos investigar, 
portanto o processo do adestramento, como instrumento sem o qual, segundo o filósofo, 
nenhuma outra explicação ou justificação pode ser dada. Essa teoria encontra forte rejeição: 
primeiro porque o termo adestramento remete a um condicionamento behaviorista, o que não é 
o caso aqui. Além disso, o processo do adestramento envolve uma relação estabelecida pela 
autoridade entre professor e aluno, onde a aprendizagem seria fortemente marcada por essa 
prática. Numa visão wittgensteiniana, educar é mais do que ensinar, explicar. Envolve o 
conceito de iniciação da criança em um contexto social e cultural: social porque, na medida em 
que a criança aprende, não o faz sozinha, mas com outras pessoas; cultural porque ao ser 
educada, a criança toma parte da tradição cultural de uma comunidade, participando da forma 
de vida dessa comunidade. É exatamente isso que Wittgenstein entenderia por adestramento, 
ou seja, a ideia de que a criança é gradativamente inserida em um ambiente social e cultural ao 
ser educada. 
 
Palavras-chave: Piaget; Construtivismo; Wittgenstein; Adestramento. 



 
 

ABSTRACT 
 
 
Brazilian education has lived intensely with Constructivism. Although education was not of 
particular interest Piaget, his ideas have had enough impact on educational practice, primarily 
focusing basic notions also present in the school curriculum, such as numerical conservation, 
substance, weight and volume, and the logical notions of class and asymmetrical ordering, 
among others. Despite this, little is known for sure about how constructivism works. 
Constructivism is erroneously defined as a "teaching method", which in reality it is not. 
Constructivism is therefore a theory about children's learning, according to which the 

construction of knowledge by children is a process directly related to its real-world experience. 
The Piagetian concepts and considerations seem to have come to school in a decontextualized 
and distinct meanings of the originals. Thus, the terms and expressions "being active", 
"concrete thinking", "respecting the children's interest," "autonomy," "genesis / genetic" 
among others, have been associated with certain behaviors, concepts and practices. It is said, 
for example, that "constructivism leads to mess"; that professionals should use material 

objects, enjoy the daily life of students and not impose tasks, that knowledge is innate and 

intelligence is hereditary and therefore immutable. Many teachers think of Constructivism as a 

method of education or a literacy method, there are those who define it as a "set of rules" or 
techniques that should be followed (cut letters to "build" words, use capitalized letters), while 

for others following the Constructivism is to "let the child loose". Accordingly, we make an 

investigation into the concept of training in education, in the light of Wittgenstein's later 

philosophy, believed to be the training ground of explanation or justification. From the 
philosophy of Wittgenstein, we address the problem of teaching and learning, present in his 
later philosophy, in which he has distrusts of the process of teaching and learning "from the 
child." Wittgenstein opposes the idea that knowledge can not be transmitted, but only built. And 
in our research, we investigate, so the process of training as a tool without which, according to 

the philosopher, no further explanation or justification can be given. This theory finds strong 
rejection: first because the term training refers to the behaviorist conditioning, which is not the 

case here. Moreover, the process of training involves a relationship established by the 

authority between teacher and student, where learning was strongly marked by the practice. In 

a Wittgensteinian view, education is more than teaching or explaining. It involves the concept 

of initiation of the child into a social and cultural context: social because when being educated, 
insofar as the child learns, he/she does not do it alone, but with others; cultural, because 
when a child is educated, he/she becomes part of a cultural tradition of a community, 
participating in the way of life of it. That is exactly what Wittgenstein would understand by 
training, i.e., the idea that the child is gradually introduced into a social and cultural 

environment in the process of being educated. 
 
Keywords: Piaget; Constructivism; Wittgenstein; Training. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho se insere na linha de Pesquisas Interdisciplinares em 

Ciências Humanas, Artes e Filosofia e, embora tivesse nascido agora, foi fecundado 

há anos, no mesmo instante em que comecei a trabalhar com educação, 

especialmente, com os educandos. Na prática docente, ensinando filosofia, 

encontrei a motivação necessária para investigar temas tão polêmicos, e ao mesmo 

tempo, apaixonantes, como a iniciação de uma criança numa práxis social. A “rotina 

da sala de aula”, motivo de inúmeras reclamações e desestímulo por parte de 

muitos professores, é, sem dúvida alguma, a minha grande fonte de inspiração e 

espanto. 

 Espanto! Essa atitude natural de quem se admira com algo, porque aquilo 

lhe saltou aos olhos foi aquela que experimentei e com a qual convivi nos últimos 24 

meses. Ao me deparar e dialogar com personalidades tão complexas, distintas entre 

si e cujas obras parecem, num primeiro momento, confusas – no caso de Piaget – e 

impenetráveis – no caso de Wittgenstein, me espantei, admirei, me apaixonei e me 

irritei, uma centena de vezes, no mínimo.  

 Paciência e teimosia – por que não? – são pré-requisitos fundamentais 

àquele que honestamente se dispõe a enfrentar esses autores e suas respectivas 

obras. Por outro lado, àquele que, como nós, se propõe realizar um confronto entre 

esses autores, é necessário um pouco mais: ousadia e perspicácia. 

Jean Piaget é considerado um grande nome da Epistemologia e da 

Psicologia. É atribuído a ele o início de toda uma corrente teórica voltada à 

descrição e explicação de como se processa o desenvolvimento humano – em 

especial o cognitivo. 

Piaget nasceu em Neuchâtel, Suíça e já com 10 anos de idade conseguiu 

publicar uma nota em um jornal local relatando a observação que fizera sobre um 

pardal albino, fato que sinaliza precocemente seu gosto pelo saber e pela pesquisa. 

Piaget tornou-se em poucos anos um especialista em Biologia de renome 

internacional, tendo se doutorado em História Natural, em 1918, com uma tese 

sobre moluscos. 

Após doutorar-se em História Natural, não permanecendo no domínio 

estritamente biológico, Piaget interessou-se pelo problema do conhecimento e pelos 

estudos filosóficos e concebeu um projeto de estudo dos problemas 
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epistemológicos, buscando examinar o surgimento de várias noções, como as de 

espaço, tempo, causalidade, número, etc. 

Com efeito, Piaget começou a observar e investigar as crianças, descobrindo 

que aquelas noções vão se organizando por meio da assimilação e acomodação, ou 

seja, o sujeito vai incorporando aquilo que vem do objeto, donde o autor depreende 

que a criança é agente do seu próprio desenvolvimento e, além disso, o ponto de 

partida do conhecimento é constituído pela ação/operação direta do sujeito sobre os 

objetos.  

Nesse sentido, Piaget marca uma virada em sua trajetória intelectual: usando 

as ferramentas de investigação que a Biologia lhe forneceu, ele se aproxima das 

Ciências Humanas a fim realizar uma busca no terreno da psicologia e da 

epistemologia. Aliás, não podemos negar o caráter interdisciplinar da trajetória de 

Piaget. Não sabemos dimensionar, no entanto, até que ponto Piaget não foi leviano 

em suas pesquisas, devido principalmente a esse caráter interdisciplinar.  

Por outro, Ludwig Wittgenstein também se encontra entre os mais 

importantes pensadores da história da Filosofia ocidental, cuja obra exprime rigor 

científico, além de um interesse apaixonado pelas questões fundamentais do ser 

humano. 

Quando jovem, Wittgenstein iniciara seu estudos superiores voltados para 

uma formação técnica, especialmente a aeronáutica. Os problemas acarretados a 

partir desse interesse inicial levam-no ao estudo da matemática pura de seus 

fundamentos. Logo mergulha na obra Principia Mathematica,  de Russell, onde o 

autor tentava provar que os fundamentos da matemática eram de fato lógicos e que 

toda a matemática pura poderia derivar de alguns princípios lógicos básicos.  

Foi basicamente através desta leitura que Wittgenstein decide abandonar a 

aeronáutica e mergulhar nos estudos de filosofia, o que constituiu o primeiro marco 

em sua trajetória intelectual. 

Em agosto de 1918 termina sua primeira obra-prima, o Tractatus logico-

philosophicus, de acordo com o qual, tudo que pode ser pensado também poderia 

ser dito. Os limites da linguagem seriam, portanto, os limites do pensamento, Nesse 

sentido, todos os problemas metafísicos decorreriam da tentativa de dizer o que não 

pode ser dito. Esta obra marca a fase daquele que ficou conhecido como o primeiro 

Wittgenstein. Com esta obra, Wittgenstein acreditava ter solucionado todos os 

problemas da filosofia.  
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Em seguida, o filósofo abandona a vida acadêmica, se tornando professor de 

ensino fundamental no interior da Áustria. Começa a delinear-se, assim, o que viria 

a ser o segundo marco em sua trajetória intelectual, no sentido de profundas 

mudanças pelas quais seu pensamento passou desde então, cuja culminância 

aconteceria anos mais tarde, com a publicação póstuma de suas Investigações 

Filosóficas, cujo conteúdo abriga uma crítica a sim mesmo, bem como à tradição 

filosófica. 

 As críticas do segundo Wittgenstein, como ficou conhecido posteriormente, 

viriam de encontro à noção de que a forma lógica garante a perfeita superposição 

do mundo, da linguagem e do pensamento. Para o autor das Investigações, nada 

mais constituiria uma garantia fixa e translúcida do significado; o significado passa a 

estar atrelado às formas de vida em que um ser humano é criado e vive. O ato de 

falar uma língua é agora visto como parte de uma forma de vida, assim como o 

andar, comer e o jogar.  

Na presente dissertação procuramos fazer um levantamento da teoria 

epistemológica de Jean Piaget, bem como mapear o ideário construtivista, polêmico 

e rico em ramificações. Além disso, buscamos conhecer mais de perto o conceito de 

Adestramento em Wittgenstein, bem como as noções e implicações atreladas ao 

adestramento. 

Trabalhamos com a hipótese de que há na prática educativa uma grave 

distorção das ideias de Piaget a respeito do problema do ensino e aprendizagem. 

Nesse sentido, o aluno, ao contrário do que pensam os construtivistas, não tem 

capacidade de construir de forma autônoma o seu próprio conhecimento, assim 

como o seguimento de qualquer regra, a não ser pelo adestramento.  

Acreditamos que o adestramento é uma prática pedagogicamente favorável à 

formação da consciência crítica na criança, a qual não é levada somente a agir de 

acordo com uma práxis social. O adestramento lhe confere habilidades normativas. 

Em outras palavras, diferentemente do mero condicionamento, o adestramento 

segundo Wittgenstein torna a criança capaz de julgar, de acordo com os padrões de 

comportamento, as ações como certas e erradas. 

Este estudo se justifica, na medida em que a educação brasileira carece de 

modelos e propostas educacionais que resgatem valores tão fundamentais para a 

sociedade, como respeito, justiça, ética, bom-senso, etc. Valores que desde o 

nascimento da criança deveriam estar sendo transmitidos, primeiramente pelos pais, 
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em seguida no meio escolar, pelos professores. Valores que não são aprendidos de 

forma autônoma e independente de um contexto social. Ao contrário, só são 

ensinados se inseridos num contexto social. Por isso, acreditamos que o 

adestramento é um elemento indispensável no processo pedagógico.  

Desse modo, necessitamos compreender as características de um modelo 

educacional muito difundido, porém pouco eficaz – o Construtivismo –, o qual busca 

seu suporte teórico exatamente na psicogênese de Piaget, para, a partir dessa 

compreensão, fazermos os apontamentos específicos relativos à nossa investigação 

sobre o adestramento em Wittgenstein, fundamento de qualquer explicação ou 

justificação que o professor possa dar.  

No primeiro capítulo, intitulado “Piaget e a psicogênese dos conhecimentos”, 

realizamos uma abordagem sobre a teoria geral da psicogênese dos 

conhecimentos, segundo Piaget. Ele acredita que o conhecimento não pode ser 

concebido como algo predeterminado nem nas estruturas internas do sujeito, nem 

nas características preexistentes do objeto, uma vez que elas só seriam conhecidas 

graças à mediação necessária dessas estruturas.  

Nesse sentido, Piaget propõe estádios de desenvolvimento, em que cada 

qual constitui uma forma diferente de organização das estruturas, obedecendo à 

seguinte ordem dois períodos sucessivos: o das ações sensoriomotoras anteriores a 

toda linguagem (0 – 2 anos), fase em que um bebê não manifestaria o menor indício 

de consciência do seu “eu”, nem de uma fronteira estável entre dados do mundo 

interior e do universo externo. Esse "adualismo" duraria até o momento em que a 

construção desse “eu” se torna possível em correspondência e em oposição com os 

"eus" dos outros; o primeiro nível do pensamento pré-operatório (2 – 4 anos), no 

qual supostamente já haveria um grande progresso cognitivo, se observássemos 

desde as ações elementares iniciais do bebê; o segundo nível pré-operatório (5 – 6 

anos), sendo caracterizado por Piaget como um subestágio, marcado, pelo início de 

uma descentração que permitiria a descoberta de certas ligações objetivas graças 

às chamadas "funções constituintes"; o primeiro nível das operações concretas (7 – 

8 anos), assinalando um momento decisivo na construção dos instrumentos do 

conhecimento. Nesse sentido, as ações interiorizadas ou conceitualizadas atingiriam 

a categoria de operações; o segundo nível das operações concretas (9 – 10 anos) 

considerado por Piaget como um subestádio, onde se alcançaria o equilíbrio geral 

das operações “concretas”, e, finalmente, o estádio das operações formais (11 – 12 
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anos), as quais poderiam  se realizar sobre hipóteses e não mais somente sobre os 

objetos. e o das ações completadas por essas novas propriedades e em virtude das 

quais se apresenta o problema da tomada de consciência dos resultados, intenções 

e mecanismos do ato, ou seja, de sua tradução em termos de pensamento 

conceitualizado. 

No segundo capítulo, intitulado “Construtivismo: uma raiz, muitas 

ramificações”, realizamos um mapeamento sobre o ideário construtivista. Nesse 

sentido, investigamos o histórico do construtivismo no Brasil, a fim de 

compreendermos quando e esse ideário se estabeleceu no cenário educacional 

brasileiro. Em um segundo momento, destacamos três correntes interpretativas do 

construtivismo no Brasil, a saber: 1) o Construtivismo genuinamente piagetiano; 2) o 

Construtivismo Educacional e, finalmente, 3) o Construtivismo como um modismo 

pedagógico.  

Ainda no segundo capítulo, procuramos assinalar o que viria a ser 

genuinamente o construtivismo, enquanto teoria, gerado a partir das investigações 

piagetianas que sinalizariam como aconteceria a passagem de um conhecimento 

elementar para um conhecimento superior.  

Finalmente, tendo em vista a íntima ligação que ao longo dos anos se 

arquitetou entre a teoria construtivista e os elementos pedagógicos, nos 

propusemos a discutir alguns pontos considerados nevrálgicos sobre o 

construtivismo, ideário que tem um forte apelo entre os educadores do Brasil. Para 

tanto, estabelecemos um diálogo tanto com as obras de Piaget, como com as obras 

de construtivistas atuais. Além disso, fizemos menção a autores que auxiliaram 

nossas observações críticas sobre o tema.   

No terceiro capítulo, intitulado “O adestramento em Wittgenstein”, 

pretendemos fazer uma abordagem teórica sobre a concepção do adestramento 

wittgensteiniano, de modo a tentar obter fundamentos para, em seguida, 

realizarmos uma reflexão crítica contra o ideário construtivista. Num primeiro 

momento, faremos uma investigação a respeito da concepção agostiniana da 

essência da linguagem humana, centrando nossa atenção mais especificamente na 

distinção entre ensino ostensivo e definição ostensiva. A seguir, empreenderemos 

uma busca e análise do conceito de adestramento tal como Wittgenstein o pensa, 

de maneira especial em seu livro The Brown Book. Finalmente, pretendemos 

realizar uma análise do artigo escrito por um filósofo da educação suíço, Johannes 
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Giesinger, cujo tema é exatamente o mesmo de nossa dissertação. Gostaríamos de, 

a partir deste estudo, retirar conclusões importantes e pertinentes para nosso 

trabalho. 
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1 PIAGET E A PSICOGÊNESE DOS CONHECIMENTOS 

 

No presente capítulo procuramos fazer uma abordagem sobre a teoria geral 

da psicogênese dos conhecimentos, de Piaget (2007) onde o autor considera que, 

em primeiro lugar, a criança é agente do seu próprio desenvolvimento e, além disso, 

o ponto de partida do conhecimento é constituído pela ação/operação direta do 

sujeito sobre os objetos.  

Segundo Piaget (2007), há uma questão mal resolvida a respeito da direção 

dos processos cognitivos iniciais: se nos limitarmos às posições clássicas do 

problema, poderemos, unicamente, indagar se toda informação cognitiva emana dos 

objetos – conforme supõe o empirismo tradicional – ou, ao contrário, se o sujeito 

está desde o início munido de estruturas internas que imporá aos objetos – segundo 

as teorias inatistas. 

De qualquer maneira, o postulado comum das epistemologias conhecidas 

supõe que haja um sujeito conhecedor, objetos existentes e, além disso, 

instrumentos de troca determinando o trajeto que leva do sujeito aos objetos ou 

vice-versa. 

No entanto, Piaget acredita, após suas primeiras análises psicogenéticas, 

que o conhecimento não procede, em suas origens, nem de um sujeito consciente 

de si mesmo, nem de objetos já constituídos que se lhe imporiam. Haveria, nesse 

caso, uma interação produzida "a meio caminho" entre o sujeito e o objeto, e que 

depende, assim, dos dois ao mesmo tempo, mas em virtude de uma indiferenciação 

completa, e não de uma relação de trocas entre formas distintas. Essa 

indiferenciação se daria pelo fato de que no começo da gênese do conhecimento 

não existe nem sujeito (no sentido epistêmico do termo) nem objetos concebidos 

como tais e, sobretudo, não existem instrumentos de troca. 

Portanto, o problema a respeito da "direção dos processos cognitivos" seria 

resolvido por meio de uma construção progressiva e solidária do sujeito e do objeto, 

tendo início na zona de contato entre o próprio corpo e as coisas. 

Com efeito, o instrumento de troca inicial não seria a percepção, mas a 

própria ação em sua plasticidade muito maior. Segundo Piaget, 
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As percepções desempenham, sem dúvida, um papel essencial, 
mas dependem em parte da ação em seu conjunto, e certos 
mecanismos perceptivos que se poderia crer inatos ou muito 
primitivos (como o “efeito túnel” de Michotte) só se constituem num 
certo nível da construção dos objetos. De um modo geral, toda 
percepção termina por conferir aos elementos percebidos 
significações relativas à ação, e é, portanto, da ação que convém 
partir (2007, p. 8). 

      

Nesse sentido, Piaget distingue dois períodos sucessivos: o das ações 

sensoriomotoras anteriores a toda linguagem ou a toda conceituação representativa; 

e o das ações completadas por essas novas propriedades e em virtude das quais se 

apresenta o problema da tomada de consciência dos resultados, intenções e 

mecanismos do ato, ou seja, de sua tradução em termos de pensamento 

conceitualizado. 

 

1.1 O níveis sensoriomotor 

 

No que tange as ações sensoriomotoras, Piaget (2007) já sabia que um bebê 

não manifestava o menor indício de consciência do seu “eu”, nem de uma fronteira 

estável entre dados do mundo interior e do universo externo. Esse "adualismo" dura 

até o momento em que a construção desse “eu” se torna possível em 

correspondência e em oposição com os "eus" dos outros. 

Assim, de acordo com Piaget (2007), numa estrutura de realidade que não 

comporta sujeitos nem objetos, o único vínculo possível entre o que virá mais tarde 

a ser um sujeito e objeto seria constituído pelas ações, mas por ações de um tipo 

particular, cuja significação epistemológica pareça instrutiva. 

 

Com efeito, tanto no terreno do espaço quanto no das diversas 
escalas perceptivas em construção, o bebê relaciona tudo ao seu 
próprio corpo como se fosse o centro do mundo, mas um centro que 
se ignora. Em outras palavras, a ação primitiva é testemunho 
simultâneo de uma indiferenciação completa entre o subjetivo e o 
objetivo, e de uma centração fundamental, embora radicalmente 
inconsciente porque vinculada a essa indiferenciação (p. 10). 

 

A ação primitiva, nesse caso, parece possuir duas características conflitantes: 

a indiferenciação e a centração. Dessa forma, qual poderia ser o vínculo dessas 

duas características? Ou seja, se existe indiferenciação entre sujeito e objeto, a 
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ponto de o primeiro não se conhecer como origem de suas ações, porque elas 

centram-se no próprio corpo no momento em que a atenção está fixada no exterior? 

O que nos parece é que há um “eu” consciente guiando essas ações, o que 

acabaria influenciando o estudo de Piaget. 

A saída encontrada pelo estudioso foi relacionar essas duas características 

(indiferenciação e centração) a uma terceira que, segundo ele, é comum às duas 

anteriores. 

 

De fato, a indiferenciação e a centração das ações primitivas 
relacionam-se ambas com uma terceira característica que lhes é 
geral: elas ainda não estão coordenadas entre si, e cada uma 
constitui um pequeno todo isolável, ligando diretamente o próprio 
corpo ao objeto (chupar, olhar, agarrar, etc.) (2007, p. 10). 

 

O que se segue, nesse caso, é uma falta de diferenciação, pois o sujeito, 

segundo Piaget, só se afirmará quando, posteriormente, coordenar livremente as 

suas ações, e o objeto só se constituirá ao submeter-se ou ao resistir às 

coordenações de movimentos ou de posições num sistema coerente. E, por outro 

lado, como cada ação ainda forma um todo isolável, sua única referência comum e 

constante será o próprio corpo. Daí uma centração automática sobre ele. 

Automático, porém, nem deliberada, nem consciente. 

Segundo Piaget, conseguimos verificar essa conexão entre a incoordenação 

das ações, indiferenciação do sujeito e dos objetos e a centração no próprio corpo 

por meio da observação do que se passa com o bebê entre o estado inicial e o nível 

dos 18-24 meses (começo da função semiótica representativa):  

   

Consuma-se, com efeito, mas ainda somente no plano dos atos 
materiais, uma espécie de revolução copernicana que consiste em 
descentrar as ações em relação ao próprio corpo, em considerá-lo 
um objeto entre outros num espaço que os contém a todos, e em 
ligar as ações dos objetos sob o efeito das coordenações de um 
sujeito que começa a conhecer-se enquanto fonte ou mesmo 
enquanto senhor de seus movimentos (2007, p. 11). 

 

Seria, então, em consequência dessa descentralização em relação ao próprio 

corpo e da coordenação das ações que se verificariam os primeiros níveis 

sucessivos do período sensório motor. Nesse sentido, ao invés de cada ação 

continuar formando um pequeno fechado em si mesmo, elas conseguem, mais ou 
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menos rapidamente, pelo jogo fundamental das “assimilações recíprocas”, 

coordenar-se entre si, até ser constituída essa conexão entre meios e fins. Seria 

assim, que, para Piaget (2007), se constituiria o sujeito enquanto fonte de ações e, 

portanto, de conhecimentos, visto que a coordenação de duas dessas ações 

pressupõe uma iniciativa que supera a interdependência imediata entre uma coisa 

exterior e o próprio corpo com o qual as condutas primitivas satisfar-se-iam. 

Além disso, Piaget compara o “coordenar ações” ao “deslocar objetos”. Para 

ele, à medida que esses deslocamentos são submetidos a coordenações, o "grupo 

de deslocamentos" que se elabora progressivamente desse modo permite atribuir 

aos objetos posições sucessivas que serão por si só determinadas. Dessa forma, o 

objeto adquire uma certa permanência espaço-temporal, tendo como resultado a 

espacialização e a objetivação das próprias relações causais. Na realidade, o que 

explica definitivamente essa mudança de perspectivas, levando o sujeito a 

considerar seu próprio corpo um objeto no meio de outros, num universo espaço-

temporal e causal – e no qual ele passa a ser uma parte integrante na medida em 

que aprende a agir sobre ele –, seria exatamente essa diferenciação entre o sujeito 

e os objetos. 

Em suma: 

 

A coordenação das ações do sujeito, inseparável das coordenações 
espaço-temporais e causais que ele atribui ao real, é origem tanto 
das diferenciações entre esse sujeito e os objetos quanto dessa 
descentração no plano dos atos materiais que tornará possível, com 
o concurso da função semiótica, o advento da representação ou do 
pensamento. Mas essa mesma coordenação suscita, se bem que 
ainda limitado a esse plano de ação, um problema epistemológico, e 
a assimilação recíproca invocada para esse efeito é um primeiro 
exemplo dessas novidades, simultaneamente não-predeterminadas 
e tornando-se, porém, “necessárias”, que caracterizam o 
desenvolvimento dos conhecimentos (2007, p. 12). 

 

Tendo em vista o que foi exposto, faz-se necessário insistir um pouco mais 

no esclarecimento do conceito de associação, visto que o mesmo percorrerá toda a 

via teórica deste estudo preliminar. 

A ideia de assimilação implica no conceito de integração dos dados a uma 

nova estrutura anterior, ou mesmo na constituição de uma nova estrutura sob a 

forma elementar de um esquema. Com isso, no que se refere às ações primitivas, 

não coordenadas entre si, dois casos seriam possíveis: em primeiro lugar, a 
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estrutura preexistiria enquanto hereditária (reflexos de sucção, por exemplo) e a 

assimilação consistiria em incorporar-lhe novos objetos não previstos na 

programação orgânica. Em segundo lugar, a situação é imprevista: por exemplo, o 

bebê procura agarrar um objeto pendurado mas, durante uma tentativa infrutífera, 

limitar-se-ia a tocar nele, seguindo-se uma oscilação que lhe interessa a título de 

espetáculo desconhecido. O bebê tentará então reencontrar o mesmo espetáculo, 

resultando naquilo que Piaget (2007) chama de "assimilação reprodutora" (refazer o 

mesmo gesto) e na formação inicial de um esquema. Quando, na presença de um 

outro objeto igualmente suspenso, o bebê reconhecer esse mesmo esquema, nos 

encontraremos diante de uma assimilação recognitiva. Finalmente, quando o bebê 

repetir tal comportamento nessa nova situação, temos uma assimilação 

generalizadora. O mesmo autor observa que esses três aspectos – repetição, 

reconhecimento e generalização – podem ocorrer amiúde. 

Desse modo, Piaget (2007) acredita que a coordenação das ações por 

assimilação recíproca é a responsável tanto pelas diferenciações entre esse sujeito 

e os objetos, quanto pela descentração no plano dos atos materiais; lembrando que 

esses aspectos tornariam possível o advento da representação ou do pensamento. 

Admitindo isso, o autor trata de explicar porque a coordenação das ações por 

assimilação recíproca representa, ao mesmo tempo, uma novidade em relação ao 

que precede e uma extensão do mesmo mecanismo. 

Haveria, nesse caso, duas etapas. A primeira refere-se a uma extensão, 

consistindo em assimilar um mesmo objeto a dois esquemas ao mesmo tempo, o 

que significa um começo de assimilação recíproca. Por exemplo, se o objeto 

balançado ou sacudido pelo bebê produz um som, pode tornar-se alternada ou 

simultaneamente uma coisa para olhar ou uma coisa para ouvir, o que resulta numa 

assimilação recíproca que leva, entre outras coisas, a agitar qualquer brinquedo 

para analisar os ruídos que ele possa emitir. Por outro lado, numa segunda etapa, 

na qual prevalece a novidade, a criança fixar-se-á um objeto antes de poder 

alcançá-lo e utilizará diferentes esquemas de assimilação como meios para chegar 

lá. Como exemplo, temos o fato de o bebê balançar com pequenas sacudidas o 

berço para fazer oscilar os brinquedos sonoros que foram suspensos nele e que 

permanecem fora do alcance da mão. Piaget (2007) argumenta que, por mais 

modesto que seja esse começo, pode-se ver em ação um processo que 

posteriormente desenvolver-se-á cada vez mais: a construção de combinações 
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novas por uma combinação de abstrações separadas ora dos próprios objetos, ora 

– e isto seria essencial – dos esquemas da ação que se exercem sobre eles. Assim, 

 

Reconhecer num objeto suspenso uma coisa para balançar implica, 
antes de tudo, uma abstração a partir dos objetos. Em contrapartida, 
coordenar os meios e os fins respeitando a ordem da sucessão dos 
movimentos a executar constitui uma novidade em relação aos atos 
globais no seio dos quais meios e fins permanecem indiferenciados, 
mas essa novidade é naturalmente adquirida a partir de tais atos por 
um processo que consiste em extrair dela as relações de ordem, 
encadeamento, etc., necessárias a essa coordenação. Num tal caso, 
a abstração já não é do mesmo tipo e orienta-se na direção do que 
chamaremos doravante a abstração reflexiva (p. 14). 

 

Podemos ver então que, a partir do nível sensoriomotor, a diferenciação que 

nasce do sujeito e do objeto é marcada, simultaneamente, pela formação de 

coordenações e pela distinção entre elas de duas espécies: por um lado, as 

coordenações que ligam entre si as ações do sujeito e, por outro, aquelas que se 

referem às ações de uns objetos sobre outros. Aqui, as primeiras consistiriam em 

reunir ou dissociar certas ações do indivíduo ou seus esquemas, em ordená-las, 

encandeá-las, colocá-las em correspondência etc. – constituem as primeiras formas 

dessas coordenações gerais que estão na base das estruturas lógico-matemáticas. 

As segundas equivaleriam a conferir aos objetos uma organização espaço-temporal, 

cinemática ou dinâmica, análoga à das ações. 

Finalmente, Piaget (2007) se posiciona: 

 
Desde antes da formação da linguagem, cuja importância foi 
superestimada por certas escolas, como a do positivismo lógico, no 
tocante à estruturação dos conhecimentos, vê-se que estes 
constituem-se, portanto, o plano da própria ação com suas 
bipolaridades lógico-matemática e física, assim que, graças às 
coordenações nascentes entre as ações, o sujeito e os objetos 
começam a diferençar-se, refinando seus respectivos instrumentos 
de troca (p. 15). 

       

Podemos perceber que, para o autor, estes instrumentos de troca continuam 

sendo de natureza material, visto serem constituídos pelas ações. 

 

1.2 O primeiro nível do pensamento pré-operatório (2 – 4 anos) 

 

Neste estágio, Piaget (2007) já acreditava que desde as ações elementares 
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iniciais – não coordenadas entre si e, portanto, insuficientes para assegurar uma 

diferenciação estável ente o sujeito e os objetos, até as coordenações com 

diferenciações – um grande progresso foi realizado, o qual basta para garantir a 

existência dos primeiros instrumentos de interação cognitiva. Porém, para o 

estudioso, estes estavam ainda situados num mesmo plano: o da ação efetiva e 

atual, ou seja, não refletido num sistema conceitualizado. 

Nesse caso, os esquemas da inteligência sensoriomotora ainda não seriam 

conceitos, não podendo, por enquanto, ser manipulados por um pensamento e só 

“entrariam em jogo” no momento de sua utilização prática e material sem nenhum 

conhecimento de sua existência como esquemas, por causa da inexistência de 

instrumentos semióticos para designá-los e permitir sua conscientização. 

No entanto, 

 

Com a linguagem, o jogo simbólico, a imagem mental, etc., a 
situação muda, em contrapartida, de uma forma notável; às ações 
simples, que asseguram as interdependências diretas entre o sujeito 
e os objetos, sobrepõem-se, em certos casos, um novo tipo de 
ações, o qual é interiorizado e mais precisamente conceitualizado: 
por exemplo, além de poder se deslocar de A para B, o sujeito 
adquire o de representar esse movimento AB, assim como o de 
evocar pelo pensamento outros deslocamentos (2007, p. 16). 

     

Dessa forma, as dificuldades envolvidas na interiorização dessas ações se 

descortinam. Num primeiro momento, a tomada de consciência da ação seria parcial 

e o bebê representar-se-ia mais ou menos facilmente, por exemplo, um trajeto AB, 

como os movimentos executados, mas os detalhes lhe escapariam. Além disso, na 

idade adulta, ele se verá impedido de traduzir em noções e de visualizar com certa 

precisão as flexões e extensões dos membros durante a locomoção. A tomada de 

consciência ocorre, então, por uma escolha e esquematização representativa, o que 

já implica uma conceituação. Em segundo lugar, como demonstra Piaget (2007), a 

coordenação dos movimentos AB, BC, CD, etc. pode atingir, no nível sensoriomotor, 

a estrutura de um grupo de deslocamentos na medida em que a passagem de cada 

trajeto parcial para o seguinte é guiada pelo reconhecimento de indícios perceptivos 

cujas sucessões assegura as ligações. 

Nesse sentido, entendemos que tanto as esquematizações da tomada de 

consciência quanto essa condensação das ações sucessivas numa totalidade 

representativa que engloba, num só ato, as sucessões temporais, conduzem à 
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formulação em termos novos do problema das coordenações de tal modo que os 

esquemas imanentes nas ações seriam transformados em conceitos móveis 

suscetíveis de superá-las, representando-as. 

Segundo Piaget (2007), seria muito mais simples admitir que a interiorização 

das ações em representações consiste apenas em reproduzir o curso ou em 

imaginá-las por meio de símbolos ou signos (imagens mentais ou linguagem) sem 

que, para isso, sejam modificados ou enriquecidos. Porém, na realidade, essa 

interiorização é uma conceituação com tudo o que isso envolve de transformação 

dos esquemas em noções propriamente ditas, por mais rudimentares que elas 

sejam. Ora, se o esquema não se constitui num objeto de pensamento, mas se 

reduz a estruturas internas das ações, ao passo que o conceito é manipulado pela 

representação e a linguagem, vemos, dessa forma, que a interiorização das ações 

supõe a reconstrução destas num patamar superior e, portanto, na elaboração de 

uma série de novidades irredutíveis aos instrumentos do patamar inferior. Para 

sustentar essa noção, Piaget (2007) argumenta que o que é adquirido no nível da 

inteligência ou da ação sensoriomotora não dá lugar – imediatamente – a nenhuma 

representação adequada no plano do pensamento. Segundo o autor, 

 
[...] as crianças de 4-5 anos examinadas com A. Szminiska sabiam 
perfeitamente percorrer sozinhas o caminho que as leva de casa à 
escola ou vice-versa, mas eram incapazes de representá-lo por meio 
de um material que figurasse os principais pontos de referência 
citados (edifícios, etc.). de um modo geral, os nossos trabalhos 
sobre as imagens mentais com B. Inhelder (L‟image mentale chez 
l‟enfant) mostraram como elas permaneciam submetidas no nível 
dos conceitos correspondentes, em vez de figurar livremente o que 
pode ser percebido de maneira imediata em matéria de 
transformações ou mesmo de simples movimentos (p. 18). 

 

Piaget (2007) explica que a razão essencial dessa defasagem entre as ações 

sensoriomotoras e a ação interiorizada ou conceitualizada é que as primeiras 

constituem – mesmo no nível em que existe coordenação entre vários esquemas – 

uma série de mediadores sucessivos entre o sujeito e os objetos, mas cada um dos 

quais permanece puramente atual. Ela já se fazia acompanhar de uma 

diferenciação entre esse sujeito e seus objetos, mas nem aquele nem este são 

pensados como revestidos de quaisquer outras características a não ser as do 

momento presente. 

Por outro lado, no nível da ação conceitualizada, o sujeito da ação (quer se 
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trate do “eu” ou de um objeto qualquer) seria pensado com suas características 

duradouras (predicados ou relações), como também os objetos da ação, sendo esta 

conceitualizada. Portanto, graças ao pensamento, ela se situa num contexto 

espaço-temporal muito maior, o que lhe confere um status novo como instrumento 

de intercâmbio entre o sujeito e os objetos.  

Daí resultaria, por um lado, que, desde os primórdios desse período do 

conhecimento representativo pré-operatório, consideráveis progressos são 

assinalados na direção das coordenações internas do sujeito (futuras estruturas 

operatórias ou lógico-matemáticas) e das coordenações externas entre objetos 

(causalidade lato sensu, com suas estruturações espaciais e cinemáticas). Em 

primeiro lugar, o sujeito tornar-se rapidamente capaz de inferências elementares, de 

classificações de configurações espaciais, correspondências, etc. Em segundo 

lugar, desde o surgimento precoce dos "porquês", assistimos a um começo de 

explicações causais. Teríamos, aqui, um conjunto de novidades essenciais em 

relação ao período sensoriomotor, e não se poderia, segundo Piaget (2007), apontar 

as transmissões verbais como as únicas responsáveis por isso, uma vez que os 

surdos, embora com algum atraso em relação aos indivíduos normais por falta de 

incitamentos coletivos suficientes, nem por isso deixariam de apresentar estruturas 

cognitivas análogas às dos “normais”. Portanto, consideramos relevante para este 

estudo o fato de que, segundo Piaget (2007), 

 

É à função semiótica em geral, resultante dos progressos da 
imitação (a conduta sensoriomotora mais próxima da representação, 
mas em atos), e não à linguagem somente, que devemos atribuir 
essa mudança fundamental e decisiva de direção na elaboração dos 
instrumentos de conhecimento. Em outras palavras, a passagem das 
condutas sensoriomotoras para as ações conceitualizadas deve-se 
não apenas à vida social, mas também aos progressos da 
inteligência pré-verbal em seu conjunto e à interiorização da imitação 
em representações. Sem esses fatores prévios, em parte 
endógenos, tanto a aquisição da linguagem quanto as transmissões 
e interações sociais seriam impossíveis, pois eles constituem uma 
das condições necessárias destas (p. 20). 

      

Piaget (2007) insiste na existência de limites para essas inovações 

nascentes, pois, segundo ele, seus aspectos negativos são sob certos ângulos tão 

instrutivos, do ponto de vista epistemológico, quanto positivos, na medida em que 

mostram as dificuldades – muito mais duradouras do que parece – para dissociar os 
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objetos do sujeito ou para elaborar operações lógico-matemáticas independentes da 

causalidade e suscetíveis de fecundar as explicações causais em consequência 

dessa mesma diferenciação. Dessa forma, Piaget (2007) questiona: 

 

Com efeito, porque o período de 2-3 a 7-8 anos mantém-se pré-
operatório e por que, antes de um subperíodo de 5-6 anos em que o 
sujeito alcança uma semilógica, deve-se falar até mesmo de um 
primeiro subperíodo em que as primeiras „funções constituintes‟ 
ainda não estão elaboradas? É porque a passagem da ação ao 
pensamento ou do esquema sensoriomotor ao conceito não se 
realiza sob a forma de uma revolução brusca, mas pelo contrário, 
sob a forma de uma diferenciação lenta e laboriosa, ligada às 
transformações da assimilação (p. 20). 

 

Com efeito, segundo o autor, a assimilação apropriada dos conceitos em seu 

estado final envolve essencialmente os objetos a eles subordinados, além de suas 

características. Assim, a assimilação resultará, por exemplo, em reunir todos os A 

numa mesma classe, porque são assimiláveis em virtude de sua característica a: ou 

em afirmar que todos os A são, além disso B, porque, além dessa característica a, 

possuem todas as características b; em contrapartida, todos os B não são A, mas 

somente alguns deles, porque nem todos apresentam a característica a, etc. 

Vemos, portanto, que essa assimilação dos objetos entre si, o que constitui o 

fundamento de uma classificação, acarreta uma primeira propriedade básica do 

conceito: a determinação exata do "todos" e do "alguns". 

Além disso, na medida em que uma característica x é suscetível de "mais" e 

de "menos", a assimilação inerente à comparação dos objetos atribuir-lhe-á uma 

natureza relativa, já que o caráter próprio dessa assimilação conceitual é igualmente 

constituir tais relações, superando os falsos absolutos inerentes às atribuições 

puramente predicativas. Nesse aspecto, a assimilação própria dos esquemas 

sensoriomotores envolveria duas diferenças essenciais em relação à anterior: a 

primeira é que, na ausência de pensamento ou representação, o sujeito nada 

conhece da "extensão" de tais esquemas, só podendo evocar as situações não 

percebidas atualmente e julgar as situações presentes em termos de 

"compreensão", ou seja, por analogia direta com as propriedades das situações 

anteriores. Em segundo lugar, essa analogia não significa evocar essas situações, 

mas apenas reconhecer perceptivamente certas características que deflagram as 

mesmas ações que as situações anteriores. Ou seja, a assimilação por esquemas 
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certamente leva em conta as propriedades dos objetos, mas exclusivamente no 

momento em que eles são percebidos e de forma indissociada em relação às ações 

do sujeito a que eles correspondem. Em resumo, segundo Piaget (2007), 

A grande distração epistemológica entre as duas formas de 
assimilações por esquemas sensório-motores e por conceitos é, 
portanto, que a primeira diferencia mal as características do objeto 
das características das ações dos indivíduos em relação a esses 
objetos, ao passo que a segunda forma envolve somente os objetos, 
mas tanto os ausentes quanto os presentes, e ao mesmo tempo 
liberta o indivíduo de seus vínculos com a situação atual, conferindo-
lhe então o poder de classificar, seriar, pôr em correspondência, etc., 
com muito mais mobilidade e liberdade (p. 22). 

      

Enfim, o ensinamento que Piaget (2007) nos oferece sobre o primeiro 

subestágio do pensamento pré-operatório (de 2 a 4 anos, aproximadamente) é que, 

por um lado, os únicos mediadores entre o sujeito e os objetos ainda não são mais 

do que pré-conceitos e pré-relações (sem a determinação exata do "todos" e do 

"alguns" para os primeiros, nem a relatividade das noções para as segundas) e que, 

por outro lado, e de maneira recíproca, a única causalidade atribuída aos objetos 

permanece psicomórfica, por indiferenciação completa quanto às ações do sujeito. 

No tocante aos pré-conceitos, segundo o autor, podemos apresentar aos 

sujeitos, por exemplo, algumas fichas vermelhas e redondas, e algumas fichas 

azuis, das quais umas são redondas e outras quadradas. Nesse caso, a criança 

responderá facilmente que todas as redondas são vermelhas, mas recusará a 

admitir que todas as quadradas fossem azuis, visto que há também azuis que são 

redondas; de um modo geral, ela identifica com facilidade duas classes da mesma 

extensão, mas ainda não compreende a relação da subclasse com a classe por falta 

de uma determinação do "todos" e do "algum". 

Quanto às pré-relações, podemos observar profusamente neste nível.  

Segundo Piaget (2007),  

 

Esses pré-conceitos e pré-relações ficam a meio caminho entre o 
esquema de ação e o conceito, por não se dominar com bastante 
distanciamento a situação imediata e presente, como deveria ser o 
caso da representação em contraste com a ação. Esse apego 
duradouro à ação, com o que envolve de conexões em parte 
diferenciadas entre o sujeito e os objetos, reencontra-se então na 
casualidade desse nível, o qual permanece essencialmente 
psicomórfico: os objetos são espécies de seres vivos dotados de não 
importa que poderes calcados sobre os da própria ação, como os de 
empurrar, puxar, atrair, lançar, etc., e tanto à distância quanto em 
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contato, sem se preocupar com a direção das forças ou com uma 
direção exclusiva que é a do agente independente dos pontos de 
impacto sobre os objetos passivos (p. 24). 

 

 

Por exemplo, o sujeito A tem um irmão B, mas contesta que esse irmão B 

tenha ele próprio um irmão, pois "somos só dois na família" (Piaget, 2007, p. 24). 

Um objeto A está à esquerda de B, mas não pode estar à direita de outra coisa, 

visto que, se está à esquerda, isso é um atributo absoluto e incompatível com toda e 

qualquer posição à direita.  

  

1.3 O segundo nível pré-operatório (+- 5 – 6 anos) 

 

Esse segundo subestágio seria marcado, de acordo com Piaget (2007), por 

um início de descentração que permitiria a descoberta de certas ligações objetivas 

graças às chamadas "funções constituintes". De um modo geral, reencontramos 

entre essa segunda fase da inteligência representativa pré-operatória e a primeira 

as mesmas relações existentes entre a segunda e a primeira das fases da 

inteligência sensoriomotora descritas nas primeiras páginas deste estudo: a 

passagem de um egocentrismo bastante radical para uma descentração relativa por 

objetivação e espacialização. A diferença é que no nível sensoriomotor, a centração 

inicial prende-se ao próprio corpo – sem que o sujeito tenha consciência disso –, ao 

passo que com a conceituação do nível de 2 a 4 anos, há – sem que o sujeito 

suspeite disso – uma simples assimilação dos objetos e de seus poderes aos 

caracteres subjetivos da própria ação; nesse plano superior, que é o dos pré-

conceitos e pré-relações, trata-se de reconstruir o que já fora adquirido no nível 

sensoriomotor. 

Além disso, segundo o autor, reencontra-se uma descentração igualmente 

análoga, mas agora entre conceitos ou ações conceitualizadas e não mais entre 

movimentos somente, descentração essa devido às coordenações progressivas 

que, mais tarde, assumirão a forma de função. Piaget (2007) exemplifica: 

 

Uma criança de 5-6 anos sabe, em geral, que, empurrando-se com 
um lápis uma plaqueta retangular em seu meio, ela avança “em linha 
reta”; mas, se for empurrada por um lado, “ela rodopia”. Ou então, 
diante de um barbante disposto em um retângulo reto ( Γ ) essa 
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criança saberá prever que, ao puxá-lo por uma das extremidades, 
um dos segmentos do fio aumenta e o outro diminui de 
comprimento, etc. Ou seja, em tais casos, as pré-relações 
convertem-se em verdadeiras relações, e isso sob o efeito de suas 
coordenações, pois uma das variáveis modifica-se sob a 
dependência funcional da outra (p. 25). 

 

Essa estrutura de função, enquanto dependência entre as variações de dois 

termos que são propriedades relacionais de objetos, seria de uma grande 

fecundidade. Com efeito, a função constituinte não é reversível como tal, mas é 

orientada e desprovida de reversibilidade, ainda não comportando, portanto, 

conservações necessárias: 

 

No exemplo do barbante disposto em ângulo reto, o sujeito sabe 
muito bem que ao puxar um dos segmentos, digamos A, o outro (B) 
diminui mas, por falta de quantificação, não suportará a igualdade 
∆A = ∆B: considera-se geralmente que o segmento puxado alonga-
se mais do que o outro encurta; e, sobretudo, o sujeito não admitirá 
a conservação do comprimento total A + B. Portanto, há aí apenas 
uma semilógica por falta das operações inversas, e não ainda, uma 
estrutura operatória (PIAGET, 2007, p. 26). 

     

Piaget (2007) considera que esse caráter orientado e não reversível da 

função constituinte apresenta uma significação epistemológica interessante, que 

seria a de mostrar seus vínculos ainda duradouros com os esquemas de ação. Em 

suma, a função constituinte enquanto orientada representa a estrutura semilógica 

mais apta a traduzir as dependências reveladas pela ação e seus esquemas, mas 

sem que elas atinjam ainda a reversibilidade e a conservação que caracterizarão, 

futuramente, as operações. 

Por outro lado, na medida em que a exprime as dependências interiores à 

ação, enquanto mediadora entre o sujeito e objetos, a função participaria, como a 

própria ação de uma dupla natureza: ao mesmo tempo em que é dirigida para a 

lógica – já que depende das coordenações gerais entre os atos –, é também dirigida 

para a causalidade  – enquanto expressão de dependências materiais.  

No caso da lógica, o primeiro progresso devido às coordenações entre as 

ações conceitualizadas seria a diferenciação constante do indivíduo e da classe, o 

que se deve, em especial, à natureza das classificações. Piaget (2007) alerta em 

seu texto que, no nível precedente, ou seja, no primeiro nível do pensamento pré-

operatório, estas classificações ainda consistem em "coleções figurais". Ou seja, os 
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conjuntos de elementos individuais são construídos com base não apenas em 

semelhanças e diferenças, mas também em convergências de diversas naturezas 

(uma mesa e o que se coloca sobre ela, etc.) e, sobretudo, com a necessidade de 

atribuir no conjunto uma configuração espacial (fileiras, quadrados, etc.), como se a 

coleção só existisse se qualificada por meio de propriedades individuais, ao não se 

dissociar a extensão da compreensão. Esta última indiferenciação pode ir tão longe 

que, por exemplo, cinco elementos retirados de uma coleção de dez são 

frequentemente considerados uma quantidade menor do que se os mesmos cinco 

elementos fossem tirados de uma coleção de trinta ou de cinquenta.  

Por outro lado, no nível aqui considerado, os progressos da associação 

coordenadora dissociam o indivíduo da classe e as coleções deixam de ser figurais 

para passar a constituir pequenas reuniões sem configuração espacial. Apenas a 

determinação do "todos" e do "alguns" está ainda muito longe de ser realizada, visto 

que, segundo Piaget (2007, p. 28), “[...] para compreender que A<B, é necessária 

reversibilidade A=B-A’ e a conservação do todo B, uma vez dissociada a parte A da 

sua complementar A’. Portanto, na ausência da reversibilidade e desses 

instrumentos de quantificação, mesmo que muito elementares, inexistem ainda as 

conservações de conjuntos ou de quantidades de matéria, etc. Nesse sentido, 

Piaget (2007, p. 28) sustenta que "[...] numerosas pesquisas reavaliaram um vários 

outros países os experimentos e esse respeito e confirmaram a existência dessa 

não conservações próprias dos níveis pré-operatórios”. 

Em contrapartida, a identidade qualitativa dos elementos em jogo não seria 

causa problema. Por exemplo, quando um líquido transborda, o sujeito reconheceria 

que é "a mesma água". Essa identificação já demonstra ser o ponto de partida da 

conservação; é condição necessária, mas não é o suficiente, porque a identidade 

nada mais significa senão dissociar entre as qualidades observáveis aquelas que 

permanecem inalteradas e aquelas que são modificadas.  

 

1.4 O primeiro nível do estágio das operações concretas 

 

 Segundo Piaget (2007), essa fase – de 7 a 8 anos em média – assinala um 

momento decisivo na construção dos instrumentos do conhecimento. Assim, as 

ações interiorizadas ou conceitualizadas com que o sujeito deveria até agora 

contentar-se adquirem a categoria de operações. Para o autor, essa novidade 
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fundamental ocorre devido, novamente, ao progresso das coordenações, sendo o 

caráter próprio das operações, antes de tudo, o fato de constituírem-se em sistemas 

de conjunto ou "estruturas", suscetíveis de fechamento, assegurando, dessa forma, 

a necessidade das composições que elas envolvem, graças ao jogo das 

transformações diretas ou indiretas. 

O problema consistiria então somente em explicar essa novidade que, 

mesmo apresentando uma mudança qualitativa essencial – portanto, uma diferença 

de natureza com o que precede –, não pode constituir um começo absoluto e deve 

resultar, por outro lado, de transformações mais ou menos contínuas. Com efeito, 

não se observariam começos absolutos no decorrer do desenvolvimento, e o que é 

novo seria decorrente ou de diferenciações profundas ou de coordenações graduais 

ou, ainda, das duas coisas ao mesmo tempo.  

Piaget (2007) acredita que o exemplo da seriação é particularmente claro a 

esse respeito. Quando se trata de ordenar uma dezena de varetas pouco diferentes 

entre si, os sujeitos do primeiro nível pré-operatório procedem por pares (uma 

pequena e uma grande, etc.), ou por trios (uma pequena, uma média e uma grande, 

etc.), mas sem poder em seguida coordená-las em uma série única. Os sujeitos do 

segundo nível chegam à série correta, mas por tentativa e erro. O mesmo estudioso 

observa, porém, que no presente nível, esses sujeitos utilizam frequentemente um 

método exaustivo, que consiste em procurar primeiro o menor dos elementos, 

depois o menor dos que restam, e assim por diante. O uso deste método equivaleria 

a admitir de antemão que um elemento E qualquer será, ao mesmo tempo, maior do 

que as varetas já selecionadas, ou seja, E > D, C, B, A de menor do que aqueles 

que ainda falta colocar, ou seja, E<F,G,H, etc. Portanto, a novidade consistirá em 

utilizar as relações > e <, não com exclusão de uma pela outra, ou por alternâncias 

assistemáticas no decorrer das tentativas, mas simultaneamente. Segundo Piaget, 

 

Com efeito, até aí o sujeito orienta suas manipulações num único 
sentido do percurso (> ou <) e embaraça-se quando se lhe fazem 
perguntas relativas ao outro sentido possível. Daí em diante, pelo 
contrário, sua própria construção leva em conta os dois sentidos ao 
mesmo tempo (pois o elemento procurado E é conhecido como 
sendo simultaneamente > D e < F) e passa sem dificuldade de um 
para o outro; é legítimo, portanto, dizes que nesse caso a 
antecipação (orientada num dos sentidos) e a retroação tornam-se 
solidárias, o que assegura a reversibilidade do sistema (2007, p. 31). 
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De maneira geral, tanto no caso da seriação como na classificação, a 

passagem ao limite, caracterizando o surgimento das operações, em oposição às 

regulações que são próprias dos níveis anteriores, consistiria em que, ao invés de 

proceder por correções a posteriori – isto é, uma vez já executada materialmente a 

ação –, as operações constassem de uma pré-correção dos erros, graças ao duplo 

jogo das operações diretas e inversas, ou seja, como acabamos de ver, de 

antecipações e retroações combinadas ou mais precisamente ainda, de uma 

antecipação possível das próprias retroações.  

Segundo Piaget (2007), o que constitui o fechamento dos sistemas é a 

passagem ao limite, sempre solidária da precedente. Assim, antes da seriação 

operatória, o sujeito chegava a seriações empíricas obtidas por tentativas; antes das 

classificações operatórias com quantificação da inclusão (A<B), o sujeito chegava a 

construir coleções figurais ou mesmo não figurais; e antes da síntese do número, 

ele já sabia contar até certos inteiros, mas, sem conservação do todo quando de 

modificações figurais, etc. Nesse caso, Piaget (2007) conclui que 

A estrutura operatória final apresenta-se como o resultado de um 
processo construtivo contínuo, mas a fusão das antecipações e das 
retroações, de que acabamos de nos ocupar, acarreta então um 
fechamento do sistema sobre si mesmo, o que se traduz por uma 
novidade essencial: suas ligações internas tornam-se assim 
necessárias e não consistem em relações construídas 
sucessivamente sem conexão com as precedentes. Essa 
necessidade resulta assim de uma verdadeira passagem ao limite, 
pois um fechamento pode ser mais ou menos completo e só no 
momento em que é inteiro é que produz esse caráter de 
interdependências necessárias (p. 32). 

  

Estas “interdependências necessárias” citadas por Piaget (2007) manifestam-

se sob a forma de duas propriedades solidárias e gerais em todas as estruturas 

operatórias deste nível: a transitividade e as conservações. 

Não há dúvidas de que a transitividade das relações (A≤C se A≤B e B≤C) 

esteja ligada ao fechamento dos sistemas: enquanto a construção destes últimos 

procede por tentativas à maneira das seriações em que relações parciais são 

primeiro estabelecidas antes de ocorrer sua coordenação num todo, a transitividade 

não poderá ser prevista como necessária, e só se torna evidente pela percepções 

simultânea dos elementos A<B<C. Em contrapartida, na medida em que há 

antecipação dos dois sentidos do percurso > e <, a transitividade passa a impor-se 

como lei do sistema, precisamente porque já existe um sistema. 
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No que se refere às conservações, que constituem o melhor indicador da 

formação das estruturas operatórias, elas estão estreitamente ligadas, ao mesmo 

tempo, à transitividade e ao fechamento das estruturas. Isso é claro quanto à 

transitividade, pois, se temos A=C porque A=B e B=C, é porque alguma 

característica se conserva de A a C, e, por outro lado, se o sujeito admite como 

necessárias as conservações A=B e B=C, ele deduzirá A=C em virtude dos 

mesmos argumentos. Quanto a esses argumentos, reencontrados na justificação de 

todas as conservações, os três dão testemunho sobre composições próprias de 

uma estrutura fechada em si mesma, isto é, cujas transformações internas não 

ultrapassam as fronteiras do sistema e não se sobrepõem, para ser efetuadas, a 

nenhum elemento exterior a ele. No segundo argumento, quando o sujeito diz que 

existe conservação de A a B, porquanto se pode repor B no estado A 

(reversibilidade por inversão), tratar-se-ia novamente de uma operação inerente a 

um sistema, pois o retorno empírico possível de B a A também era admitido, por 

vezes, no nível precedente, mas igualmente, sem que por isso acarretasse a 

conservação. Em terceiro lugar, quando o sujeito diz que a quantidade se conserva 

porque o objeto está alongado, mas, ao mesmo tempo, mais apertado (ou que a 

coleção ocupa um espaço maior, porém se tornou menos densa) e que uma das 

duas modificações compensa a outra (reversibilidade por reciprocidade de 

relações), fica ainda mais claro a existência de um sistema de conjunto e fechado 

em si mesmo. 

Esses seriam os progressos consideráveis que assinalam o início do estágio 

das operações concretas, no que se refere ao seu aspecto lógico. Piaget (2007) 

compreende, assim, que as passagens ao limite – que separam este nível do 

precedente – são de fato complexas e comportam três momentos integrados. O 

primeiro é o de uma abstração reflexiva que extrai das estruturas inferiores o 

necessário à construção das superiores. Como exemplo temos a ordenação que 

constitui a seriação extraída das ordenações parciais que já intervieram na 

construção dos pares, trios ou séries empíricas; as reuniões que caracterizam as 

classificações operatórias são extraídas das reuniões parciais existentes a partir das 

coleções figurais e da formação dos conceitos pré-operatórios, etc. O segundo 

momento seria o de uma coordenação que visa a abranger a totalidade do sistema, 

tendendo, assim, para o fechamento, ligando entre si essas diversas ordenações ou 

reuniões parciais, etc. O terceiro momento seria, então, o da autorregulação desse 
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processo coordenador, culminando na equilibração das conexões segundo os dois 

sentidos, direto e inverso, da construção, de tal modo que a obtenção do equilíbrio 

caracterizasse essa passagem ao limite que engendraria as novidades próprias 

desses sistemas em relação aos precedentes e, sobretudo, sua reversibilidade 

operatória. 

Segundo Piaget (2007), essas diversas fases reencontram-se, em particular, 

na síntese do número inteiro, a partir das inclusões de classes e das relações de 

ordem. Assim, o caráter próprio de um conjunto numérico ou enumerável, em 

oposição às coleções simplesmente classificáveis ou seriáveis, se faz não levando 

em conta as qualidades dos termos individuais de tal modo que tornam todos 

equivalentes. Em seguida, o mesmo autor procura demonstrar como se dá a 

construção dos números inteiros: 

 

Feito isso, poderiam ser distribuídos, não obstante, em classes 
ensambladas (I) < (I + I) < (I + I + I) < etc., embora com a condição 
de que possa distingui-las, caso contrário um determinado elemento 
seria contado duas vezes ou um outro esquecido. Ora, uma vez 
eliminadas as qualidades diferenciais do indivíduo I, I, I, etc., ele 
tornam-se indiscerníveis, a limitarmo-nos às operações da lógica das 
classes qualitativas, só poderiam dar lugar à tautologia A + A = A e 
não à interação I + I = II. A única distinção possível que então 
subsiste na ausência da qualidade é a que resulta da ordem I → I → 
I → ... (posições no espaço e no tempo ou ordem de enumeração), 
se bem que se trate no caso de uma ordem vicariante ( de modo que 
se encontrará a mesma se houver permuta dos termos). O número 
apresenta-se, portanto, como uma fusão operatória da inclusão de 
classes e da ordem serial, síntese que se torna necessária logo que 
se faz a abstração das qualidades diferenciais em que as 
classificações e as seriações se fundamentam. De fato, é assim que 
parece efetuar-se a construção dos números inteiros, em 
sincronização com a formação dessas duas outras estruturas (p. 36). 

    

Segundo Piaget (2007), encontramos em tal novidade os três momentos 

essenciais de toda construção operatória, conforme indicado acima: uma abstração 

reflexiva que fornece as ligações de encaixe e de ordem, uma coordenação nova 

que as reúne num todo {[(I) → (I)]→(I)}..., etc, e uma autorregulação ou equilibração 

que permite percorrer o sistema nos dois sentidos (reversibilidade da soma e da 

situação), assegurando a conservação de cada conjunto ou subconjunto. Com isso, 

o autor não quer dizer que essa síntese do número efetua-se após terem sido 

realizadas as estruturas de classificação e de seriação, pois já nos níveis pré-

operatórios encontram-se os números figurais sem conservação do todo e das 
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inclusões de classe igualmente ou às vezes mais do que o inverso. Parece, pois, 

que a partir das estruturas iniciais já pode haver abstrações reflexiva das ligações 

de encaixe e de ordem para fins múltiplos, com trocas colaterais variáveis entre as 

três fundamentais de classes relações e números. 

No que diz respeito às operações espaciais, estas constituem-se, segundo 

Piaget (2007), em estreito paralelismo com as precedentes, com a única exceção de 

que os ensamblamentos já não residiriam em semelhanças e diferenças 

qualitativas, como é o caso das classes de objetos distintos, mas em vizinhanças e 

separações. Portanto, o todo já não é uma coleção de termos descontínuos, mas 

um objeto total e contínuo cujas partes componentes estão reunidas e encaixadas, 

ou dissociadas, segundo esse princípio de vizinhanças; as operações elementares 

de separação ou de colocação e deslocações são, nesse caso, isomórficas das de 

inclusão ou de seriação, tanto que no nível pré-operatório inicial existe 

indiferenciação relativa entre os objetos espaciais e as coleções pré-lógicas. 

Quando, por volta dos 7 – 8 anos, a diferenciação torna-se clara entre essas duas 

espécies de estruturas, pode-se então falar de operações lógico-matemáticas para 

aquelas que residem no descontínuo e nas semelhanças ou diferenças 

(equivalências de diversos graus), e de operações infralógicas para as que 

dependem do contínuo e das vizinhanças. Isso ocorre uma vez que, se são 

isomórficas, são de “tipos” diferentes e não transitivos entre si – as primeiras partem 

dos objetos para os reunir ou seriar, etc., ao passo que as segundas decompõe um 

objeto de uma só peça. Quanto à transitividade, Piaget (2007, p.38) argumenta que 

“[...] se Sócrates é ateniense e, por conseguinte, grego, europeu, etc., em 

contrapartida, o nariz de Sócrates, embora fazendo parte deste, não é nenhuma 

dessas coisas”. 

O isomorfismo dessas operações lógico-matemáticas e infralógicas ou 

espaciais é, para Piaget (2007), impressionante, particularmente no caso da 

construção da medida, à qual se efetua de maneira muito análoga à do número, 

mas com uma pequena defasagem no tempo. Isso ocorre uma vez que a unidade 

não é sugerida pelo caráter descontínuo dos elementos, mas deve ser construída 

pelo desmembramento contínuo e antecipada como se pudesse ser transportada 

para as outras partes do objeto. A medida apresenta-se, dessa forma, como uma 

síntese da missão mediata “semi-interna”, mesmo continuando a admitir, por 

exemplo, que o objeto móvel ativo põe movimento no último dos passivos porque os 
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objetos móveis intermediários deslocaram-se ligeiramente para se empurrar uns aos 

outros. Com isso, o sujeito suporá, entretanto, que um “impulso”, uma “corrente”, 

etc., percorreu esses mediadores. Nos problemas de equilíbrio entre pesos, o 

sujeito invocará compensações e equivalências, emprestando aos objetos 

composições simultaneamente aditivas e reversíveis. Em suma: 

 
Pode-se falar de um começo de causalidade operatória, sem que 
isso signifique, porém, que as operações anteriormente descritas 
constituem-se com plena autonomia para só depois serem atribuídas 
ao real; geralmente, é, pelo contrário, durante uma busca de 
explicação causal que se efetuam simultaneamente a síntese 
operatória e sua atribuição aos objetos, mediante interações 
variadas entre as formas operatórias devidas à abstração reflexiva e 
os conteúdos extraídos da experiência física por simples abstração e 
podendo favorecer (ou inibir) as estruturações lógicas e espaciais 
(PIAGET, 2007, p. 39). 

 

Com esta última observação, Piaget (2007) deseja insistir sobre os limites 

próprios deste nível ou que caracterizam as operações concretas em geral. Com 

efeito, as operações ditas concretas incidem diretamente sobre os objetos e, 

portanto, isso ainda significa uma ação sobre eles, como nos níveis pré-operatórios, 

mas conferindo a essas ações – ou às que lhes são atribuídas, quando 

considerados como operações causais – uma estrutura operatória, ou seja, 

componível de maneira transitiva e reversível. Assim, fica claro que certos objetos 

prestam-se mais ou menos facilmente a essa estruturação, ao passo que outros 

resistirão; o que significa que a forma não pode ser dissociada dos conteúdos e que 

as mesmas operações concretas só se aplicarão com defasagens cronológicas a 

conteúdos diferentes: é por isso que a conservação das quantidades, a seriação e 

até mesmo a transitividade das equivalências só serão dominadas, no caso do 

peso, por volta dos 9 – 10 anos e não aos 7 – 8 anos, como ocorre nos conteúdos 

simples. Isso porque o peso é uma força e seu dinamismo causal dificulta essas 

estruturações operatórias; e, no entanto, quando estas se efetuam, é com os 

mesmos métodos e os mesmos argumentos empregados nas conservações, 

seriações ou transitividade dos 7 – 8 anos. 
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1.5 O segundo nível das operações concretas 

 

Piaget (2007) considera essa fase como um subestágio (cerca de 9 – 10 

anos) e afirma que é onde se atinge o equilíbrio geral das operações “concretas”, 

além das formas parciais já equilibradas desde o primeiro nível. Por outro lado, o 

pesquisador diz que é também o patamar onde as lacunas próprias da natureza 

específica das operações concretas começam a fazer-se sentir em certos setores, 

sobretudo no da causalidade e, além disso, é onde esses novos desequilíbrios 

preparam, de certo modo, a reequilibração do conjunto que caracterizará o estágio 

seguinte e do qual se vislumbram, por vezes, alguns esboços intuitivos. 

Segundo o autor, a novidade desse subestágio assinala-se, particularmente, 

no domínio das operações infralógicas ou espaciais. Dessa forma, a partir dos 7 – 8 

anos, começam a aparecer certas operações relativas às perspectivas e às 

mudanças de pontos de vista no tocante a um mesmo objeto cuja posição é 

modificada em relação ao sujeito. No entanto, é só por volta dos 9 – 10 anos que se 

poderia falar de uma coordenação dos pontos de vista em relação a um conjunto de 

objetos, como por exemplo, três montanhas ou três edifícios que serão observados 

em diferentes situações. Da mesma maneira, neste nível, as medidas espaciais 

segundo uma, duas ou três dimensões engendram a construção de coordenadas 

naturais que as ligam num sistema total; portanto, é igualmente por volta dos 9 – 10 

anos que seriam previstas a horizontalidade do nível da água num recipiente que se 

inclina, ou a verticalidade de um fio de prumo próximo de uma parede oblíqua. De 

um modo geral, 

Trata-se em todos esses casos da construção de ligações 
interfigurais que se somam às conexões intrafigurais, as únicas que 
intervinham no primeiro subestágio, ou, se se preferem, da 
elaboração de um espaço por oposição às simples figuras (PIAGET, 
2007, p. 42). 

      

Do ponto de vista das operações lógicas, Piaget (2007) notou que no nível 

dos 9 – 10 anos, quando se trata de destacar dependências funcionais num 

problema de indução  – entre os ângulos de reflexão e de incidência, por exemplo –, 

há uma capacidade geral para evidenciar covariações quantitativas sem dissociar 

ainda os fatores – como ocorrerá no estágio seguinte –, mas colocando em 

correspondência relações seriadas ou classes. 
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Já no terreno causal, Piaget (2007) observa que esse nível de 9 – 10 anos 

possui uma mistura de notáveis progressos e lacunas impressionantes que, 

inclusive, algumas vezes pode se apresentar como regressões aparentes. A 

começar pelos progressos, as considerações dinâmicas e a cinemática 

permaneciam, até a fase anterior, indiferenciadas em consequência de o próprio 

movimento, com sua velocidade, ser combinado uma espécie de força, 

frequentemente, segundo Piaget (2007), denominada “impulso”. No nível dos 9 – 10 

anos, entretanto, ocorre uma dissociação e uma coordenação tais que os 

movimentos e, sobretudo, suas mudanças de velocidade, já requerem a intervenção 

de uma causa exterior. 

Por outro lado, a diferenciação da força e do movimento leva a certos 

progressos, direcionais ou pré-vetoriais, tendo em conta, ao mesmo tempo, o 

sentido dos impulsos ou trações do objeto móvel ativo e da resistência dos passivos 

– concebida como uma freada, ainda sem noções de reações. No caso do peso, por 

exemplo, Piaget (2007) julga que esse progresso é bastante nítido: 

 

Por exemplo, considerava-se até agora que uma haste em posição 
oblíqua acabaria caindo no sentido de sua inclinação, ao passo que 
no nível em pauta ela cai verticalmente. Doravante, é preciso mais 
força para fazer um vagão subir um plano inclinado do que para retê-
lo num lugar, ao passo que no nível precedente era o contrário, 
porque, quando o vagão está retido, sua tendência é descer, ao 
passo que, se o fazemos subir, ele não desce mais! E, sobretudo, a 
horizontalidade da superfície da água é doravante explicada pelo 
peso do líquido (até então considerado leve porque movediço) e pela 
sua tendência para descer, o que exclui as desigualdades de altura; 
percebe-se, neste último caso, a estreita interdependência das 
construções espaciais interfigurais (coordenadas naturais) e do 
progresso causal, fazendo intervir forças e direções que não 
dependem mais como até então das interações apenas entre a água 
e seu recipiente (p. 44). 

 

Por outro lado, o preço desse desenvolvimento da causalidade é que o 

sujeito formula uma série de novos problemas dinâmicos sem, porém, poder 

formulá-los, resultando daí uma aparente regressão.  

Piaget (2007) observa que tais exposições dificultam as composições aditivas 

entre outras, resultando em reações que parecem regressivas. Com efeito, o sujeito 

logra êxito com o problema, distinguindo dois aspectos ou domínios. De um lado, 

ele considera o peso como propriedade invariante dos corpos, haja vista que a 
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conservação do peso durante mudanças de forma do objeto inicia-se 

preciosamente, neste nível, assim como as seriações, a transitividade e outras 

composições operatórias aplicadas a essa noção.  

Mas, por outro lado, ele julga suas ações variáveis, sustentando 

simplesmente que, em certos casos, o peso pesa mais do que em outros; o que não 

é falso, mas permanece incompleto, enquanto não houver, como no estádio 

seguinte, composição do peso com as grandezas espaciais – comprimentos, 

superfícies ou volumes com as noções de momento, pressão, densidade ou peso 

relativo, e, sobretudo de trabalho. Segundo Piaget (2007), 

 
Segue-se então, e isso é o que é novo, uma série de desequilíbrios 
fecundos, sem dúvida funcionalmente análogos aos que intervêm 
desde os primórdios do desenvolvimento, mas cujo alcance é muito 
maior para as estruturações ulteriores; eles levarão, com efeito, a 
completar estruturas operatórias já construídas e pela primeira vez 
estáveis, construindo sobre sua base “concreta” essas “operações 
sobre operações” ou operações à segunda potência que constituirão 
as operações proposicionais ou formais, com sua combinatória, seus 
grupos de quaternalidade, suas proporcionalidades e 
distributividades, e tudo o que essas novidades possibilitam no 
terreno da causalidade (p. 47). 

 

O segundo nível do estádio das operações concretas apresentaria, portanto, 

uma situação paradoxal: por um lado, as operações lógico-matemáticas, inclusive 

as espaciais, atingem, por suas generalizações e sua equilibração, um estado de 

extensão e utilização máximas, mas em sua forma muito limitada de operações 

concretas, as quais mal começaram ainda a ser superadas pelos começos da 

aritmetização e da geometrização métrica. Por outro lado, o desenvolvimento das 

pesquisas – e mesmo das explicações causais –, levaria o sujeito a suscitar um 

conjunto de problemas cinemáticos e dinâmicos que ele ainda não está em 

condições de resolver com os meios operatórios de que dispõe.  

 

1.6 As operações formais 

 

Segundo Piaget (2007), as estruturas operatórias “formais” começam a 

constituir-se por volta dos 11 – 12 anos, dando início à terceira grande etapa do 

processo que leva as operações a se libertarem da duração, ou seja, do contexto 

psicológico das ações do sujeito, com o que elas comportam de dimensão causal, 
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além de suas propriedades implicativas ou lógicas, para, finalmente, atingir esse 

caráter extemporâneo que é próprio das ligações lógico-matemáticas puras. Com 

efeito, as operações “formais” sinalizariam uma terceira etapa em que o 

conhecimento supera o próprio real para inserir-se no possível e ligar diretamente o 

possível ao necessário sem a mediação indispensável do conceito. 

A primeira característica das operações formais consistiria, então, em 

poderem realizar-se sobre hipóteses e não somente sobre os objetos. Essa é a 

novidade fundamental cujo aparecimento foi notado por volta dos 11 anos, segundo 

Piaget (2007), por muitos os autores. Mas implica uma segunda novidade 

igualmente essencial: não sendo as hipóteses objetos, mas proposições, seu 

conteúdo consiste em operações intraproporcionais e de classes, relações, entre 

outras, de que se poderia fornecer a verificação direta. O mesmo ocorre com as 

consequências extraídas delas por via inferencial; em contrapartida, a operação 

dedutiva que conduz as hipóteses às suas conclusões já não seria do mesmo tipo, 

mas, interproposicional, consistindo, portanto, numa operação efetuada sobre 

operações, ou seja, uma operação à segunda potência. Segundo Piaget (2007), 

essa é uma característica muito geral das operações que devem aguardar esse 

último nível para constituir-se, quer se trate de utilizar as implicações, da lógica das 

proposições, quer de elaborar as relações entre relações (proporções, 

distributividade etc.), quer se trate de coordenar dois sistemas de referência, entre 

outros. 

Seria esse poder de formar operações sobre operações que permitiria ao 

conhecimento ultrapassar o real e que lhe abriria o caminho indefinido dos possíveis 

por meio da combinatória, libertando-se das construções graduais a que continuam 

submetidas as operações concretas. 

O conjunto dessas novidades, as quais permitem, enfim, falar de operações 

lógico-matemáticas autônomas e bem diferenciadas das ações materiais com sua 

dimensão causal, faz-se acompanhar de um conjunto correlativo da própria medida 

dessa diferenciação, estabelecem-se relações de coordenação e até de apoio 

mútuo em dois patamares – o da experiência física e o da explicação causal –, pelo 

menos, e de uma maneira que se aparentaria cada vez mais com os procedimentos 

do próprio pensamento científico. 

No total, este último nível apresenta uma característica que Piaget (2007) 

considera impressionante, em continuidade, aliás, com o que vimos em toda a 
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psicogênese dos conhecimentos a partir das indiferenciações iniciais. Em outras 

palavras,  

 

É na medida em que se interiorizam as operações lógico-
matemáticas do sujeito graças às abstrações reflexivas que 
constroem operações sobre outras operações, e na medida em que 
é finalmente alcançada essa extemporaneidade característica dos 
conjuntos de transformações possíveis, e já não apenas reais, que o 
mundo físico em seu dinamismo espaço-temporal, englobando o 
sujeito como parcela ínfima entre outras, começa a ficar acessível a 
uma leitura objetiva de algumas de suas leis e, sobretudo, a 
explicações causais que obrigam o espírito a uma constante 
descentração em sua conquista de objetos (p. 53). 

 

Dessa forma, segundo Piaget (2007), é o duplo movimento de interiorização e 

de exteriorização iniciado com o nascimento que assegura a harmonia paradoxal 

entre um pensamento que se liberta; enfim, da ação material e um universo que 

engloba, mas a supera de todas as formas. O estudioso não tem dúvidas de que a 

ciência nos colocou há muito tempo diante dessas convergências, as quais 

considera surpreendentes, entre a dedução matemática e a experiência. Ele 

também constata que em níveis muito inferiores ao dessas técnicas formalizantes e 

experimentais, uma inteligência ainda muito qualitativa já consegue realizar 

correspondências análogas entre suas tentativas de abstração e seus esforços de 

observação, por pouco metódicos que sejam.  

Além disso, para Piaget é instrutivo, sobretudo, constatar que essa harmonia 

seja o fruto de duas longas séries correlativas de construções novas e não 

predeterminadas, a partir de um estado de confusão indiferenciada do qual se 

desprenderam pouco a pouco as operações do sujeito e a causalidade dos objetos. 
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2 CONSTRUTIVISMO: UMA RAIZ, MUITAS RAMIFICAÇÕES  

 

No presente capítulo,  realizaremos um mapeamento sobre o ideário 

construtivista. Em primeiro lugar, faremos um levantamento histórico do 

construtivismo no Brasil, a fim de compreendermos quando esse ideário se 

estabeleceu no cenário educacional brasileiro. Em seguida, faremos menção, com 

base em autores genuinamente construtivistas e/ou especialistas no tema, a três 

diferentes correntes interpretativas do construtivismo no Brasil, a saber: 1) o 

Construtivismo genuinamente piagetiano; 2) o Construtivismo Educacional e, 

finalmente, 3) o Construtivismo como um “modismo” pedagógico. Em tempo, 

procuramos assinalar o que poderia ser originalmente o construtivismo. E, 

finalmente, tendo em vista a íntima ligação que ao longo dos anos se arquitetou 

entre a teoria construtivista e os elementos pedagógicos, nos propusemos a discutir 

alguns pontos considerados nevrálgicos sobre o construtivismo, ideário que tem um 

forte apelo entre os educadores do Brasil. Nesse sentido, estabelecemos um 

diálogo tanto com as obras de Piaget, como com as obras de construtivistas atuais. 

Além disso, fizemos menção a autores que auxiliaram nossas observações críticas 

sobre o tema. 

Não podemos ignorar – e nem é nosso objetivo – a relevância da obra 

produzida por Piaget e sua contribuição em relação ao sujeito epistêmico. Segundo 

Rappaport, Fiori e Davis (1981), Piaget preocupou-se 

 

Com a gênese do conhecimento, isto é, em saber quais os 
processos mentais envolvidos numa dada situação de resolução de 
problemas e quais os processos que ocorrem na criança para 
possibilitar aquele tipo de atuação. Assim, sua obra é de 
epistemologia genética e mostra como o conhecimento se 
desenvolve, desde as rudimentares estruturas mentais do recém 
nascido até o pensamento lógico formal do adolescente. Procura 
entender como, e em função de que, estas estruturas iniciais se 
transformam, dando lugar a outras cada vez mais complexas (1981, 
p. 71). 

 

Nesse aspecto, fica claro que Piaget (1981) interessou-se pelo problema do 

conhecimento, buscando examinar o surgimento de várias noções, como as de 

espaço, tempo, causalidade, número, entre outros. Em seu cerne, a investigação 

era epistemológica e psicológica. 
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Assim como não é demais salientar a relevante repercussão das ideias de 

Piaget no campo da educação, não podemos, por outro lado, ocultar o fato de que 

as relações entre a teoria de Piaget e a prática escolar foram quase sempre 

confusas. Segundo Ferreiro (2001), a própria escola é grande defensora das ideias 

de Piaget: 

 

Realmente uma série de problemas foi mal colocada e pior analisada 
quando se acreditou que a teoria de Piaget era a chave de todos os 
problemas de aprendizagem na escola, que bastava inspirar-nos nos 
temas estudados por Piaget para decidir o currículo escolar, ou que 
era preciso considerar as idades médias do desenvolvimento 
cognitivo para decidir em que momento ensinar este ou aquele 
conteúdo. Houve “piagetianos” que, com uma visão puramente 
“dedutiva”, chegaram à conclusão de que era preciso esperar o 
período das operações chamadas concretas para ter garantias de 
êxito na aprendizagem da língua escrita na escola (2001, p. 27). 
 
 

Com efeito, o principal interesse de Piaget (1981) era na forma como a 

criança raciocinava; em outras palavras, como ela pensava. Seu interesse não era a 

criação de um método sistemático de ensino e aprendizagem escolar. Na realidade, 

acontecem, com frequência, equívocos na prática escolar desenvolvida sob o 

escudo de uma filosofia construtivista: professores com leituras parciais de Piaget, 

ou informações verbais, acreditam que são “construtivistas” – acreditando que isso é 

bom – e partem para práticas deturpadas, muitas vezes absurdas e incoerentes, no 

que se refere à noção de educação infantil. 

Nesse sentido, não é raro encontrarmos trabalhos produzidos sobre o 

chamado “construtivismo educacional” ou sobre tentativas de “aplicação de Piaget” 

em sala de aula (BANKS LEITE, 1993; FOSNOT, 1998). A esse respeito, em artigo 

significativo sobre as tentativas de ligar Piaget à educação, o pesquisador espanhol 

César Coll (1987) defende a tendência construtivista, descrevendo essas tentativas, 

acrescentando algumas críticas pertinentes à inviabilidade de se “aplicar Piaget” de 

forma mecânica. Houve até quem propusesse essa aplicação, por exemplo, no 

estabelecimento de objetivos educacionais, na eleição de noções operatórias como 

conteúdos da educação escolar, na ordenação de conteúdos e na avaliação 

intelectual dos alunos, entre outras. Mas, sobre isso, discutiremos à frente. Com 

efeito, no Brasil, estudos com a finalidade de criticar o Construtivismo ou as suas 
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aplicações educacionais também têm se intensificado nos últimos anos (SILVA, 

1998; CARVALHO, 2001). 

 

2.1 O que a história revela? 

 

Desde o final do século XIX, com a constituição da Psicologia como disciplina 

científica, educadores e estudiosos criaram a expectativa de que tal ciência poderia 

fornecer a base para a abordagem de questões educacionais (COLL, 1987). Os 

avanços, porém, não se revelaram uniformes e a Psicologia diversificou-se em 

várias correntes teóricas, não havendo uma teoria global que integrasse os dados 

de pesquisa até então coletados. Algumas correntes ganharam hegemonia em 

diferentes momentos e em distintos países (LIMA, 1990); tais são os casos do 

Funcionalismo1 e do Behaviorismo2, nascidos nos EUA, e da corrente cognitivista3, 

em suas várias vertentes, dominante inicialmente na Europa e logo disseminada em 

países não europeus. 

No Brasil, podemos apontar algumas tendências tomadas pela relação entre 

a Psicologia e a Educação, bem como o predomínio de certas correntes em 

momentos históricos distintos. 

Entre as décadas de 1920 e 1940, dissemina-se o movimento escolanovista4 

e, com ele, a influência da Psicologia Funcionalista sobre métodos de ensino e a 

                                                             
1
 Funcionalismo (do Latim fungere, “desempenhar”) é um ramo da Antropologia e das Ciências 

Sociais que procura explicar aspectos da sociedade em termos de funções realizadas por instituições 
e suas consequências para sociedade como um todo. É uma corrente sociológica associada à obra 
de Émile Durkheim. Para ele, cada instituição exerce uma função específica na sociedade e o seu 
mau funcionamento significa um desregramento da própria sociedade. A sua interpretação de 
sociedade está diretamente relacionada com o estudo do fato social que, segundo Durkheim, 
apresenta características específicas: exterioridade e a coercividade. O fato social é exterior, na 
medida em que existe antes do próprio indivíduo, e coercivo, na medida em que a sociedade se 
impõe, sem o consentimento prévio do indivíduo. 
2
 Behaviorismo (Behaviorism em inglês, behavior (EUA): comportamento, conduta), também 

designado de comportamentalismo, é o conjunto das teorias psicológicas que postulam o 
comportamento como o mais adequado objeto de estudo da Psicologia. O comportamento 
geralmente é definido por meio das unidades analíticas respostas e estímulos investigadas pelos 
métodos utilizados pela Análise do Comportamento. 
3
 Contrapondo-se ao behaviorismo que centra a sua atenção no comportamento humano, o 

cognitivismo propõe analisar a mente, o ato de conhecer; como o homem desenvolve seu 
conhecimento acerca do mundo, analisando os aspectos que intervém no processo 
“estímulo/resposta”. Seguindo esse modo de compreensão, Moreira (1982, p. 3) ratifica que “[...] a 
psicologia cognitiva preocupa-se com o processo de compreensão, transformação, armazenamento 
e utilização das informações, envolvida no plano da cognição”  
4
 A Escola Nova foi um movimento de renovação do ensino que foi especialmente forte na Europa, 

na América e no Brasil, na primeira metade do século XX. O escolanovismo acredita que a educação 
é o exclusivo elemento verdadeiramente eficaz para a construção de uma sociedade democrática, 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Antropologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncias_Sociais
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncias_Sociais
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncias_Sociais
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sociedade
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Durkheim
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fun%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fato_social
http://pt.wikipedia.org/wiki/EUA
http://pt.wikipedia.org/wiki/Comportamento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Conduta
http://pt.wikipedia.org/wiki/Psicologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Resposta
http://pt.wikipedia.org/wiki/Est%C3%ADmulo
http://pt.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lise_do_Comportamento
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ênfase na atividade e no interesse do aluno. Vasconcelos (1997) narra o caminho 

das ideias piagetianas no Brasil, relatando que sua obra começou a se tornar 

conhecida no país desde o final da década de 1920, por meio da divulgação de 

pesquisadores e educadores estrangeiros em publicações em seus países de 

origem ou, quando eram convidados para palestrarem ou ministrarem cursos sobre 

o tema no Brasil. Com efeito, nas décadas de 1920 a 1940, as ideias de Piaget 

teriam sido incorporadas ao movimento escolanovista no país.  

Durante as décadas de 1950 e 1960, o tecnicismo invade a educação 

brasileira, com a influência do Behaviorismo. A chamada Tecnologia Educacional, 

em voga, defende a ideia de que o ensino deve ser objetivo, operacionalizado e 

regido por princípios de racionalidade, eficiência e produtividade. É nesse ambiente 

que, segundo Chakur e Ravagnani (2001), acontece a intensificação da divulgação 

das obras piagetianas, principalmente pela criação das faculdades de Filosofia e 

dos cursos de formação pedagógica. Surgiriam, portanto, as tentativas de se aplicar 

Piaget nas escolas brasileiras. Chakur e Ravagnani (2001) salientam, ainda, que o 

educador Lauro de Oliveira Lima fundou a primeira escola piagetiana do Brasil, a 

“Chave do Tamanho”, situada no Rio de Janeiro. 

Por volta da década de 1960, a teoria piagetiana se difundiu bastante entre 

os educadores brasileiros, porém, Lajonquiére (1997, p.97) considerava grotesca a 

leitura que se fez de Piaget, na medida em que seu princípio dizia que “[...] se a 

criança é imatura, só resta esperar seu desenvolvimento”. Assim, o que se 

preconizava era a difusão da ideia do desenvolvimento infantil, em detrimento dos 

fundamentos epistemológicos do construtivismo. 

Com efeito, segundo Chakur (2009), é durante as décadas de 1970 e 1980 

que se verifica uma nova orientação da influência construtivista no Brasil, 

caracterizada pela metáfora aprender como construção de significados. Nessa 

perspectiva, afirma Coll (1990): 

 

Se aceitamos que a aprendizagem escolar consiste, como postula o 
construtivismo, num processo de construção de significados e 
atribuição de sentidos cuja responsabilidade última corresponde ao 
aluno, então, como podemos entender a influência educativa que o 

                                                                                                                                                                                              
que leva em consideração as diversidades, respeitando a individualidade do sujeito, aptos a refletir 
sobre a sociedade e capaz de inserir-se nessa sociedade. Então, de acordo com alguns educadores, 
a educação escolarizada deveria ser sustentada no indivíduo integrado à democracia, o cidadão 
atuante e democrático. 
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professor exerce quando ensina o aluno? Como consegue o 
professor ensinar o que o aluno deve construir por si mesmo? Uma 
resposta a estas perguntas obriga-nos a entender a influência 
educativa em termos de ajuda prestada à atividade construtiva do 
aluno, e a influência educativa eficaz como um ajuste consonante e 
sustido desta ajuda às vicissitudes do processo de construção que o 
aluno leva a cabo (p. 45). 

 
 

Dessa forma, a influência construtivista no Brasil deixa de servir apenas à 

instrumentação da ação pedagógica nas escolas para fundamentar pesquisas nas 

áreas de Psicologia e Pedagogia, em decorrência da criação de cursos de Pós-

graduação e também de grupos de estudos piagetianos em vários estados 

brasileiros. Chakur (2009) salienta que, nessa mesma época, começou a vigorar a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN nº. 5692/71). Cabe 

lembrar que tal lei assentava-se, em grande parte, na teoria piagetiana dos estágios 

de desenvolvimento cognitivo, ao propor como categorias curriculares “Atividades, 

Áreas de Estudos e Disciplinas”, destinadas cada qual a um nível de ensino distinto.  

Atualmente, após a última reforma educacional – Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, ou LDBEN nº. 9394/96 –, os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN) ainda se baseiam no grande ideal construtivista “aprender a aprender” 

(SILVA 1998; CARVALHO, 2001; NUTTI; REALI 2002), gerando interpretações nem 

sempre adequadas.  

Nesse panorama, destacamos três correntes interpretativas do 

Construtivismo no Brasil: 1) há autores que salientam a existência de um 

Construtivismo genuinamente piagetiano; por outro lado, 2) há aqueles que, através 

de interpretações de escritos piagetianos, somadas a outras correntes pedagógicas, 

chegam a propor um Construtivismo Educacional; e, finalmente, 3) há quem o 

considere um modismo pedagógico.  

   

2.2 O Construtivismo Piagetiano 

 

Acredita-se que há um tipo de “Construtivismo Piagetiano” (MASABNI, 2009; 

Von GLASERFELD, 1996; CARVALHO, 2001), fruto daquilo que o próprio Piaget 

teria pesquisado e concluído. Este estudioso, como sabemos, considera o 

desenvolvimento como um processo em que estruturas cognitivas estão em 

contínua organização e reorganização, processo este que ocorre em uma sequência 
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hierárquica de estágios independentes de idades cronológicas fixas. A essa 

concepção do desenvolvimento como gênese do conhecimento Piaget (1973b) deu 

o nome de Construtivismo, considerando que a aquisição dos conhecimentos não 

pode ser explicada como invenção, nem tampouco como descoberta, mas como 

construção e reconstrução contínuas. 

A respeito do termo “construtivismo”, Rita de Cássia da Silva(2009, p. 30) 

salienta que ele foi usado por Piaget, originalmente, dentro da Epistemologia e não 

dentro da Psicologia, menos ainda dentro de seus escritos sobre a Pedagogia. 

Segundo Macedo (1994), o vocábulo construtivismo não é clássico na obra de 

Piaget e ele passa a empregá-la na última fase de sua produção escrita, ou melhor, 

nos últimos vinte anos, dos sessenta que escreveu sistematicamente sobre 

Epistemologia. 

Em seu livro “Psicologia e Epistemologia”, Piaget (1973b) descreve a 

Psicologia Genética como o “estudo do desenvolvimento das funções mentais”, que 

utiliza a psicologia da criança para encontrar a solução dos problemas psicológicos 

gerais:  

 

Não há dúvida que a psicologia da criança constitui uma embriologia 
mental, enquanto descrição dos estágios do desenvolvimento do 
indivíduo e, principalmente, enquanto estudo do próprio mecanismo 
deste desenvolvimento (PIAGET, 1973b, p. 30). 

 

Nesse sentido, aos fatores clássicos explicativos do desenvolvimento – 

resumidamente, o biológico (hereditariedade e maturação) e o ambiental (que inclui 

o exercício, a experiência e as transmissões educativas e culturais) – Piaget (1973a) 

acrescenta o processo de equilibração, responsável maior pela evolução dos 

conhecimentos. 

Quanto ao papel do fator biológico, Piaget (1973a) considera que existem 

dois tipos de hereditariedade: um de caráter específico, responsável pela 

transmissão de estruturas físicas e dos esquemas reflexos próprios da espécie; e 

outro de caráter geral, responsável pela estruturação e funcionamento intelectual 

(GINSBURG; OPPER, 1969). O primeiro tipo apenas abre possibilidades nas 

aquisições, que devem ser atualizadas pelo exercício e pela experiência, mas 

também impõem certos limites ao funcionamento intelectual, como é o caso das 
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estruturas perceptivas. Não podemos escutar sons além e aquém de certos limites, 

por exemplo. 

A hereditariedade de caráter geral, por sua vez, é responsável pela 

transmissão de certas tendências, também muito gerais, de organização e de 

adaptação. Segundo Piaget (1973a, p. 16), todo ser vivo tende a organizar as 

próprias estruturas de conhecimento, diferenciando-as ou integrando umas às 

outras; e também tende a se adaptar ao seu ambiente, mediante os mecanismos de 

assimilação – quando o indivíduo lida com a situação de acordo com os esquemas 

ou estruturas cognitivas de que dispõe – e acomodação – quando modifica seus 

esquemas/estruturas para ajustá-los à situação. 

Piaget (1973a, p. 16) define esquema como “[...] o que, numa ação, é assim 

transponível, generalizável ou diferenciável de uma situação à seguinte, ou seja, o 

que há de comum nas diversas repetições ou aplicações da mesma ação”; uma 

estrutura é um sistema que engloba os caracteres de totalidade, transformação e 

autorregulação. Ambos os conceitos se referem ao que se encontra subjacente à 

ação (manifesta ou puramente mental). Desse modo, esquema e estrutura não são 

observáveis, são móveis e flexíveis e podem ser generalizáveis a diferentes 

situações. 

Toda estrutura sofre desequilíbrios e reequilibrações, mas tende sempre ao 

equilíbrio. Como esclarece Kesselring (1993, p. 85), “[...] o equilíbrio cognitivo se 

distingue do biológico pela capacidade de identificar antecipadamente possíveis 

perturbações e preveni-las através de medidas adequadas”. 

Mas não se deve esquecer que a adaptação, que consiste em um equilíbrio 

entre assimilação e acomodação, não se refere a uma situação de ajustamento 

estático, pois ambos os mecanismos pressupõem transformação, seja do sujeito – 

no caso da acomodação –, seja do objeto – no caso da assimilação. 

Assim, todo ato inteligente pressupõe um esquema ou uma estrutura 

organizada e funciona mediante assimilação e acomodação. Nesse ponto, devemos 

entender que não herdamos estruturas cognitivas, mas uma forma de interagir com 

o ambiente, um modo de funcionamento que gera estruturas. 

Embora assimilação e acomodação sejam invariáveis no decorrer do 

desenvolvimento, pois estão presentes em qualquer atividade intelectual, suas 

relações mostram alterações tanto dentro de um período ou estágio de 

desenvolvimento, quanto entre estágios diferentes. 
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No início do período Sensório-motor, por exemplo, assimilação e 

acomodação mostram-se indiferenciadas: o bebê não distingue a própria ação (o 

“eu”) daquilo que ela produz, ou do objeto a que se aplica sua ação (o mundo). 

Assimilação e acomodação começam a diferenciar-se na medida em que são 

necessárias novas acomodações, em função das exigências do ambiente – quando, 

então, os esquemas se diferenciam, se “especializam” para lidar com determinados 

conteúdos, ou se coordenam entre si (DELVAL, 1997). O conhecimento do “eu” e 

dos objetos resulta, assim, das equilibrações sucessivas das funções de 

assimilação e acomodação. 

Essa passagem de uma indiferenciação/oposição entre assimilação e 

acomodação para diferenciação/equilíbrio entre as duas funções vai se repetir em 

cada período de desenvolvimento, tendo sempre como pano de fundo a interação 

entre o indivíduo e o seu meio. 

Para que haja desenvolvimento, um esquema (ou estrutura) deve ser ativado; 

e todo esquema tem necessidade de “alimentos” para que funcione. Quando um 

esquema de assimilação é colocado em funcionamento, em situações de 

intercâmbio com o meio, o sujeito fatalmente entra em contato com novos objetos e 

situações que oferecem obstáculos à assimilação e provocam desajustes no 

esquema que se encontra ativo. São desajustes que necessitam ser compensados 

para que haja reequilíbrio. Mas este tem sempre um elemento de novidade, ou se 

produz em novas bases (reequilíbrio localizado ou reequilibrações estruturais de 

conjunto): desse modo, o esquema pode sofrer certa diferenciação para melhor 

ajustar-se à situação (acomodação), ou pode combinar-se com outros (assimilação 

recíproca) para dar conta do objeto ou situação inicialmente inassimilável. 

A equilibração é, assim, definida por Piaget (1973a) como um processo em 

que o sujeito compensa ativamente perturbações que o ambiente oferece. Este 

teria, então, por papel oferecer perturbações (obstáculos à assimilação), 

resistências, pressões aos esquemas de assimilação de que o sujeito dispõe em 

dado momento, além de fornecer conteúdos ao funcionamento cognitivo e contribuir 

para a atualização de possibilidades trazidas pela herança biológica. 

Piaget (1973a) pesquisou este processo, fazendo referências às 

contribuições relativas do fator biológico e da experiência, mas sem se preocupar 

em realmente estudar o peso de cada determinante. Investigou o desenvolvimento 

das mais variadas noções (número, classes, relações, substância, peso, volume, 
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proporções, acaso, entre outras) e também a atuação de várias funções 

psicológicas, como a percepção, a imagem mental, a memória, a linguagem, a 

imitação, entre outras. no processo de amadurecimento cognitivo da criança.  

Entre algumas de suas descobertas e formulações, podemos salientar as 

seguintes: 

 

a) Existe uma inteligência antes da linguagem 

 

De fato, o bebê mostraria uma inteligência Sensório-motora anterior à 

aquisição de qualquer forma de linguagem, aqui tomada a linguagem especialmente 

em sua forma simbólica. O bebê conheceria o mundo por meio de suas percepções 

e de seus movimentos, mas não seria capaz de representá-lo simbolicamente. A 

representação simbólica só seria possível no período seguinte, Operacional 

Concreto, que se inicia com o estágio Pré-operatório, ou seja, o estágio anterior à 

formação das operações lógico-concretas de classes, relações e número. 

 

b) Existe continuidade entre a organização biológica e a psicológica e entre funções 

inferiores e superiores do psiquismo 

 

Evidentemente, essa continuidade não se organizaria de maneira linear. 

Ocorreriam “saltos”, rupturas, nessa continuidade – que se conformariam com os 

estágios de desenvolvimento –, sem que houvesse, na verdade, substituição de 

uma organização por outra, de uma estrutura por outra. Como dito acima, o 

desenvolvimento ocorre por integração e diferenciação de esquemas/estruturas. E o 

responsável maior por essa continuidade deve ser buscado no mecanismo de 

autorregulação. Como afirma Piaget (1973b),  

 

Os sistemas reguladores são encontrados em todos os degraus do 
funcionamento do organismo, desde o genômio e até o 
comportamento, e parecem, pois, relacionar-se aos caracteres mais 
gerais da organização vital. A autorregulação parece constituir ao 
mesmo tempo um dos caracteres mais universais da vida e o 
mecanismo mais geral comum às reações orgânicas e cognitivas (p. 
65). 
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Um processo geral de equilibração que ocorre em forma de estágios é o 

responsável maior pelo desenvolvimento cognitivo. Como vimos, Piaget (1973b) 

concebe o desenvolvimento como um processo de equilibração progressiva, 

processo este que toma forma de estágios, quais sejam: sensório-motor, pré-

operatório, operatório concreto e operatório formal. Cada estágio percorrido revela-

se mais equilibrado que o anterior, na medida em que integra as aquisições 

anteriores e as organiza em um patamar superior.  

Além do que vimos acima, o próprio Piaget (1976; 1990; 1998), em 

referências sobre as implicações de sua teoria para a educação escolar, faz 

algumas críticas à pedagogia tradicional, apontando, por exemplo, o excesso de 

verbalismo e a necessidade de se respeitar o interesse infantil, ressaltando que isto 

não significa deixar a criança fazer tudo o que quiser, mas fazer com que ela queira 

tudo o que faz. A atitude coercitiva presente na educação tradicional dificultaria a 

relação de cooperação e não ajudaria a criança a construir autonomia moral e 

intelectual. A pedagogia tradicional não perceberia a diferença estrutural entre a 

inteligência infantil e a do adulto atribuindo, assim, à escola cabe o papel de 

“equipar” a mente com conhecimentos e experiências.  

Não compreendemos porque Piaget (1990) se tornou um mito para muitos 

educadores. Ele deixou um legado teórico que orienta pesquisadores e professores 

em suas pseudo-práticas. Muito embora, é importante lembrar que ele não era 

educador e nem ao menos tinha pisado em uma sala de aula, algo, que, aliás, ele 

mesmo chamou atenção em uma de suas obras, intitulada “Para onde vai a 

educação?” 

 

Houve pois a preocupação de pôr em evidência as obrigações da 
sociedade para com o indivíduo a educar, mas também, em 
contrapartida, houve a intenção de acentuar alguns dos objetivos 
sociais da educação: foi conferida relevância especial à 
indispensável solidariedade que associa o desenvolvimento da 
pessoa ao respeito pelo semelhante. Foi enfim realçado o papel dos 
pais. Deter-nos-emos, pois, sucessivamente em cada texto que nos 
deram a honra de solicitar. O autor destas linhas não é em absoluto 
um educador de profissão, e sim um psicólogo levado pelas suas 
pesquisas ao estudo dos problemas da formação do homem. É, por 
conseguinte, dentro do espírito da mais objetiva comprovação 
psicológica e sociológica que ele gostaria de insistir a respeito da 
premência das questões suscitadas pelo estado atual da educação 
(p. 46). 
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É curioso perceber que a mesma pessoa que se sente autorizada a tratar de 

um assunto do qual ela, declaradamente, não atua, nem domina, tenha tecido 

ácidas críticas a “colegas” cujo trabalho, guardadas as devidas proporções, foi 

semelhante. 

 
Poder-se-ia citar, a partir de 1935 até 1965, em quase todas as 
disciplinas designadas pelos termos ciências naturais, sociais ou 
humanas, os nomes de grandes autores, possuidores de reputação 
mundial, que mais ou menos profundamente renovaram os ramos do 
saber a que se consagraram. Durante o mesmo período, entretanto, 
nenhum grande pedagogo apareceu na lista dos homens eminentes 
que marcaram a história da pedagogia. Isto levanta um problema. 
Os termos desse problema não são, por sua vez, específicos do 
período em causa. A primeira constatação que se impõe quando se 
percorre os índices das histórias da pedagogia, é o número 
proporcionalmente considerável dos inovadores em pedagogia que 
não eram educadores profissionais. COMENIUS criou e dirigiu 
escolas, mas era teólogo e filósofo de formação. ROUSSEAU não 
dava aulas e, se teve filhos, sabe-se que pouco se ocupou eles. 
FROEBEL, criador dos jardins de infância e defensor de uma 
educação sensorial (aliás, bem insuficiente), era químico e filósofo. 
HERBART era psicólogo e filósofo. Entre os contemporâneos, 
DEWEY era filósofo, Madame MONTESSORI, DECLORY, 
CLAPARÉDE eram médicos, e os dois últimos também psicólogos. 
O mais ilustre, talvez, dos pedagogos que não era senão educador 
(por sinal, muito moderno), isto é, PESTALOZZI, na realidade não 
inventou métodos ou processos novos, a não ser o emprego da 
ardósia e assim mesmo por razões de economia (PIAGET, 2010, p. 
7). 

 

Com efeito, Carvalho (2001) argumenta que Piaget, assim como aqueles a 

quem o próprio teceu críticas a respeito, excedeu os limites do contexto de suas 

investigações ao extrair de suas conclusões uma “teoria didática”. Na realidade, não 

é nosso propósito estender essa discussão – o que resultaria em outra dissertação 

–, apenas acreditamos que Piaget extrapolou as fronteiras da sua pesquisa 

epistemológica e psicológica sobre a gênese do conhecimento, partindo para o 

contexto da aprendizagem ao nível escolar, onde uma semente chamada 

“psicogênese do conhecimento” deu vida a uma árvore chamada Construtivismo e 

os frutos, de qualidade duvidosa, são colhidos até hoje.  

Desse modo, podemos dizer que o Construtivismo Piagetiano está muito 

longe de dar conta inteiramente da aprendizagem escolar e da elaboração de uma 

teoria propriamente pedagógica, devidamente sistematizada e com sugestão de um 

método próprio de ensino e aprendizagem. 
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2.3 O Construtivismo Educacional 

 

Podemos também encontrar na literatura o chamado Construtivismo 

Educacional (ou Pedagógico), fruto de uma transposição para o ambiente escolar de 

algumas ideias contidas na teoria piagetiana, porém, mescladas com ideias de 

outros autores de corte construtivista, tendo como objetivo principal transmitir uma 

cultura organizada e formar o cidadão consciente. 

Essa corrente interpretativa, consoante com a linha piagetiana, consiste em 

um conjunto de práticas que levam em consideração o desenvolvimento da 

inteligência, congregando contribuições e interpretações de autores adeptos das 

ideias de Piaget sobre a educação como princípios de ação.  

A diferença entre essa versão e a anterior é que aquela reflete uma 

adaptação de ideias para práticas educacionais que o próprio Piaget fez a partir de 

suas pesquisas, ao passo que esta foi gerada a partir uma interpretação que outros 

fizeram desse estudioso. Percebemos, além disso, que essa linha interpretativa está 

fundamentada em bases político-ideológicas que lutam contra a imposição da 

classe dominante em detrimento da classe operária. Também não é nosso objetivo 

realizar uma discussão aprofundada deste aspecto; primeiro, porque nosso objetivo 

não passa pela discussão de questões político-ideológicas e, depois, porque essa 

discussão chegaria a uma outra pesquisa. Apenas, por honestidade intelectual, não 

poderíamos deixar de citar essa característica do Construtivismo Educacional. 

Assim, o Construtivismo Educacional seria uma tentativa de oferecer à escola 

uma nova interpretação sobre a aprendizagem, levando em conta o 

desenvolvimento da criança e sua capacidade de construir conhecimentos de 

maneira autônoma. Essas novas ideias, frutos de uma união de princípios teóricos, 

acabam desembocando em métodos pedagógicos. E aqui, ao que nos parece, se 

iniciam os nós, dúvidas e confusões. 

O Construtivismo Educacional pautado na teoria piagetiana é uma 

abordagem que foi tomando espaço no meio acadêmico e pedagógico. Acabou 

sendo um campo central e definidor de muitas ações políticas e escolares. E, como 

nenhuma teoria é capaz de dar conta dos diversos fatores e dimensões presentes 

nos processos escolares, frequentemente estendem-se e ampliam-se suas 

explicações a ponto de serem retirados daí princípios metodológicos e propostas de 

ação que não podem mais ser justificadas a partir de coordenadas epistemológicas 
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e conceituais da teoria de origem. Consequentemente, utilizam-se várias teorias ou 

explicações que compartilham mais ou menos os mesmos os princípios teóricos 

básicos para tentar dar conta da complexa realidade escolar. O Construtivismo, 

como percebemos claramente, não escapa dessa lógica. 

A realidade escolar revela que alguns educadores adeptos da teoria de 

Piaget mesclam suas ideias com as de autores que seguem princípios parecidos. 

Outros, ainda, numa atitude intelectualmente desonesta, utilizam de frases de um 

texto que contém alguns conceitos para fazer uma interpretação bem diferente 

daquela original que o autor escreveu.  

Alguns teóricos de linhagem construtivista (GROSSI; BORDIN, 1993; 

RODRIGO; ARNAY, 1999; MORETTO, 2000; COLL et al., 2003) também fazem 

leituras interpretativas da teoria de Piaget quando pensam na prática educativa. Isso 

pode se caracterizar como um equívoco, na medida em que estas leituras levam 

para a educação, que é o campo da prática, o que foi pensado no campo da teoria 

psicológica. Muitas imprecisões podem ocorrer quando a prática educacional 

incorpora uma teoria e faz dela seu baluarte. 

Nesse sentido, notamos que as conceituações piagetianas, ligadas 

diretamente ou não à educação escolar, parecem ter chegado à escola de forma 

deturpada, descontextualizada e com significados distintos dos originais. Assim, 

expressões como “ser ativo”, “pensamento concreto”, “respeitar o interesse infantil”, 

“autonomia”, “gênese/genético”, entre outras, têm sido associadas a certas atitudes, 

concepções e práticas. Com efeito, muitos professores idealizam o Construtivismo 

como um método de alfabetização; há inclusive quem o defina como um “conjunto 

de regras” ou de técnicas que devem ser seguidas (recortar letras para “construir” 

palavras; usar letra de fôrma maiúscula); enquanto, para outros, seguir o 

Construtivismo é “deixar a criança solta” (TORRES, 2004). Para se ter uma ideia, 

Lima (in Chacur, 2009, p.10) chega a comentar que, por meio desse método, “[...] 

não é necessário ensinar nada às crianças: elas precisam, apenas, de um clima 

estimulador que pressione a estruturação de seu comportamento”. Dessa forma, o 

professor precisaria se preocupar apenas em criar situações de complexidade 

crescente, cujas soluções a própria criança resolveria segundo seu nível de 

desenvolvimento cognitivo. Como se não bastasse, Lima (in Chacur, 2009, p.11) 

afirma a esse respeito que “[...] o ideal seria que os professores de crianças fossem 

mudos”.  
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Massabni (2009) ainda assevera que, na vertente Construtivista Pedagógica, 

também há referência às teorias de Fosnot (1996) e Glasersfeld (1995), e, referir-se 

a uma ou outra teoria, ou a todas elas é prerrogativa de cada autor. Em geral, a 

contribuição de cada teoria para compor o Construtivismo Educacional fica difusa e 

obscurecida ao longo dos textos, especialmente quando os autores apresentam 

fragmentos das teorias e, a seguir, dedicam-se a tecer suas implicações 

pedagógicas ou a conceber e apresentar uma derivação construtivista 

metateorizada. 

Com efeito, Massabni (2009) sumariza alguns princípios fundamentados em 

teóricos construtivistas: 

 

Figura 1 – Princípios construtivistas 
Fonte: Massabni, 2009, p. 101. 
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Gostaríamos de exemplificar a aplicação dessa segunda via interpretativa do 

Construtivismo, apresentando o caso de Emília Ferreiro e Ana Teberosky (1999), 

cuja contribuição específica trataremos a seguir. As referidas autoras pertencem à 

escola de Piaget e utilizaram o essencial da teoria de seu precursor sobre a 

aquisição de conhecimentos baseada na atividade/interação do sujeito cognoscente 

com o objeto, para formularem críticas a respeito do ensino dito “tradicional”, pelo 

qual as mesmas passaram – e sobreviveram –, bem como, constituírem uma nova 

teoria sobre a aprendizagem da língua escrita; mais especificamente, para 

formularem uma forma moderna de ensino do aprendizado da língua materna, 

porque segundo as próprias autoras,  

 
Se os homens conseguiram forjar durante gerações, noções 
numéricas corretas, certamente não foi graças a esses métodos, e 
sim apesar deles. Isso foi possível porque felizmente, nenhuma 

criança espera receber as instruções de um adulto para começar a 
classificar, para ordenar os objetos de seu mundo cotidiano 

(FERREIRO; TEBEROSKY; 1999, p. 30). 

 

Neste caso, elas se referem ao aprendizado das noções lógico-matemáticas. 

Porém, sua ousadia não para aí. Elas continuam questionando duramente os 

métodos tradicionais de ensino da lectoescrita: 

 

Os trabalhos de Piaget sobre a aquisição das noções numéricas 
elementares destroem nas suas próprias bases a concepção da 
“matemática da primeira série” como a aquisição de uma mecânica 
não raciocinada.  
Perguntamo-nos: não acontecerá o mesmo com a lectoescrita? Até 
que ponto é sustentável a ideia de que set tem de passar pelos 
rituais de “ma-me-mi-mo-mu” para aprender a ler? Qual é a 
justificativa para se começar pelo cálculo mecânico das 
correspondências fonema/grafema para então se proceder, e 
somente então, a compreensão do texto escrito. É justificável essa 
concepção da lectoescrita, concebida como uma iniciação às cegas 
(isto é, com ausência de um pensamento inteligente) à transição dos 
grafemas em fonemas? (1999, p. 30). 
 
 

Se é justificável, ou não, a concepção do ensino da lectoescrita nos moldes 

caracterizados acima como tradicionais, isso será discutido na próxima parte desta 

dissertação. Por enquanto, é justo e necessário dar voz a essas autoras a fim de 

tentarmos compreender quais caminhos percorre essa segunda corrente 
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construtivista que, como vimos mescla teorias piagetianas, novos conceitos e velhos 

preconceitos. 

Com efeito, a concepção da teoria sobre o aprendizado da língua escrita de 

Ferreiro e Teberosky tem, de fato, sua base na epistemologia piagetiana: 

 

Efetivamente, Piaget não realizou nem investigações nem uma 
reflexão sistemática sobre o tema, e apenas pode-se encontrar em, 
diversos textos, referências tangenciais a respeito desses 
problemas. Porém, o que aqui está em jogo é a concepção que se 
tem sobre a teoria de Piaget: ou se concebe como uma teoria 
limitada aos processos de aquisição de conhecimentos lógico-
matemáticos e físicos, ou como uma teoria geral dos processos de 
aquisição de conhecimento. Esta última é, por certo, nossa 
interpretação: a teoria de Piaget não é uma teoria particular sobre 
um domínio particular, mas sim um marco teórico de referência, 
muito mais vasto, que nos permite compreender de uma maneira 
nova qualquer processo de aquisição de conhecimento. (1999, p. 
31). 
 

 

Acredita-se que essa aproximação teórica e experimental entre Ferreiro e 

Teberosky (1999) e Piaget poderia abrir horizontes inimagináveis no campo 

educacional, proporcionando a pesquisadores e educadores a investigação e 

experimentação de novas e modernas formas de ensino, sem o risco do fracasso 

escolar. Nesse sentido, seria legítimo, segundo as referidas autoras, haver uma 

revisão sobre a aprendizagem da língua escrita, à luz das descobertas piagetianas 

sobre a gênese dos conhecimentos.  

Enquanto Piaget (2007) estudou a gênese do conhecimento, Ferreiro e 

Teberosky (1999) pesquisaram sobre a gênese da escrita. Assim, segundo a 

perspectiva construtivista, ou interacionista, ou, ainda, sócio-histórica de 

alfabetização, inspirada nessas autoras, a escrita é tida como um sistema de 

símbolos e signos, de forma que se busca entender o processo pelo qual a criança 

passa a atribuir significado à grafia.   

Ambas partiram da perspectiva piagetiana como marco referencial para 

explicarem como as crianças constroem diferentes hipóteses acerca do sistema de 

escrita: 

 

Algo que temos procurado em vão nesta literatura é o próprio sujeito: 
o sujeito cognoscente, o sujeito que busca adquirir conhecimento, o 
sujeito que a teoria de Piaget nos ensinou a descobrir. O que quer 
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isto dizer? O sujeito que conhecemos através da teoria de Piaget é 
aquele que procura ativamente compreender o mundo que o rodeia 
e trata de resolver as interrogações que este mundo provoca. Não é 
um sujeito o qual espera que alguém que possui um conhecimento o 
transmita a ele por um ato de benevolência. É um sujeito que 
aprende basicamente através de suas próprias ações sobre os 
objetos do mundo e que constrói suas próprias categorias de 
pensamento ao mesmo tempo que organiza seu mundo. Podemos 
supor que esse sujeito cognoscente está também presente na 
aprendizagem da língua escrita? Nós achamos que a hipótese é 

valida (FERREIRO; TEBEROSKY; 1999, p. 29 – grifo da autora). 

 
 

Segundo as pesquisadoras, a escrita se inicia antes da escolarização e 

segue uma linha de evolução regular por meio de diversos meios culturais, de 

diversas situações educativas e de diversas línguas. Suas investigações se “[...] 

concentram na psicogênese dos sistemas de interpretação construídos pela criança 

para compreender a representação alfabética da escrita [...] com vistas à construção 

de uma teoria sobre sua competência cognitiva, numa abordagem construtivista de 

sua evolução” (KATO, 1997, p. 22).  

Desse modo, haveria basicamente três descobertas que, segundo a teoria de 

Ferreiro e Teberosky (1999), a criança precisa fazer e que deveria ser o objetivo 

principal da alfabetização escolar: para que serve a escrita? O que representa? 

Como funciona? As respostas a estas questões não poderiam ser alcançadas por 

meio de leituras limitadas à cartilha, com textos descontextualizados e sem 

significado simplesmente transferidos às crianças. De que modo elas descobrirão 

essas respostas? Por meio da interação, em sala de aula, com variados tipos de 

textos já existentes no ambiente em que elas vivem, como por exemplo, cartazes, 

letreiros, placas, anúncios, rótulos e embalagens, receitas, bulas, catálogos, 

revistas, jornais, almanaques, enciclopédias, além dos livros de literatura infantil.  

Emília Ferreiro, citada por Franco e Andrade( 2000, p. 24),comenta que "[...] 

as crianças são facilmente alfabetizáveis; os adultos é que dificultam o processo de 

alfabetização para elas". A autora considera que a criança traz para a escola 

conhecimentos espontâneos sobre a língua escrita, decorrentes das informações 

recebidas do mundo letrado em que vivemos. O trabalho de alfabetização teria 

início, então, com um diagnóstico destes conhecimentos, que serviriam de 

referencial para as atividades a serem propostas. Respeita-se, assim, a criança 

enquanto ser inteligente, ativo e criador, que pensa sobre o que a escrita representa 

e como funciona.  
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Nesse contexto, o sucesso na alfabetização exigiria a transformação da 

escola em “ambiente alfabetizador”, rico em estímulos que provoquem atos de 

leitura e escrita, permitam compreender o funcionamento da língua escrita, 

possibilitem a apropriação de seu uso social e forneçam elementos que desafiam o 

sujeito a pensar sobre a língua escrita, formar suas hipóteses e o terceiro nível 

evolutivo de alfabetização, segundo Ferreiro e Teberosky (1999). 

A esse respeito, encontramos nas pesquisas dessas autoras sobre a 

psicogênese da língua escrita dados que apontam para cinco níveis evolutivos pelos 

quais a criança passaria até alcançar a compreensão total do sistema alfabético. 

Nesse sentido, caberia ao professor definir atividades e intervenções pedagógicas 

que favorecessem a compreensão da escrita e a superação das dificuldades de 

aprendizagem em cada nível específico.   

No primeiro nível, o chamado pré-silábico,  

 

Escrever é reproduzir os traços típicos da escrita que a criança 
identifica como a forma básica da mesma. Se esta forma básica é a 
escrita de imprensa, teremos grafismos separados entre si, 
compostos de linhas curvas e respostas ou de combinações entre 
ambas. Se a forma básica é a cursiva, teremos grafismos ligados 
entre si com uma linha ondulada como forma de base, na qual se 
inserem curvas fechadas ou semifechadas (FERREIRO; 
TEBEROSKY; 1999, p. 193). 

 

Além disso, a criança não teria capacidade de estabelecer relações entre a 

escrita e a pronúncia. Nesse caso, ela expressa sua escrita por meio de desenhos, 

rabiscos e até letras usadas aleatoriamente (no mínimo três). Outra característica 

dessa fase é o "realismo nominal", expressão utilizada por Piaget (2005) para 

assinalar a impossibilidade por parte da criança de idealizar a palavra e a coisa a 

que ela faz referência como duas realidades distintas. Assim, a criança imagina que 

o vocábulo “trem” é maior do que o vocábulo “cotonete”, isso porque o veículo é 

maior do que um cotonete. Segundo Ferreiro e Teberosky (1999), para que a 

criança ultrapasse essa fase e siga trilhando o caminho da alfabetização, é 

indispensável que ela supere o realismo nominal por meio da compreensão de que 

a palavra escrita não é a coisa, mas seu nome.  

Ainda nessa fase, o professor alfabetizador deveria evitar as atividades que 

envolvem repetições de sílabas ou palavras pequenas. Por outro lado, deveria 

iniciar a alfabetização com palavras que “fazem sentido para a criança”, como o seu 
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próprio nome e os nomes dos seus pais. Assim, os professores poderiam convidar a 

criança a realizar certas atividades como, por exemplo, escrever seu nome em 

crachás, fazer contagem das letras dos nomes e criar jogos com os nomes. A 

criança poderia, além disso, fazer estas mesmas atividades utilizando palavras 

pertencentes a seu universo social, como rótulos de embalagens e recortes de 

revistas. 

No segundo nível, o chamado pré-silábico, segundo Ferreiro e Teberosky 

(1999), a hipótese central seria a seguinte 

 

Para poder ler coisas diferentes (isto é, atribuir significados 
diferentes) deve haver uma diferença objetiva nas escritas. O 
progresso gráfico mais evidente é que a forma dos grafismos é mais 
definida, mais próxima à das letras. Porém, o fato conceitual mais 
interessante é o seguinte: segue-se trabalhando com a hipótese de 
que faz falta uma certa quantidade mínima de grafismos. Agora, em 
algumas crianças, a disponibilidade de formas gráficas é muito 
limitada, e a única possibilidade de responder ao mesmo tempo a 
todas as exigências consiste em utilizar a posição na ordem linear. É 
assim como estas crianças expressam a diferença de significação 
por meio de variações de posição na ordem linear, descobrindo, 
dessa maneira, em pleno período pré-operatório5, os antecessores 
de uma combinatória, o que constitui uma aquisição cognitiva 
notável (p. 202). 

 

Neste nível, particularmente, o professor poderia apreciar a contribuição do 

desenvolvimento da escrita ao progresso cognitivo. Isso porque, segundo as 

autoras, ao resolver os problemas que a escrita lhe apresenta, a criança enfrentaria 

necessariamente problemas mais gerais, como os de classificação e ordenação. 

Além disso, a criança poderia estar adquirindo modelos estáveis de escrita, os quais 

já poderiam ser reproduzidos, como por exemplo, seu próprio nome. 

Ferreiro e Teberosky (1999) ressaltam que a aquisição de certos modelos 

fixos está sujeita a contingências culturais e pessoais: culturais, porque uma família 

de classe média, por exemplo, ofereceria com maior frequência contextos que 

promoveriam a aprendizagem da criança; e pessoais, porque, às vezes, a simples 

presença de um irmão mais velho, já iniciado na escola, incentivaria a criança mais 

nova a buscar se desenvolver também. 

Neste nível, ainda apresentaria duas características presentes no nível 

anterior, que são a quantidade mínima de letras para haver uma leitura  – nunca 

                                                             
5
 Aqui, as autoras fazem uma clara referência à Piaget, quando citam o nível pré-operatório. 
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menor que três – e a quantidade de grafias diferentes entre si. Porém, as autoras 

ressaltam que há, em geral, uma predominância maior da escrita sob a forma de 

letra de imprensa. 

Este nível, na realidade, tem um status transitivo, isto é, como uma 

preparação – daí o nome “pré-silábico” –, cuja superação por parte das crianças se 

daria de forma natural e sem grandes problemas. 

O terceiro nível, chamado silábico, segundo as autoras, seria uma construção 

original da criança que não poderia ser atribuída a uma transmissão por parte do 

adulto. Este nível seria dessa maneira caracterizado: 

 

Pela tentativa de dar um valor sonoro a cada uma das letras que 
compõem uma escrita. Nesta tentativa, a criança passa por um 
processo de maior importância evolutiva: cada letra vale por uma 
sílaba. É o surgimento do que chamaremos a hipótese silábica. Com 
esta hipótese, a criança dá um salto qualitativo com respeito aos 
níveis precedentes (FERREIRO; TEBEROSKY; 1999, p. 209). 

 

Com efeito, essa mudança qualitativa se manifestaria basicamente em dois 

aspectos. Em primeiro lugar, a criança superaria a fase de correspondência entre a 

oralidade e a escrita, passando a corresponder cada letra a uma expressão oral e, 

além disso, o professor poderia perceber claramente que a criança é capaz de 

representar partes sonoras da fala. 

Segundo as autoras, quando a criança já começa a operar com a hipótese 

silábica, duas características pertencentes ao nível anterior podem desaparecer 

rapidamente: as exigências de quantidade mínima e de variedade de caracteres.  

Aqui, a criança descobriria a lógica da escrita, percebendo a correspondência 

entre a representação escrita das palavras e as propriedades sonoras das letras, 

usando, ao escrever, uma letra para cada emissão sonora. Como a fase silábica é 

uma construção da criança e o treino descontextualizado e mecânico das sílabas 

não auxiliaria nesse processo, o professor construtivista poderia colaborar com 

intervenções e atividades que permitiriam à criança perceber a estabilidade da 

escrita convencional, como por exemplo, fazer listas dos amiguinhos, de livros de 

histórias, ingredientes para um bolo. Além disso, os jogos, como a forca, os caça-

palavras e as cruzadinhas auxiliariam bastante. 
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O quarto nível, silábico-alfabético, caracterizado pela passagem da hipótese 

silábica para a alfabética, seria compreendido também como uma fase transitiva. A 

interpretação das autoras sobre esta fase seria a seguinte: 

 

A criança abandona a hipótese silábica e descobre a necessidade 
de fazer uma análise que vá “mais além” da sílaba pelo conflito entre 
a hipótese silábica e a exigência de quantidade mínima de letras 

(ambas exigências puramente internas, no sentido de serem 
hipóteses originais da criança) e o conflito  entre as formas gráficas 
que o meio lhe propõe e a leitura dessas formas em termos de 
hipótese silábica (conflito entre uma exigência interna e uma 

realidade exterior ao próprio sujeito) (FERREIRO; TEBEROSKY; 
1999, p. 214). 
 
 

Ferreiro e Teberosky (1999) salientam que esta passagem é um momento de 

extraordinária riqueza para a criança, na medida em que ela está se tornando capaz 

de coordenar as muitas hipóteses elaboradas no curso do seu desenvolvimento com 

as informações extraídas pelo meio. 

Neste momento, a criança já teria elaborado duas ideias muito importantes. 

Em primeiro lugar, ela já teria descoberto que faz falta uma certa quantidade de 

letras para que algo possa ser lido, hipótese reforçada pela noção de que escrever 

algo seria ir representando, progressivamente as parte sonoras de uma palavra. Em 

segundo lugar, a ideia de que cada letra representa uma das sílabas que compõem 

a palavra. Nesse caso, segundo as autoras, o meio teria oferecido um repertório de 

letras, uma série de equivalentes sonoros para várias delas, equivalentes sonoros 

que a criança pôde facilmente assimilar para as vogais. 

Finalmente, o quinto nível, chamado de alfabético, constituiria o final da 

evolução da lecto-escrita da criança. Segundo Ferreiro e Teberosky (1999), 

 

Ao chegar a este nível, a criança já franqueou a “barreira do código”; 
compreendeu que cada um dos caracteres da escrita corresponde a 
valores sonoros menores que a sílaba e realiza sistematicamente 
uma análise sonora dos fonemas das palavras que vai escrever. Isto 
não quer dizer que todas as palavras tenham sido superadas: a 
partir desse momento, a criança se defrontará com as dificuldades 
da própria ortografia, mas não terá problemas de escrita, no sentido 
estrito (p. 219).  

 

Portanto, este nível se caracterizaria pela correspondência entre fonemas e 

grafemas, quando a criança compreende a organização e o funcionamento da 
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escrita e começa a perceber que cada emissão sonora – sílaba – pode ser 

representada, na escrita, por uma ou mais letras. Apesar disso, a criança, embora já 

alfabetizada, escreve ainda foneticamente – como se pronuncia –, registrando os 

sons da fala, sem considerar as normas ortográficas da escrita padrão e da 

segmentação das palavras na frase.  

Ferreiro e Teberosky (1999) salientam que o tempo necessário para que uma 

criança avance de um nível para outro pode variar. Nesse caso, a evolução do aluno 

poderia se dar pelo auxílio do professor, organizando atividades adequadas e 

colocando, oportunamente, os conflitos que conduzirão ao nível seguinte. A 

sistematização do processo de alfabetização aconteceria ao longo dos anos 

subsequentes.  

Na medida em que o aluno adquirisse segurança no contato prazeroso, 

contextualizado e significativo com a língua escrita, sua leitura tornar-se-ia mais 

fluente e compreensiva. Desse modo, por meio da leitura contextualizada, o aluno 

assimilaria, aos poucos, as convenções ortográficas e gramaticais, adquirindo 

competência escritora compatível com as exigências da escrita socialmente aceita. 

Desenvolver-se-ia, assim, milagrosamente, na criança, o gosto e o interesse pela 

leitura e a habilidade de inferir, interpretar e extrapolar as ideias do autor, tornando-

se um leitor crítico, plenamente alfabetizado. 

Nesse sentido, argumentam Ferreiro e Teberosky (1999), a alfabetização 

plena não se limitaria a ensinar a soletrar e a assinar, como teoricamente a escola 

tradicional fazia. Ao contrário, levaria o aluno ao conceito de leitura como ato 

individual, experiência única, o que permitiria à criança se tornar cidadã, consciente 

de seu compromisso com a coletividade e com a luta por direitos e deveres iguais 

para todos. Esse seria o conceito de alfabetização plena que os construtivistas têm 

em mente e desejariam tornar acessível a todos. 

 

2.4 O Construtivismo como modismo pedagógico 

 

Finalmente, neste caso, o Construtivismo seria considerado por alguns 

autores como um modismo pedagógico (ARROYO, 1993; ROSSLER, 2000; 

CARVALHO, 2001), acompanhado de um processo sedutor e, dessa maneira, a 

adesão dos educadores ao ideário construtivista seria, segundo Rossler (2000), um 

sinal do grau de alienação do seu pensamento, de sua prática educativa e de sua 
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formação. Em outra publicação, Rossler (2006) comenta sua preocupação com o 

quadro educacional brasileiro, em função desse tipo de “modismo pedagógico”: 

 

Sabemos que, de tempos em tempos, nossa educação sofre com as 
consequências negativas do aparecimento e do declínio de certos 
“modismos pedagógicos”. Ideários entram na moda e tornam-se a 
onda pedagógica do momento, seduzindo grande parcela dos 
educadores brasileiros que prontamente a eles aderem, na maioria 
dos casos, sem qualquer reflexão crítica ou consistência. Na 
verdade, neste cenário educacional nem um pouco otimista, torna-se 
preocupante o fato de que ideários pedagógicos alcancem 
facilmente uma repercussão tão entusiasmada e se transformem em 
verdadeiros modismos educacionais, conquistando a adesão 
apaixonada, acrítica e deslumbrada de grande parte de nossos 
educadores, como se fossem a solução mágica, fácil e imediata para 
todos os nossos problemas na educação. Frequentemente 
observamos no meio educacional que, motivados por paixões 
imediatistas e primeiras impressões, educadores de todas as áreas, 
num instante, passam a defender e a reproduzir apaixonadamente 
as ideias, os valores, os princípios, os métodos e as técnicas que 
advêm da corrente de pensamento que esteja em voga no momento, 
muitas vezes sem qualquer consistência e na ausência de uma 
reflexão crítica e consciente acerca dos seus pressupostos, 
princípios e implicações. O que, segundo minha interpretação, 
contribuiu somente para o agravamento do quadro educacional 
atual, na medida em que esses modismos acabam trazendo muito 
mais problemas do que respostas para o campo educacional ( p. 7). 

 

No caso específico do construtivismo, educadores deslumbrados com a 

possibilidade do “aprender a aprender” seriam levados a acreditar que habilidades e 

conhecimentos sofisticados poderiam ser alcançados contando apenas com os 

esforços dos próprios alunos, sem o auxílio sistemático do professor no processo de 

ensino e aprendizagem. Ainda a esse respeito, em um breve artigo de Miguel Arroyo 

(1993) intitulado “Construtivismo: teoria séria, moda preocupante”, o autor comenta:  

 

Porque ele [o construtivismo] chegou tão de repente e invadiu o 
pensamento educacional brasileiro a ponto de exigir de todos nós 
um posicionamento a favor ou contra? Virou uma „bandeira‟ – 
aqueles que ainda acreditam na possibilidade de resolver os 
problemas crônicos do analfabetismo, da reprovação, da 
desmotivação de alunos e mestres são intimados a aderir. O 
construtivismo virou moda (p. 13). 

 

Neste aspecto, o Construtivismo consistiria num modismo pedagógico, tendo 

se tornado uma bandeira hasteada no cenário educacional brasileiro e bravamente 

defendida por intelectuais e educadores. Segundo Rossler (2006), parece haver 
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uma certa conivência intelectual de grande parte de nossos educadores e 

intelectuais da área resultando, por vezes, na adesão, imediata e acrítica, ao ideário 

construtivista.  

Esta adesão ocorre muitas vezes por meio de slogans construtivistas; alguns 

poucos princípios e conceitos da teoria de Piaget são facilmente pulverizados no 

ambiente educacional. Os slogans, segundo Carvalho (2001), representam uma 

simplificação das ideias ou das teorias que os originam; são apenas cacos de uma 

teoria mais extensa e complexa. Além disso, sua divulgação não visa a esclarecer 

detalhadamente conceitos ou perspectivas, mas veicular e manter um espírito 

solidário em torno de uma doutrina ou de um programa de ação a ela associado. 

Alguns desses slogans podem não ser apenas simples fragmentos da teoria; mais 

que isso, são fragmentos que distorcem a teoria original. Segundo Rita de Cássia da 

Silva (2009, p. 31),  “Passar de slogan para uma distorção é fácil, pois o primeiro 

carece de uma fundamentação consistente, já que seu objetivo é a persuasão ou 

simplificação de uma ideia”. 

Isso se assemelha muito com o que observamos no caso desta via 

interpretativa sobre o Construtivismo: os meios educacionais foram persuadidos 

pelos slogans construtivistas, que passaram a ser interpretados como símbolos de 

um programa de ação.  

O próprio Piaget (1976; 1994) deu margem a interpretações errôneas e 

distorções de sua teoria quando fez algumas afirmações relativas à escola. Vejamos 

alguns exemplos de suas colocações sobre a atuação do professor, que fizeram 

com que a ação docente fosse minimizada pelos que interpretaram estas frases: 

“Repetir experiência já realizadas está muito longe de uma educação do espírito de 

invenção” (PIAGET, 1976, p. 58). E, ainda, “Abstenhamo-nos de fazer do professor 

um sacerdote, é um colaborador mais velho e, se tem envergadura para isso, deve 

ser um simples companheiro para as crianças” (PIAGET, 1994, p. 271). 

Observe que, se extrairmos seu discurso do contexto em que foi escrito, 

poderíamos até imaginar que, de fato, em suas obras, Piaget descaracterizou o 

papel do professor. Com efeito, suas pesquisas, que não tiveram a escola e suas 

necessidades por objeto, mas o conhecimento e o desenvolvimento da inteligência 

humana, nos possibilitam concluir que algumas de suas afirmações devem ser 

consideradas mais periféricas – aquelas que se referem à educação –, assim como 
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outras – aquelas que dão conta do desenvolvimento psicológico da criança – devem 

ser consideradas mais relevantes em suas obras.  

No entanto, receamos que essas afirmações periféricas estejam nutrindo 

atitudes didático-pedagógicas perigosas e contraproducentes no cotidiano escolar, 

na medida em que defendem a tese sedutora de um ensino construtivista que criaria 

novos e melhores seres humanos, contribuindo, assim, para o progresso da 

sociedade. Porém, segundo Rossler (2006), esta sedução fica na aparência, na 

superficialidade deslumbrada das ideias e dos fatos, limitando-se a vinculações 

afetivas alienadas. Não se pauta em argumentos. Não se baseia na reflexão teórica 

profunda. 

 

2.5 O que deveria ser... 

 

De acordo com o que foi exposto acima, podemos considerar que os 

aspectos relacionados à teoria construtivista nem sempre são tratados da mesma 

forma pelos diversos autores adeptos dessa corrente, uma vez que tal teoria 

assume várias faces e interpretações. Logo, definir o que seria o construtivismo não 

é tarefa fácil, devido à heterogeneidade de suas abordagens. No entanto, de 

maneira geral, podemos afirmar que o Construtivismo é uma teoria que, a despeito 

de suas diversas interpretações, possui seu referencial teórico basicamente em 

Jean Piaget e trata da gênese do conhecimento. Mais propriamente, é uma teoria 

epistemológica e psicológica que pretende descrever e explicar como se 

desenvolvem os conhecimentos. Como sabemos, o termo Construtivismo vem 

exatamente de uma longa busca de Piaget (1978): como se passa de um 

conhecimento elementar, insuficiente, para um conhecimento superior? Como 

avançam os conhecimentos, considerando sua formação na infância até chegar ao 

pensamento adulto e ao conhecimento científico? 

Tentando responder a essas questões, Piaget buscou no estudo da criança – 

portanto, na Psicologia – a gênese dos conhecimentos. Assim, distinguiu o 

“desenvolvimento psicológico” ou “espontâneo” da inteligência – relativo 

especialmente às estruturas lógicomatemáticas e que ocorre sem necessidade de 

intervenção deliberada – e o “desenvolvimento psicossocial” – aquele decorrente da 

educação familiar ou escolar, por exemplo, que requer intervenção para que 

aconteça (PIAGET, 1973b). 
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É importante atentar para o fato de que Piaget (1973b) foi profundamente 

influenciado por conceitos nascidos da Biologia: 

 

Não há dúvida que a psicologia da criança constitui uma embriologia 
mental, enquanto descrição dos estágios do desenvolvimento do 
indivíduo e, principalmente, enquanto estudo do próprio mecanismo 
deste desenvolvimento (p. 30). 
 
 

Assim, os conceitos mais conhecidos de Piaget foram tomados por 

empréstimo da Biologia, como assimilação, acomodação, adaptação, equilibração, 

autorregulação, estrutura, entre outros, para explicar o desenvolvimento das 

funções mentais da criança. 

Piaget, em suas obras, considera o desenvolvimento intelectual espontâneo 

como um processo de organização e reorganização estrutural, de natureza 

sequencial e ocorrendo em estágios relativamente independentes de idades 

cronológicas fixas. Além dos fatores clássicos explicativos do desenvolvimento  – o 

fator biológico e o ambiental –, Piaget propõe a equilibração (autorregulação) como 

o principal mecanismo responsável pelo desenvolvimento cognitivo, definindo-a 

como um processo em que o sujeito reage ativamente às perturbações que o 

ambiente oferece, compensando-as de modo a anulá-las ou neutralizá-las de 

alguma forma. 

Segundo a teoria, todo ser vivo tende a organizar os próprios 

esquemas/estruturas de conhecimento para lidar com o ambiente e todo ser vivo 

tende adaptar-se ao ambiente, mediante os processos de assimilação (incorporação 

aos esquemas/estruturas das propriedades presentes no ambiente) e acomodação 

(modificação de esquemas/estruturas) para ajustá-los às exigências ambientais.  

Assim, todo ato inteligente pressupõe um esquema de assimilação ou uma 

estrutura que permite ao sujeito organizar o mundo e compreendê-lo. São as formas 

de organização que se modificam continuamente, na interação entre o indivíduo e 

seu ambiente, permanecendo invariáveis os mecanismos responsáveis pelo 

funcionamento intelectual (assimilação e acomodação). Essas formas de 

organização distinguem os vários períodos de desenvolvimento intelectual, com 

suas subdivisões, propostos por Piaget (Sensório-motor, Operacional Concreto e 

Operacional Formal), mas não cabe aqui seu detalhamento, uma vez que esse 

trabalho já foi realizado na primeira parte desta dissertação. 
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O fato é que, embora Piaget tenha escrito inúmeras páginas ao longo de seu 

percurso intelectual sobre questões pedagógicas, o estudioso não efetuou 

investigações experimentais, de caráter pedagógico. Dessa forma, entendemos que 

Piaget não tem fundamentos sólidos que o autorizem a dissertar sobre questões 

pedagógicas. Defensor, como sabemos, de uma forma de conhecimento científico 

baseado em métodos experimentais e submetido a rigoroso controle, é natural que 

nem ele tenha considerado a si próprio uma autoridade no assunto, conforme 

relatamos anteriormente. 

Tendo em vista este aspecto peculiar da obra de Piaget no que tange aos 

elementos pedagógicos, nos propomos discutir alguns pontos que consideramos 

nevrálgicos sobre a teoria construtivista, que tem um forte e permanente apelo entre 

os educadores do Brasil. Para tanto, pretendemos estabelecer um diálogo tanto com 

as obras de Piaget, como com as obras de construtivistas atuais. Além disso, 

faremos menção a autores que auxiliarão nossas observações críticas a respeito do 

tema. 

  

2.5.1 Sobre a autonomia da criança 

 

O alcance educativo do respeito mútuo e dos métodos baseados na 
organização social espontânea das crianças entre si é precisamente 
o de possibilitar-lhes que elaborem uma disciplina, cuja necessidade 
é descoberta na própria ação, em vez de ser recebida inteiramente 
pronta antes que possa ser compreendida. Nisso é que os métodos 
ativos prestam o mesmo serviço insubstituível, tanto na educação 
moral como na educação da inteligência: o de levar a criança a 
construir ela própria os instrumentos que irão transformá-la, partindo 
do interior, ou seja, realmente e não mais apenas superficialmente 
(PIAGET, 1990, p. 93). 

 

A ideia de autonomia é um ponto central do Construtivismo. Segundo Piaget 

(1931) – e assim pensam os educadores construtivistas –, a finalidade da educação 

seria a construção de sujeitos autônomos de um ponto de vista social, cognitivo e 

moral, cabendo à escola a tarefa de criar “[...] um espírito de reciprocidade e 

cooperação tanto intelectual como moral” (p. 73). 

Assim sendo, o Construtivismo defenderia o conceito de autonomia e 

independência do sujeito face às coisas e aos outros, tanto assim que Bruner (1997) 

considera que se trata de uma teoria que versa sobre um sujeito que constrói 

individual e solitariamente o seu conhecimento. Já aqui, podemos, inevitavelmente, 
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perceber no Construtivismo uma recusa da obediência a dogmas, verdades prontas 

e até de autoridades externas, o que revela uma clara orientação para uma 

individualidade epistemológica. 

Porém, se por um lado, a teoria da construção autônoma do conhecimento é 

considerada um forte referencial para servir de base às novas práticas em sala de 

aula, por outro lado, o próprio Piaget (1998) previu que problemas surgiriam ao 

passarmos do terreno da psicologia para a complexidade da sala de aula. Segundo 

o autor, 

 

Quando se passa do terreno relativamente sereno da pesquisa 
psicológica para o terreno das próprias realizações (propostas 
pedagógicas), intervêm tantos fatores devidos ao meio social, à 
personalidade dos professores, às influências familiares, à 
metodologia dos diferentes ramos do conhecimento, etc., que uma 
pesquisa minuciosa é sempre necessária antes de se chegar à 
qualquer conclusão (p. 78). 

 

Podemos perceber claramente que muitos equívocos vêm ocorrendo, desde 

a formação dos preceitos teóricos de Piaget, até sua transposição para a prática 

pedagógica. É certo que este pesquisador estudou como se forma o conhecimento, 

passo a passo, numa interação entre o sujeito e o objeto, mas, como já dissemos, 

suas pesquisas não avançaram para a experimentação no campo escolar. No 

entanto, o que observamos na prática escolar são atitudes, propostas pedagógicas, 

práticas educacionais, todas elas, “fundamentadas” em Piaget. 

 

2.5.2 Sobre o conceito de psicogênese 

 

É pelo próprio interior do organismo e não (ou não somente) pelo 
canal das experiências exteriores que se faz a junção entre as 
estruturas do sujeito e as da realidade material. Isso não significaria, 
em absoluto, que o sujeito tenha consciência disso nem que 
compreenda a física ao ver-se agir manualmente, comer, respirar, 
olhar ou ouvir; mas isso equivale a dizer que seus instrumentos 
operatórios nasceram, graças à ação, no seio de um sistema 
material que determinou suas formas elementares. Isso tampouco 
significa que tais instrumentos estão limitados de antemão e sujeitos 
à matéria, visto que, abrindo-se para o mundo atemporal dos 
possíveis e do inobservável, eles superam-na de todos os modos. 
Trata-se, na realidade, de uma harmonia “estabelecida” de uma 
maneira bastante progressiva, por um processo que se inicia nas 
raízes orgânicas para prolongar-se indefinidamente (PIAGET, 2007, 
p. 70). 
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Ainda sobre a orientação para o aprendizado autônomo segundo o 

Construtivismo, é interessante compreender que Piaget sempre viu na ação do 

sujeito a origem primeira do conhecimento e o responsável por seu desenvolvimento 

e aprendizagem. Isso porque, embora Piaget aceitasse, de certo modo, que a 

instrução que vem de fora poderia ajudar a criança a se desenvolver, essa instrução 

só poderia conduzir a criança à memorização de dados, sem a construção de 

instrumentos lógicos ou conhecimento. Segundo Piaget (1941), a enumeração 

verbal poderia até acelerar o processo de evolução, mas a simples contagem nunca 

levaria à construção da ideia de número. 

Destarte, vemos surgir outro conceito chave da teoria construtivista, que seria 

a ideia de psicogênese, ou seja, a criança se desenvolve de maneira relativamente 

natural, a partir “de dentro” e não de um processo cultural e/ou fomentado a partir 

“de fora”. Um exemplo disso é que Piaget (1978) acredita que conceitos científicos 

como número, espaço, tempo e outros semelhantes emergiriam a partir de um 

processo interior e natural, isto é, sem a necessidade de uma aprendizagem formal, 

como aquela que ocorreria dentro dos muros de uma escola. Em outras palavras, 

esses conceitos emergiriam, milagrosamente, a partir da coordenação de ações da 

própria criança. Nesse sentido, podemos dizer que “é a criança por si mesma” que 

se desenvolve e não por meio de auxílios externos. 

 

 

2.5.3 Sobre as relações de autoridade 

 

Com efeito, a educação baseada na autoridade e no respeito apenas 
unilateral apresenta os mesmos inconvenientes, quer do ponto de 
vista moral, quer do ponto de vista intelectual: em vez de levar o 
indivíduo a elaborar as regras e a disciplina que o obrigarão, ou a 
colaborar nessa contradição, ela impõe-lhe um sistema de 
imperativos preestabelecidos e imediatamente categóricos. Ora, da 
mesma forma que existe uma espécie de contradição em aderir a 
uma verdade intelectual vinda de fora, isto é, sem a ter redescoberto 
ou reverificado, da mesma forma também se pode perguntar se não 
subsiste alguma inconsequência moral em reconhecer um dever 
sem a ele haver chegado por um método autônomo (PIAGET, 1990, 
p. 92). 

 

No que tange às relações de autoridade, notamos que o desenvolvimento 

individual é considerado por Piaget (1998) como a condição prévia da aprendizagem 
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e nunca como seu resultado. Nesse sentido, sempre aprenderíamos fatos, 

conceitos, normas e valores em função do nosso nível individual de 

desenvolvimento. Embora necessários, os fatores sociais, nesse caso, não 

determinariam o desenvolvimento da criança. Este papel caberia a fatores 

individuais e internos da criança, como sua própria ação sobre os objetos. Aliás, 

para Piaget – e isso é um fato marcante e revelador para nós –, racionalidade e 

consciência seriam construídas na criança sem a presença ou intervenção de 

qualquer pessoa. Segundo Piaget (1994),  

 

Vale a pena utilizar essas tendências infantis antes de deixá-las 
perder-se ou dirigi-las contra a autoridade adulta, como é o caso tão 
frequente na vida dos colégios. A cooperação é necessária, porque 
somente ela conseguirá libertar a criança da mística da palavra 
adulta. Só a cooperação exerce um papel libertador e construtivo. Só 
a cooperação leva à autonomia (p.299). 

 
 

Desse modo, Piaget (1994) defende que uma relação baseada nas ideias de 

igualdade, cooperação e moralidade autônoma seria aquela que mais favoreceria o 

desenvolvimento intelectual e moral da criança. Isso porque ele acreditava que uma 

relação assimétrica entre adulto e criança, marcada pela autoridade e pela 

obediência a levaria a um comportamento passivo e ao conformismo. Além disso, 

uma criança que obedece, ou seja, que é submetida a uma subordinação social e 

de dependência face ao outro, perderia sua iniciativa, liberdade e criatividade. 

Nesse aspecto, notamos que de fato o construtivismo apela para um tipo de relação 

entre iguais, em detrimento das relações de autoridade, o que nos levaria a 

acreditar que uma criança que obedece não aprende. 

Embora a grande marca do construtivismo seja sua orientação para a 

autonomia, existem outros aspectos, balizados ainda pela ideia central de 

autonomia, cuja reflexão se faz necessária, em virtude do objetivo que almejamos 

alcançar, qual seja uma confrontação teórica entre aspectos do construtivismo 

piagetiano e conceitos fundamentais do adestramento wittgensteiniano. 
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2.5.4 Sobre a transmissão do conhecimento 

 

Essas são as noções que inspiraram as doutrinas  da escola 
tradicional: estando o homem preformado já na criança, e 
consistindo o desenvolvimento individual apenas numa atualização 
de faculdades virtuais, o papel da educação reduz-se então a uma 
simples instrução; trata-se exclusivamente de enriquecer ou 
alimentar faculdades já elaboradas, e não de formá-las. Basta, em 
suma, acumular conhecimentos na memória, em vez de conceber a 
escola como um centro de atividades reais (experimentais) 
desenvolvidas em comum, tal como se elabora a inteligência lógica 
em função da ação e das trocas sociais (PIAGET, 1990, p.49). 

 

No que diz respeito à transmissão do conhecimento, a perspectiva 

construtivista defende que “[...] conhecer o objeto é operar sobre ele e construir 

sistemas de transformações que sobre ele se exercem” (PIAGET, 1990, p.51). 

Dessa maneira, o processo educacional orientado pelo Construtivismo é marcado 

pela construção e transformação do conhecimento, em detrimento de sua 

transmissão. Isso porque Piaget (1998) se posicionava de maneira crítica em 

relação à educação marcadamente verbal, onde a instrução se sobreporia à 

construção e a reinvenção desse lugar à passividade.  

Em conformidade com esses pressupostos, nenhuma aprendizagem seria 

eficaz se não envolvesse ativamente o aluno, como sujeito conhecedor. Dessa 

forma, uma verdade aprendida sem ser construída e transformada pelo aluno que a 

aprende não seria aprendizagem nenhuma. Nesse sentido, poucos pedagogos 

ousam desafiar uma famosa citação piagetiana que diz: “[...] compreender é 

reinventar, ou reconstruir por reinvenção” (PIAGET, 1998, p. 76). 

Esta orientação construtivista que conduz à participação ativa do sujeito nas 

suas aprendizagens é bem visível no que, de acordo com Piaget, devem ser os 

objetivos últimos da educação: formar pessoas críticas e criativas. Desse modo, 

pessoas que não se orientam por verdades prontas e impostas do exterior são 

pessoas que não se venderiam em circunstância alguma (LOURENÇO, 2010). Mais 

uma vez podemos perceber quão pouco valor os autores construtivistas atribuem às 

aprendizagens, orientações e promoções do desenvolvimento do aluno vindas de 

meios externos. 

Com efeito, Piaget (1998) acreditava que acelerar o desenvolvimento de uma 

criança a “partir de fora” seria menos eficaz do que construí-lo a partir da atividade 
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do próprio sujeito. De acordo com ele, “Cada vez que ensinamos prematuramente 

algo que ela podia vir a descobrir por si mesma, a criança fica impedida de o 

reinventar e, portanto, de o compreender completamente” (p. 113). 

Segundo Piaget (1998), por mais brilhante que fosse um professor e por 

melhor que fosse sua explicação, a compreensão só se daria por meio da ação e da 

transformação do conhecimento por parte do aluno, fato que reforça a orientação 

autônoma da aprendizagem que acompanha a teoria construtivista, onde a atuação 

do aluno aparece de forma sobrevalorizada, em detrimento da ação docente. 

 

2.5.5 Sobre o erro 

 

Deve-se deixar que o aluno apresente seu ponto de vista, ao passo 
que o professor deve compreender os erros como hipóteses que o 
aluno faz sobre um determinado conhecimento. Nesse 
entendimento, a aula consiste em responder às perguntas do aluno, 
fornecendo as informações, mas não impondo a verdade (PIAGET, 
1998, p. 20).  
 
 

A discussão sobre como lidar com o “erro” do aluno – se é que podemos 

assim chamar – é um dos temas centrais do Construtivismo e o tratamento 

concedido ao erro é bem peculiar dentro das práticas construtivistas. Sobre isso, 

assim narra Annamaria Píffero Rangel (2002): 

Uma mãe declarou-se, um dia, muito preocupada, pois não sabia 
como agir com sua filha de seis anos, frequentando a primeira série 
do Ensino Fundamental de uma escola particular. Na primeira 
reunião com a professora, os pais foram alertados para que não 
ensinassem nada aos filhos, não procurassem alfabetizá-los, não 
interviessem de forma alguma com o que estava sendo feito pela 
escola para não atrapalhar a alfabetização das crianças. 
Esta mãe estava seguindo as instruções até o dia em que sua filha 
chegou em casa muito “chateada” e perguntou: “Mãe, como é que se 
escreve GATO?” A mãe, tentando seguir as orientações da 
professora, foi cautelosa. “por que está me perguntando isso? Não 
perguntaste à professora?” ao que a criança retrucou: eu escrevi 
gato assim: GTO (mostrou). Eu sabia que estava faltando uma letra, 
mas não me lembrava qual nem aonde se colocava. Aí eu pedi para 
a professora me ajudar e ela disse que estava certo. Eu sei que está 
errado e ela não quer me dizer como escrever certo” (RANGEL, 
2002, p. 27). 

 

Segundo os adeptos do Construtivismo, não se deve corrigir o erro do aluno, 

porque, como vimos, de acordo com Ferreiro e Teberosky (1999), a criança, ao 
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aprender a ler e escrever elabora hipóteses, muitas delas erradas, evoluindo 

naturalmente pelos níveis da lecto-escrita. Além disso, a correção, vista como uma 

punição ou censura poderia causar prejuízos à autoestima do aluno. 

O erro deve ser agora convertido numa situação de aprendizagem. Para um 

professor construtivista, uma resposta errada não significa um erro; seria, na 

realidade, um sinal que representaria seu nível de seu pensamento sobre os 

conteúdos. Nesse sentido, em vez de dar uma tarefa às crianças e 

“tradicionalmente” apontar os erros e acertos, o professor deveria dar uma tarefa às 

crianças e observar quanta ajuda e de que tipo necessitam para completar a tarefa 

satisfatoriamente.  

Há autores construtivistas que consideram uma ignorância o fato de o erro 

ser avaliado em relação a um padrão de correção, em vez de ser pensado em 

termos de qualidade de aprendizagem. La Taille (1997) considera que  

 

Os erros dos alunos podem dar pistas importantes sobre as 
capacidades de assimilação. A condenação sumária do erro pode 
significar um desrespeito à inteligência infantil. Isso acontece quando 
o adulto simplesmente ignora o que as crianças falam, interpretando 
suas ideias como tolices ou fantasias (1997, p. 25).  

 
 

La Taille (1997) salienta, ainda, que ao desprezar os erros presentes nas 

concepções infantis o professor rebaixa a autoestima do aluno, contribuindo, dessa 

maneira, para que o mesmo abandone – decepcionado ou pelo medo de escrever 

errado – seus esforços espontâneos de reflexão e, consequentemente, de 

construção autônoma de qualquer conhecimento. 

Carvalho (1997) acredita que um erro deveria ser constatado e não corrigido. 

Algo parecido é levantado por La Taille (1997, p. 36) quando afirma que “[...] um 

erro pode ser mais profícuo que um êxito precoce”. Segundo este autor, um erro 

pode levar o sujeito a modificar seus esquemas, enriquecendo-os, o que o tornaria 

uma fonte de tomada de consciência e, como tal, poderia tornar-se valioso aliado da 

pedagogia.  A partir de tais considerações, seria preferível ao professor 

construtivista, então, deixar que o aluno escreva errado, pois, com o tempo, ele verá 

que está errado e se corrigirá.  

Sob essa ótica, a aprendizagem não se resumiria na aquisição e correção de 

pacotes de conhecimentos. Mais do que isso, a aprendizagem se assentaria, 
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sobretudo, na construção de estruturas cognoscitivas por meio da ação do próprio 

aluno. Nesse sentido, os “erros” que os alunos produziriam diariamente no processo 

de aprendizagem não seriam solucionados com a correção verbal ou com 

repetições mecânicas de modelos corretos. Ao contrário, Von Glaserfeld (1995) 

afirma que para corrigir um erro inteligentemente, o aluno deve encará-lo como um 

problema pessoal. Ou seja, o erro deveria ser encarado como um obstáculo que 

obstrui o seu desenvolvimento.  

Nesse momento, após análise dos aspectos gerais do Construtivismo, bem 

como de algumas de suas nuances interpretativas, podemos até aceitar que o 

desenvolvimento de pesquisas e propostas de teorias psicológicas para o campo 

educacional seja válido. Segundo Vânia Galdino Massabni (2009), 

 

É inegável o prestígio que legitimava Piaget a falar sobre educação, 
ainda mais por participar de instituições ligadas a ela – o Bureau 
International d’Éducation e a UNESCO. Piaget não realizou, porém, 

pesquisas educacionais que fornecessem conhecimentos sobre a 
escola: embora respaldadas em resultados de pesquisas 
psicogenéticas, suas ideias e pressupostos não partem de 
pesquisas pedagógicas, nem nunca foram desenvolvidas em uma 
instituição escolar com o propósito de compreender o processo 
educativo (p. 53). 

 

Portanto, quando Piaget escreveu sobre Educação, sempre o fez por meio da 

Psicologia e não a partir da própria Pedagogia, pois esta nunca foi sua área 

específica de estudo nem atuação. Alguns princípios piagetianos estão, nesse caso, 

pautados na Psicologia do Desenvolvimento e não fornecem nenhum conjunto de 

ações para a educação, como pensam vários pesquisadores e educadores, mas se 

voltam para explicações sobre como o sujeito se desenvolve. 

Com efeito, também a partir do que foi apresentado, é possível perceber que 

os princípios pedagógicos construtivistas foram além de apenas pressupostos 

psicológicos: extrapolaram os conhecimentos advindos de teorias não educacionais, 

como a de Piaget, para pensar a sala de aula e a escola como um todo, fazendo 

inferências sobre as relações entre professor e aluno, sobre o papel do professor – 

que deveria ser “mediador” ou “facilitador” da aprendizagem – e até da escola como 

transmissora de conhecimentos, sugerindo mudanças profundas e supostamente 

redentoras para a educação brasileira via reformas ou capacitações. 
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Chegamos a um ponto dentro da perspectiva construtivista, em que já foram 

pensadas teorias e práticas baseadas em conceitos que já tinham sido pensados 

em cima de pressupostos ditos construtivistas ou piagetianos. Aquilo que se 

propaga como Construtivismo muitas vezes está longe do que Piaget 

originariamente pensou e sugeriu. E se, naquela época, buscar em Piaget um novo 

sentido para a escola – mesmo se fosse possível – já seria questionável, visto que 

fere seu objeto original de pesquisa, hoje, isso seria muito mais grave. 
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3 O ADESTRAMENTO EM WITTGENSTEIN 

 

Neste capítulo, vamos abordar a concepção de adestramento defendida por 

Wittgenstein, de modo a tentar obter elementos para uma reflexão crítica sobre as 

propostas pedagógicas largamente difundidas e designadas pelo rotulo genérico 

“construtivismo”. Desse modo, começaremos o capítulo com uma exposição 

sumária da concepção agostiniana da essência da linguagem humana, a qual serviu 

a Wittgenstein como contraponto para sua própria filosofia da linguagem. Vamos 

nos concentrar especificamente na distinção entre ensino ostensivo e definição 

ostensiva. Em seguida, procederemos a uma exposição e análise do conceito de 

adestramento tal como o encontramos nas muitas passagens de algumas das mais 

importantes obras de Wittgenstein. Por fim, procederemos a uma análise expositiva 

do artigo escrito por um  filósofo da educação suíço, Johannes Giesinger, cujo tema 

é exatamente o mesmo desta dissertação, o que permitirá retirar conclusões 

importantes para nosso trabalho. 

 

3.1 A concepção agostiniana da essência da linguagem humana 

 

Descreveremos, em linhas gerais, com base na obra “Investigações 

Filosóficas” (1999), de Ludwig Wittgenstein, a crítica deste autor à imagem 

agostiniana da linguagem: de que maneira, na opinião de Wittgenstein, Santo 

Agostinho descreve a essência da linguagem humana? Além disso, faremos 

observações que procuram descrever o engano da teoria agostiniana, 

principalmente no que se refere ao conceito de ensino ostensivo e definição 

ostensiva das palavras. Para tal, usaremos, entre outras, as seguintes obras, de 

autoria de Wittgenstein: Zettel - Fichas (1989), The  Brown Book – O Livro Castanho 

(1992),  Sobre a Certeza (2000) e The Blue Book – O Livro Azul (2008). 

O estudo da obra de Wittgenstein exige empenho e atenção. O caráter 

inovador de sua obra, sobretudo na segunda fase de seu pensamento, provoca 

dificuldades até em seus melhores intérpretes, que buscam investigá-la seriamente. 
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Como representante de sua segunda fase, temos as Investigações 

Filosóficas, obra que, segundo Wittgenstein6, deveria ser estudada em união com 

aquela que a antecede7, o “Tractatus”, na qual, segundo ele, se encontra seu velho 

modo de pensar8. 

É logo no início de suas “Investigações Filosóficas” que Wittgenstein 

depreende a partir de Agostinho o que chama de “[...] uma determinada imagem da 

essência da linguagem humana, a saber, “as palavras da linguagem denominam 

objetos”. Além disso, “as frases são ligações de tais denominações” e “cada palavra 

tem seu objeto”. Nesta imagem da linguagem, encontramos as raízes da ideia de 

que cada palavra tem um significado (denotação). Este significado é agregado à 

palavra, ou seja, é o objeto que a palavra substitui. 

Nesse sentido, o fragmento que apresentaremos a seguir se refere 

justamente à descrição de Wittgenstein (1999) sobre a imagem agostiniana da 

linguagem: 

 

Se os adultos nomeassem algum objeto e, ao fazê-lo, se voltassem 
para ele, eu percebia isto e compreendia que o objeto fora 
designado pelos sons que eles pronunciavam, pois eles queriam 
indicá-lo. Mas deduzi isto dos seus gestos, a linguagem natural de 
todos os povos, e da linguagem que, por meio da mímica e dos 
jogos com os olhos, por meio dos movimentos dos membros e do 
som da voz, indica ou foge. Assim, aprendi pouco a pouco a 
compreender quais coisas eram designadas pelas palavras que eu 
ouvia pronunciar repetidamente nos seus lugares determinados em 
frases diferentes. E quando habituara minha boca a esses signos, 
dava expressão aos meus desejos (p. 27). 

 

                                                             
6
 “Há quatro anos, porém, tive oportunidade de reler meu primeiro livro (o Tractatus Logico-

philosophicus) e de esclarecer seus pensamentos. De súbito, pareceu-me dever publicar juntos 
aqueles velhos pensamentos e os novos, pois estes apenas poderiam ser verdadeiramente 
compreendidos por sua oposição ao meu velho modo de pensar, tendo-o como pano de fundo” 
(prefácio das Investigações Filosóficas). 
7
 No “Tractatus”, obra complexa, anterior às “Investigações Filosóficas”, Wittgenstein analisa a 

essência da linguagem e do mundo, abordando a teoria da figuração, que versa sobre o paralelismo 
entre linguagem e mundo. De acordo com Wittgenstein – o segundo – os problemas filosóficos 
nascem do mau uso da linguagem. A pergunta que se faz é sobre símbolos que têm sentido e suas 
condições de referência, isto é, sobre o significado desses símbolos. O significado de uma sentença 
provém do significado das palavras que a compõem. 
8
 O “velho modo de pensar” a que Wittgenstein se refere aqui, pode razoavelmente ser tomado para 

ser a atitude teórica que é claramente exemplificada na abordagem da linguagem que Wittgenstein 
adota em seu trabalho anterior. Assim, um dos maiores projetos do Tractatus era construir uma teoria 
sobre a capacidade da linguagem para representar o mundo. 
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Causa certa estranheza o fato de Wittgenstein ter escolhido a passagem de 

um relato quase autobiográfico de Agostinho, ao invés de selecionar textos de 

Russell9 ou Frege10, ou até mesmo de seu “Tractatus”. 

No entanto, a escolha de Wittgenstein, segundo Mc Ginn (1997, p. 34), reflete 

uma preocupação com alguns aspectos importantes de sua abordagem filosófica 

expressos em seu trabalho precoce e nas teorias de Russell e Frege, que 

continuam a exercer uma influência importante na moderna filosofia da linguagem. 

Wittgenstein (1999) está interessado em investigá-las na sua fonte, onde surgem 

pela primeira vez e se tornam a base para a investigação filosófica do futuro.  

A beleza desta passagem de Agostinho, segundo Mc Guinn, é que ele nos 

presenteia com o impulso primeiro de pensar seriamente a respeito da linguagem, 

tentando explicar características de seu funcionamento. Este breve recorte das 

“Confissões” apresenta-nos um relato de Agostinho caracterizando o modo como 

uma criança aprenderia a denominar objetos.  

Aqui, é importante salientar que a criança já seria capaz de identificar e 

discriminar pensamentos e desejos internos, mas que ainda não poderiam ser 

expressos, porque ela ainda não aprendera uma linguagem. Nesse caso, é 

justamente a aquisição da linguagem que promoveria a expressão de pensamentos 

e desejos já presentes na criança. Para Agostinho, a linguagem teria como objetivo 

principal possibilitar a comunicação de pensamentos e desejos que estão dentro de 

nós, inicialmente “fechados”, num certo sentido, como que em uma esfera interior.  

Wittgenstein (1999) sugere que Agostinho descreve a aquisição da linguagem 

pela criança como se um estrangeiro entrasse em um país que nunca havia ido. A 

criança, assim como o estrangeiro, ainda não compreende a língua (idioma) dos 

habitantes daquele determinado país, mas já domina as técnicas linguísticas que 

constituem a habilidade prática para fazer uso da linguagem: "[...] como se ele já 

tivesse uma linguagem, só que não esta" (1999, §32, p. 39). 

                                                             
9 

Bertrand Russell dedicou-se à matemática, à lógica e à filosofia geral. A tese central de “Principia 
Mathematica” consiste em demonstrar que “[...] toda a matemática pura advém dos princípios lógicos 
puros”. Posteriormente, submeteu a linguagem humana à análise lógica. Para Russell, grande parte 
dos problemas filosóficos dissolvem-se em falsos problemas quando enfrentamos os equívocos, as 
ambiguidades e as imprecisões da linguagem cotidiana. 
10

 Gottlob Frege, matemático e filósofo alemão, foi considerado um dos principais iniciadores da 
lógica matemática. Foi ele quem formulou o primeiro sistema formal da lógica moderna. As 
descobertas sobre a linguagem matemática o levaram a refletir sobre a natureza da linguagem em 
geral, o que o tornou um dos iniciadores da filosofia analítica. Percebendo que a linguagem comum 
contém expressões geradoras de equívocos, Frege propôs a constituição de uma linguagem formal 
que restringisse os inconvenientes e imprecisões da linguagem comum. 
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Desse modo, podemos dizer que a noção geral sobre a qual se constrói a 

imagem agostiniana da linguagem contém o pensamento de que “as palavras são 

nomes de coisas, de objetos”. Esse conceito de significado (Bedeutung) nos leva a 

imaginar que existe uma referência para cada palavra e que “[...] a linguagem seria 

o produto de uma faculdade inata do entendimento, cuja função seria apreender ou 

produzir significados segundo regras igualmente inatas” (FAUSTINO, 1995, p. 22). 

Wittgenstein (1992), sobre esse assunto, ironiza: 

 
Somos muito fortemente tentados a imaginar que a atribuição de um 
nome consiste em correlacionar de um modo bastante peculiar e 
misterioso um som (ou outro signo) com algo. O modo como 
fazemos uso desta correlação peculiar parece-nos, então, ser quase 
um assunto de importância secundária. (Poderia quase imaginar-se 
que a denominação era feita por meio de um acto sacramental 
peculiar e que isto produzia uma relação mágica entre o nome e a 
coisa (§19, p. 120). 

 

Para Wittgenstein (1992), o modelo apresentado por Agostinho funciona 

simplesmente como um jogo específico – primitivo – de linguagem, em que o 

significado de uma palavra reside no objeto; o objeto está correlacionado à palavra, 

a palavra está no lugar do objeto como seu representante. Portanto, o conceito de 

significado de Agostinho tem um uso restrito: funciona numa concepção mais 

simples da linguagem. Como diz Wittgenstein: 

 

Pensemos numa linguagem para a qual seja válida a descrição dada 
por Santo Agostinho: esta linguagem tem que servir para a 
comunicação entre um pedreiro A e um servente B. A utiliza pedras 
na construção em que trabalha; há blocos, lajes, vigas e colunas. B 
tem a função de lhe alcançar as pedras pela ordem em que A 
precisa delas. Para este efeito recorrem ao uso de uma linguagem 
que consiste nas palavras “bloco”, “coluna”, “laje”, “viga”. A exige-as 
em voz alta; - B traz a pedra que aprendeu ao ouvir certo som. – 
Concebe isto como uma linguagem primitiva completa (1999, §2, p. 
28). 

 

Nessa concepção simplificada da linguagem, cada palavra tem sua 

denotação, cada palavra designa um objeto, que é representado pela palavra. O 

problema, afirma Wittgenstein, é que “[...] esse sistema não é tudo aquilo que 

chamamos de linguagem”. Esse sistema de comunicação é útil, mas em um domínio 

delimitado da linguagem, porque esta não se limita nem de longe a isso. Esse é 

apenas um dos possíveis usos da linguagem: 



80 
 

É como se alguém explicasse: “Jogar consiste em empurrar coisas, 
segundo certas regras, numa superfície...” – e nós lhe 
respondêssemos: “Você parece pensar nos jogos de tabuleiro, mas 
nem todos os jogos são assim. Você pode retificar sua explicação, 
limitando-a expressamente a esses jogos (1999, §3, p. 28). 

  

Faustino completa dizendo que o objetivo da “primeira” crítica era mostrar 

que, embora útil na descrição de alguns jogos de linguagem – notadamente os mais 

primitivos –, este conceito específico de “significado” como “referência” não pode ser 

aplicado à descrição de todos os jogos de linguagem possíveis. Por essa razão, sob 

a ótica wittgensteiniana, vê-se tal conceito despojar-se de sua pretensa 

universalidade (1995, p.12). 

Além disso, a imagem agostiniana que vemos descrita em Wittgenstein 

relaciona o ato de “significar” com o ato de “apontar”. Ou seja, em Agostinho, o 

processo de ensinar, passa pela ostensão11 de um objeto: 

 

Podemos nos representar que a linguagem no §2 é toda a 
linguagem de A e B; na verdade, toda a linguagem de um povo. As 
crianças são educadas para executar essas atividades, para usar 
essas palavras ao executá-las, e para reagir assim às palavras dos 
outros.  
Uma parte importante desse adestramento consistirá no fato de que 
quem ensina mostra os objetos, chama a atenção da criança para 
eles, pronunciando então uma palavra, por exemplo, a palavra 
“lajota”, exibindo essa forma. (não quero chamar isto de definição 
ostensiva, pois na verdade a criança ainda não pode perguntar 
sobre a denominação). Quero chamar de “ensino ostensivo das 
palavras”. – Digo que formará uma parte importante do 
adestramento, porque isso ocorre entre os homens; (e não porque 
não se poderia representar de outro modo) (1999, §6 p. 29). 

 

O processo descrito acima, chamado de “ensino ostensivo”, segundo 

Wittgenstein, seria um elemento importante para a aquisição da linguagem, porque 

estabeleceria uma associação entre a palavra e o objeto e, além disso, prepararia a 

criança para o uso de uma palavra a partir de sua inserção em diferentes jogos de 

linguagem, isto é, em diferentes circunstâncias de seu uso.   

Entretanto, precisamos nos deter mais cuidadosamente sobre esse conceito, 

a fim de bem defini-lo, dada a sua importância fundamental para o adestramento. 

Além disso, é necessário compará-lo à noção de definição ostensiva, no intuito de, 

                                                             
11

 Aliás, é interessante perceber que, para Wittgenstein, a ostensão de um objeto também é de suma 
importância para o aprendizado das palavras. Veremos esse caso no decorrer deste capítulo. 
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do mesmo modo, esclarecê-la. Há uma diferença básica entre ensino ostensivo e 

definição ostensiva. O §6  das Investigações Filosóficas, parcialmente transcrito 

acima, é uma ampliação da linguagem dos cubos, vigas e lajotas do §212, ou seja, 

uma linguagem considerada um pouco menos primitiva, um tanto mais complexa.  

O referido trecho no §6 trata exatamente da distinção entre ensino ostensivo 

e definição ostensiva. Nele, Wittgenstein comenta que não chama de definição 

ostensiva o ato de “mostrar a lajota e dizer o nome”, porque, neste caso, “a criança 

ainda não estaria em condições de perguntar pelo nome” (p. 29). Ele parece querer 

dizer que ambos, ensino ostensivo e definição ostensiva, têm algo em comum pelo 

fato de serem ostensivas, ou seja, em ambos os casos há um apontar mostrando 

objetos. No entanto, a diferença entre as duas situações não está tanto no 

procedimento, mas no tipo de reação que se espera daquele a quem está sendo 

ensinado. No caso do ensino ostensivo, algo é mostrado e o aprendiz não está em 

condições de perguntar pela denominação. Por outro lado, no caso da definição 

ostensiva, a criança já deve estar no estádio de poder perguntar pela denominação. 

Assim, cremos que a ocorrência do ensino ostensivo seja o caso mais elementar de 

adestramento, onde há uma correlação de um objeto com o seu nome, não se 

supondo, por parte do aprendiz, a capacidade de perguntar por que um objeto se 

chama assim – por exemplo, perguntar por que casa se chama “casa”.  

Wittgenstein não pretende fazer psicologia cognitiva. O que ele está fazendo 

é uma análise filosófica. O autor está distinguindo conceitualmente uma etapa do 

aprendizado. Com efeito, ele supõe que no aprendizado haja um determinado 

momento em que a exibição de um objeto e o pronunciar o nome desse objeto por 

parte de quem exibe pode levar a uma que está aprendendo o que é nomear um 

objeto. Exatamente por isso não chamamos esse processo de definição ostensiva, 

porque tal definição já suporia algo mais por parte da criança, um estágio mais 

avançado.  

Seria o caso de definição ostensiva de vermelho se, por exemplo, o mestre 

exibisse um objeto vermelho e o aprendiz já pudesse apresentar outros da mesma 

                                                             
12

 “Pensemos numa linguagem para a qual a descrição dada por Santo Agostinho seja correta: a 
linguagem deve servir para o entendimento de um construtor A com um ajudante B. a executa a 
construção de um edifício com pedras apropriadas; estão à mão cubos, colunas, lajotas e vigas. B 
passa-lhe as pedras, e na sequência em que A precisa delas. Para esta finalidade, servem-se de 
uma linguagem constituída das palavras “cubos”, “colunas”, “lajotas”, “vigas”. A grita essas palavras; 
- B traz as pedras que aprendeu a trazer ao ouvir esse chamado. – Conceba isso como linguagem 
totalmente primitiva”. 
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cor, como as rosas, e dizer que elas também são vermelhas. Com efeito, segundo 

Wittgenstein (1999), a definição ostensiva ocorreria no momento em que o aprendiz 

já dispusesse de alguma linguagem ao serem introduzidos os significados das 

palavras. Em suma, no estádio de definição ostensiva, a criança já é capaz de 

distinguir entre um objeto e uma propriedade do mesmo e, portanto, pelas 

respectivas denominações. Assim sendo, temos aqui um ponto fundamental: o 

ensino ostensivo de palavras é um processo bem elementar, na medida em que é o 

meio pelo qual se introduz primeiramente o aprendiz, que não dispõe de aparato 

linguístico algum, numa linguagem, onde o mestre mostra um objeto e diz o nome, 

criando uma conexão entre o som e esse objeto. 

Por outro lado, a definição ostensiva já supõe um domínio de linguagem por 

parte do aprendiz, mesmo que esse domínio seja pequeno. Ao contrário, o ensino 

ostensivo é para aquela criança supostamente tabula rasa, que não pode perguntar 

pela denominação porque não domina linguagem alguma. Com efeito, para 

Wittgenstein, o ensino ostensivo é uma etapa indispensável e necessária no 

processo de adestramento para introduzir a criança numa práxis linguística. 

Podemos afirmar que o ensino ostensivo é uma condição sine qua non, ou seja, 

indispensável para o adestramento. Isso não quer dizer que não haja adestramento 

em fases superiores, uma vez que já existe na criança a capacidade de perguntar 

pela denominação.  

O ensino ostensivo seria, dessa forma, o modelo geral explicativo presente 

na base de todo uso significativo da linguagem, considerando, em primeiro lugar, 

nomes de substantivos e de pessoas e, num segundo momento, outras espécies de 

palavras, como “ali” e “isto”. Segundo Wittgenstein (1999), também estas palavras 

podem ser ensinadas ostensivamente, à medida que o mestre aponta lugares e 

coisas para a criança. Assim, ensinaria não apenas o uso dessas palavras, mas as 

ensinaria no uso dessas palavras. Nesse sentido, a criança que usa “ali” e “isto” 

para descrever um lugar ou coisa para a qual apontou terá entendido o sentido e a 

função de palavras desse tipo.  

Observamos, porém, que Agostinho não faz distinção alguma entre os 

diferentes tipos de palavras: 

 

Denominamos as coisas de podemos falar sobre elas, referirmo-nos 
a elas no discurso. Como se já fosse dado, com o ato de denominar, 
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uma coisa que significasse: “falar das coisas”. Ao passo que 
fazemos as coisas mais diferentes com nossas frases. Pensemos 
apenas nas exclamações. Com todas as suas funções distintas: 
Água! Fora! Ai! Socorro! Bonito! Não! - Você ainda está inclinado a 
chamar essas palavras de “denominações de objetos?” (1999, p. 
36). 

 

Ora, assim como Agostinho não faz distinção entre os diferentes tipos de 

palavras, também não percebe os diferentes usos ou funções de uma mesma 

palavra. Quando dizemos “azul”, por exemplo, podemos não só indicar uma cor. 

Podemos nos referir à condição do clima de um determinado dia, ou ao estado de 

humor de uma pessoa, ou mesmo, podemos fazer um pedido: 

 

Mas você faz sempre o mesmo, quando dirige sua atenção à cor? 
Represente-se então diferentes casos! Quero indicar alguns: “Este 
azul é o mesmo que aquele lá? Vê uma diferença” – Você mistura as 
cores e diz: “Este azul do céu é difícil de obter”. “O tempo está 
melhorando, vê-se já o céu azul outra vez!” “Veja como são 
diferentes esses dois tons de azul!” “Vê ali o livro azul? Traga-o 
aqui.” “Este sinal de luz azul significa...” “Como se chama este azul? 
– É índigo?” (1999, p. 39). 

 

À medida que Agostinho pensa na linguagem como um sistema de signos, 

abstraído de seu uso dentro do contexto comum de falantes, ele se afasta de 

fenômenos espaciais e temporais da linguagem inevitavelmente perdendo de vista a 

maneira como realmente a linguagem funciona. De fato, o nome “azul” é importante; 

por outro lado, os diferentes contextos onde o “azul” é utilizado é mais importante. 

Portanto, – e essa é outra crítica que Wittgenstein tece contra imagem 

agostiniana da linguagem – a definição ostensiva pode levar a uma interpretação 

ambígua, por não considerar todos os contextos onde uma mesma palavra pode ser 

usada, ou por ignorar que palavras diferentes podem ser usadas em uma mesma 

situação. Isso porque, em cada situação, uma denominação pode ser interpretada 

de um modo ou de outro:  
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Pode-se, pois definir um nome próprio, uma palavra para cor, um 
nome de matéria, uma palavra para número, o nome de um ponto 
cardeal etc., ostensivamente. A definição do número dois “isto se 
chama „dois‟” – enquanto se mostram duas nozes – é perfeitamente 
exata. – Mas, como se pode definir o dois assim? Aquele a que se 
dá a definição não sabe então, o que se quer chamar com “dois”; 
suporá que você chama de dois esse grupo de nozes! - Pode supor 
tal coisa; mas talvez não o suponha. Poderia também, inversamente, 
se eu quiser atribuir a esse grupo de nozes um nome, confundi-lo 
com um nome para número. E do mesmo modo, quando elucido um 
no próprio ostensivamente, poderia confundi-lo com um nome de 
cor, uma designação de raça, até com o nome de um ponto cardeal. 
Isto é, a definição ostensiva pode ser interpretada em cada caso 
como tal e diferentemente (1999, §28, p. 37). 

 

Por outro lado, por meio do ensino ostensivo, podemos preparar uma criança 

para usar as palavras a partir de sua inserção em diferentes circunstâncias de uso, 

isto é, em diferentes “jogos de linguagem”, esclarecendo as diferentes finalidades 

que a palavra pode cumprir. Wittgenstein (1992) irá mostrar que, diferentemente da 

definição ostensiva, o ensino ostensivo não busca estabelecer um elo da palavra 

com algo fixo – o seu significado. Pelo contrário, o ensino ostensivo requer que o 

aprendizado se dê segundo regras e atividades de caráter muito mais abrangente 

que o ato exclusivo de receber e armazenar relações pré-estabelecidas entre nomes 

e coisas. Com relação ao seguimento de regras, por hora, podemos dizer: 

 O que nos faz usar a regra tal como o fazemos não é um ato de 
compreensão, porque existe uma ideia de que „algo deve fazer que‟ 
façamos aquilo que fazemos... Não necessitamos de ter uma razão 
para obedecer à regra como o fazemos. A cadeia de razões tem um 
fim (1992, p. 87). 

 

A razão pela qual Wittgenstein (1992) recusa o conceito de “definição 

ostensiva”, adotando o de “ensino ostensivo” reside no fato de que este último 

demonstra nitidamente a relação entre “significado” e “uso” e não entre “significado” 

e “coisa”, como testemunhamos na imagem agostiniana da linguagem. Além disso, 

o ensino ostensivo cria a possibilidade de que toda explicação do uso da linguagem 

tenha o seu fundamento no adestramento (1989, p. 100). 

Portanto, o ensino ostensivo das palavras, segundo Wittgenstein, se encontra 

inserido diretamente nos contextos sociais do aprendizado das palavras, onde o 

simples uso do “apontar” e a denominação de um objeto já supõe um mecanismo 

restante. Isso quer dizer que a definição ostensiva das palavras é uma parte muito 
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importante, porém, dentro de um processo maior mais completo, que o autor chama 

de ensino ostensivo das palavras.  

Dessa forma, excluído de um jogo específico de linguagem, fora da práxis do 

uso das palavras, sem uma base que só o ensino ostensivo poderia fornecer, a 

definição ostensiva pouco, ou de nada,  adiantaria ao aprendizado da linguagem.  

 

3.2 Wittgenstein e o adestramento para a Autonomia 

 

Embora Wittgenstein faça intenso uso do conceito de adestramento 

(Abrichtung) nas Investigações, podemos também encontrar importantes 

considerações a respeito desse conceito numa obra da fase de transição, o Brown 

Book. Com efeito, neste livro, além de simular uma série de situações de ensino e 

aprendizado inspiradas nesse conceito, nas quais, de acordo com o estudioso, uma 

criança adquiriria sua língua materna e mesmo um vocabulário mais técnico no 

ensino formal dado pela escola, Wittgenstein (1992) faz uma observação 

importante. Para compreender a importância dessa observação é preciso, antes de 

tudo, salientar que a palavra alemã Abrichtung13 (literalmente “adestramento”, em 

português) coloca um problema que não transparece com toda a sua gravidade nas 

traduções das obras de Wittgenstein em inglês. Pois a palavra training, usualmente 

empregada para traduzir Abrichtung, pode ser usada sem maiores traumas para nos 

referirmos ao treinamento tanto de seres humanos quanto de animais. Em 

contraposição a isso, Abrichtung, assim como “adestramento”, só é normalmente 

usada para fazer referência ao treino de animais, parecendo até mesmo ofensivo 

querer aplicá-la ao treino de seres humanos. É interessante observar, a esse 

respeito, uma diferença entre a edição alemã do “Brown Book”, a assim chamada 

Eine Philosophische Betrachtung, que contou com a revisão do próprio Wittgenstein, 

e a edição inglesa. Nesta última, Wittgenstein, de fato, ainda considerava o ensino 

da linguagem às crianças como algo estritamente análogo ao adestramento de 

animais, como pode ser observado na seguinte passagem: “I am using the word 

„trained‟ in a way strictly analogous to that in which we talk of an animal being trained 

to do certain things. It is done by means of example, reward, punishment and such 

like” (1958b, p. 77). 

                                                             
13

 Devo esta observação ao meu orientador, a quem agradeço. 
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Em contraposição a isso, na versão alemã, essa caracterização desapareceu. 

Em lugar da assimilação explícita ao treinamento de animais, Wittgenstein agora 

afirma que o “aprendizado da linguagem é essencialmente um adestramento – por 

imitação (Vormachen), encorajamento (Ermunterung), auxílio (Nachhilfe), 

recompensa e punição, entre outras coisas”14 (p. 117).  Assim, o adestramento na 

versão alemã parece ser concebido como um procedimento muito mais humano. 

Para começar, o substantivo Vormachen, usado na versão alemã em lugar de 

example, da versão inglesa, e que é usualmente traduzido por “imitação”, em 

português, indica na verdade o procedimento de ensinar algo a uma pessoa 

mostrando a ela como se faz, de modo que a pessoa em questão possa 

posteriormente imitar o que lhe foi ensinado. Isso parece ser muito distinto do que 

se passa no adestramento de um cão, por exemplo, onde um adestrador dificilmente 

pensaria em ensinar ao animal como rolar no chão fazendo ele próprio esse 

movimento. Além disso, na versão alemã, Wittgenstein acrescenta os elementos do 

encorajamento e do auxílio por parte do professor com relação ao aprendiz, o que 

não faz nenhum sentido com relação aos animais. E embora continue presente na 

versão alemã a referência à recompensa e à punição, esta última não precisa ser 

pensada em termos de castigos corporais, do mesmo modo que a recompensa em 

questão não precisa ser interpretada em termos de algo semelhante a torrões de 

açúcar. De fato, a recompensa pode ser pensada como constituindo parte do 

mencionado encorajamento, por exemplo, quando o aluno recebe alguma distinção 

ou elogio por parte do professor. Analogamente, a punição em questão pode ser 

entendida como retirada de tal elogio. De fato, Wittgenstein quer dizer que ensinar 

uma criança por meio do adestramento é muito diferente de treinar um cavalo por 

meio de torrões de açúcar ou esporadas. Pois só se pode adestrar uma criança 

mantendo vivo o interesse dela. E, como veremos a seguir, segundo Wittgenstein, 

só é possível manter vivo o interesse da criança aprendiz mediante o elemento 

lúdico que, por mais paradoxal que possa parecer, estaria presente no 

adestramento, mais exatamente, nos jogos de linguagem em que uma criança é 

adestrada.  

                                                             
14

 No que segue, citaremos passagens do Brown Book em português, traduzidas da versão alemã 
por meu orientador, a quem mais uma vez agradeço. As páginas entre parênteses remetem à versão 
alemã. 
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Mas por que então Wittgenstein teria escolhido uma palavra tão controversa 

para designar o ensino e aprendizado da linguagem pelas crianças? Buscaremos 

encontrar uma resposta mais detalhada para essa questão ao longo deste capítulo, 

mas é possível adiantar algo a esse respeito já nesta altura. Com efeito, como 

observa Michael Kober (1997, p. 421), inicialmente, Wittgenstein tendeu a equiparar 

o adestramento de seres humanos no aprendizado da linguagem ao que se faz no 

treinamento de animais; porém, depois, mudou de ideia, ou melhor, “nuançou” a sua 

posição. Ainda de acordo com Michael Kober, “[…] training merely means causing 

someone to follow some rules without giving any reasons for these rules” (p. 440). 

Ainda a esse respeito, temos uma passagem no “Zettel” (1989, p. 81), em que 

Wittgenstein diz o seguinte: “Não consigo descrever como (em geral) aplicar regras, 

exceto ensinando-te, adestrando-te a aplicar regras”. Na verdade, Wittgenstein 

hesita em chamar esse processo de “aprendizado condicionante”, preferindo 

chamá-lo de “adestramento”, porque, de acordo com ele, dar justificativas à criança 

sobre o porquê disso se chamar “mão” e aquilo “vermelho” está totalmente fora de 

lugar. As crianças simplesmente têm que absorver isso, quando são criadas dentro 

de uma comunidade de língua portuguesa. “Com efeito, como uma criança poderia 

duvidar imediatamente do que lhe é ensinado? Isso só poderia significar que ela é 

incapaz de aprender certos jogos de linguagem” (2000, p. 283). No mesmo livro, 

temos ainda a seguinte passagem: “A criança aprende, acreditando no adulto. A 

dúvida vem depois da crença” (2000, p. 160). Esta última passagem chama também 

atenção para um elemento importantíssimo na pedagogia wittgensteiniana: a 

questão da autoridade do professor, em quem o aprendiz tem de confiar, sobretudo 

nas fases iniciais do aprendizado. Em suma, ao insistir no papel do adestramento na 

aquisição de uma língua, Wittgenstein quer dizer que não há outra maneira de 

aprendê-la senão sendo justamente adestrado ou treinado, sem questionamento e 

sem pedir justificativas, a observar e a seguir determinadas regras.  

É interessante situar brevemente o tema geral da obra “Sobre a certeza” 

(2000), do qual algumas passagens foram citadas acima. O livro trata da questão da 

existência do mundo externo. Wittgenstein desenvolve no livro uma crítica ao 

filósofo Bertrand Russell, que desenvolveu provas da existência do mundo externo. 

E uma das teses que perpassam o que viria a ser o último livro de Wittgenstein é 

justamente a de que há coisas que são simplesmente ensinadas e aprendidas, e 
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sobre as quais, pelo menos na fase de aprendizado, não é possível questionar; por 

exemplo, que o mundo externo existe.  

Desse modo, segundo Wittgenstein (2000), tanto a dúvida quanto qualquer 

tentativa de prova da existência do mundo externo não fariam sentido, porque a 

crença na existência do mundo externo constitui o quadro categorial, no interior do 

qual nós todos somos inseridos desde o começo. Esse quadro categorial é condição 

de possibilidade de posteriormente virmos a colocar dúvidas particulares sobre, por 

exemplo, a existência do monstro do lago Ness, entre outros. Analogamente, não 

faz sentido a criança ficar perguntando por que livro se chama “livro”: é assim 

porque é assim. A criança é inserida em certas práticas que constituem futuramente 

a base de formulação de qualquer dúvida. Por exemplo, para duvidar se há um livro 

aqui fora, eu não posso duvidar de que isso se chama livro, ou do que significa 

“fora”. Desse modo, há certos conceitos que formam o quadro categorial que, 

posteriormente, permite formular dúvidas com sentido. Mas não faz sentido duvidar 

desse próprio quadro categorial e do significado das palavras que formulam tais 

dúvidas. Isso está bem em linha com as observações feitas nas “Investigações” 

sobre o ensino ostensivo, de acordo com as quais a criança não faz perguntas, mas 

simplesmente observa e procura imitar. 

Também em linha com tudo isso, temos a seguinte passagem: “[...] a origem 

e a forma primitiva do jogo de linguagem é uma reação; apenas a partir dessa 

reação é que formas de reação mais complexas se desenvolvem. A linguagem, eu 

gostaria de dizer, é um refinamento [...] no começo era a ação (deed)” 

(KOBER,1997 p. 421). Em outras palavras, ao sermos iniciados no aprendizado de 

uma linguagem, nós simplesmente agimos e reagimos ao ensino das palavras, sem 

sequer termos como pedir razões ou justificações.  

Assim, diferentemente do que se pode depreender da versão inglesa do 

“Brown Book”, na versão alemã, o termo “adestramento” não é usado por 

Wittgenstein para nos fazer pensar no treinamento de animais, como cães e 

cavalos, como se as crianças fossem meramente treinadas por comandos 

energicamente repetidos acompanhados de ameaças ou recompensas físicas. 

Contudo, a partir da consideração de outras passagens, os intérpretes são 

unânimes em dizer que Wittgenstein concebe o ensino e a aprendizagem da 

linguagem segundo o modelo de drills, na forma de repetições mecânicas do que 

está sendo ensinado. Na verdade, pelo menos em uma passagem do “Blue Book, o 
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próprio Wittgenstein (2008) escreve: “The teaching is a drill” (p. 12), referindo-se 

explicitamente ao modo de ensino da linguagem como se constituindo numa 

espécie de drill.  

Mas o que exatamente seriam os drills? Quais as suas funções? Além disso, 

por que Wittgenstein levantou a hipótese de um processo de ensino e aprendizagem 

apoiado neste modelo pedagógico que utiliza as repetições, consideradas, por 

muitos, cansativa, e a automatização de modelos fornecidos? 

Wittgenstein concebe o ensino e aprendizagem da linguagem numa forma de 

aprendizado mecânico, na qual o aluno internaliza noções e estruturas 

fundamentais ao seu aprendizado e desenvolvimento. O próprio Wittgenstein (1992, 

p. 10) alerta para esse tipo de treinamento em uma de suas passagens: “De fato, 

encontrar-se-á um exercício ainda mais simples: a criança repete palavras que o 

professor pronuncia”. 

Aqui, Wittgenstein (1992) chama a atenção para a maneira pela qual uma 

criança seria introduzida na linguagem dos construtores (1992, §2) e aprenderia a 

usá-la: “sendo treinada pelos adultos a usá-la” (1992, p. 9). Dessa maneira, o 

adulto, um instrutor, mestre, professor, forneceria modelos específicos e corretos de 

lições a serem aprendidas pela criança, cuja reação norteará todo o processo. 

Assim, como veremos mais adiante, é por meio da reação da criança que o 

professor tem parâmetros para dar seguimento, ou não, aos drills, tornando-os mais 

complexos, ou não. 

 Que são, portanto, os drills? Basicamente, trata-se de uma estratégia de 

ensino baseada no fornecimento de um modelo (uma frase correta da língua 

ensinada, por exemplo) para o aluno repetir diversas vezes. Neste caso, o aluno 

deveria repetir o modelo corretamente, recebendo, dessa forma, uma recompensa 

do professor, um elogio, por exemplo. Esse procedimento seria repetido frase a 

frase, sempre da mais simples para a mais complexa, até a total internalização e 

mecanização do modelo por parte do aluno, quando este já seria capaz de repetir a 

sentença automaticamente, ou seja, “sem parar para pensar”. 

O drill eram a estratégia principal do Método Audiolingual, criado na década 

de 195015. Esse método apareceu durante a Segunda Guerra Mundial, quando o 

exército americano confrontou-se com a necessidade de falantes fluentes em várias 

                                                             
15

 É interessante perceber que Wittgenstein faz referência ao drill no Blue Book, escrito na década de 
1930, antes da Segunda Guerra. 
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línguas estrangeiras. Para produzir falantes de outras línguas da maneira mais 

rápida possível, foram criados cursos de línguas especialmente para o exército 

americano. Este método era baseado principalmente na língua oral, desenvolvendo, 

assim, a oralidade dos novos falantes. Esta nova metodologia foi inicialmente 

chamada de “The Army Method” (ou o “Método do Exército”). 

Segundo Katharine Dunham Maciel (2012), 

 
Com a entrada dos EUA na Segunda Guerra, o exército criou um 
programa de treinamento linguístico e fechou convênio com 
universidades. O objetivo era a proficiência em conversação, pois 
durante muitos anos o ensino americano foi baseado no ensino de 
leitura (p. 6). 
 

Quanto ao caráter comportamental de aprendizagem, que fundamenta o 

Audiolinguismo, acredita-se que aprender é adquirir um novo hábito, o que é 

promovido por meio de um processo mecânico de repetição, caracterizado pela 

tríade estímulo-resposta-reforço (VIEIRA-ABRAHÃO, 1992). Dessa maneira, os 

procedimentos de ensino abordam uma grande variedade de jogos que enfatizam a 

pronúncia, os diálogos memorizados e os drills, o que levaria, consequentemente, à 

aquisição de comportamentos automáticos por parte do aluno. 

O método Audiolingual, essencialmente antimentalista, está, portanto, 

fundamentado em leis behavioristas de aprendizagem, que orientam os princípios 

do método referido (VIEIRA-ABRAHÃO, 1992), sendo elas: 

 A Lei Fundamental da Contiguidade: estabelece que, quando duas 

experiências ocorrem simultaneamente, o resultado de uma incidirá sobre a 

outra; 

 A Lei do Exercício: afirma que uma resposta é tanto melhor aprendida e 

memorizada quanto mais frequentemente for praticada; 

 A Lei da Intensidade: afirma que uma resposta é tanto melhor aprendida e 

memorizada quanto mais intensamente for praticada; 

 A Lei da Assimilação: declara que condições estimuladoras do passado 

induzem a respostas semelhantes em condições estimuladoras no presente; 

e 

 A Lei do Efeito: estabelece que toda resposta que vem acompanhada de uma 

situação satisfatória é reforçada; em contrapartida, toda resposta que gera 

uma resposta insatisfatória é evitada. 
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No Audiolinguismo, o papel do professor é basicamente central e ativo, 

controlando a aprendizagem e corrigindo os alunos, já que o erro é visto como uma 

ocorrência negativa na formação dos hábitos linguísticos ideais.  

As interações em sala de aula, portanto, ocorrem quase sempre entre 

professor e aluno, havendo alguma ocorrência de interação aluno-aluno, porém, 

dirigida pelo professor. Assim, o aprendiz desempenha um papel reativo, isto é, 

responde aos estímulos fornecidos pelo professor, executando tarefas 

mecanicamente, até que seja levado a uma automatização. 

O professor seria, então, responsável por proporcionar aos alunos um modelo 

a ser apreendido, além de dirigir e controlar seu aprendizado de forma facilitadora. 

Suas principais técnicas são, segundo Larsen-Freeman (1986): 

 Memorização de diálogos; 

 Conversação em pares; 

 Dramatização de diálogos memorizados; 

 Memorização de frases longas parte por parte; 

 Jogos de repetição (para memorizar estruturas ou vocabulário); 

 Jogos de pergunta-resposta (para praticar estruturas); 

 Jogos de completar diálogos; 

 Jogo de construção de frases a partir de pistas (palavras) dadas; 

 Jogo de transformação de frases negativas em afirmativas, etc.; e 

 Jogos para diferenciar palavras parecidas (sheep/ ship). 

Com efeito, a língua passou a ser ensinada por meio da repetição (drill) dos 

modelos básicos de sentença, que eram memorizados pelos alunos através da 

repetição e do estímulo-resposta.  

A grande ênfase seria nas estruturas linguísticas: os diálogos apresentam 

estruturas e vocabulário para serem apreendidos por imitação e repetição. Neste 

caso, apresenta-se o diálogo em frases, os alunos repetem individualmente e em 

coro, o diálogo é memorizado, depois são selecionados alguns modelos de 

sentença e trabalha-se em cima disso por meio da repetição dos drills.  

Considera-se, dessa forma, que o aluno aprende uma língua pela prática, e 

não por meio de explicações. Assim, seu aprendizado se dará por meio do 

condicionamento e da formação de novos hábitos, os quais são ensinados por meio 
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dos drills, havendo pouquíssima explicação gramatical. O vocabulário é limitado e 

“apreendido” somente em um contexto determinado.  

Assim, normas gramaticais deveriam ser aprendidas de maneira indutiva e 

com o auxílio de exercícios direcionados (drills), conforme defendido por Hockett 

(1959 apud RICHARDS; RODGERS, 1986 p. 46): “It is these basic patterns that 

constitute the learner‟s task. They require drill, drill, and more drill, and only enough 

vocabulary to make such drills possible”. 

Vemos, portanto, uma estreita ligação entre o uso dos drills (exercícios do 

método audiolingual), e o modelo de adestramento proposto por Wittgenstein na 

forma de simulações de aprendizado da língua materna, onde o papel do professor 

seria fundamental no processo de ensino e aprendizagem, controlando o processo, 

de forma fornecer modelos corretos, localizando e corrigindo os erros. 

Em seu Brown Book (1992), Wittgenstein nos convida a pensar em uma 

linguagem mais simples do que a nossa, cuja função seria o entendimento entre o 

pedreiro e seu aprendiz. Chamaremos de “linguagem dos construtores”16 esse 

sistema de linguagem sobre o qual Wittgenstein se debruça para refletir o modo 

como o aprendiz é educado a usar certas palavras. Assim, lemos: 

 

Imaginem tal linguagem: 1). A sua função é a comunicação entre um 
pedreiro A e o seu aprendiz B. B tem de entregar a A pedras para a 
construção. Há cubos, tijolos, lajes, vigas e colunas. A linguagem 
consiste nas palavras „cubo‟, „tijolo‟, „laje‟, „coluna‟. A grita uma 
destas palavras, e B traz-lhe uma pedra de certa forma. Imaginemos 
uma sociedade na qual este é o único sistema de linguagem. 
(WITTGENSTEIN, 1992, p. 9). 

 

É importante chamar a atenção do leitor para essa passagem, na qual 

Wittgenstein (1992) nos leva a imaginar uma espécie de tribo de construtores. Toda 

a linguagem usada pela tribo se resume a alguns poucos substantivos, como “cubo” 

e “tijolo”, ou seja, palavras ligadas diretamente à sua função dentro desta 

sociedade: construir. Vemos, portanto, que se trata de uma linguagem muito 

                                                             
16

 A chamada “linguagem dos construtores” do “Brown Book” (1992), nós a encontramos como 
“Linguagem I” no mesmo. No entanto, este mesmo sistema de comunicação é encontrado nas 
“Investigações Filosóficas” (1999) definido como “Linguagem 2”. É o mesmo sistema de 
comunicação, mais simples que o nosso. Apenas, citado de maneiras diferentes nas publicações 
acima. É que, na realidade, o Brown Book é uma “preparação” para o que viria a ser, posteriormente, 
a grande e genial obra de Wittgenstein, suas “Investigações Filosóficas”. Essa nota se faz 
necessária, na medida em que no decurso do trabalho, aparecerá citada a “linguagem dos 
construtores” das duas formas apresentadas acima, o que poderia levar o leitor a um erro de 
interpretação. 
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simples, primitiva, composta por poucas palavras; mas não incompleta. Segundo 

Wittgenstein (1999, p. 29), essa seria “toda a linguagem de um povo”. Seria 

completa para as necessidades daquela determinada tribo, ou seja, pegar objetos 

de construção. As crianças dessa tribo seriam educadas para reagir dessa forma, 

ou seja, pegar objetos quando ouvissem a palavra correspondente. Mas de que 

maneira elas seriam educadas para tal reação?  

Na sequência, Wittgenstein (1992) analisa o modo como uma criança é 

educada a usar essas palavras: “A criança aprende esta linguagem sendo 

adestrada pelos adultos a usá-la [...] parte deste adestramento consiste em apontar 

para uma pedra de construção, dirigir a atenção da criança para ela pronunciar uma 

palavra [...]” (p. 9). 

A respeito desse tema, em outra passagem, Wittgenstein diz: “Uma parte 

importante desse adestramento consistirá no fato de que quem ensina mostra os 

objetos, chama a atenção da criança para eles, pronunciando então uma palavra, 

por exemplo, a palavra „lajota‟, exibindo essa forma” (1999, p. 29). 

Vimos, portanto, que a criança é adestrada, por meio dos drills de “apontar e 

dizer o nome”, a reagir de um modo específico aos comandos dados pelo construtor 

A: quando A grita uma palavra, B traz-lhe a pedra correspondente ao nome gritado 

por A, porque ela foi treinada para reagir dessa forma. E reage da forma esperada 

porque, em seu treino, ela recebeu o modelo correto como referência e, além disso, 

o trecho citado pelo autor não deixa claro, mas nós podemos inferir, ela pôde ser 

corrigida ao não reagir da maneira esperada pelo professor. 

Vimos, além disso, que, como Wittgenstein bem afirmou, os drills de “apontar 

e dizer o nome” são parte importante desse adestramento. Assim, a criança só 

reage de tal e tal forma porque ela passou por um processo educativo específico, 

que a capacitou a reagir da maneira esperada, ou seja, se ela não tivesse sido 

adestrada no uso das palavras da “linguagem dos construtores”, dificilmente ela 

reagiria da maneira esperada, pegando o objeto pedido. Possivelmente, ao ouvir a 

palavra “lajota”, por exemplo, ela ficaria parada “contemplando” a imagem da lajota 

que veio à sua mente. Porém, o objetivo do uso da linguagem dos construtores não 

é contemplar imagens mentais, e, sim,  pegar o objeto que o construtor A pediu: 
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Podemos nos representar que a linguagem § 217 é toda a linguagem 
de A e B; na verdade, toda a linguagem de um povo. As crianças 
são educadas para executar essas atividades, para usar essas 
palavras ao executá-las, e para reagir assim às palavras dos outros 
(1999, p. 29). 

 

Vemos, dessa maneira, que os drills capacitaram a criança a reagir de acordo 

com os comandos dados pelo construtor A. Dito de outra maneira, a garantia que 

Wittgenstein (1999) tem e nos oferece de que a criança aprendeu é o fato de o 

aprendiz B reagir do modo esperado, pegando o objeto correspondente ao comando 

do construtor A. Podemos notar que os drills, neste caso, contribuíram efetivamente 

para que a criança fosse educada dentro da “linguagem I”. 

Com efeito, como vimos acima, é o próprio Wittgenstein que chama de drill o 

modo pelo qual ensinamos o uso de algumas palavras às crianças. Por exemplo, o 

uso da palavra “amarelo”: 

 

The teaching is a drill. This drill causes us to associate a yellow 
image, yellow things, with a word “yellow”. Thus when I gave the 
order “Choose a yellow ball from this bag” the word “yellow” might 
have brought up a yellow image, or a feeling of recognition when the 
person‟s eye fell on the yellow ball. The drill of teaching could in this 
case be said to have built up a physical mechanism (1958a, p. 12). 

 

Wittgenstein constata que o aprendizado se dá por meio dos drills após 

simular diversas situações de aprendizado envolvendo os exercícios específicos de 

repetição. Neste, especificamente, que trata do uso da palavra “amarelo”, o 

estudioso, contrariando uma tradição platônica, não simula uma situação na qual o 

aprendiz é levado a imaginar, ou idealizar, uma cor amarela em sua mente.  Ao 

invés disso, Wittgenstein sustenta que os mestres “[...] teach someone the use of 

the word “yellow” by repeatedly pointing to a yellow patch and pronouncing the word” 

(1958a, p. 11). 

Assim, com professor apontando para coisas amarelas (manchas, objetos...) 

à frente do aprendiz e pronunciando a palavra “amarelo”, é que o aprendiz é capaz 

de introjetar o sentido de “amarelo”, e não simplesmente “idealizando” (ou 

imaginando) uma cor amarela em sua mente. Neste caso, o professor chama a 

atenção do aprendiz, repetidas vezes, para coisas amarelas. Foi este drill que 

                                                             
17

 A “linguagem §2” das “Investigações Filosóficas” é exatamente a mesma “linguagem 1” do “Brown  
Book”. 
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permitiu à criança aprender o sentido da palavra “amarelo”: ao ter sua atenção 

dirigida para objetos amarelos e sendo encorajado a repetir o nome “amarelo”. É 

assim que a criança aprende seu uso:  

 

On another occasion I make him apply what He has learnt by giving 
him the order, “choose a yellow ball out of this bag”. What was it that 
happened when he obeyed my order? I say “possibly just this: he 
heard my words and took a yellow ball from the bag”  (1958a, p. 11). 

 

A certeza que nós temos de que a criança aprendeu o uso da palavra 

“amarelo” consiste no fato de que ela obedeceu ao comando dado para pegar uma 

bola amarela do saco. Do contrário, ou seja, se ela não tivesse compreendido o 

sentido de amarelo, ela tiraria uma bola de outra cor qualquer do saco. Porém, o 

que vimos foi uma constatação prática de que o aprendizado por meio dos drills se 

efetivou: ao ouvir as palavras do mestre, a criança agiu conforme o aprendizado 

através dos drills, pegando uma bola “amarela”. 

Fundamentalmente, é importante nos atermos aqui à ideia de que nos 

estádios fundamentais do aprendizado há níveis que devem ser mecanizados, 

automatizados, o que poderia parecer um processo enfadonho e cansativo, até 

mesmo desestimulante. Porém, o adestramento wittgensteiniano não exclui do 

processo de automatização o aspecto lúdico dos drills. Seria, na verdade, um 

treinamento que envolve diversão e entretenimento, realizado por meio dos jogos, o 

que nos afasta da ideia do drill como um processo “chato”. Com efeito, o drill seria 

mais um jogo de linguagem onde a criança não passa por um processo mental de 

compreensão de algo, mas internaliza, introjeta, as estruturas. 

Com efeito, as situações envolvendo os drills simuladas por Wittgenstein 

respeitam o desenvolvimento cognitivo/comportamental do aprendiz. O ensino é 

realizado com base nas reações do aluno, as quais demonstram ter ocorrido, ou 

não, o entendimento entre aluno e mestre. Dessa maneira, Wittgenstein inicia suas 

reflexões simulando situações de aprendizado envolvendo linguagens muito 

simples, como a da sociedade dos construtores, que só utilizava substantivos, como 

lajota, viga, coluna. A partir da linguagem dos construtores, o filósofo simula 

situações um pouco mais complexas de ensino, introduzindo, por exemplo, o ensino 

de cores (visto no exemplo anterior), números (como veremos no exemplo 
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seguinte), dêiticos, até alcançar etapas que envolvem totalidades sintéticas mais 

complexas. 

Nesse sentido, podemos ver em outra passagem que Wittgenstein simula o 

aprendizado dos numerais também por meio dos drills, levando em consideração o 

aspecto da memorização: 

 
Examinemos agora uma extensão da linguagem I. O aprendiz sabe 
de cor a série de palavras de um a dez. ao ser-lhe dada a ordem 
“cinco lajes!”, dirige-se para o local onde as lajes estão guardadas, 
diz o número de um a cinco e, à medida que os diz, tira uma laje por 
cada número, e leva-os ao pedreiro. Aqui, ambos os intervenientes 
usam a linguagem falando. Aprender de cor os numerais será uma 
das características essenciais da aprendizagem desta linguagem. O 
uso de numerais será de novo ensinado demonstrativamente. Mas, 

neste caso, a mesma palavra, por exemplo “três”, será ensinada 
apontando quer para lajes, quer para tijolos, ou colunas, etc. e por 
outro lado, diferentes numerais serão ensinados apontando para 
grupos de pedras da mesma forma (1992, p. 12). 

 

Podemos observar, no exemplo acima, o aspecto comportamental da 

aprendizagem, em que a criança exibe uma resposta quando lhe são pedidas as 

cinco lajes: ela não titubeia, não para imaginar cinco lajes. Basicamente, a criança 

tem uma reação comportamental diante do pedido: dirige-se ao local e apanha as 

lajes. Note que este drill envolve os aspectos de memorização (o aprendiz sabia de 

cor) e repetição (o pedido seria refeito, apenas mudando a quantidade ou o objeto). 

Assim como no Audiolinguismo, é apenas a partir da reação esperada como 

resposta a esse drill que formas mais complicadas de aprendizagem se 

desenvolvem. Dito mais uma vez, o aprendizado depende da reação ao aprendiz. 

É claro que as situações de drills simuladas por Wittgenstein não devem nos 

trazer à mente um tipo de treinamento animal, como se as crianças fossem 

treinadas por comandos energicamente repetidos, da mesma forma que é realizado 

com um cachorro. Em lugar disso, as crianças aprendem a seguir regras, sendo aos 

poucos introduzidas em práticas sociais e apreendendo, aos poucos, estruturas 

fundamentais ao seu desenvolvimento cognitivo.  

Há, nos drills de Wittgenstein, o elemento lúdico, que já não existe no 

treinamento de cães, por exemplo. Sabemos que cães, e animais em geral, não têm 

capacidade de se entreterem com atividades. Inclusive, Wittgenstein cita no “Brown 

Book” (1992, p. 14), comenta: “Chamaremos aos sistemas de comunicação como 

1), 2), 3), 4), 5) „jogos de linguagem‟”. Esses jogos de linguagem os quais o autor se 



97 
 

refere são mais ou menos semelhantes ao que na linguagem comum chamamos de 

“jogos”. E é por meio desses jogos que a linguagem materna é ensinada às 

crianças, conservando seu aspecto de ludicidade e entretenimento.  

Noutro momento, Wittgenstein (1999) nos convida a refletir sobre o modo 

como uma criança aprende a escrever, simulando uma situação de aprendizado 

puramente mecânico: 

 

Consideremos agora a seguinte espécie de jogo de linguagem: ao 
comando de A, B deve escrever séries de signos, segundo uma 
determinada lei de formação. - A primeira dessas séries deve ser a 
dos números naturais no sistema decimal. – Como B aprende a 
compreender esse sistema? – Primeiramente, séries de números 
são escritas diante dele e ele é solicitado a copiá-las. (Não se 
espante com “séries de números”; não é empregada aqui 
incorretamente). E aqui há já uma reação normal e uma reação 
anormal daquele que aprende. – Inicialmente, guiaremos talvez sua 
mão para copiar a série de 0 a 9; mas a possibilidade de 
compreensão dependerá do fato de continuar ele a escrever por si 
próprio (p. 72). 

 

Aqui, Wittgenstein (1999) está descrevendo etapas de ensino e 

aprendizagem muito fundamentais da criança, onde deve haver necessariamente a 

mecanização por meio dos drills. Essa mecanização – introjeção – da série dos 

numerais deve ser decorada, por estar na base da compreensão da regra de 

formação do sistema decimal, como uma condição necessária.  

Do fato de o professor “pegar na mão” do aluno e treinar seu movimento 

motor até o momento em que ele começa a executar sozinho, depende de muitas 

repetições, muitos drills. Por outro lado, a criança ainda está longe de ter 

compreendido o que é uma série e, além disso, que há uma regularidade nela. Por 

isso, continua este drill como uma brincadeira de “desenhar garatujas”, escrevendo 

os números aleatoriamente. Neste caso, o professor escreve de novo a série 

correta, tantas vezes quantas forem necessárias, até que o aprendiz tenha um 

insight que há uma regularidade naquela série. 

Com efeito, o aprendiz só pode chegar a esse insight da regra de formação 

porque dominou, por meio do drill, o aspecto motor dos números (condição sine qua 

non para a escrita) e, posteriormente, decorou a ordem certa, ou seja, frases 

totalmente mecânicas e automatizadas. É bem verdade que o drill acompanha o 

estágio de desenvolvimento cognitivo da criança. Assim, ele começa sendo 
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executado de maneira simples e aos poucos seu grau de complexidade vai 

crescendo. 

Segundo Wittgenstein, a importância dos drills se manifesta na medida em 

que o aspecto intelectual da compreensão da regra de formação da série de 

números naturais só foi alcançado porque a criança passou pelo treinamento 

repetidas vezes da escrita, além da memorização da série. 

Portanto, vemos que só se pôde chegar aos níveis mais abstratos do ensino 

e aprendizagem porque os níveis motores e mecânicos mais fundamentais, além da 

memorização, estavam bem fundamentados, mecanizados, automatizados, por 

meio dos drills. 

Sem o auxílio do drill, dificilmente uma criança poderá dominar habilidades 

imprescindíveis no processo de aprendizagem, como por exemplo, a escrita, a 

leitura, além das diversas atividades rotineiras e cotidianas, as quais podem até 

passar despercebidas, como se fossem aprendidas e esgotadas fora dos muros da 

escola, mas são fundamentais para a inserção da criança em uma prática 

linguística. Além disso, podem – e devem – passar pelo treino, pela automatização e 

mecanização, donde chegamos ao ponto em questão desde o início deste trabalho: 

a importância e necessidade do drill no processo de ensino e aprendizagem de uma 

criança. 

Poder-se-ia então alegar que, ainda que talvez seja exagerado assimilar as 

situações de aprendizado concebidas por Wittgenstein ao adestramento de animais, 

contudo, semelhantes drills constituiriam um processo extremamente mecânico e 

difícil de ser aceito como algo pedagogicamente aceitável. 

Contudo, é preciso salientar que Wittgenstein insiste que há um elemento 

lúdico presente na prática de ensino e aprendizado por meio do que ele chama de 

adestramento, o que o torna algo muito distinto de uma repetição monótona e 

mecânica e o deixa ainda mais distante do que ocorre no treinamento de animais. 

Para desenvolver esse ponto, precisamos voltar às passagens iniciais do Brown 

Book. 

Como se trata de uma obra do período de transição para o Wittgenstein da 

segunda fase, não surpreende que encontremos no livro acima mencionado temas, 

argumentos e mesmo passagens muito conhecidos pelos leitores das Investigações. 

Assim, Wittgenstein inicia o “Brown Book” com uma citação de parte daquela 

famosa passagem das Confissões de Santo Agostinho, de onde, conforme o filósofo 
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austríaco, poderíamos extrair o paradigma do que tradicionalmente se pensou ser a 

essência ou natureza da linguagem humana, a saber: as palavras seriam 

essencialmente nomes de objetos e frases inteiras não passariam de nomes ligados 

entre si descrevendo objetos em ligação.  

Wittgenstein faz ver que pretender descrever a essência da linguagem 

humana exclusivamente por meio da função de nomear, deixando de lado a imensa 

variedade e diversidade de funções que as palavras são chamadas a cumprir – 

seria o mesmo que pretender ensinar a alguém como se joga xadrez, deixando de 

lado a função dos peões nesse jogo. Wittgenstein alerta que seria bem possível 

conceber um jogo semelhante ao xadrez que não incluísse os peões; só não seria o 

“nosso” xadrez, mas um jogo mais simples que ele. Analogamente, poder-se-ia 

conceber uma linguagem para a qual seria válida a descrição fornecida por 

Agostinho; só não seria a “nossa” linguagem, mas uma linguagem mais simples que 

a nossa, possivelmente, uma linguagem somente composta de substantivos. Em 

seguida, tal como vai proceder mais tarde, nas “Investigações”, Wittgenstein 

apresenta o que veio a se tornar o famoso exemplo da linguagem de construtores, 

uma linguagem bem mais simples que a nossa, para a qual a concepção 

agostiniana da linguagem poderia ser válida. Entretanto, que sejam jogos de 

linguagem o que se ensina a uma criança quando ela se introduz numa simples 

linguagem de construtores é uma tese que já havia sido antecipada por Wittgenstein 

justamente na comparação entre a linguagem e o jogo de xadrez, e que é 

aprofundada por ele mediante a simulação de situações de aprendizado de 

diferentes palavras e expressões. Em todas essas situações, Wittgenstein se refere 

ao fato da criança estar sendo adestrada nos jogos de linguagem com nomes (de 

pedras de construção), com numerais (aprendendo a contar as pedras usadas para 

construção), e com nomes de cores (das diferentes pedras usadas para construção) 

Por ocasião da simulação do aprendizado dos numerais, Wittgenstein (1992) faz a 

seguinte interessante observação:  
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Gostaria de chamar de “jogos de linguagem” os sistemas de 
entendimento mútuo dos meus exemplos 1-6 [as situações de 
aprendizado dos diferentes tipos de palavras que nomeiam pedras 
usadas para construção - C.F.]. Eles são mais ou menos 
semelhantes ao que na vida comum chamamos de jogos. É por meio 
desses jogos de linguagem que as crianças aprendem a língua 
materna, e aqui eles talvez tenham o mesmo caráter de 
entretenimento (den unterhaltenden Charakter) dos jogos (p. 25).    

 

Segundo Wittgenstein, esses jogos de linguagem constituem sistemas de 

comunicação ou de entendimento mútuo muito semelhantes aos jogos com os quais 

crianças se divertem na vida quotidiana. Assim, não surpreende que ele afirme que 

o elemento lúdico normalmente presente em todo jogo também acompanhe o 

processo de adestramento da criança nos diferentes jogos de linguagem. Nas 

Investigações (1999, p. 36), vemos essa ideia reaparecer pelo menos mais uma 

vez. Numa passagem em que desenvolve sua crítica à concepção agostiniana da 

linguagem, segundo a qual dar nome às coisas seria algo muito natural, 

Wittgenstein mostra que dar nome às coisas é algo que tem de ser aprendido, ou 

melhor, é um jogo de linguagem específico, no qual temos de ser primeiramente 

adestrados na mais tenra infância. O fato de Wittgenstein julgar que o adestramento 

no jogo de linguagem do nomear seja acompanhado do componente lúdico ou de 

entretenimento é algo que pode ser visto no uso que, segundo o autor, a criança faz 

desse jogo depois de tê-lo aprendido: “E há também um jogo de linguagem: inventar 

um nome para algo. Portanto, dizer: “Isto se chama [...] e então empregar o novo 

nome. (Assim as crianças denominam, por exemplo, suas bonecas e falam então 

delas, e para elas.) [...]” (p. 37). 

De volta ao “Brown Book”, vemos Wittgenstein (1992) estender também ao 

ensino formal e metódico nas escolas essa ideia de que as crianças são adestradas 

em jogos de linguagem quando aprendem informalmente e sem método sua língua 

materna. “Quando aprendemos linguagens técnicas especiais na escola, como o 

uso de diagramas e de tabelas, geometria descritiva, simbolismo quimico, etc., 

aprendemos mais jogos de linguagem” (p. 121).  

De acordo com o que foi exposto acima, poderíamos perfeitamente concluir 

que Wittgenstein pensa que aquele caráter lúdico ou de entretenimento acompanhe, 

ou, talvez, devesse acompanhar o adestramento nesses jogos de linguagem técnica 

que aprendemos no ensino formal da escola.    
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Sem dúvida, é de se esperar que surpreenda a muitos a tese wittgensteiniana 

do caráter lúdico ou de entretenimento que acompanharia o adestramento das 

crianças seja no aprendizado informal da língua materna, seja no aprendizado de 

um vocabulário técnico no ensino formal da escola. Do mesmo modo, deverá 

surpreender ainda mais a tese segundo a qual o adestramento, na concepção 

wittgensteiniana, possa ter como resultado a autonomia do aprendiz. De fato, isso 

parecerá estar completamente em oposição ao que se poderia depreender do que 

foi dito até aqui. Pois, se, como foi dito, Wittgenstein faz questão de usar a palavra 

“adestramento” para acentuar que inevitavelmente há estádios no ensino da 

linguagem em que o aprendiz simplesmente absorve o que é ensinado, sem 

questionar ou pedir justificativas, como é que tal processo poderia levar a algo 

assim como autonomia do aprendiz? Em suma, não parece ser, na melhor das 

hipóteses, paradoxal, quando não claramente falso, pretender que se possa 

adestrar para a autonomia? Para mostrar a plausibilidade dessa tese 

wittgensteiniana precisamos desenvolver alguns pontos importantes presentes tanto 

no Brown Book quanto nas Investigações.  

Uma das principais contribuições feitas por Wittgenstein para a nossa 

compreensão do significado das palavras – e mesmo dos signos e símbolos em 

geral – está na sua tese, segundo a qual um signo não contém em si mesmo a regra 

de seu uso. Por exemplo, segundo este autor, quando encontramos uma seta 

indicativa de caminho, nós usualmente seguimos a direção dada pela ponta da seta, 

e não a que seria dada pela parte oposta à ponta da seta. Isso nos parece muito 

natural, mas, segundo Wittgenstein, é algo que tem de ser aprendido, ou seja, há 

um jogo de linguagem do seguir a ponta da seta, ao invés de seguir a outra 

extremidade da mesma, no qual somos desde muito cedo adestrados. Pois não há 

nada na própria seta que determine por si mesmo qual parte dela deve ser seguida, 

como podemos ver no § 85 das “Investigações”:  

 

Uma regra se apresenta como um indicador de direção. – Não 
deixaria nenhuma dúvida sobre o caminho que tenho que seguir? 
Mostra em que direção devo seguir quando passo por ele; se pela 
rua, pelo atalho ou pelos campos? Mas como saber em que sentido 
devo segui-lo: se na direção da mão ou (por exemplo) na oposta? E 
se em lugar de um indicador de direção houvesse uma cadeia 
ininterrupta de indicadores, ou traços de giz no chão, – haveria para 
eles apenas uma interpretação? (1999, p. 59). 
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Outro exemplo que se poderia aduzir a favor da tese de Wittgenstein (1999) é 

o das chaves dos modernos automóveis, nas quais vemos os símbolos de um 

cadeado aberto e de um cadeado fechado18. Qual deles deve ser pressionado para 

abrir as portas? Não há nada nos próprios símbolos que determine o que fazer, que 

determine, como disse Wittgenstein acima, como interpretar os símbolos em 

questão. Com efeito, o cadeado aberto poderia ser perfeitamente interpretado como 

um indicador de que deva ser pressionado quando as portas estiverem abertas, e o 

cadeado fechado interpretado como indicando que deve ser pressionado quando as 

portas estiverem fechadas. Entretanto, aprendemos – ou fomos tão bem adestrados 

a isso a ponto de acharmos que é muito “natural e lógico” – que se deve pressionar 

o símbolo do cadeado aberto quando as portas estiverem fechadas, para abri-las. 

Em suma, a tese de Wittgenstein é, na verdade, muito simples: símbolos e signos 

de um modo geral são instituídos por convenção, não são algo natural, e não há 

nada que impedisse que se convencionasse, por exemplo, seguir a parte oposta à 

ponta da seta. Se fosse esse o caso, passaríamos todos por um adestramento no 

sentido de seguirmos a parte oposta à ponta da seta e terminaríamos por achar isso 

muito “natural e lógico”.       

Ora, tanto no “Brown Book” quanto, mais tarde, nas “Investigações”, 

Wittgenstein simula uma situação em que a criança seria introduzida naquela 

linguagem primitiva de construtores aprendendo a correlacionar numa tabela uma 

palavra de pedra de construção (como “lajota”), com a figura correspondente, como 

podemos ver na seguinte passagem:  

 

Um jogo de linguagem como (2) [ou seja, o das pedras de 
construção – C.F.] é jogado com o auxílio de uma tabela. Os sinais 
que A dá a B são sinais escritos. B tem uma tabela; na primeira 
coluna encontram-se sinais escritos que são usados no jogo; na 
segunda, figuras das formas das pedras de construção. A mostra a 
B um desses sinais escritos; B procura-o na tabela, olha para a 
figura que está no lado oposto correspondente, etc. A tabela é, 
portanto, uma regra, segundo a qual ele se orienta para executar a 
ordem. – Aprende-se a procurar uma figura na tabela por meio de 
adestramento, e uma parte desse adestramento consiste no aluno 
aprender a percorrer a tabela com o dedo horizontalmente, da 
esquerda para a direita; ele aprende, portanto, por assim dizer, a 
traçar uma série de traços horizontais (1992, p. 129).   

 

                                                             
18

 Agradeço ao meu orientador pelo exemplo sugerido. 
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Diferentemente do que pensa a concepção tradicional exemplificada por 

Wittgenstein por meio da referência a Agostinho, mesmo o jogo de linguagem do 

nomear as pedras de construção envolve muito mais do que simplesmente saber 

qual pedra é designada por qual palavra numa tabela. Pois o aprendiz é 

simultaneamente adestrado a correlacionar de uma determinada maneira as 

palavras com as figuras em correspondência, a saber, da esquerda para a direita, e 

talvez também de cima para baixo. E isso não é algo “natural e lógico”, mas é 

convencionalmente estabelecido e tem de ser aprendido. Pois, como se sabe, no 

sistema de escrita árabe e japonês, a ordem é oposta ao do nosso sistema, ou seja, 

as palavras são escritas da direita para a esquerda. Em outras palavras, seria 

perfeitamente concebível uma maneira diferente de correlacionar as palavras com 

as figuras correspondentes, ou seja, uma regra diferente sobre como interpretar 

aquela tabela, como Wittgenstein ilustra com os seguintes exemplos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 2 – Modos de interpretar um tabela 
Fonte: Wittgenstein, 1992, p. 130. 
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A primeira fileira de setas corresponde à regra segundo a qual o aprendiz da 

linguagem de construtores deve correlacionar as palavras que designam as pedras 

de construção com as figuras das pedras correspondentes na tabela em linha reta, 

horizontalmente, da esquerda para a direita. Como foi dito, essa regra que 

determina como proceder na leitura da tabela representada pela primeira série de 

setas não está dada em e pela própria tabela, mas é aprendida pelo aluno no 

momento em que está sendo adestrado a usá-la no jogo de linguagem do nomear. 

As duas outras séries de setas correspondem a possibilidades alternativas de 

regras que também determinariam como ler aquela mesma tabela. Ora, uma vez 

que a própria tabela, como qualquer símbolo ou signo, não contém nela mesma a 

regra que determina como deve ser lida ou interpretada, há um espaço de liberdade 

aberto ao aluno sobre como ler uma tabela ou interpretá-la. No “Brown Book”, 

vemos Wittgenstein sugerindo que o adestramento possa levar o aluno a explorar 

com criatividade19
 essas possibilidades alternativas, produzindo ele mesmo, 

autonomamente, novas tabelas.  “O adestramento no uso da tabela [...] pode vir a 

capacitar o aluno não meramente ao uso de uma determinada tabela, mas a usar e 

a produzir ele próprio novas combinações de signos escritos e figuras” (1992, p. 

131). 

Essas “novas combinações de signos escritos e figuras”, a que se refere 

Wittgenstein, são justamente novas tabelas, contendo novos signos escritos, novas 

figuras e, possivelmente, novas regras de correlação entre signos escritos e figuras. 

E, como veremos na passagem abaixo, o aluno não precisaria ser uma vez mais 

adestrado para usar a nova tabela criada por ele próprio. Na verdade, o 

adestramento original visaria justamente a capacitá-lo a usar tabelas diferentes 

daquelas com base nas quais se dera o aprendizado original, e não, por assim 

dizer, a ficar preso e estagnado no uso das tabelas originais. É preciso reconhecer, 

mais uma vez, que isso tudo é muito diferente do que se pode pretender alcançar 

com o adestramento de animais. Na sequência do texto, Wittgenstein salienta o 

papel do professor nesse processo de adestramento que deve despertar a 

criatividade e autonomia do aluno.  
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O aluno será encorajado a fazer uso das novas figuras e palavras, 
sem que seja preciso repetir o adestramento que fora anteriormente 
feito [por ocasião do adestramento no jogo de linguagem com as 
palavras e figuras de pedras de construção – C.F.]. O encorajamento 
consistirá em auxiliar de certo modo o aluno, em certos gestos de 
aprovação e de desaprovação por parte do professor, em gestos que 
expressem que o aluno deve prosseguir, e coisas semelhantes. 

Pense nos diferentes gestos e movimentos que são feitos para fazer 
com que um cão traga de volta um objeto que foi lançado (1992, p. 
131).  

 

Como fora salientado acima, Wittgenstein sustenta que o professor tem um 

papel muito importante no adestramento de seres humanos, mediante gestos de 

encorajamento e de auxílio, de elogio ou de retirada dele. Esses gestos devem 

estimular o aluno a prosseguir – dessa vez autonomamente e por si mesmo –, 

fazendo aquilo que havia aprendido, no caso, criando e usando novas tabelas. A 

dificuldade que poderia ser apontada na passagem acima – que se encontra 

também na versão alemã – está na referência ao adestramento de cães. Estaria 

Wittgenstein assimilando o adestramento de seres humanos ao de animais? Antes 

de tudo, é preciso observar que a comparação que ele faz com o adestrar um cão a 

trazer um objeto lançado se justifica pelo fato do aluno estar sendo igualmente 

adestrado a trazer determinadas pedras de construção ao ouvir determinadas 

palavras ou ao vê-las escritas correlacionadas com figuras numa tabela. Mas 

Wittgenstein não está, de modo algum, assimilando os dois tipos de adestramento, 

simplesmente porque ele recusa que “[...] sejam da mesma espécie os seres que 

estão sendo adestrados”. Isso é algo que começa a ficar claro na sequência do 

texto.  

 

Mas nem todo animal reagirá a esses gestos [com os quais se 
adestra um cão a trazer um objeto – C.F.], como um cão reage. Um 
gato não compreenderá esses gestos, ou os compreenderá 
erradamente; e isso significa nesse caso simplesmente: o gato não 
irá trazer o objeto. E se a criança não reagir ao nosso 
encorajamento, como não reage um gato ao qual gostaríamos de 
ensinar a trazer objetos, então a criança não conseguirá 
compreender uma explicação; ou antes, a compreensão começará 
justamente com o reagir de uma determinada maneira (1992, p. 
131).  

 

Um gato não reagirá ao adestramento para trazer um objeto que foi lançado 

longe, porque, diferentemente do cão, não é de sua natureza reagir a esse tipo de 
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adestramento. Eis por que não se pode adestrar um gato ou um hamster a fazer 

esse tipo de coisa. Do mesmo modo, segundo Wittgenstein (1999), é da natureza da 

criança (em condições normais) reagir ao adestramento, por exemplo, no ensino 

ostensivo dos nomes das pedras de construção, como vemos no parágrafo 6 das 

“Investigações”:  

 

Uma parte importante desse adestramento consistirá no fato de 
quem ensina mostra os objetos, chama a atenção da criança para 
eles, pronunciando então uma palavra, por exemplo, a palavra 
“lajota”, exibindo essa forma. [...] Digo que formará uma parte 
importante do adestramento, porque isso ocorre entre os homens, e 
não porque não se poderia representar de outro modo (1999, p. 29). 

 

Wittgenstein (1999) quer dizer que o ensino ostensivo das palavras que 

designam pedras de construção só é importante no caso dos seres humanos, 

porque é da natureza deles reagir adequadamente a tal ensino. Mas isso não possui 

nenhuma necessidade lógica, como ele dá a entender no final da citação acima. 

Pois, por exemplo, não é da natureza dos gatos reagir adequadamente a tal ensino. 

Com efeito, diferentemente do que ocorre com as crianças, quando apontamos para 

um objeto, o gato dirige a atenção não para o objeto, mas para o dedo que aponta. 

Nessas circunstâncias, é impossível estabelecer um entendimento entre o professor 

ou instrutor e um gato, já que este não é capaz de reagir da maneira adequada ao 

adestramento pelo ensino ostensivo. O que Wittgenstein (1999) quer dizer é que a 

linguagem humana e a capacidade de aprendê-la são um fato natural, são um fato 

da natureza humana, como podemos ver no parágrafo 25 das “Investigações”: 

 

Diz-se muitas vezes: os animais não falam porque lhes faltam as 
capacidades espirituais. E isso significa: “eles não pensam, por isso, 
não falam”. Mas: eles não falam mesmo. Ou melhor: eles não 
empregam a linguagem – se abstrairmos das mais primitivas formas 
de linguagem. Ordenar, perguntar, contar, tagarelar pertencem à 
história de nossa natureza, assim como andar, comer, beber, jogar  
(p. 36). 

 

Essas considerações permitem lançar luz sobre a concepção wittgensteiniana 

do adestramento e rejeitar algumas noções, geralmente de caráter pejorativo, 

usualmente associadas com esse conceito. De fato, podemos começar a 

compreender por que Wittgenstein (1999) insiste, por exemplo, no componente 

lúdico que deve acompanhar o adestramento nos diferentes jogos de linguagem. 
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Também podemos começar a compreender por que ele espera que o adestramento 

– geralmente considerado como um processo monótono e mecânico – possa levar 

ao desenvolvimento da autonomia por parte do aprendiz. Essas expectativas por 

parte de Wittgenstein não se devem ao procedimento de adestramento em si, mas à 

natureza do aprendiz.  

De fato, podemos encontrar uma passagem no “Brown Book”, na qual o 

próprio Wittgenstein antecipa uma objeção óbvia à sua tese. Depois de haver 

argumentado que não se pode pressupor a existência de pensamento anterior e 

independentemente da aquisição da capacidade da linguagem por parte da criança, 

Wittgenstein simula um diálogo com um possível crítico, ao qual ele imediatamente 

responde.        

 

Pois como poderia uma criança aprender a pensar da maneira que 
eu descrevo esse aprendizado? Pois eu próprio digo que ela é 
“adestrada”? É possível ser adestrado a pensar? Mas o 
pensamento não é o oposto do agir meramente mecânico, e a gente 
não é adestrado justamente para o agir mecânico! – “Você não está 
transformando a criança num papagaio que é adestrado a falar?” – 
Mas pode você então adestrar um papagaio (ou, por exemplo, um 
macaco) a usar uma tabela, a nomear coisas, a contá-las, etc.? 
(1992, p. 152). 

 
Com base no que foi exposto, podemos começar a formar uma ideia mais 

precisa sobre a concepção de adestramento defendida por Wittgenstein. Segundo o 

autor, existem níveis ou camadas do aprendizado que têm que ser mecanizados, 

automatizados e internalizados pela criança. Nesse nível, o papel do docente é vital 

e a sua autoridade inquestionável, pois o aprendiz deve confiar plenamente no 

professor, que detém o conhecimento a ser adquirido pelo primeiro. Entretanto, 

esses estágios fundamentais e basais do aprendizado podem ser lúdicos e 

divertidos, porque, na verdade, são perpassados por jogos de linguagem. Isso tudo 

parece estar muito distante do simples, mecânico e monótono adestramento de 

animais e mesmo do processo de condicionamento behaviorista.  Isso é para ser 

divertido, porque assim se passa com os homens, e não com os animais.  Pois, 

certamente, gatos e cães não se divertem com o treinamento, enquanto estão 

sendo adestrados. Em suma, o adestramento envolve diversão e entretenimento, 

porque assim se passa com seres humanos, é algo inerente à sua natureza e dos 

seus jogos em geral. Analogamente, o adestramento pode despertar a criatividade e 
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a autonomia no aprendiz, porque assim se passa com os seres humanos, é algo 

inerente à sua natureza. Pois, como vimos na passagem acima citada, por mais que 

tentemos e empreguemos o mesmo método de adestramento aplicado aos seres 

humanos, não podemos adestrar um macaco ou um cão a nomear coisas, a usar 

uma tabela, entre outras coisas. Isso mostra o quanto Wittgenstein espera do aluno 

aprendiz: embora o professor tenha um papel muito importante a desempenhar, 

tudo depende do aluno reagir ao ensino da maneira que os seres humanos 

normalmente reagem.    

 

3.3 Adestrar e Educar 

 

Tendo por base a concepção wittgensteiniana do adestramento tal como 

pudemos depreendê-la de uma leitura direta dos seus textos, podemos agora 

proceder a uma exposição do artigo intitulado “Adestrar e Educar” escrito por 

Johannes Giesinger (2008), cujo tema é exatamente o mesmo desta dissertação, o 

que permitirá retirar conclusões importantes para nosso trabalho. Giesinger 

descreve em linhas gerais, com fundamento no filósofo da educação Christopher 

Winch (1995), a respeito do adestramento na educação, de que maneira a prática 

do adestramento, ou treinamento, influencia positivamente o processo educacional e 

a inserção social na vida de uma criança. 

Winch, fundamentado principalmente na filosofia tardia de Wittgenstein, faz 

críticas aos movimentos pedagógicos que valorizam o aprendizado autônomo, 

valorizado pelo fato de ser visto como “independente e descobridor”. 

Winch é enfático ao afirmar que no processo de formação do indivíduo, ou 

seja, da pessoa humana e não de animais, a práxis do adestrar tem importância 

fundamental. Ele parece querer dizer que o adestramento também pode, 

naturalmente, ser realizado em seres humanos. É obvio que ele entende que essa 

afirmação tem uma péssima fama entre os atuais educadores. Como escreve 

Winch, “training has a very bad press amongst most educators”. Isso porque, parece 

uma antítese da educação falar em adestramento, principalmente se este for 

apontado na direção da autonomia. 

Winch acredita que essa rejeição está baseada em primeiro lugar num mal-

entendido relacionado à noção de adestramento e, além disso, porque, num tempo 
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em que professor e aluno se tratam e são tratados como “coleguinhas”, Wittgenstein 

defende que entre eles haja uma relação de autoridade. 

No que se refere ao termo adestramento, acreditamos que Wittgenstein fez 

um uso proposital do mesmo, esperando ser provocativo, porque ele já tinha 

conhecimento das chamadas “modernas” teorias de reformas pedagógicas que na 

própria Áustria, onde ele viveu e foi professor, estavam em prática, e todas elas 

colocavam acento na ideia do aprender por si mesmo.  Com efeito, Wittgenstein 

quis usar, justamente, essa palavra para causar estranhamento entre os 

educadores, porque esse termo, como já dissemos, parece uma antítese da 

educação, soa como um retrocesso. Mais que isso, parece um desrespeito à 

condição humana se referir às etapas do aprendizado como sendo o resultado de 

um adestramento. Isso foi intencional. Wittgenstein sabia a quem ele estava se 

dirigindo, da mesma forma como Piaget também sabia a quem estavam sendo 

dirigidas suas críticas quando as teceu: ao Círculo de Viena, ao qual se inclui 

Wittgenstein.  

No entanto, e isso é fundamental, o adestramento, cuja noção é defendida 

por Wittgenstein, não deve ser confundido com o condicionamento behaviorista.  A 

filosofia da linguagem wittgensteiniana, empírica em sua base, parece estar 

comprometida com o behaviorismo. A começar pelo fato de o behaviorismo supor 

que a criança é uma tabula rasa e Wittgenstein também supõe que a criança é uma 

tábula rasa. No entanto, isso não quer dizer, necessariamente, que o próprio 

adestramento possa ser identificado com o behaviorismo. Isso porque Wittgenstein 

supõe reações autônomas por parte do aprendiz, diferentemente das respostas 

automáticas por parte do aprendiz supostas pelos behavioristas.  

Na realidade, e esse fato é importante para nós, o próprio Winch não tem 

clareza20 da noção de adestramento e faz um uso, ao que nos parece, um pouco 

                                                             
20

 Do mesmo modo que palavra alemã Training, também a palavra inglesa training é mais ampla em 
seu significado que a palavra alemã Abrichtung (adestramento). Em Inglês, training significa 
instrução, educação ou prática, mas, de acordo com o dicionário, pode ser também traduzida por 
abrichten (adestrar). Pensa-se, em particular, no adestramento de animais, por exemplo, na doma de 
cavalos. Os esclarecimentos dados pelo próprio Winch sobre seu próprio uso da palavra training 
permanecem vagos. Ele toma um significado central desse conceito como ponto de partida e escreve 
a respeito: “This core usage is connected to the idea of learning to do something in a confident way. 
The emphasis is more on action than knowledge on the one hand, and on an unhesitating and 
confident action rather than a hesitating and diffident one on the other“ (Winch: The Philosophy of 
Human Learning, ibid, p. 57, grifos no original). Segundo Winch, Abrichtung (adestramento) faz com 
que se executem certas ações com autoconfiança e sem precisar refletir. Mas, com isso, o que é 
caracterizado é o resultado da Abrichtung (do adestramento) é caracterizada, e não o processo. 
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leviano deste termo, enquanto ele a usa para caracterizar o resultado do processo e 

não em que consiste o processo do adestrar. Nós, em contraposição a Winch, já 

obtivemos clareza sobre o próprio conceito de adestramento, fazendo um estudo 

aprofundado de algumas passagens do Livro Marrom.  

Outra razão pela qual a noção de adestramento encontra forte rejeição entre 

os educadores, é o fato de Wittgenstein defender a autoridade máxima do professor 

no processo de ensino/aprendizagem. Não é o caso aqui de considerar a 

transformação da criança em um robô ou um fantoche. Com efeito, a participação 

da criança neste processo é fundamental, na medida em que o adestramento se 

desenvolve mediante às reações da própria criança. Isto quer dizer que a 

participação da criança neste processo é determinante. Porém, essa participação 

não ocorre em detrimento da função do professor. Winch sustenta que a relação 

entre professor e aprendiz deve ser vista como uma “relação de autoridade”. 

Segundo Winch, “[...] a aprendizagem do ser humano é essencialmente 

caracterizada pelo fato de ocorrer no interior de uma relação de autoridade.” Esse 

aspecto é fundamental para a noção de adestramento em Wittgenstein. 

Naturalmente, essa rejeição por partes dos pedagogos à noção de 

adestramento wittgensteiniana estaria fundada numa incompreensão sobre o 

processo de ensino/aprendizagem em uma relação de autoridade, com a existência 

de alguém que ensina e alguém que aprende e, além disso, o segundo estar 

subordinado ao primeiro. Essa é uma crítica direta que fazemos à noção de 

construtivismo, que tenta romper com o estabelecimento dessa hierarquia de 

funções, inutilizando o papel do professor, tornando-o um mediador, um facilitador. 

Em consonância a isso, Winch avalia como uma ilusão perigosa a ideia de uma 

reforma pedagógica do processo de aprendizagem baseado num descobrir 

independente.  

Wittgenstein jamais se pronunciou diretamente sobre questões pedagógicas, 

apesar de ter assumido um posto como professor de escola de ensino fundamental 

da cidade de Trattenbach, na Baixa-Áustria, em 1920, após ter concluído um curso 

de formação de professores. Com efeito, seu principal interesse não estava nos 

conceitos de aprendizagem ou de educação, mas no conceito de significado. No 

                                                                                                                                                                                              
Permanece obscuro quais práticas pedagógicas e didáticas ele subsumiria sob o conceito de 
Abrichtung (adestramento). 
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entanto, segundo Winch, as experiências feitas com a profissão de docente devem 

ter sido uma razão para que ele considerasse questões filosóficas centrais, mais 

tarde, a partir do problema da aprendizagem.  

A atividade docente de Wittgenstein ocorreu num período de reformas 

escolares importantes na recém-fundada República da Áustria. Wittgenstein parece 

ter mantido uma atitude distanciada em relação às ideias do então ministro da 

Educação, Otto Glöckel, inspiradas na reforma pedagógica. Winch afirma que ainda 

que certas ideias da reforma pedagógica tenham influenciado sua prática docente, 

esta última não correspondia de maneira alguma, de acordo com a avaliação de 

Konrad Wünsches,21 à determinante fórmula: “a partir da criança”.  Sabe-se que, 

como professor, Wittgenstein era rígido, controlador e exigente. Ele incentivava os 

alunos inteligentes, mas também lhes deixava pouco espaço livre para processos de 

aprendizagem independentes. 

Em 1926, Wittgenstein abandonou a atividade de ensino, indo logo depois 

(1929) para Cambridge, como filósofo. Nos anos seguintes, surgiu sua segunda 

principal obra, as “Investigações Filosóficas”, que, no entanto, só foi publicada pela 

primeira vez após sua morte. O livro publicado em 1953 começa com uma citação 

de uma passagem do filósofo Agostinho sobre o aprendizado de uma língua. 

Segundo a concepção agostiniana da linguagem, como já vimos, “as palavras 

estariam no lugar de objetos”. Essa concepção é semelhante à que Wittgenstein 

defende no seu “Tractatus”, donde ele depreende que “o significado é o objeto em 

lugar do qual está a palavra”.22 De acordo com isso, segundo Agostinho, a criança 

aprende o significado de uma palavra na medida em que, ao pronunciar a palavra, o 

adulto a relaciona ao objeto que é designado pela palavra. Na sequência do livro, 

Wittgenstein submete essa teoria de aprendizagem e a teoria da linguagem a ela 

associada a uma ampla crítica.  No § 5 aparece pela primeira vez aquele conceito 

que perpassa suas reflexões sobre o problema de aprendizagem, o conceito do 

adestramento: “O ensino da linguagem não é aqui nenhuma explicação, mas um 

adestramento”. 

Winch tenta mostrar, em primeiro lugar, o papel que a noção de 

adestramento assumiu na filosofia de Wittgenstein. Ao fazer isso, ele também põe à 

prova se faz de fato sentido distinguir a práxis do adestramento do condicionamento 
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 Vgl. Wünsche, a.a.O., S. 237. 
22

 Ludwig Wittgenstein: Philosophische Untersuchungen. In: Schriften, Bd. 1, Frankfurt 1969, §1. 
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behaviorista. Em um segundo momento, poderemos discutir, com base nos 

conceitos anteriormente delineados por Winch, até que ponto as ideias básicas 

apresentadas na primeira parte podem ser proveitosas para nossa crítica ao ideário 

construtivista. 

 

3.4 A iniciação em um modo de vida 

 

Paul Smeyers e James Marshall, ao afirmarem que “education can be 

conceived as a dynamic initiation into a „form of life”23, recorreram à ideia 

wittgensteiniana de educação e de formação como iniciação, proposta por Richard 

Peters.24 Para Wittgenstein, educar é mais do que ensinar, explicar. Envolve o 

conceito de iniciação da criança em um contexto social e cultural de aprendizagem: 

social porque, na medida em que a criança aprende, não o faz sozinha, mas com 

outras pessoas; cultural porque ao ser educada, a criança toma parte da tradição 

cultural de uma comunidade, participando da forma de vida dessa comunidade. 

Vemos aqui uma íntima ligação entre os conceitos “forma de vida” e “jogo de 

linguagem”, isto porque, segundo Wittgenstein, “a palavra „jogo de linguagem‟ deve 

enfatizar que falar uma língua é uma atividade ou forma de vida”, ou seja, ao falar 

uma língua, a criança não apenas faz uso de signos lingüísticos, mas utiliza de toda 

uma estrutura social e cultural inserida nesta língua. O ato de falar uma língua está 

inserido em um determinado contexto, na práxis coletiva de uma forma de vida. É 

justamente por isso que a introdução nas práticas coletivas é importante para a 

criança que está se desenvolvendo. 

A esse respeito, Shields esclarece 

                                                             
23

 Paul Smeyers/James Marshall: The Wittgensteinian Frame of Reference and Philosophy of 
Education 
at the End of the Twentieth Century: In: Dies. (Hrsg): Philosophy and Education: Accepting 
Wittgenstein‟s Challenge, Dordrecht 1995, S. 141. 
24

 Richard Peters: Education as Initiation. In: Reginald D. Archambault (Hrsg.): Philosophical Analysis 
and Education, London:1965, S. 87–112. 
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(A)n infant‟s first cries sound almost indistinguishable to us. At first 
we judge the difference between a wet diaper, hunger, sleepiness 
and primal angst less by fine nuances in the infant‟s voice, than by 
what seems most plausible according to our sense of the situation, 
because, given our linguistic competence, we are in a better 
epistemic position to make these distinctions, grasp the nature of the 
problems, and recognize when we err. It is the different kinds of 
responses we make in these different contexts that helps the infant to 
learn to distinguish different sources of distress and to begin to 
communicate them through an ever increasing repertoire of 
sounds.25 

 

Nessa perspectiva, percebemos que o processo de iniciação de uma 

criança tem princípio a partir de seu nascimento. Por exemplo, frente a um bebê que 

chora, os adultos possibilitam que ele desenvolva capacidades de distinção e 

expressão, quando distinguem conceitualmente suas sensações ou sentimentos e 

expressam linguisticamente. É exatamente isso que Wittgenstein compreenderia por 

adestramento, ou seja, a ideia de que a criança é gradativamente inserida em um 

ambiente social e cultural ao ser formada. Contudo, nos exemplos dados pelo 

próprio Wittgenstein, não se fala de bebês que se comunicam por ruídos, mas de 

crianças pequenas que aprendem a falar.26  

Nesse sentido, segundo Wittgenstein, uma criança que está aprendendo a 

falar ainda não é um ser totalmente desenvolvido, que precisaria apenas aprender a 

tornar acessível seu mundo interior a outras pessoas. A criança ainda não dispõe de 

uma linguagem mental, onde só precisasse “protocolar” os elementos a sua volta. 

Ao contrário: é somente com a iniciação na prática linguística que seu mundo 

mental passa por uma diferenciação interna. Para aprender a pensar e falar, a 

criança é gradualmente iniciada numa práxis social, governada, segundo 

Wittgenstein, por regras. A aprendizagem da linguagem pensada por Wittgenstein 

parece não ser a mesma cujo modelo foi descrito por Santo Agostinho, apesar de, 

curiosamente, percebermos a presença do ensino ostensivo nos dois casos. A 

criança de Agostinho parece já ser capaz de pensar, apenas não pode falar, 

necessitando, para isso, da linguagem A criança de Wittgenstein ainda precisa 

aprender a pensar, para depois falar, necessitando, nesse caso, duplamente, da 

linguagem. 

 

                                                             
25

 Shields, a.a.O, S. 171. 
26

 Cf., por exemplo, Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen, a.a.O., §6. 
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3.5 Aprender a seguir uma regra 

 

Há, segundo Wittgenstein, um problema que reside na questão do 

seguimento de uma regra: como uma regra ensina o que devemos fazer em casos 

particulares? Há, neste caso, uma lacuna entre uma regra e seu seguimento, ou 

seja, conhecer uma regra não implica saber agir de acordo com ela. E, como não 

podemos cair em infinitas interpretações de uma regra, chegamos à conclusão de 

que não se pode explicar a uma criança como ela deve agir, sem que ela antes 

tenha passado pelo adestramento.  

Winch comenta que a ideia básica, segundo a qual a constituição do mundo 

mental está acoplada à iniciação numa práxis social, é muitas vezes elucidada da 

seguinte forma, segundo Wittgenstein: uma práxis é caracterizada por ser 

governada por regras. Para poder tomar parte nas práticas coletivas de uma forma 

de vida, é preciso aprender a seguir as regras correspondentes. Mas, com isso, 

coloca-se a questão sobre como a criança pode aprender a seguir as regras: ora, se 

para tomar parte nas práticas coletivas de uma forma de vida, é preciso aprender 

seguir suas regras correspondentes, como uma criança pode aprender a seguir 

regras sem mesmo ter aprendido a falar e pensar? Curiosamente, esse problema é 

apenas de ordem teórica, já que crianças aprendem regras linguísticas e sociais 

geralmente sem esforço. Ou seja, este problema não é um problema para as 

crianças, mas para quem necessita de uma explicação teórica sobre o processo de 

aprendizagem.  

Esse problema resulta da formulação wittgensteiniana a respeito do “seguir 

uma regra”.27 A ideia básica de Wittgenstein é que a partir de uma regra não fica 

claro como ela deve ser aplicada nos casos particulares: “Mas como uma regra 

pode me ensinar o que eu tenho de fazer neste lugar?”.28 Se uma regra por si só 

não determina a sua correta aplicação, então ela tem de ser interpretada. Mas essa 

“interpretação” também tem de ser interpretada. Nesse sentido, nós ajustamos 

“interpretação após interpretação”29. O problema é que “cada interpretação, 

juntamente com o interpretado, fica suspensa no ar; ela não lhe pode servir como 

um apoio. Em outras palavras, as interpretações por si sós não determinam o 
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 Cf., Saul Kripke: Wittgenstein on Rules and Private Language, Cambridge Mass. 1982. 
28

 Wittgenstein: Philosophische Untersuchungen, §198 (grifado no original). 
29

 Ibidem, §201 
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significado”, isso porque elas também têm de ser interpretadas.30 Nesse sentido, 

existe uma lacuna entre a regra e o agir correspondente à mesma, ou seja, 

conhecer uma regra não implica que se saiba como se deve agir de acordo com ela, 

e não se pode fornecer uma interpretação que esclareça a relação entre regra e 

ação. Por isso, não se pode explicar (no sentido intelectual do termo) à criança 

como ela deve agir; isso, para Wittgenstein, não é um processo mental. Por isso 

fala-se do adestramento para ensinar a criança a seguir uma regra. Segundo 

Wittgenstein, não se explica a uma criança como seguir uma regra; ela deve ser 

adestrada a isso.  

Wittgenstein procura esclarecer a questão dando um exemplo de placas 

indicativas. Ele pergunta: “O que a expressão da regra – digamos, uma placa 

indicativa de caminho – tem a ver com as minhas ações? Que tipo de ligação existe 

aí”? Do ponto de vista pedagógico, a resposta que ele dá a si mesmo é digna de 

nota: “Ora, mais ou menos a seguinte: Eu fui adestrado a reagir de uma 

determinada maneira a este sinal, e por isso reajo assim”.31 Assim, quando avisto 

uma placa indicativa de caminho, não é a própria placa que me indica a direção 

correta, e também não é minha interpretação da placa que me faz caminhar na 

direção correta, e, sim, o adestramento pelo qual passei na infância. O que devo 

fazer não me foi explicado, mas fui adestrado para fazê-lo. Sem o processo de 

adestramento, eu permaneceria desconcertado diante da placa indicativa de 

caminho, já que por si mesma ela não porta nenhum significado e eu não posso 

reconhecer em virtude de minha própria racionalidade o seu significado.  

Segundo Winch, sem adestramento, o acesso às formas de vida humana 

permaneceria vedado ao homem. Ele não estaria em condições de participar das 

práticas coletivas guiadas por regras. De acordo com isso, atribui-se a Wittgenstein 

aquela concepção que é defendida de modo semelhante por Winch: o adestramento 

é um elemento indispensável no processo pedagógico.  Em Meredith Williams 

vemos acentuar-se ainda mais essa visão. O modo como se aprende (ou seja, por 

adestramento) é constitutivo do que se aprende: “Learning plays a contitutive role in 

that how we learn is constitutive of what we learn”.32 Isso é muito importante. Com 
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 Ibidem, §198 
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 Ibidem (grifado pelo autor) 
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 Meredith Williams: The Philosophical Significance of Learning in the Later Wittgenstein. In: Dies.: 
Wittgenstein, Mind and Meaning. Towards a Social Conception of Mind, London 1999b, S. 190 
(grifado no original).  Winch não tomou conhecimento da obra de Williams. Contudo, Philip Shields 
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efeito, não é contingente que a criança seja adestrada, porque o modo como se 

aprende é constitutivo daquilo que se aprende. O adestramento se torna, então, 

uma condição necessária, porque, sem ele, a criança não teria aprendido o que 

aprendeu. Assim, um determinado conteúdo não poderia ser ensinado de outra 

maneira, porque o modo como se ensina (através do adestramento) constitui o que 

se aprende, necessariamente. E o que se quer ensinar, neste caso específico? Ser 

introduzido numa prática linguística.  É por isso que o aprendizado representa um 

papel fundamental no fato de que o modo como nós aprendemos é constitutivo do 

que nós aprendemos. Portanto, o comportamento que segue regras não pode ser 

separado do processo que o produziu.  

Entretanto, diz Winch, não só o comportamento da criança aprendiz, 

também o comportamento do adulto é determinado pelo processo de adestramento. 

Quando perguntado pelas razões que estariam na base de seu comportamento 

guiado por regras, o adulto pode remeter para esse adestramento – razões, em 

sentido próprio da palavra, ele não pode indicar. Na realidade, essa tese vale 

especificamente, para o aprendizado da linguagem e não para todas as coisas que 

o professor deve ensinar. Por exemplo, um professor de português deve saber dar 

razões para todas as coisas que ele ensina. No entanto, o nível basal do 

aprendizado da linguagem acontece por meio do adestramento. Suponhamos que 

uma criança tenha dito “eu sabo”, ao invés de “eu sei” e o professor tenha feito a 

correção, dizendo que a maneira correta seria “eu sei” e a criança tenha 

perguntado: porque é assim? Mesmo que o professor tenha dado várias 

explicações, recorrendo aos fundamentos da Língua Portuguesa, chega um 

momento em que se vai dizer simplesmente: é assim porque é assim!  As 

explicações serão meramente históricas. Nesse sentido, não há justificativas; algo 

concreto que justifique o uso do “eu sei”, ao invés do “eu sabo”.  

Com efeito, dizemos que a linguagem é convencional. Por mais que o 

professor de Língua Portuguesa recuasse na história, etimologicamente, chegaria a 

um ponto em que diria: “é assim porque é assim”. Com efeito, se a linguagem no 

fundo é uma convenção, como é que se ensina uma linguagem? Ora, sendo a 

linguagem convencional, então, aprender uma linguagem seria simplesmente ser 

adestrado a um comportamento conforme a regra.  

                                                                                                                                                                                              
(a.a.O.) e Paul Hager (Philosophical Accounts of Learning. In: Educational Philosophy and Theory 37 
(2005), pp. 649-666) fazem referência a ela e com ela concordam. 
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3.6 Adestramento, Condicionamento e Normatividade 

 

O conceito de condicionamento behaviorista parece estar muito ligado ao 

adestramento. Essa é, segundo Winch, uma das objeções contra o adestramento, 

cuja distinção Wittgenstein terá dificuldades para realizar.  

A dificuldade que Wittgenstein encontra para se refere à distinção entre a 

noção de adestramento e condicionamento. De acordo com Wittgenstein, o 

adestramento não pode ser confundido com o condicionamento, porque modos de 

agir linguístico não podem ser produzidos por condicionamento. Wittgenstein 

acredita que o aprendiz condicionado é, no máximo, levado a exibir um 

comportamento desejado, mas, através disso, ele não consegue compreender o 

significado. Isso quer dizer que se pode, por exemplo, através do condicionamento, 

no máximo, fazer com que a criança, vire um “macaco de imitação”. Esse é um 

ponto fundamental. No entanto, essa crítica ao processo de condicionamento 

parece querer dizer que compreender o significado seja um processo mental. 

Nesse sentido, Wittgenstein estaria diante de uma grande dificuldade 

porque, de um lado ele quer marcar a distância da sua concepção de adestramento 

com relação ao condicionamento behaviorista. Mas, por outro lado, ele não quer ir 

tão longe, a ponto de, em sua tentativa de apartar do adestramento o behaviorismo, 

dar a entender que compreender o significado seja um processo mental.  

A tese de Wittgenstein é a seguinte: a criança não necessita de uma 

interpretação mental de uma regra para começar a seguir essa regra, ou seja, 

segundo Wittgenstein, para compreender o significado, não é preciso ser capaz de 

interpretar – interpretar aqui, usado como um ato mental – regras. Wittgenstein não 

é behaviorista, mas, por outro lado, se recusa a aceitar que compreender o 

significado seja um processo mental, que compreender o que é uma regra supõe 

uma interpretação como um processo mental. 

John McDowell salienta  
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When one follows an ordinary sign-post, one is not acting on an 
interpretation. That gives an overly cerebral cast to such routine 
behaviour. Ordinary cases of following sign-posts involve simply 
acting in the way that comes naturally to one in such circumstances, 
in consequence of some training that one underwent in one‟s 
upbringing.33  
 

Em outras palavras, o fato de uma pessoa olhar uma placa e agir de acordo 

com ela é tão rotineiro, que, supor que haja um processo mental envolvido, seria dar 

uma roupagem excessivamente cerebral a algo que é extremamente básico, 

automático.  Por exemplo, se estivéssemos perdidos e pedíssemos uma informação 

a alguém e a pessoa informasse que nós deveríamos seguir, supostamente para 

frente, direto. Se instantes depois, nos deparássemos com uma placa indicando 

para a direita, ou esquerda, não importa. O fato é que, nós poderíamos dizer que 

esse processo é tão automático, que certamente seguiríamos a placa e não a 

informação verbal. É assim porque, em casos comuns e simples como o de “seguir 

uma sinalização”, nós também fomos adestrados para isso. Nós não fomos 

adestrados para interpretar símbolos, porque nenhum símbolo contém nele mesmo 

nenhuma indicação de como deve ser interpretado, de como deve ser usado. Nós 

fomos adestrados para segui-los. 

Porém, segundo McDowell, Wittgenstein, ao tentar evitar uma compreensão 

excessivamente intelectualista do seguir uma regra, corre o risco de fazer o seguir a 

regra parecer ser o resultado de processo puramente mecânico, pelo qual o 

aprendiz seria condicionado, o que abriria precedentes para perguntarem: qual é a 

real diferença, então, entre o adestramento e o condicionamento? 

Ora, o que seria isso então, não sendo um processo puramente 

comportamental, nem essencialmente mental? Em outros termos, a pergunta que se 

faz é a seguinte: haveria uma terceira opção entre o compreender o significado 

como algo puramente comportamental e o compreender o significado como um 

processo mental que pode ser acompanhado de um comportamento (como um 

processo interno, que não pode ser visto)? Wittgenstein precisaria encontrar uma 

terceira via: nem seria um processo mental, nem seria puramente comportamental a 

ponto de o aprendiz ser totalmente condicionado.  

Dentro da perspectiva desta terceira via, não haveria mais lugar para as 

noções de compreensão e de significado. Segundo McDowell, Wittgenstein evitaria 
                                                             
33

 John McDowell: Meaning and Intentionality in Wittgenstein‟s Later Philosophy. In: Ders.: Mind, 
Value, and Reality. Cambridge Mass. 1998, p. 276. 
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perder essas noções recorrendo a expressões como “práxis” 34 ou “costume” 35. Em 

outras palavras, Wittgenstein evita reduzir a compreensão de significado a algo 

puramente comportamental recorrendo a práxis, ou seja, ao pertencimento a um 

costume ou uma prática social: “How can a performance be nothing but „blind‟ 

reaction to a situation, not an attempt to act on an interpretation (...); and be a case 

of going by a rule (...)The answer is: by belonging to a custom (or) practice”.  Mas 

isso resolveria o problema de Wittgenstein? Essa seria, finalmente, a terceira via: o 

pertencer a um costume ou a um a prática social? Contudo, segundo Winch, não se 

encontram em Wittgenstein detalhes mais precisos sobre como se deve 

compreender o conceito de práxis, o qual não é absolutamente empregado com 

frequência nas Investigações Filosóficas.36 Por outro lado, não pretendemos ampliar 

essa discussão, primeiro, porque não é o objetivo deste trabalho encontrar essa 

terceira via em Wittgenstein e também essa discussão, por si só, já daria conta de 

uma tese completa de doutorado. 

Entretanto, Winch afirma que há um amplo consenso sobre o fato de que a 

práxis, no sentido wittgensteiniano, deveria ser compreendida como uma atividade 

normativa.37 Para tal compreensão, Winch considera a leitura que Meredith Williams 

faz sobre normatividade: “„Normativity‟ (...) is restricted to performances, non-verbal 

as well as verbal, that can be judged to be correct or incorrect. Such performances 

can be individuated only by [290] reference to some norm, standard, exemplar, or 

rule”.38 Nesse sentido, as atividades que fariam parte de uma práxis poderiam ser 

avaliadas como certas ou erradas em relação a regras (ou a outros padrões).  

Seriam, portanto, as regras que constituem uma práxis que fornecem o padrão para 

a avaliação de uma ação particular. 

No entanto, uma questão ainda permanece pendente. Como se dá essa 

passagem? Como uma criança que foi adestrada para seguir regras, consegue, 

num segundo momento tomar uma posição diante da regra? Como se passa de um 

processo puramente mecânico para algo da ordem do intelectual?  Em outros 

termos, como, a partir desse processo de adestramento, condicionado a seguir 

regras, se dá o passo decisivo da normatividade, da tomada de posição, 
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Mass. 1998, p. 242. 
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 Williams, a.a.O., S. 193. 



120 
 

compreensão, de avaliação da própria regra? Como isso surge de um mero 

processo de adestramento?  Como se explica o fato de a criança que foi adestrada, 

condicionada, chegar num determinado momento, no qual ela poderá ensinar a 

outra pessoa a regra certa, poderá se auto-corrigir, poderá até fazer juízo de valor? 

Como é possível isso?  

No fundo, o que encontramos aqui é a transposição da velha disputa 

empirismo/racionalismo. O empirismo sempre teve um limite: como é que se 

consegue, a partir de um verdadeiro bombardeio de dados sensíveis, constituir uma 

visão organizada do mundo, algo como o que se chama de conhecimento, se não 

há no sujeito algo que organize esses dados? No fundo é esse nosso problema 

aqui. Esse debate é muito antigo. Portanto se nós não tivermos uma resposta para 

isso, não é de se estranhar. É algo a ser acompanhado, mas não respondido, 

porque extrapola os limites de uma mera dissertação de mestrado. No entanto, 

precisamos ter clareza sobre o assunto.  

Winch prossegue sua investigação comentando que, segundo Williams, a 

avaliação normativa tem início numa pessoa que ensina (master) e que corrige o 

aprendiz (novice).  O professor que domina as habilidades ligadas ao seguir regras 

passa as mesmas para os aprendizes, na medida em que avalia seu modo de 

comportamento como correto ou incorreto, corrigindo quando julgar necessário e, 

com isso, molda o seu comportamento. Essa é uma descrição pedagógica inspirada 

em como Wittgenstein imagina o aprendizado da linguagem. Ele está, nesse caso, 

falando das capacidades e habilidades do professor. Como o professor ensina? 

Com base no modo de reagir do aluno diante da lição, ou seja, depende do modo de 

reagir do aluno. De acordo com a reação do aprendiz, o professor vai corrigindo ou 

não. A etimologia da palavra “corrigir” é interessante: corrigir significa tornar de 

acordo com a regra; significa dizer: “Isso não está conforme a regra”. 

Com efeito, é mediante a apresentação de objetos que se ensina a regra. 

Não se ensina a regra abstratamente, mas pela experiência. Wittgenstein discorda 

de Platão no que se refere ao aprendizado. Por exemplo, como Platão ensinaria o 

significado da palavra “vermelho”? Em última análise, segundo Platão, nós 

ensinamos o vermelho conduzindo a mente do aprendiz para contemplar a ideia 

eterna e universal do vermelho. Essa ideia universal não está aqui. Está num mundo 

inteligível. Wittgenstein, indo de encontro à interpretação de Platão pensa que se 

ensina a palavra “vermelho” assinalando não para a vermelhidão, esse objeto 
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metafísico, a ideia do vermelho em si, mas, apontando para coisas vermelhas e 

coisas não vermelhas e dizendo: “Isso é vermelho”, “Isso não é vermelho”. Em 

suma, mediante a apresentação de exemplos positivos e negativos. Os exemplos 

negativos são importantes porque o campo do predicado vermelho se constitui 

também por aquilo que não é. Portanto, Wittgenstein, contrariamente ao que 

pensava Platão, aponta para as coisas no mundo para ensinar. E, de acordo com a 

reação do aluno a esse ensino, o professor vai corrigindo, ou seja, o professor vai 

balizando o aprendizado do aluno conforme e com o auxílio da regra. Isso é corrigir 

o aluno: conformar sua reação de acordo com a regra ensinada. É mediante o 

ensino ostensivo que se ensina a regra. Não se ensina a regra abstratamente, como 

pensava Platão, mas através da experiência.  

A avaliação normativa é válida, portanto, para o aprendizado, sobretudo de 

atividades práticas. Por exemplo, como se ensina uma criança a modelar barro? Por 

imitação: o mestre mostra como modelar e incentiva o aprendiz dizendo: “agora 

você faz”.  E durante o processo, faz as correções necessárias. É curioso perceber 

que em quase todas as atividades que incluem um tipo de aprendizado, como 

dançar, cozinhar, tocar um instrumento musical, enfim, há um sistema de correção, 

ao passo que na educação, com o advento do ideário construtivista, isso se tornou 

uma prática condenável. Porque, se a educação é algo fundamental na vida do ser 

humano?  

Ao prosseguir na sua explicação sobre o processo de adestramento, 

Williams retoma curiosamente aquela proposta de solução desenvolvida por Sellars 

para dar conta do problema formulado por ele. Ela acolhe a seguinte distinção 

proposta por Sellars: “There are behaviors that conform to rules, behaviors that are 

pattern-governed, and actions that are rule-obeying”.39 Na realidade, Sellars está 

falando de três noções distintas, apesar de não parecer: há comportamentos que se 

conformam a regras, biologicamente estruturados, como o caso de animais na 

dança do acasalamento; há comportamentos que são regulados por padrões, 

culturalmente estruturados, como ocorre com o ensino no caso de aprendizes 

iniciantes; e há as ações que obedecem a regras, como ocorre com as pessoas em 

geral. São bem conhecidos o primeiro e o último elemento dessa distinção: a 

conformidade à regra, puramente externa, é distinguida do seguir a regra de uma 
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maneira consciente e deliberada. Nesse caso, comportamentos que se conformam 

a regras são diferentes das ações que obedecem a regras.  

Nesse sentido, o comportamento de um animal na dança do acasalamento, 

por exemplo, é um comportamento conforme regras, regido por um programa 

biológico. No entanto, esse comportamento é bem diferente de um comportamento 

conforme regras quando essa regra tem que ser representada, ou envolve um 

elemento de consciência, mesmo que essa consciência não seja explícita. Por 

exemplo, quando alguém conversa em português, não fica calculando mentalmente: 

“agora vem o verbo, depois o sujeito”. Embora não haja esse cálculo mental, existe 

a consciência – mesmo que implícita - da regra. Esse último é um comportamento 

muito diferente da dança do acasalamento ou até mesmo de certos 

comportamentos que o ser humano tem enquanto animal mesmo: o comportamento 

que se conforma a regras não é alcançado pelo elemento intelectual. Em outras 

palavras, sendo uma mera conformidade externa, não envolveria consciência. 

Além disso, acompanhando Sellars, Williams chama a atenção para modos 

de comportamento que correspondem a um padrão determinado, sem que o agente 

tenha a intenção de seguir uma regra. Como exemplo, Sellars cita a dança das 

abelhas, como forma de um comportamento governado por padrões e compara o 

aprendizado humano com o comportamento das abelhas, o que nos causa certo 

estranhamento. Em correspondência a isso, escreve Williams (1999b): 

 

What the initiate learner is being trained into are pattern-governed 
behaviors; in other words, behaviors that are performed, because 
they belong to, or contribute to, a complex social pattern but not 
because the agent recognizes a set of rules that may provide an 
abstract description of the pattern (p. 8). 

 

É nesse sentido, portanto, que ocorre o adestramento com alunos iniciantes.  

O aprendiz está sendo adestrado em determinados padrões de comportamento, 

mesmo sem reconhecer, inicialmente, aí um conjunto de regras que poderia 

fornecer uma explicação destes padrões, isso porque esses padrões de 

comportamento pertencem ou contribuem para um padrão social complexo.  

Williams chama atenção, aqui, para a função que a educação desempenha, 

querendo dizer com isso que a educação tem um papel social e não apenas 

individual. O aprendizado da linguagem não é, portanto, abstrato, mas ligado a uma 
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série de padrões normativos, culturalmente estruturados. Os aprendizes iniciantes, 

porém, assim como as abelhas, não seguiriam esses padrões intencionalmente, ou 

seja, com consciência da regra. 

Winch concorda com Jasper Liptow, quando ele afirma que a regra não 

“entra no comportamento regulado por ela”.40 Isso significa dizer, evidentemente, 

que o aluno aprende o comportamento linguístico, mas não precisa apresentar as 

regras de aprendizagem da fala a cada vez que ele fala ou forma frases. Na 

linguagem materna, evidentemente, não se faz necessário representar a regra para 

falar. Aliás, só se fala fluentemente porque não é necessário representar a regra. A 

consciência implícita da regra, porém, está presente.  O aluno que fala, por 

exemplo, “João foi ao mercado” e não “mercado ao foi João”, tem consciência da 

regra sintática, porque foi adestrado a esse uso da língua portuguesa. Se o aluno for 

requisitado a explicar porque a segunda frase está mal construída, ele poderá ter 

dificuldade, mas afirmará com toda a certeza que a frase está errada. 

É por isso que a comparação feita por Sellars nos causa estranhamento. 

Pois os homens são capazes de representa a regra implícita no comportamento 

linguístico exibido, ao passo que uma abelha nunca será capaz de tal feito. As 

abelhas não têm consciência da regra, não se comportam intencionalmente, ou 

seja, por causa da regra. No caso das abelhas, não existe consciência, nem mesmo 

implícita, da regra. As abelhas não reagiriam de uma maneira especificamente 

normativa caso uma ou outra abelha não executasse a dança conforme o padrão. 

Elas não possuem nenhuma consciência do fato de que esse comportamento está 

incorreto. Ao passo que a criança que passou pelo adestramento, mesmo bem 

novinha, por exemplo, aos 2 anos de idade, reagiria a um comportamento que 

fugisse à regra, porque ela já seria capaz de exibir uma reação normativa . Por 

exemplo, se falamos para uma criança “Feira João foi a”, ela imediatamente vai 

estranhar e, conforme o adestramento recebido, vai dizer que esta sentença não 

está correta. Dessa forma, a criança vai reagir e poderá até corrigir o erro.  

O adestramento produz esse resultado, ou seja, a capacidade da criança 

agir conforme a regra e corrigir mediante o padrão correto. A criança já adquire, 

mesmo que de maneira incipiente, a noção da regra, e a reação normativa, porque 

ela foi introduzida a essa regra desde pequena e desenvolveu essa consciência 
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implícita, coisa que jamais encontraríamos nas abelhas. Gesinger observa que ela 

teria até mesmo condições de lidar ludicamente com suas capacidades normativas 

e poderia responder intencionalmente de forma errada a uma pergunta pelo nome 

de um objeto. Por exemplo, se o mestre mostra a ela uma figura de um cão e 

pronuncia a palavra “gato”, ela pode achar que é uma brincadeira e se deixar 

envolver pelo jogo de linguagem. Em outras palavras, ela já dominou tão bem a 

regra, que poderia brincar de acordo com o jogo oferecido.  

Tendo por base o que foi anteriormente exposto sobre o processo de 

adestramento, segundo Wittgenstein, fica claro que nesse processo as crianças não 

são apenas levadas a se comportar em conformidade com um padrão social, mas 

também a perceber como corretos e incorretos os modos de comportamento no 

interior desse padrão, podendo até corrigir um comportamento errado.  

Desse modo, vemos que, em conformidade com nossa polêmica hipótese 

inicial, já nas fases iniciais, o adestramento conduz a criança à autonomia. No 

entanto, não é uma autonomia dada pela natureza por si só. Ao contrário, a criança 

só se torna autônoma porque ela foi adestrada. Ela não se torna autônoma sendo 

criada sozinha, sem regras. Ela é autônoma exatamente porque passou pela regra, 

pelo adestramento. E o adestramento visa justamente chegar a isso: a formação de 

crianças capazes de seguir regras e de exibir uma conduta normativa frente a 

comportamentos incorretos, e não produzir um “robozinho”, ou mesmo um fantoche.  

É justamente nesse ponto que o adestramento se distingue do mero 

condicionamento: diferentemente do condicionamento, que visa produzir uma 

repetição mecânica de um comportamento, o adestramento visa à formação de 

habilidades normativas, ou seja, a capacidade na criança de reagir diante de certos 

comportamentos como corretos ou incorretos. 

Essa reação específica diante de comportamentos incorretos, gostaríamos de 

acrescentar, nossas crianças e jovens deveriam apresentar, mas a experiência 

mostra que eles perderam essa capacidade de reação e normatividade. É por isso 

que nossa discussão levantada a respeito do aspecto da normatividade é 

fundamental no processo educacional. Faz-se necessário resgatar a prática da 

correção, a noção de autoridade, bem como a figura central daquele que exibe um 

comportamento como um padrão, como um modelo e, além disso, a questão da 

responsabilidade que o professor tem ao saber que é um modelo.  
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3.7 Obediência cega  

 

Há que se destacar também o valor da obediência cega, por parte do 

aprendiz, às regras de uma práxis que é estabelecida, necessariamente, no interior 

de uma relação de autoridade. Essa relação de autoridade de fato tem que ser 

estabelecida entre quem ensina e quem aprende.  O professor seria, nesse caso, 

“mestre” em duplo sentido. De um lado, ele é master of a practice no sentido em que 

ele domina uma práxis. De outro lado, exatamente essa circunstância o legitima a 

exercer como mestre autoridade sobre um iniciante. E é apenas quando o aprendiz 

é obediente ao seu mestre, que pode aprender a seguir regras. Só então pode ele 

ser introduzido numa forma de vida.  

Nesse contexto, Williams 41 fala em obediência cega (blind obedience), 

fazendo referência a uma conhecida formulação das Investigações Filosóficas: 

“Quando eu sigo uma regra, eu não escolho. Eu sigo a regra cegamente”.42 De 

acordo com Williams, a primeira proposição daria uma indicação sobre o modo 

como a metáfora da cegueira deveria ser interpretada na segunda proposição. De 

acordo com essa noção, portanto, quando eu sigo uma regra, eu ajo cegamente, no 

sentido de não fazer reflexões ou tomar decisões racionais. Segundo Williams, é da 

experiência cotidiana, que frequentemente seguimos cegamente regras. Essa noção 

é correta até certo ponto, ou seja, somos capazes de seguir regras cegamente, mas 

isso não quer dizer que não sejamos capazes de seguir uma regra de outra maneira 

senão cegamente.  

Entretanto, Williams parece supor exatamente isso: que nós somos 

incapazes de seguir uma regra senão cegamente.  Ela interpreta a passagem das 

Investigações citada acima como se nosso agir segundo regras não fosse passível 

de nenhuma justificação, como se não tivéssemos capacidade de agir 

conscientemente segundo uma regra e, portanto, não pudéssemos perguntar por 

justificação, correção etc. Isso está, a nosso ver, correto no nível do ensino 

ostensivo, que, como vimos anteriormente, ocorre em casos onde a criança ainda 

não dispõe de um aparato linguístico. Consequentemente, o aprendiz tem de 

obedecer cegamente ao mestre, porque não deve, nem pode, perguntar por 

justificações. O professor até sabe justificar suas ações, mas não pode e nem deve 

                                                             
41

 Ibidem, p.183. 
42

 Wittgenstein: Philosophische Untersuchungen, a.a.O., §219. 
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fazê-lo em virtude da limitação natural presente na criança. Contudo, no caso de 

crianças que já dispõem de uma linguagem e, até mesmo, no caso do professor que 

ensina a regra, essa afirmação de Williams está errada. Concordar plenamente com 

essa suposição significaria dizer, então, que o adestramento dá razão à crítica feita 

pelos construtivistas, quando afirmam que o adestrar levaria ao agir cego, 

heterônomo.  

Williams está enganada por não percebe que há um estádio no 

desenvolvimento da criança, no qual ela já é capaz de perguntar por uma 

justificação da regra. É exatamente quando seu adestramento passa do simples 

ensino ostensivo, para a definição ostensiva. Consequentemente, nesse estádio, o 

aprendiz não precisa obedecer cegamente ao mestre. Ele pode perguntar por 

justificações e o professor dar tais justificações, porque possui, sim, discernimento 

sobre seu agir e pode, por isso, passá-lo para aqueles que já adquiriram um aparato 

linguístico para isso. Em contraposição a isso, Williams pensa que não se poderia 

falar de justificações e explicações de modo algum. Assim, jamais será possível 

seguir uma regra, senão cegamente. Essa é a interpretação que Williams faz da 

passagem de Wittgenstein, “quando eu sigo uma regra, eu não escolho, eu a sigo 

cegamente”.   
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CONCLUSÃO 

 

O presente estudo visou a obtenção de uma sólida argumentação, 

fundamentada no adestramento wittgensteiniano, contra o ideário construtivista, 

teoria que encontra bastante repercussão na prática educativa brasileira. Para 

alcançarmos esse objetivo, realizamos uma investigação sobre aquilo que é 

considerado como o fundamento do Construtivismo, a saber, a teoria sobre a teoria 

da psicogênese dos conhecimentos de Jean Piaget. 

Neste sentido, nos debruçamos sobre as considerações piagetianas a 

respeito do desenvolvimento cognitivo da criança, donde ele depreende que a base 

de todo o conhecimento se encontra na ação direta do sujeito sobre os objetos.  

Com efeito, pudemos perceber que Piaget se debruçou, de maneira geral, 

sobre o estudo psicológico e a compreensão dos aspectos físicos dessa ação do 

sujeito sobre o mundo exterior. Nesse caso, o estudo sobre a pertinência da 

dimensão social no desenvolvimento cognitivo do sujeito foi omitida pelo autor. É 

como se a criança pudesse se desenvolver por si mesma e sua interação com o 

mundo exterior se desse somente por meio de sua ação direta sobre os objetos. 

Nesse sentido, vimos que Piaget dividiu o desenvolvimento cognitivo da 

criança em vários estádios, que ocorrem de forma sucessiva, a saber,  1) As ações 

sensoriomotoras anteriores a toda linguagem (0 – 2 anos), fase em que um bebê 

não manifestaria o menor indício de consciência do seu “eu”, nem de uma fronteira 

estável entre dados do mundo interior e do universo externo. Esse "adualismo" 

duraria até o momento em que a construção desse “eu” se tornaria possível em 

correspondência e em oposição com os "eus" dos outros. Além disso, de acordo 

com Piaget, os bebê portam uma estrutura de realidade que não comportaria 

sujeitos nem objetos, sendo, então, a ação o único vínculo possível entre o que virá 

mais tarde a ser um sujeito e objeto; 2) O primeiro nível do pensamento pré-

operatório (2 – 4 anos), no qual supostamente já haveria um grande progresso 

cognitivo, se observássemos desde as ações elementares iniciais do bebê. A lição 

que tiramos deste  primeiro subestádio é que, por um lado, os únicos mediadores 

entre o sujeito e os objetos ainda não são mais do que pré-conceitos e pré-relações 

e que, por outro lado, e de maneira recíproca, a única causalidade atribuída aos 

objetos permanece psicomórfica, por indiferenciação completa quanto às ações do 

sujeito.; 3) O segundo nível pré-operatório (5 – 6 anos), sendo caracterizado por 
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Piaget como um subestágio, marcado, pelo início de uma descentração que 

permitiria a descoberta de certas ligações objetivas graças às chamadas "funções 

constituintes". Com efeito, observamos que nesse segundo subestádio, reencontra-

se uma descentração análoga ao subestádio anterior, mas agora entre conceitos ou 

ações conceitualizadas e não mais entre movimentos somente, descentração essa 

devido às coordenações progressivas que, mais tarde, assumirão a forma de 

função; 4) O primeiro nível das operações concretas (7 – 8 anos), assinala um 

momento decisivo na construção dos instrumentos do conhecimento. Nesse sentido, 

as ações interiorizadas ou conceitualizadas atingiriam a categoria de operações. 

Esses seriam os progressos consideráveis que assinalam o início do estágio das 

operações concretas, no que se refere ao seu aspecto lógico. Piaget compreende, 

assim, que as passagens ao limite – que separam este nível do precedente – são de 

fato complexas e comportam três momentos integrados. O primeiro é o de uma 

abstração reflexiva que extrai das estruturas inferiores o necessário à construção 

das superiores. Como exemplo temos a ordenação que constitui a seriação extraída 

das ordenações parciais que já intervieram na construção dos pares, trios ou séries 

empíricas; as reuniões que caracterizam as classificações operatórias são extraídas 

das reuniões parciais existentes a partir das coleções figurais e da formação dos 

conceitos pré-operatórios, etc. O segundo momento seria o de uma coordenação 

que visa a abranger a totalidade do sistema, tendendo, assim, para o fechamento, 

ligando entre si essas diversas ordenações ou reuniões parciais, etc. O terceiro 

momento seria, então, o da autorregulação desse processo coordenador, 

culminando na equilibração das conexões segundo os dois sentidos, direto e 

inverso, da construção, de tal modo que a obtenção do equilíbrio caracterizasse 

essa passagem ao limite que engendraria as novidades próprias desses sistemas 

em relação aos precedentes e, sobretudo, sua reversibilidade operatória.; 5) O 

segundo nível das operações concretas (9 – 10 anos) considerado por Piaget como 

um subestádio, onde se alcançaria o equilíbrio geral das operações “concretas”, e, 

além disso, começam a aparecer certas operações relativas às perspectivas e às 

mudanças de pontos de vista no tocante a um mesmo objeto cuja posição é 

modificada em relação ao sujeito.  Finalmente, 6) O estádio das operações formais 

(11 – 12 anos), as quais poderiam  se realizar sobre hipóteses e não mais somente 

sobre os objetos. e o das ações completadas por essas novas propriedades e em 

virtude das quais se apresenta o problema da tomada de consciência dos 
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resultados, intenções e mecanismos do ato, ou seja, de sua tradução em termos de 

pensamento conceitualizado. Além disso, o conjunto dessas novidades, permitiriam 

falar de operações lógico-matemáticas autônomas e bem diferenciadas das ações 

materiais com sua dimensão causal, fazendo-se acompanhar de um conjunto 

correlativo da própria medida dessa diferenciação, estabelecem-se relações de 

coordenação e até de apoio mútuo em dois patamares – o da experiência física e o 

da explicação causal –, pelo menos, e de uma maneira que se assemelharia cada 

vez mais com os procedimentos do próprio pensamento científico. 

Não foi sem razão que buscamos fundamentos em fontes originalmente 

piagetianas para produzirmos o primeiro capítulo  de nossa dissertação. Nossa 

intenção não era exatamente fazer uma simples explanação desta teoria, mas,  

revelar quão prolixa, confusa e incompleta é aquela que é exaltada como fonte 

inspiradora de princípios e práticas pedagógicas amplamente realizadas no meio 

educacional. Em alguns momentos do estudo desta teoria, nos sentimos 

verdadeiramente não diante de uma fonte, mas presos numa traiçoeira “areia 

movediça”. Percebemos de todas pessoas que se denominam construtivistas, uma 

pequena parte estudou Piaget por Piaget, fato que nos conduziu a um segundo 

momento de nosso trabalho. 

Este segundo momento se caracterizou pela realização de um mapeamento 

sobre o ideário construtivista no Brasil. Nesse sentido, em primeiro lugar 

consideramos pertinente proceder  a um levantamento histórico do construtivismo 

no Brasil, a fim de compreendermos quando e esse ideário se estabeleceu no 

cenário educacional brasileiro. Com efeito, chegamos à conclusão de que desde a 

década de 1920 as ideias de Piaget já estariam presentes no cenário educacional 

brasileiro, tendo sido incorporadas, na ocasião, ao movimento escolanovista no 

país. Pudemos perceber que o construtivista sobreviveu  às décadas de 1950 e 

1960, quando o tecnicismo invadiu a educação brasileira, com a influência do 

Behaviorismo e ganhou força nas décadas seguintes, sendo amplamente difundida 

nas décadas no meio educacional, entre educadores e estudiosos. Atualmente, a 

educação no Brasil ainda é profundamente influenciada pelo construtivismo. Com 

efeito, após a última reforma educacional – Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, ou LDBEN nº. 9394/96 –, os Parâmetros Curriculares Nacionais foram 

ancorados no grande ideal construtivista aprender a aprender, gerando 

interpretações quase sempre levianas por parte de educadores e estudiosos desse  
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ideário. 

 Em seguida, fizemos menção, com base em autores genuinamente 

construtivistas e/ou especialistas no tema, a três diferentes correntes interpretativas 

do construtivismo no Brasil, a saber:  

1) O Construtivismo genuinamente piagetiano, nascido no seio da própria 

investigação de Piaget. Com efeito, percebemos que Piaget excedeu os limites do 

contexto de suas investigações ao extrair de suas conclusões uma “teoria didática”. 

Na realidade, cremos que Piaget extrapolou os limites da sua pesquisa 

epistemológica e psicológica sobre a psicogênese do conhecimento, na medida em 

que arbitrariamente conduziu para  o contexto da aprendizagem ao nível escolar as 

conclusões de uma pesquisa teórica. 

Nesse sentido, ousamos afirmar que o Construtivismo Piagetiano está longe 

de dar conta da aprendizagem escolar e da elaboração de uma teoria propriamente 

pedagógica. 

2) Nos deparamos com o chamado Construtivismo Educacional, fruto de uma 

transposição para o ambiente escolar de algumas ideias contidas na teoria 

piagetiana, porém, mescladas com ideias de outros autores de corte construtivista. 

Com efeito, percebemos que essa corrente interpretativa, consoante com a linha 

piagetiana, consistiria em um conjunto de práticas que levam em consideração o 

desenvolvimento da inteligência, congregando contribuições e interpretações de 

autores adeptos das ideias de Piaget, porém nem sempre leitores de Piaget, sobre a 

educação como princípios de ação.  

 3) Finalmente, encontramos aquilo que consideramos uma postura 

consciente em relação ao Construtivismo, a saber, um modismo pedagógico, 

acompanhado de um processo sedutor e, nesse sentido, a adesão dos educadores 

ao ideário construtivista é vista como um sinal da alienação do seu pensamento, de 

sua prática educativa e de sua formação.  

Em tempo, procuramos assinalar o que poderia ser originalmente o 

construtivismo, ou seja, uma teoria que, a despeito de suas diversas interpretações, 

possui seu referencial teórico basicamente em Jean Piaget e trata da gênese do 

conhecimento. Mais propriamente, é uma teoria epistemológica e psicológica que 

pretende descrever e explicar como se desenvolvem os conhecimentos.  

Com efeito, também a partir do que foi apresentado, é possível perceber que 

os princípios pedagógicos construtivistas foram além de apenas pressupostos 
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psicológicos: extrapolaram os conhecimentos advindos de teorias não educacionais, 

como a de Piaget, para pensar a sala de aula e a escola como um todo, fazendo 

inferências sobre as relações entre professor e aluno, sobre o papel do professor – 

que deveria ser mediador ou facilitador da aprendizagem – e até da escola como 

transmissora de conhecimentos, sugerindo mudanças profundas e supostamente 

redentoras para a educação brasileira via reformas ou capacitações. 

Chegamos a um ponto dentro da perspectiva construtivista, em que já foram 

pensadas teorias e práticas baseadas em conceitos que já tinham sido pensados 

em cima de pressupostos ditos construtivistas ou piagetianos.  

O fato é que mesmo que o que Piaget tivesse pensado para a prática escolar 

fosse válido para a sala de aula, aquilo que se propaga como Construtivismo muitas 

vezes está longe do que Piaget originariamente pensou e sugeriu. E se, naquela 

época, buscar em Piaget um novo sentido para a escola – mesmo se fosse possível 

– já seria questionável, visto que fere seu objeto original de pesquisa, hoje, isso 

seria muito mais grave. 

O terceiro momento de nossa dissertação tratou justamente do conceito de 

adestramento em Wittgenstein, sendo por nós considerado como a “cereja do bolo”. 

Nesse sentido, investigamos primeiramente a concepção agostiniana da essência 

da linguagem humana. Assim, nos concentramos especificamente na distinção entre 

ensino ostensivo e definição ostensiva das palavras. Isso porque, o ensino 

ostensivo das palavras, se encontra, de acordo com Wittgenstein, inserido 

diretamente nos contextos sociais do aprendizado das palavras, onde o simples uso 

do “apontar” e a denominação de um objeto já supõe um mecanismo restante. Isso 

quer dizer que a definição ostensiva das palavras é uma parte muito importante, 

porém, dentro de um processo maior mais completo, que o autor chama de ensino 

ostensivo das palavras. Desse modo, excluído de um jogo específico de linguagem, 

fora da práxis do uso das palavras, sem uma base que só o ensino ostensivo 

poderia fornecer, a definição ostensiva pouco, ou de nada,  adiantaria ao 

aprendizado da linguagem.  

Em seguida, realizamos uma investigação do conceito de adestramento tal 

como o encontramos em muitas passagens do  Brown Book, o que, na realidade já 

consideramos como uma novidade em nossa dissertação, pois os pesquisadores, 

ao tratar de algum assunto ligado especialmente ao segundo Wittgenstein, recorrem 

geralmente às Investigações, ou até mesmo ao Blue Book.  Foi uma grata surpresa 
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perceber que essa obra é uma fonte pouco explorada de riquezas insondáveis, na 

medida em que contém inúmeras simulações de aprendizado através dos drills, 

ferramenta fundamental para o adestramento. Queremos deixar claro que, em 

conformidade com a discussão no corpo do texto, as situações de drills simuladas 

por Wittgenstein não devem nos trazer à mente um tipo de treinamento animal, 

como se as crianças fossem treinadas por comandos energicamente repetidos, da 

mesma forma que é realizado com um cachorro. Em lugar disso, as crianças 

aprendem a seguir regras, sendo aos poucos introduzidas em práticas sociais e 

apreendendo, aos poucos, estruturas fundamentais ao seu desenvolvimento 

cognitivo. Vimos  que o drill, apesar de se basear em repetições de um modelo, 

pode ser conduzido de uma forma lúdica pelo mestre. Essa é outra, senão a maior, 

surpresa que tivemos em nossa investigação. O adestramento segundo 

Wittgenstein, é motivo de desconfiança entre os educadores, talvez por remeter a 

um modelo educacional severo, traumático. No entanto, estudando o Brown Book, 

descobrimos que o adestramento pode ser conduzido de uma forma leve, divertida e 

lúdica. Tudo vai depender da disposição e criatividade do professor que ensina, 

responsável maior pelo aprendizado da criança. Em suma, o adestramento pode e 

deve envolver a diversão, o entretenimento e o elemento lúdico, porque assim se 

passa com seres humanos, é algo inerente à sua natureza e dos seus jogos em 

geral, e não com os animais. Além disso, percebemos que de maneira análoga, o 

adestramento, diferentemente daquilo que os críticos desse modelo sustentam, 

pode despertar a criatividade e a autonomia no aprendiz, porque assim se passa 

com os seres humanos, é algo inerente à sua natureza. Pois, como vimos no corpo 

do texto, por mais que tentemos, nunca conseguiremos adestrar um macaco ou um 

cão a nomear coisas, a usar uma tabela, porque isso é próprio da natureza humana.  

Por fim, procedemos a uma análise expositiva do artigo escrito por um  

filósofo da educação suíço, Johannes Giesinger, cujo tema é exatamente o mesmo 

desta dissertação, o que nos permitiu retirar importantes conclusões para o nosso 

trabalho para, a partir dos fundamentos teóricos discutidos, podermos obter uma 

sólida argumentação contra o ideário construtivista.  

Em primeiro lugar, o pensamento fundamental de Wittgenstein, segundo o 

qual o mundo mental da criança se constitui no processo de iniciação em uma forma 

de vida cultural, pode ser contraposto ao pensamento de Piaget que tem por base 

uma concepção individualista dos processos mentais, com a noção de que o saber 
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não pode ser transmitido, mas, tem de ser construído individualmente por cada 

sujeito. Além disso, de acordo com a interpretação de Winch e de Williams, 

Wittgenstein defende a concepção de que o aprendizado humano não está apenas 

essencialmente socialmente determinado, mas está, além disso, baseado numa 

noção de aprendizado social. Assim, a criança só poderia ser introduzida em uma 

forma de vida mediante adestramento. 

O acento posto sobre o adestramento é resultado do significado 

fundamental do conceito de uma práxis guiada por regras. De acordo com isso, a 

participação em práticas guiadas por regras constitui a base para o desenvolvimento 

da capacidade humana para falar e pensar. Por conseguinte, como explica Liptow, é 

necessário “explicitar o conceito de regra ou de práxis guiada por regras sem fazer 

referência a conceitos provenientes do domínio da semântica, do intencional ou do 

mental e, desse modo, reconduzir linguagem e mente, em última análise, a 

determinadas formas de práxis social normativa”. Com isso, está formulado o 

programa filosófico que é seguido, por exemplo, por Sellars, mas também por 

Williams. 

Assim, fica esclarecido o esforço feito pelos autores nomeados em vista de 

um conceito do seguir regras não-intencional: Seres vivos que se comportam em 

correspondência a um modelo seguem uma regra, sem que o façam 

intencionalmente.  

Por conseguinte, a criança que se encontra exteriormente a uma práxis 

guiada por regras não dispõe nem de linguagem, nem de conceitos mentais ou 

intencionais. A questão é então: como é que ela pode encontrar acesso a essa 

práxis? A referência a processos de adestramento se oferece nesse contexto, uma 

vez que eles, não pressupõem nada do que foi precedentemente mencionado. Pois, 

para poder ser adestrada, a criança não tem de estar já introduzida no agir que 

segue regras. Ela não tem de ser capaz de compreender a práxis, no interior da 

qual ele cresce. Ela não tem de ser capaz de acolher explicações e justificações.  

Um mestre forma o seu agir em situações particulares, em conformidade com 

padrões normativos que constituem a práxis correspondente, e a criança se 

submete a esses padrões e desenvolve com o tempo as reações normativas 

correspondentes. Desse modo, e somente desse modo, a criança consegue formar 

seu mundo mental. 
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Portanto, só se pode explicar algo às crianças, se elas tiverem sido 

previamente adestradas, segundo Wittgenstein. Por conseguinte, é ilusório fundar 

educação e instrução somente na práxis do explicar. Segundo Winch, essa 

proposição se refere não somente aos primeiros anos de vida: em sua opinião, 

também mais tarde, na instrução escolar, não se pode evitar o adestramento. Não 

somente a instrução explicativa, mas também o aprendizado da descoberta assenta, 

de acordo com Winch, em processos de adestramento: “Learning by discovery is not 

an alternative to training: it is a set of techniques that can emerge from the skills 

acquired in training”.43 O privilégio unilateral do aprendizado autônomo, que, 

segundo a avaliação de Winch, tem sobretudo razões ideológicas, negligencia a 

base sobre a qual unicamente pode ocorrer a descoberta autônoma.  

A suposição de que o eu humano possa se formar através do contato direto 

com o meio, unicamente, é expressão de um individualismo mentalista, tal como é 

defendido, em forma radical, por exemplo, pelo filósofo islâmico Ibn Tufail. Seu 

romance Der Lebende, Sohn des Wachenden (Hayy ibn Yaqzan) 44, do século XII, 

narra a história de um homem que é criado por uma gazela numa ilha solitária e que 

no decorrer do seu processo de formação penetra nos mais superiores 

conhecimentos científicos e teológicos, sem qualquer contato social. Na verdade, 

em contraposição ao herói dessa versão de Robinson Crusoé, o Emílio de 

Rousseau está desde sempre ligado a contextos sociais, mas Rousseau também 

simpatiza com a ideia de um desenvolvimento autárquico. Em contrapartida, é 

preciso salientar com Wittgenstein que a iniciação em práticas previamente dadas 

pertence à história natural45 da humanidade e, por isso, não está contraposta ao 

curso da natureza. No processo de iniciação, que é marcado pelo aprendizado 

através adestramento, o ser humano se apropria da capacidade de participação em 

práticas coletivas. Ele é iniciado por outros seres humanos em tradições que se 

desenvolvem através de gerações. Nesse processo, desenvolve-se sua capacidade 

para o aprendizado autônomo. Em primeiro lugar, o aprendizado ocorre no contexto 

da adição cultural. Esta última molda os modelos de pensamento individuais, propõe 

questões e fornece os quadros categoriais para as respostas possíveis. Em 

segundo lugar, a iniciação numa forma de vida é um pressuposto para o 

                                                             
43

 Winch: The Philosophy of Human Learning, a.a.O., S. 59. 
44

 Cf. Abu Bakr Ibn Tufail: Der Philosoph als Autodidakt. Hayy ibn Yaqzan. Ein philosophischer 
Inselroman, übers. v. Patric O. Schaerer, Hamburg 2004. 
45

 Cf. Wittgenstein: Philosophische Untersuchungen, a.a.O., §6 
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desenvolvimento da autonomia,46 portanto, da capacidade de decidir autônoma e 

racionalmente.  

Segundo Wittgenstein, o modelo do aprendizado autônomo deve ser 

rejeitado uma vez que crianças sem a iniciação numa forma de vida existente não 

podem aprender a falar nem a pensar.  

Finalmente, o conceito de adestramento não deve ser compreendido como 

uma espécie de condicionamento behaviorista, onde o aprendiz é levado a exibir um 

comportamento desejado, porém, sem compreender seu sentido. Deve ser visto 

como uma práxis ou uma ação normativa, na qual as atividades pertencentes a ela 

podem formar um juízo de valor na criança, ou seja, podem ser avaliadas como 

certas e erradas, em relação às regras. É como “dar a mão à criança” e conduzi-la a 

uma forma de vida, a uma práxis específica. O adestramento é, assim, elemento 

indispensável no processo pedagógico que envolve o ensino de crianças. 

 

 

 

 

 

                                                             
46

 Tem de ficar em aberto em que medida Wittgenstein concordaria com essa formulação. Em todo 
caso, o conceito de autonomia também empregado por Winch não tem sua origem no pensamento 
de Wittgenstein, mas na ética de Kant. 
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