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Talvez o papel central de teoria seja que a maioria 

das atividades humanas complexas – entre as quais 

certamente se encontram a atividade de ensino – 

precisam ser avaliadas, criticamente, sob vários 

aspectos, tais como a determinação de metas e 

objetivos da atividade e a eficácia da 

implementação destas. O conhecimento teórico 

sobre a atividade e (sic) oferece o suporte para a 

realização desse exame crítico; sem este suporte 

estamos virtualmente condenados a exercer a 

atividade com base em pressupostos não 

examinados. 

(FOSSA, 1998, p. 10) 
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RESUMO 

 

 

A presente tese, orientada por uma carta enviada por Ernst von Glasersfeld a John Fossa, é 

produto de uma investigação teórica sobre o construtivismo. Na carta, von Glasersfeld tece 

três considerações sobre a compreensão de Fossa acerca do construtivismo radical. Entretanto, 

limitamos o nosso estudo à segunda consideração, uma vez que ela lida com algumas das 

questões centrais do construtivismo. Consequentemente, investigamos quais questões são 

levantadas pela consideração tecida por von Glasersfeld à compreensão do construtivismo 

radical de John Fossa e se essas questões são pertinentes para uma melhor compreensão do 

construtivismo e de suas implicações para a sala de aula de matemática. Para concretizar a 

investigação, foi necessário caracterizar a abordagem epistemológica do construtivismo de 

von Glasersfeld; identificar quais questões acerca do construtivismo radical são tecidas pela 

consideração de von Glasersfeld; investigar se as questões levantadas são pertinentes para 

uma melhor compreensão do construtivismo e analisar as implicações das questões levantadas 

para a sala de aula de matemática. Ao fazer um estudo hermenêutico do construtivismo 

radical, verificamos que o que é central para ele é sua radicalidade, no sentido que rompe com 

a tradição por sua ausência de uma ontologia. Assim, defendemos a tese de que a ausência de 

uma ontologia, embora apresente vantagens para o construtivismo radical, incorre em sérios 

problemas não somente para a própria teoria, mas também para suas implicações para a sala 

de aula de matemática. As vantagens que fomos capazes de identificar incluem mudança dos 

caminhos habituais da filosofia para uma visão racional muito diferente do mundo; superação 

de uma forma ingênua de pensar; compreensão do sujeito como ativo na construção da sua 

realidade experiencial; interpretação da cognição como instrumento de adaptação; novo 

conceito de conhecimento e visão falível (ou provisória) do conhecimento. Os problemas 

estão relacionados com a impossibilidade de o construtivismo radical explicar adequadamente 

por que a realidade que construímos é regular, estável, não arbitrária e publicamente 

compartilhada. Em relação as implicações educacionais do construtivismo radical, a ausência 

de uma ontologia traz, para a sala de aula de matemática, não apenas certos aspectos 

relevantes (ou pontos fortes), que fazem do ensino um processo de investigação sobre a 

aprendizagem do aluno, potencializa ou empowers o aluno para a aprendizagem e muda o 

design de sala de aula, mas também algumas fraquezas ou limitações. As fraquezas ou 

limitações do construtivismo na sala de aula são devido à natureza eminentemente subjetiva 

do conhecimento. Isso requer trabalhar com situações de ensino um-a-um e, do mesmo modo, 

faz o sucesso do ensino ficar dependente das habilidades individuais do professor. Talvez a 

mais importante fraqueza ou limitação, nesse sentido, seja a que torna o ensino orientado por 

princípios construtivistas incapaz de alcançar a formação de uma comunidade. Concluímos 

que as questões levantadas a partir da consideração de von Glasersfeld são absolutamente 

relevantes para o contexto de uma melhor compreensão do construtivismo radical e de suas 

implicações para a educação, em especial, para a educação matemática. 

 

Palavras-Chave: Construtivismo Radical. Educação Matemática. Epistemologia. Ontologia. 
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ABSTRACT 

 

 

The present thesis, orientated by a letter sent by Ernst von Glasersfeld to John Fossa, is the 

product of a theoretical investigation of radical constructivism. In this letter, von Glasersfeld 

made three observations about Fossa’s understanding of radical constructivism. However, we 

limited our study to the second of these considerations since it deals with some of the core 

issues of constructivism. Consequently, we investigated what issues are raised by von 

Glasersfeld’s observation and whether these issues are relevant to a better understanding of 

constructivism and its implications for the mathematics classroom. In order to realize the 

investigation, it was necessary to characterize von Glasersfeld’s epistemological approach to 

constructivism, to identify which questions about radical constructivism are raised by von 

Glasersfeld’s observation, to investigate whether these issues are relevant to a better 

understanding of constructivism and to analyze the implications of these issues for the 

mathematics classroom. Upon making a hermeneutic study of radical constructivism, we 

found that what is central to it is its radicalism, in the sense that it breaks with tradition by its 

absence of an ontology. Thus, we defend the thesis that the absence of an ontology, although 

it has advantages for radical constructivism, incurs serious problems not only for the theory 

itself, but also for its implications for the mathematics classroom. The advantages that we 

were able to identify include a change from the usual philosophical paths to a very different 

rational view of the world, an overcoming of a naive way of thinking, an understanding of the 

subject as active in the construction of his/her experiential reality, an interpretation of 

cognition as an instrument of adaptation, a new concept of knowledge and a vision of 

knowledge as fallible (or provisional). The problems are associated with the impossibility of 

radical constructivism to explain adequately why the reality that we build up is regular, stable, 

non-arbitrary and publicly shared. With regard to the educational implications of radical 

constructivism, the absence of an ontology brings to the mathematics classroom not only 

certain relevant aspects (or favorable points) that make teaching a process of researching 

student learning, empowering the student to learn and changing the classroom design, but also 

certain weaknesses or limitations. These weaknesses or limitations of constructivism in the 

classroom are due to its conception of knowledge as being essentially subjective. This 

requires it to work with one-on-one situations and, likewise, makes the success of teaching 

dependent on the teacher’s individual skills. Perhaps the most important weakness or 

limitation, in this sense, is that it makes teaching orientated by constructivist principles unable 

to reach the goal of the formation of a community. We conclude that issues raised by von 

Glasersfeld’s observation are absolutely relevant to the context of a better understanding of 

radical constructivism and its implications for education, especially for Mathematics 

Education. 

 

Key Words: Radical Constructivism. Mathematics Education. Epistemology. Ontology. 
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RESUMEN 

 

 

La presente tesis, orientada por una carta enviada por Ernst von Glasersfeld a John Fossa, es 

producto de una investigación teórica sobre el constructivismo. En la carta, von Glasersfeld 

teje tres consideraciones sobre la compresión de Fossa acerca del constructivismo radical. Sin 

embargo, limitamos nuestro estudio a la segunda consideración, puesto que ella trata algunas 

cuestiones centrales del constructivismo. Consecuentemente, investigamos cuáles cuestiones 

son planteadas por la consideración tejida por von Glasersfeld a la comprensión del 

constructivismo radical de John Fossa y si esas cuestiones son pertinentes para una mejor 

comprensión del constructivismo y sus implicaciones para la sala de aula de matemática. Para 

llevar a cabo la investigación, fue necesario caracterizar lo enfoque epistemológico del 

constructivismo de von Glasersfeld; identificar cuáles cuestiones acerca del constructivismo 

radical son tejidas por la consideración de von Glasersfeld; investigar si la cuestiones 

planteadas son relevantes para una mejor compresión del constructivismo y analizar las 

implicaciones de ellas para la sala de aula de matemática. Al hacer un estudio hermenéutico 

del constructivismo radical, se encontró que es central en este constructivismo, su 

radicalización, en el sentido en que rompe con la tradición por su ausencia de ontología. De 

este modo, defendemos la tesis de que la ausencia de ontología, aunque presenta varias 

ventajas para el constructivismo radical, incurre en serios problemas, no solamente para la 

propia teoría, sino también por sus consecuencias en las aulas de matemática. Las ventajas 

que fuimos capaces de identificar incluyen cambios de los caminos habituales de la filosofía 

para una visión racional muy diferente del mundo; superación de una forma ingenua de 

pensar; comprensión del sujeto como activo en la construcción de su realidad experiencial; 

interpretación de la cognición como instrumento de adaptación; nuevo concepto de 

conocimiento y visión falible (o provisoria) del conocimiento. Los problemas están 

relacionados con la imposibilidad del constructivismo radical de explicar adecuadamente por 

qué la realidad que construimos es regular, estable, no arbitraria y públicamente compartida. 

En relación a las implicaciones educacionales del constructivismo radical, la ausencia de una 

ontología trae para las aulas de matemática, no apenas ciertos aspectos relevantes (o puntos 

fuertes), que hacen de la enseñanza un proceso de investigación sobre el aprendizaje del 

alumno, potencializa o empowers el alumno para el aprendizaje y cambia el diseño de la sala 

de aula y también algunas flaquezas o limitaciones. Las flaquezas o limitaciones son debidos 

a la naturaleza eminentemente subjetiva del conocimiento, lo que se torna problemático, en el 

contexto de la escuela actual, trabajar con situaciones de enseñanza uno a uno como requiere 

el constructivismo y del mismo modo, el éxito de la enseñanza de depender de las habilidades 

individuales del profesor, especialmente por los problemas formativos que, en general, posee. 

Tal vez la más importante fragilidad o limitación, en ese sentido, sea lo que torna la 

enseñanza orientada por principios constructivistas incapaz de alcanzar la formación de una 

comunidad. Concluimos que las cuestiones planteadas a partir de las consideraciones de von 

Glasersfeld son absolutamente relevantes para el contexto de una mejor comprensión del 

constructivismo radical y de sus implicaciones para la educación, en espacial, para la 

educación matemática. 

 

Palabras-Claves: Constructivismo Radical. Educación Matemática. Epistemología. Ontología.  
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1  INTRODUÇÃO 

 

O contexto educacional é perpassado de questões epistemológicas, o que origina uma 

estreita relação entre conhecimento e educação, advinda, essencialmente, da necessidade de 

sabermos sobre como conhecemos e, portanto, melhorarmos a atuação da educação na 

consecução de sua finalidade: construção do conhecimento pelo aprendiz. Pois, como observa 

Freire (1996, p.47, grifo do autor), “[...] ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 

possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção”. Desse modo, vemos como 

indispensável o tratamento das questões epistemológicas no âmbito da educação. 

Sabemos que há diferentes modos de compreender como e por que conhecemos, 

visto que há diferentes modos de compreender a relação sujeito-objeto. Consequentemente, 

diferentes perspectivas epistemológicas estão presentes no contexto da educação. No entanto, 

a nosso ver, a epistemologia construtivista constitui uma perspectiva fundamental em termos 

de pensamento sobre o conhecimento e sobre o ato de conhecer. Mas, como observa Macedo 

(2005, p. 15), 

Estudar Piaget e transmitir seus ensinamentos é uma tarefa difícil. Como vimos, ele 

escreveu muitos livros e como todo grande autor analisou muitos temas e propôs 

uma teia de significações, coerente e complexa, expressando um modo de 

conhecimento e uma forma de praticar a vida. Se quisermos, como é próprio da 

nossa cultura atual, consumi-lo rápido e facilmente, isso não dará certo. Além disso, 

como ocorre, igualmente, com todos os grandes autores, são muitos os seus 

admiradores, mas também muitos os seus adversários. O problema é que às vezes o 

grande autor só sobrevive pelos slogans que divulgam sobre ele. E os slogans, 

positivos ou negativos, são apenas slogans: divulgam uma forma segura e imediata 

de ver ou criticar certa realidade ou modo de pensar, mas nem sempre funcionam. 

Como ir além dos slogans? Sabemos ou queremos fazer isso?  

 

A análise de Macedo (2005) abrange algo que ocorre frequentemente com o construtivismo 

como um todo e não apenas com a epistemologia genética de Piaget. Há, por isso, o perigo do 

construtivismo ser transformado em panaceia ou utilizado de forma simplificada, o que 

certamente aponta para o desconhecimento daqueles que o utilizam. Destarte, pensamos que 

estudos sobre o construtivismo são absolutamente relevantes por contribuir para ampliar os 

horizontes de sua compreensão.  

Assim, com a intenção de concretizar uma investigação sobre o construtivismo, em 

particular sobre a sua versão radical, utilizamos uma carta de Ernst von Glasersfeld (1917-

2010), enviada a John Fossa, como norteadora desse processo. Essa carta é uma apreciação de 

von Glasersfeld da tese de doutorado de Fossa, tese traduzida e publicada pela editora da 

UFRN, em livro intitulado Teoria Intuicionista da Educação Matemática. É interessante 
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destacar que von Glasersfeld teve acesso à tese somente quando ela já havia sido concluída. 

Por esse motivo, enviou uma carta a Fossa, em junho de 1996, na qual discutia alguns pontos 

da compreensão de Fossa sobre o construtivismo.  

Na referida carta, von Glasersfeld (1996b) tece três considerações sobre as 

compreensões de Fossa do construtivismo. Dada a complexidade de cada uma das três 

considerações, optamos por trabalhar, no âmbito desta tese, apenas com a segunda 

consideração 1 , uma vez que, para nós, ela alcança questões que são nucleares para a 

epistemologia construtivista radical. De modo que, sendo o caminho natural da produção 

intelectual o de estabelecer diálogos entre seus pares, assumimos a tarefa de dar continuidade 

ao diálogo apenas iniciado entre von Glasersfeld e Fossa a partir da investigação da seguinte 

problemática: Que questões são levantadas pela consideração tecida por von Glasersfeld 

relativamente à compreensão do construtivismo radical de John Fossa? Essas questões 

são pertinentes para uma melhor compreensão do construtivismo e de suas implicações 

para a sala de aula de matemática? 

Com o presente estudo, objetivamos analisar as questões levantadas pela 

consideração tecida por von Glasersfeld e sua pertinência para melhorar a compreensão 

do construtivismo e de suas implicações para a sala de aula de matemática. Para tanto, 

definimos os seguintes objetivos específicos: 1. caracterizar a abordagem epistemológica do 

construtivismo radical de Ernst von Glasersfeld; 2. identificar quais questões acerca do 

construtivismo radical são levantadas pela consideração de von Glasersfeld; 3. investigar se as 

questões levantadas são pertinentes para uma melhor compreensão do construtivismo e 4. 

analisar as implicações das questões levantadas para o contexto da sala de aula de matemática. 

Tendo em vista a problemática de pesquisa e, consequentemente, os objetivos 

estabelecidos para a sua consecução, seguimos Henning (2010) e Leite (2008) e, por isso, 

definimos esta pesquisa como teórico-bibliográfica. Segundo Leite (2008, p.47), a pesquisa 

teórica ou bibliográfica “[...] é fundamental, pois além de ser autônoma, isto é, independente 

das outras, serve de base, de alicerce para o fundamento e alcance dos objetivos dos outros 

tipos de pesquisa”. 

                                                                 
1 Em síntese, na segunda consideração, von Glasersfeld (1996b) diz que se põe fora da tradição epistemológica e 

que, por isso, aceita o rótulo de “pós-epistemológico”. Consequentemente, concorda com a crítica feita por 

John Fossa sobre a ausência de ontologia em suas apresentações do construtivismo, uma vez que o lugar que 

ele diz quer estar é fora da tradição filosófica. Nesse sentido, acrescenta que o que faz não é metafísica, razão 

porque evita deliberadamente as questões do ser. Afirma, por conseguinte, que o construtivismo é para ele um 

modelo destinado à aplicação na experiência de vida e não uma descrição ou explicação do mundo. Isso, 

segundo ele, é um princípio e não uma qualidade, ou seja, entende o construtivismo radical como um modelo 

que pode servir bem a certo propósito sem a necessidade de qualquer comprovação ontológica.  
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Aderindo a Henning (2007, p. 27), é possível dizer que nosso estudo se aproxima da 

pesquisa filosófica, uma vez que esse tipo de “investigação exige uma atitude compreensiva e 

hermenêutica diante do objeto [...]”, a fim de efetivamente entender os conceitos que fazem 

parte daquilo que se investiga. Ela afirma que a metodologia filosófica “[...] não apresenta 

uma existência em si mesma” (p. 28), ou seja, a metodologia filosófica está intimamente 

vinculada com seus pressupostos teóricos e com seus problemas. Ainda destaca que, pela 

pesquisa filosófica, “a reconstrução do pensamento de [...] pensadores deve ser buscada na 

tentativa de derrubar estereótipos, preconceitos, mal-entendidos teóricos e, notadamente, de 

recuperar a fundamentação e a argumentação realizada” (p. 29), entre outros. Henning (2007) 

defende a pesquisa filosófica na educação. 

Verificamos, assim, que a problemática e os objetivos e, antes, o nosso objeto de 

estudo, conduz a essa aproximação com a pesquisa filosófica e, naturalmente, a natureza 

eminentemente teórica solicitada pelo trabalho de investigação. O que se buscou foi 

compreender o construtivismo radical de von Glasersfeld. Para tanto, recorremos à 

hermenêutica porque diz respeito à arte de interpretar e, especialmente, à comunicação 

humana (DEMO, 2009). Segundo Demo (2009, p.249), “[...] a hermenêutica é a metodologia 

da interpretação, ou seja, dirige-se a compreender formas e conteúdos da comunicação 

humana, em toda a sua complexidade e simplicidade”, isto é, a hermenêutica é “[...] diálogo 

no sentido mais legítimo do termo”. 

Se o que fizemos foi buscar compreender os conceitos que fazem parte do quadro 

teórico da epistemologia construtivista radical, ou melhor, compreender a posição 

construtivista assumida por von Glasersfeld a partir da interpretação dos seus textos, a 

hermenêutica adequou-se perfeitamente ao caráter teórico do nosso estudo, que defende a 

seguinte tese: a ausência de uma ontologia, embora apresente vantagens para o 

construtivismo radical, incorre em sérios problemas não somente para a própria teoria, 

mas também para suas implicações para a sala de aula de matemática. 

Nossa pesquisa está referenciada, sobretudo, no livro Construtivismo Radical: Uma 

Forma de Conhecer e Aprender e em artigos publicados por von Glasersfeld ao longo dos 

muitos anos que se dedicou ao estudo do construtivismo. A maioria dos artigos que foram 

utilizados na pesquisa, acessamo-los por meio da internet, na página dedicada ao seu legado 

intelectual (http//www.univie.ac.at/construtivism/EvG), espaço em que é possível encontrar 

um número significativo da sua produção. Além, é claro, do livro Teoria Intuicionista da 

Educação Matemática, de John Fossa. Contamos, ainda, com a carta enviada por von 
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Glasersfeld para Fossa. De posse desse material, demos início às leituras, para, assim, passar à 

análise e interpretação das ideias dos autores mediante crítica interna, uma crítica de 

interpretação ou hermenêutica, uma vez que se buscou compreender o sentido do expresso 

pelos autores. 

Assim, o produto que ora apresentamos é, a nosso ver, resultado da continuidade de 

um diálogo, no qual assumimos duplo papel, de mediadora e, ao mesmo tempo, interlocutora. 

Mediadora, porque desempenhamos o papel de estabelecer uma ponte entre a compreensão de 

John Fossa e a consideração de Ernst von Glasersfeld, a fim de dar continuidade à discussão 

estabelecida entre ambos por meio de uma carta; de interlocutora, porque nos atribuímos o 

desafio de entendê-la e também discuti-la, apresentado sua pertinência ou não para uma 

melhor compreensão do construtivismo e suas implicações para o campo da educação e, mais 

especificamente, da educação matemática.  

O resultado do trabalho, construído ao longo dos três anos de estudos, está 

organizado em cinco capítulos, e finaliza com as considerações finais. O primeiro capítulo é 

introdutório, locus onde explicitamos o objeto de estudo, problema, objetivos, tese e 

metodologia, além, naturalmente, de fazer uma breve exposição daquilo que compõe o 

restante do trabalho, ou seja, os demais capítulos. 

No segundo capítulo, intitulado Educação, Epistemologia e Construtivismo: 

Fundamentos Iniciais, fazemos, inicialmente, breve análise da relação entre epistemologia e 

educação, e, em seguida, deixamos claro o sentido dado ao termo epistemologia dentro do 

presente estudo. Por fim, caracterizamos o construtivismo radical de von Glasersfeld, ao 

apresentar as ideias que estão na sua gênese e a pluralidade de suas raízes, bem como as 

implicações do construtivismo radical para a educação.  

Como von Glasersfeld (1996b), em carta enviada a John Fossa, diz que aceita sua 

crítica sobre a ausência de ontologia em suas apresentações do construtivismo, buscamos, no 

terceiro capítulo – A Posição Construtivista de Ernst von Glasersfeld: Uma Ruptura com a 

Epistemologia Tradicional –, compreender o significado dessa aceitação, pois, como ele 

próprio afirma, o construtivismo radical rompe com a tradição. Nesse sentido, no decorrer do 

capítulo, procuramos entender por que o construtivismo radical se põe fora da tradição e, mais 

especificamente, por que deseja estar fora da tradição epistemológica. Von Glasersfeld 

(1996b) observa, ainda, que o que faz não é metafísica, isso, obviamente, levou-nos a 

investigar o que efetivamente ele faz.   
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No quarto capítulo, Pontos e Contrapontos de uma Teoria “Não Convencional” do 

Conhecimento, continuamos a investigação do capítulo precedente sobre a ausência de 

ontologia do construtivismo radical, ausência responsável por fazer von Glasersfeld (1996b) 

aceitar o rótulo de "pós-epistemológico". Os pontos e contrapontos da ausência de uma 

ontologia são investigados de modo a se apresentar as vantagens e os problemas que a adoção 

desta posição traz ao construtivismo, bem como suas consequências para o âmbito do próprio 

construtivismo radical.   

Por fim, no quinto e último capítulo, Construtivismo Radical: Ausência de Ontologia 

e o Contexto da Sala de Aula, que se constituiu num desdobramento necessário do quarto 

capítulo, analisamos o significado da ausência de ontologia para o contexto da sala de aula, ao 

destacar os aspectos relevantes do construtivismo, derivados da ausência de ontologia, para o 

contexto da sala de aula de matemática, ou seja, seus pontos fortes e, por outro lado, as suas 

fraquezas ou limitações.  
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2 EDUCAÇÃO, EPISTEMOLOGIA E CONSTRUTIVISMO: FUNDAMENTOS 

INICIAIS  

 

O presente texto pretende, centralmente, caracterizar a abordagem epistemológica do 

construtivismo radical de Ernst von Glasersfeld. Antes, porém, faz-se uma breve análise da 

relação entre epistemologia e educação. Em seguida, deixamos claro o sentido dado ao termo 

epistemologia neste estudo. Para caracterizar a posição epistemológica de von Glasersfeld, 

apresentamos seus antecedentes, ou seja, as ideias que estão na gênese do construtivismo 

radical e a pluralidade de suas raízes, bem como suas características mais marcantes. Por 

último, esboçamos algumas das implicações do construtivismo radical para o campo da 

educação.  

 

2.1  Relação entre Epistemologia e Educação 

 

A educação é prática social, cuja finalidade é a inserção do homem no meio social e 

no cultural. Possui, portanto, o papel de humanização e socialização, visto ser a condição 

humana resultante da assimilação dos valores e modelos sociais. Essencialmente, “a educação 

é um processo histórico de criação do homem para a sociedade e simultaneamente de 

modificação da sociedade para benefício do homem” (PINTO, 2007, p. 39). 

No âmbito da sociedade contemporânea, a educação é prática social que se torna 

sistemática mediante ação pedagógica exercida sobre sujeitos – os alunos –, ao possibilitar a 

aquisição de conceitos, habilidades e valores em locus destinado a esta finalidade: a escola. 

No contexto da escola, a ação pedagógica aí concretizada recebe o nome de ensino e, 

indiscutivelmente, só será efetiva quando houver aprendizagem.  

A educação é, assim, o meio privilegiado de acesso ao conhecimento. Como 

explicita Severino (1997, p. 22), “na condição de prática especificamente cultural, a educação 

se envolve fundo com o conhecimento que constitui [...] a sua matéria-prima [...]”, 

permitindo-nos verificar que há uma estreita relação entre educação e conhecimento. 

Mediante a ação de conhecer, dimensão fundamental do processo educativo, temos 

concretizada a relação entre conhecimento e educação, permitindo-nos perceber, 

consequentemente, uma intrínseca relação entre epistemologia e educação.  

Assim, as questões referentes ao ato de conhecer são centrais para a educação, 

porque, no âmbito da educação, a apropriação de conhecimentos é condição sine qua non de 
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toda atividade educativa. Desse modo, interessa à educação, em especial aqueles que estão 

envolvidos diretamente com o processo de ensino e aprendizagem, compreender como os 

educandos chegam ao conhecimento. Ou seja, deve haver uma imperiosa necessidade de se 

ocupar com o conhecimento dos alunos, de saber acerca de como conhecem. Evidentemente, 

isso remete ao campo da epistemologia, justamente porque são seus estudos que nos 

permitirão saber como conhecemos. Os estudos em epistemologia podem, enfim, ajudar a 

enxergar modos de conhecer que venham auxiliar a educação mediante estratégias que 

ajudem o aluno a aprender. 

Como observa Ernest (s/d), é amplamente reconhecido que tanto as teorias quanto as 

práticas de ensino e aprendizagem assentam sobre uma epistemologia, quer esteja ela 

articulada ou não. Segundo ele, ainda assentam sobre uma epistemologia a teoria e a prática 

da pesquisa educacional e científica. Não há dúvida, portanto, de que nossas ideias sobre o 

que é o conhecimento, e sobre como o adquirimos influenciarão sobremaneira a forma como 

se processará o ensino e a aprendizagem no âmbito da sala de aula. 

Por isso, se o papel da educação é fazer com que os alunos aprendam – conceitos, 

atitudes, procedimentos etc. –, torna-se fundamental favorecê-la, mediante modos de conhecer 

que auxiliem a educação, com estratégias que levem o aluno efetivamente a aprender. Diante 

dessa compreensão, concordamos com a afirmação de Stein (1998, p. 36) de que “o 

construtivismo é o melhor do conhecimento produzido para trabalhar com a aprendizagem”.  

Como modelo epistemológico, poderá levar à superação de uma educação voltada ao 

treinamento, à repetição, próprios de uma prática educativa fundamentada numa 

epistemologia tradicional, e, de outro lado, conduzir-nos a uma educação voltada à 

compreensão. 

 

2.2 Diferentes Concepções de Epistemologia 

 

Sabemos que o estudo da capacidade humana de conhecer (epistemologia) constitui 

um dos campos de investigação da filosofia juntamente com o conhecimento do ser 

(ontologia) e o conhecimento das ações, dos valores e das finalidades da ação humana 

(axiologia).  

O “ser”, de acordo com Almeida (1997), é o pressuposto fundamental dos sistemas 

filosóficos antigos e medievais, sendo, concomitantemente, gênese e fonte de validação de 

todo o conhecimento. No entanto, na modernidade, segundo ele, houve o deslocamento do 
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centro explicativo do ser (da natureza, do mundo e da sociedade) para o homem. Para Martin 

Heiddeger (1889-1976), de acordo com a análise de Abrão (1999), a filosofia moderna 

esqueceu do “ser”, uma vez que ele deixa de ser tematizado nas discussões filosóficas aí 

realizadas. A filosofia esqueceu do “ser” para se ocupar do “conhecer”, com a epistemologia, 

e, como veremos a seguir, von Glasersfeld enquadra-se perfeitamente nessa tendência 

histórica.  

Todavia, quando tratamos de epistemologia, não temos sentido único para o termo. 

Almeida (1997) chama atenção para o fato de que, no bojo da separação entre filosofia e 

ciência, ocorrido na Idade Moderna, encontraremos o entendimento da epistemologia como 

discurso sobre a ciência, que é resultante do próprio processo de desenvolvimento da ciência 

moderna. Com esse sentido, a epistemologia estuda a ciência, busca investigar como é 

possível o conhecimento científico.  

Esse e outros entendimentos estão presentes no Dicionário de Filosofia, de José 

Ferrater Mora. Nele há alguns esclarecimentos sobre as várias utilizações desta terminologia, 

como a observação de que os termos epistemologia e gnosiologia são frequentemente 

considerados sinônimos de teoria do conhecimento e, além disso, a própria expressão teoria 

do conhecimento tem sido utilizada para substituir qualquer um dos dois termos. De acordo 

com Mora (2001), houve, durante certo tempo, o registro da inclinação para o uso de 

gnosiologia em detrimento de epistemologia. O primeiro usado no sentido geral de teoria do 

conhecimento e o segundo, para designar teoria do conhecimento científico. No entanto, 

segundo ele, tem sido observada uma utilização crescente de epistemologia, sobretudo por 

influência da literatura filosófica anglo-saxônica, para ambos os casos.  

Neste estudo, todavia, a definição que se faz é pela utilização do termo 

epistemologia, que, tomado para análise, verifica-se composto por dois vocábulos de origem 

grega: epistéme, que significa conhecimento e lógos, que significa, nesse contexto, estudo. 

Conforme a etimologia, significa estudo do conhecimento, ou seja, investigação sobre sua 

natureza, condições e limites. É investigação sobre o ato de conhecer ou sobre as relações 

entre o sujeito cognoscente e o objeto de conhecimento. Portanto, para nós, epistemologia 

possui o significado de teoria do conhecimento, corroborando com o entendimento de von 

Glasersfeld2, autor cuja teoria epistemológica constitui nosso objeto de estudo. 

                                                                 
2 Até o final dos anos 80, von Glasersfeld entende o construtivismo radical como uma epistemologia. Todavia, a 

partir de 1990, aceita o rótulo de “pós-epistemologia” para o construtivismo radical, mas prefere utilizar a 

expressão “teoria do conhecer” em suas apresentações sobre ele. Essas questões serão aprofundadas no 

capítulo quatro. 
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2.3 Construtivismo Radical: Teoria Epistemológica com Implicações para a Educação  

 

 O construtivismo é uma teoria do conhecimento, ou seja, uma epistemologia que 

busca retirar o conceito de conhecimento do cenário da tradição filosófica, ou seja, do 

contexto da metafísica. Notadamente, como expressa o próprio título, abordaremos uma 

versão do construtivismo denominada radical. Essa é a designação dada por von Glasersfeld 

para seu modelo teórico, apresentado ao público na metade da década de setenta nos Estados 

Unidos, e que logrou repercussão internacional nos anos oitenta. Mas, como observado por 

D’Ambrósio e Steffe (1994), o maior impacto do construtivismo radical dá-se no âmbito da 

Educação Matemática, especialmente, na investigação do conhecimento matemático, no qual 

estabelece raízes a partir de 1980. 

 

2.3.1 Construtivismo radical: caracterização inicial 

 

O construtivismo radical pode ser sinteticamente definido como “[...] uma 

abordagem não convencional dos problemas do conhecimento e do acto de conhecer” (VON 

GLASERSFELD, 1995a, p. 19). Destarte, pode ser descrito como uma teoria do 

conhecimento que busca retirar o conceito de conhecimento do contexto tradicional da 

ontologia. Faz parte, por isso, do movimento moderno que propõe separar a ontologia da 

epistemologia, mediante a utilização de novos conceitos, caso do conceito de adaptação, 

oriundo das teorias biológicas, e o de viabilidade, oriundo da cibernética.  

Para uma melhor compreensão dessa posição epistemológica, pensamos ser 

necessária uma caracterização inicial. Para concretizá-la, primeiro serão apresentadas as 

fontes originais de onde brotaram as ideias que formam a base do pensamento construtivista 

radical de von Glasersfeld, ou seja, os seus antecedentes. Em seguida, far-se-á o desvelamento 

de suas ideias mais centrais.         

 

2.3.1.1  Construtivismo radical: os antecedentes 

 

Apesar dos aspectos novos que acabamos de mencionar, há outros aspectos 

constituintes do construtivismo radical que remontam à Grécia Antiga. Nesse contexto, 

segundo von Glasersfeld (1995a), é possível localizar uma forma de pensar que contrariava a 

opinião estabelecida na época. Havia, portanto, um modo de pensar que questionava a 
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capacidade de se alcançar representações verdadeiras de um mundo real e, consequentemente, 

conhecimento verdadeiro. Esse grupo de pensadores ficou conhecido como cético.  

De acordo com von Glasersfeld (1995a, p. 58), nesse grupo de pensadores 

encontrava-se Xenófanes (570-475 a. C.), filósofo pré-socrático, que tinha “a convicção de 

que o conhecimento verdadeiro do mundo real nunca poderia ser atingido [...]”. Além de 

Xenófanes, cita também Protágoras (485-410 a. C.), que, no século V a. C., afirma que “o 

homem é a medida de todas as coisas, das que são enquanto são, e das que não são enquanto 

não são”. Isso permite inferir que aquilo que comumente chamamos de conhecimento é 

exclusivamente humano, porquanto condicionado pelas características humanas.  

Sobre o período que antecede a filosofia medieval, destaca o surgimento, em 

Bizâncio, da escola teológica conhecida como “apofática” ou “negativa”. Para ele, os teólogos 

da escola deixaram claro que a “revelação” era diferente de “conhecimento racional”. Diz, 

então, que a menção da teologia apofática é necessária, pois ela influenciará a forma de pensar 

dos místicos da Idade Média. Entre esses místicos, destaca Eriugena (810-877), que, em sua 

teoria do conhecimento, antecipa aspectos que somente bem mais tarde serão apontados por 

Kant (1724-1804), por exemplo, o “[...] facto da razão operar de acordo com suas próprias 

regras e não poder transcendê-las” (VON GLASERSFELD, 1995a, p. 62). 

Von Glasersfeld (1995a) observa que, no contexto da Idade Média, há a sugestão da 

existência de dois tipos de conhecimento de natureza bem diferentes, a saber: o conhecimento 

da experiência e o conhecimento místico. Todavia, ressalta que a ruptura no conceito de 

conhecimento que se vinha delineando nesse período dá-se, efetivamente, apenas na Idade 

Moderna, quando o sábio Osiander (1498-1552) prefacia a obra de Copérnico (1473-1543) 

sobre o movimento dos planetas e explicita que o conhecimento científico não deve ser 

tomado como uma imagem do mundo “real”. Na sua opinião, ideia semelhante é usada pelo 

Cardeal Belarmino (1542-1621) na defesa de Galileu (1564-1642) no julgamento por heresia. 

Nesse momento, segundo ele, deparamos com a primeira afirmativa de que o conhecimento 

científico deveria ser considerado instrumental e falível. Para ele, temos lançadas, aí, as bases 

do instrumentalismo, que alcançará seu pleno desenvolvimento no início do século XX. 

No seu inventário das ideias filosóficas acerca da possibilidade e natureza do 

conhecimento, von Glasersfeld (1995a) destaca a importante contribuição dos empiristas 

britânicos John Locke (1632-1704) e George Berkeley (1685-1753). Na sua opinião, ambos 

concordam que o conhecimento origina-se a partir da experiência e com o fato de ela ser seu 

campo de teste, mas divergem em relação ao modo como a experiência se relaciona com “o 
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mundo real”. Lembra, também, do terceiro empirista britânico, o iluminista David Hume 

(1711-1776), que, assim como Locke e Berkeley, interessou-se em saber como a mente 

racional conhece e como esse conhecimento é constituído. Acrescenta, nesse sentido, que 

Hume possuía a convicção de que não havia como justificar, por meio do raciocínio sobre a 

experiência, a capacidade do conhecimento humano representar uma realidade objetiva.  

Segundo von Glasersfeld (1997), foi Locke quem deu início a uma maneira de pensar 

que, como supramencionado, foi levada adiante por Berkeley e Hume. Essa maneira de 

pensar, conhecida por “empirismo”, mudou, na sua opinião, o foco da ontologia para o 

domínio da experiência. Uma mudança que, explicita, foi levada para a sua conclusão com 

Kant. 

Na primeira metade do século XVIII, von Glasersfeld (1995a) assinala aquele que, 

para ele, é o primeiro teórico construtivista: Giambattista Vico (1668-1744). A partir da 

leitura e interpretação do seu livro, De Antiquíssima Italorum Sapientia, diz que Vico, a essa 

época, antecipa algumas das mais importantes ideias do construtivismo: o conhecimento 

racional é construção do próprio sujeito; o desenvolvimento pode ser descrito em estágios e a 

mente humana assimila o desconhecido a partir daquilo que já conhece. Destaca, porém, que a 

maior contribuição de Vico é a divisão que faz do conhecimento em dois tipos, um 

conhecimento, do tipo racional, referente ao mundo da experiência cotidiana e da ciência, e o 

outro conhecimento, do tipo poético, referente ao que se encontra além do mundo tangível. 

Pontua, ainda, que, nessa distinção, a linguagem é fator importante, pois constitui o meio pelo 

qual os diferentes tipos de conhecimento exprimem seus produtos: o racional, pela linguagem 

vulgar e o poético, por metáforas. 

Para von Glasersfeld (1995a), entretanto, é somente com a filosofia transcendental de 

Kant que encontraremos uma análise puramente racional do entendimento humano. Na sua 

opinião, essa análise é fundamental ao construtivismo, porque ela revela que aquilo que é de 

competência da razão está no limite da própria razão. Assim, seria impossível, para o 

entendimento, conhecer as coisas como seriam “em si”, pois a mente alcança somente seus 

próprios objetos – o phainomenon – e não objetos “reais”. Aquilo, pois, que fica fora do 

domínio da razão, Kant denomina de noumena, que embora seja necessário racionalmente, 

não pode ser alcançado pela razão, porquanto permanece incompreensível. 

Do período que compreende meados do século XVIII e início do século XIX, von 

Glasersfeld (1995a, 1991a) faz alusão ao trabalho de Jeremy Bentham (1748-1832), que, 

juntamente com Vico, são, de seu ponto de vista, os pioneiros na utilização da noção de 
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construção conceitual. Para von Glasersfeld (1995a), no trabalho de Jeremy Bentham, sobre 

“Teoria das Ficções”, realizado entre 1760 e 1814, há a compreensão de que devemos a 

existência das entidades fictícias à linguagem. Nele, não deixa de enfatizar, estão os primeiros 

modelos “operacionais” para a construção de conceitos, antecipando algo que seria produzido 

posteriormente por Percy Bridgman (1882-1961), Jean Piaget (1896-1980) e Silvio Ceccato 

(1914-1997).  

Cita ainda o trabalho de Hans Vaihinger (1852-1933), ou sua filosofia do “Como se”, 

como nomeadamente importante para o construtivismo. Von Glasersfeld (1995a,1991a) 

afirma que, fundamentado em Bentham e Kant, Hans Vaihinger analisa as possibilidades de 

conceituação, criando uma abrangente e consistente obra sobre “ficções conceituais”. 

Acrescenta que a filosofia do “Como se” torna-se particularmente interessante devido à 

revolução na filosofia da ciência, além do reconhecimento, inclusive nas ciências “duras”, de 

que conceitos-chave podem ser considerados “ficções ideais”. Pontua que, a partir desse 

trabalho, as ficções podem ser consideradas instrumentos para organização racional da 

experiência, uma vez que não há como construir uma imagem do mundo sem empregá-las. 

Lembra que a noção de ficção é explorada novamente mais tarde por Gregory Bateson (1904-

1980), sob o nome de “princípio explicativo”. 

Von Glasersfeld (1995a) também destaca o fato de que, no século XIX, houve grande 

desenvolvimento da ciência, sobretudo na área tecnológica, e seu sucesso prático. Segundo 

ele, por esse motivo, surgiu o pensamento de que nos estávamos aproximando, cada vez mais, 

de uma “representação” verdadeira do mundo “real”. Por outro lado, nesse mesmo período, 

salienta que as abordagens instrumentalistas do conhecimento foram enormemente 

beneficiadas pela publicação da teoria da evolução de Charles Darwin (1809-1882). Na sua 

opinião, talvez tenha sido William James (1898-1944) o primeiro a sugerir que a evolução do 

conhecimento pudesse ser mapeada utilizando os conceitos centrais – seleção natural e 

adaptação – da teoria de Darwin.  

Por último, von Glasersfeld (1995a, p. 91) observa que, nos primeiros 40 anos do 

século XX, algumas pessoas fugiram das ideias tradicionais estabelecidas e optaram por 

trilhar novos caminhos, por elas próprias abertos. Entre elas, destaca um estudioso do campo 

da linguagem como particularmente importante para abordagem construtivista – Ferdinand de 

Saussure (1857-1913) –, que elaborou o princípio fundamental, a saber: “[...] o significado 

das palavras tem [sic] ser encontrado nas mentes dos falantes, e não no domínio dos assim 

chamados objectos reais” (VON GLASERSFELD, 1995a, p. 91). 
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Essas são algumas das fontes, de acordo com von Glasersfeld (1995a), a partir das 

quais brotou o construtivismo radical. Conforme Ernest (1995a), von Glasersfeld faz duas 

genealogias do conhecimento. Por meio da síntese da primeira, resultante da sua incursão pela 

história da filosofia, apontamos algumas das ideias que estão na origem do construtivismo 

radical. Nesse momento, vemos as raízes do princípio construtivista de que não é possível 

conhecer algo que esteja além da nossa interface experiencial. Ancorado neste princípio, o 

construtivismo busca tratar apenas do conhecimento racional, isto é, do conhecimento 

instrumental e falível da experiência.  

A seguir, serão discutidos, entre outros, aspectos de sua biografia intelectual, que, 

segundo Ernest (1995a), fazem parte da segunda genealogia elaborada por von Glasersfeld. 

Intencionamos, com isso, desvelar as ideias mais centrais, aquelas que sintetizam o 

construtivismo radical. 

 

2.3.1.2  O que é o construtivismo radical 

 

A elaboração teórica do construtivismo radical, conforme von Glasersfeld (1995a), 

está relacionada com sua trajetória de vida, especialmente a intelectual, uma vez que esta 

revela como veio pessoalmente a adotar o pensar construtivista.  

A origem de tal processo, segundo ele, encontra-se na sua insatisfação com as teorias 

tradicionais do conhecimento, pois, desde cedo, percebeu que havia problemas com a noção 

de realidade. Um dos fatores responsáveis por isso foi ter crescido no meio de várias línguas. 

Filho de pais austríacos, na sua casa falava-se alemão. No entanto, como seu pai trabalhava no 

serviço diplomático, era comum os pais também conversarem em inglês. De maneira que, 

imitando os pais e sendo corrigido por eles, aprendeu inglês a ponto de, aos seis anos de 

idade, sentir-se tão familiarizado com o inglês quanto sentia com o alemão. Depois, ao deixar 

o serviço diplomático, seu pai estabeleceu-se no sul do Tirol, parte da Áustria que se tornou 

parte da Itália. Aí, brincando com crianças italianas ou estudando em escola primária bilíngue 

(alemã-italiana), aprende italiano. Com dez anos de idade, é mandado para um colégio interno 

na Suíça. Nesse colégio, por oito anos, pratica diariamente as três línguas (alemão, inglês e 

italiano), além de uma quarta, o francês.   

Assim, a experiência obtida na aprendizagem de várias línguas o fê-lo perceber que a 

aprendizagem de uma língua “[...] requeria outra forma de ver as coisas, de sentir e, em última 

análise, outra forma de conceptualizar a experiência” (VON GLASERSFELD, 1995a, p. 22). 
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Somando-se a isso, o fato de conhecer uma série de “pessoas excepcionais” e uma leitura 

eclética terminaram por conduzi-lo a um modo “não convencional” de pensar.  

Todavia, somente após a realização de vasta e eclética leitura e do trabalho 

desenvolvido com Silvio Ceccato3, sobre “semântica conceptual” (isto é, de análise conceitual 

do significado), é apresentado ao trabalho de Piaget. Enfim, quando apresentado à 

epistemologia genética de Piaget, encontra os elementos fundamentais para a organização da 

sua abordagem teórica: o construtivismo radical. Outrora utilizava a terminologia 

“construtivismo radical” quando ensinava epistemologia genética para fazer a distinção, para 

seus alunos, da sua interpretação do construtivismo das demais, que ele denominava 

“triviais”.  

Para von Glasersfeld (1994, p. 31), o construtivismo pode ser adjetivado de radical 

porque rompe com a tradição e “[...] desenvolve uma teoria do conhecimento na qual este já 

não se refere a uma realidade ontológica, ‘objetiva’, e sim, exclusivamente, ao [...] mundo 

constituído por nossas experiências”. O conhecimento é, dessa perspectiva, construído a partir 

da experiência do próprio conhecedor, ou seja, é uma experiência subjetiva.  A experiência, 

nesse sentido, constitui o único mundo em que vivemos de forma consciente e ao qual temos 

acesso, não sendo possível transcendê-la. 

Com uma abordagem epistemológica “não convencional”, contorna a suposição da 

epistemologia tradicional de que o conhecimento para ser chamado de “verdadeiro” deve ser 

considerado uma representação do mundo que existe “em si”, antes e independente da 

experiência do sujeito. Por isso, para ser um construtivista radical é necessário: 

[...] to go beyond the mere proclamation that the world we experience is a world we 

construct. At least one must try to show how what we call ‘knowledge’ – that is, our 

successful ways and means of managing our lives and conceptual structures – could 

be built up; and if one claims to be a radical constructivist, one must also show that 

this experiential world can be built up without reference to a supposedly ‘existing’ 

world (GLASERSFELD, 1991a, p. 6).              

 

É preciso, pois, para von Glasersfeld (1991a), superar a hesitação dos construtivistas triviais. 

Estes falam de construção de conhecimento, todavia continuam a compreender o 

conhecimento e sua relação com a realidade dentro do quadro da epistemologia tradicional.  

No construtivismo radical há uma mudança na relação epistêmica, que implica 

compreensão diferente do conhecimento e sua relação com um mundo “real”. O 

                                                                 
3 Ceccato é, de acordo von Glasersfeld (1991a), o fundador da escola construtivista italiana.  Segundo ele, 

Ceccato desenvolveu um sistema abrangente das operações mentais. Enfatizou a capacidade construtiva da 

mente e o papel da atenção na geração de conceitos, elaborando um modelo detalhado do pensamento de um 

organismo, sem recorrer a "representação" de uma realidade externa. 
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conhecimento, no âmbito do construtivismo, é compreendido como algo radicalmente 

diferente da representação de um mundo independente do observador, pois diz respeito às 

estruturas conceituais construídas a partir do mundo experiencial do sujeito e que são viáveis 

para ele. Von Glasersfeld (2005) observa, contudo, que o construtivismo radical não nega a 

realidade ontológica. O que ele nega é a possibilidade de o conhecedor humano adquirir uma 

representação “verdadeira” do mundo real. Por isso, caracteriza o construtivismo radical como 

“menos fantasioso e mais pragmático” que as versões triviais do construtivismo e, 

naturalmente, da epistemologia tradicional.  

Como se torna perceptível, ele reúne ideias, cujas raízes são bem antigas, e as retira 

do contexto da metafísica. Para von Glasersfeld (1995a), exatamente aí reside o caráter 

inovador do construtivismo radical. Tais ideias contemplam quatro noções-chave – ceticismo, 

verdade científica, construção conceitual e adaptação funcional –, que são responsáveis pela 

mudança radical na relação entre conhecimento e realidade ontológica: de uma perspectiva de 

“representação” ou “correspondência” para uma perspectiva de “adaptação funcional”. Neste 

sentido, o que diferencia o construtivismo radical das outras formas de construtivismo é a 

aceitação dessa mudança na relação epistêmica. 

Foi Charles Smock, colega de von Glasersfeld do Departamento de Psicologia da 

Universidade da Georgia, quem o apresentou ao trabalho de Piaget. Esse é um fato marcante, 

uma vez que o trabalho de Piaget o influenciará de forma decisiva. Com isso, a teoria do 

desenvolvimento cognitivo de Piaget, somada às quatro ideias-chave (ceticismo, verdade 

científica, construção conceitual e adaptação funcional), possibilitou-lhe a formulação dos 

princípios fundamentais do construtivismo radical: 

1 O conhecimento não é recebido passivamente nem pelos sentidos nem por meio da 

comunicação; 

O conhecimento é construído activamente pelo sujeito cognitivo. 

2 A função da cognição é adaptável, no sentido biológico do termo, tendendo para a 

adaptação ou viabilidade; 

   A cognição serve a organização do mundo experiencial do sujeito, não a 

descoberta de uma realidade ontológica objetiva (VON GLASERSFELD, 1995a, 

p. 97). 

 

Para von Glasersfeld (1995a), esses dois princípios, e seus respectivos desdobramentos, 

marcam a profunda diferença entre a epistemologia tradicional e a epistemologia 

construtivista. Na sua visão, enquanto a primeira acredita que nossas construções são réplicas 

ou cópias de estruturas que possuem existência independente, a segunda é absolutamente 

consciente do papel do sujeito como originador das suas próprias estruturas de conhecimento. 

Vale ressaltar que, segundo von Glasersfeld (1995a), os princípios do construtivismo radical 
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trazem implicações para o estudo do desenvolvimento cognitivo, consequentemente, para o 

processo educacional.  

O valor do construtivismo radical, para von Glasersfeld (1995a), como modelo 

epistemológico, deve ser aferido pela sua utilidade para o conhecimento e para a atividade de 

conhecer. Por isso, uma de suas características básicas é ser abertamente instrumental, uma 

vez que substitui a noção de “verdade” pela noção de “viabilidade”. Se o conhecimento é útil 

para a atividade de conhecer, ele é viável. Então, quando uma estrutura cognitiva serve a seu 

propósito e, nas dadas condições que vivemos, faz o que se espera dela, significa apenas que 

conhecemos um caminho viável para alcançar um objetivo que estabelecemos, numa situação 

específica, no âmbito de nosso mundo experiencial. 

O construtivismo radical, mesmo como uma posição cética em epistemologia, não 

nega a capacidade humana de conhecer. O que ele nega, assim como fez Kant, é a 

possibilidade da razão humana alcançar algo que esteja além do seu próprio limite. Por isso, 

[...] Não pretende ser mais do que uma forma de pensar coerente, que ajuda a lidar 

com o mundo inexplicável da nossa experiência e, talvez mais importante, coloca a 

responsabilidade pelas ações e pensamentos onde ela deve estar: no pensador 

individual (GLASERSFELD, 1995a, p.48). 

 

Neste sentido, o construtivismo radical pretende ser apenas um instrumento conceitual, 

voltado exclusivamente para o domínio cognitivo e não para conjecturas metafísicas, afinal 

não possui a pretensão de conhecer o que existe “em si”.  

 Para o construtivismo, o conhecimento que construímos é, em última análise, 

resultado da nossa própria atividade construtiva. Ou seja, as estruturas cognitivas são 

construídas por abstração mediante dois processos: assimilação, que consiste na adaptação de 

uma experiência numa estrutura conceitual existente e acomodação, transformação ou criação 

de uma nova estrutura para acomodar uma nova experiência. A matéria-prima dessa 

construção, os dados sensoriais e as estruturas cognitivas, vias da realidade para o organismo, 

estão no interior do sistema de cognição. Para o construtivismo, portanto, a realidade é uma 

externalização das construções que realizamos mediante ação motora ou conceitual, que é 

limitada pelas construções que anteriormente já realizamos. 

Para o construtivismo, o conhecimento e, consequentemente, a aprendizagem são 

indispensáveis para a manutenção do equilíbrio cognitivo. Como na cibernética, entende a 

cognição como um sistema de autorregulação. Para von Glasersfeld (2004), a cibernética 

apresenta duas ideias paralelas às ideias construtivistas. A primeira, é aquela que compreende 

o conhecimento como um exemplo de auto-organização, uma vez que este é visto como uma 

cadeia de contínuos feedbacks em busca de modos viáveis de agir e pensar. A segunda, torna 
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perceptível que a teoria construtivista da linguagem e seus significados corrobora com a teoria 

da comunicação de Claude Shannon (1916-2001), para a qual os sinais (ou palavras) não 

transportam significados em si. Os significados são dados pelo emissor e receptor, com base 

em suas experiências individuais na interação social e linguística.  

Segundo Cobb (1998), von Glasersfeld incorpora ao construtivismo radical o 

conceito cibernético de “viabilidade”. Nesse sentido, a atividade cognitiva tem a finalidade de 

buscar o equilíbrio do sistema. Assim, entende a ação humana como, essencialmente, 

instrumental. Dessa forma, quando construímos ideias, hipóteses, teorias etc., enquanto 

sobreviverem, serão consideradas viáveis. Se são viáveis é porque servem aos nossos 

propósitos, isto é, são úteis para nos ajudarem a alcançar nossos objetivos. Da perspectiva 

construtivista, o conhecimento é o instrumento com qual organizamos o mundo da nossa 

experiência.  

 

2.3.2 Implicações do construtivismo radical para a educação 

 

O construtivismo, como observa o próprio von Glasersfeld (1995a), traz implicações 

para a educação. Segundo Fosnot (1998), no entanto, o construtivismo é uma teoria sobre o 

conhecimento e a aprendizagem e não sobre o ensino. Haveremos de concordar com essa 

assertiva, porém é necessário refletirmos sobre a extensão do seu significado.      

Como mostramos na seção 2.1, tudo aquilo que se refere ao conhecimento e à 

aprendizagem interessa à educação. Como processo de formação, a educação envolve as 

ações de ensino e aprendizagem, consequentemente, a relação entre professor, aluno e 

conhecimento. Ora, se considerarmos tais elementos partes de uma mesma totalidade – a 

prática educativa –, então não é possível pensá-los separadamente. Ensinar e aprender são, 

obviamente, instâncias diferentes, porém inter-relacionadas. Ensinar é, pois, uma atividade 

orientada, explicita ou implicitamente, por uma concepção de conhecimento e de 

aprendizagem, entre outros.  

Nesse caso, como o construtivismo radical trata do conhecimento e do ato de 

conhecer, apresenta, como supramencionado, implicações para a educação, ou mais 

especificamente, para o processo de ensino e aprendizagem. Kamii (2004a), Fosnot (1998), 

De Vries e Zan (1998), por exemplo, sugerem ser possível extrair da teoria construtivista 

princípios orientadores para as práticas educativas. Essa mesma inclinação vemos nos escritos 

sobre educação do próprio Piaget (1994), bem como de von Glasersfeld (1989a, 1989b, 
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1991a, 1991b,1995a). Entretanto, as implicações do construtivismo para a educação são 

apenas princípios. Aqui, portanto, prescindiremos das práticas, visto que nossa problemática 

são os princípios.  

O construtivismo, é preciso que se destaque, é um novo paradigma em 

epistemologia. Contrapõe-se, portanto, à epistemologia tradicional. Sendo assim, a partir do 

construtivismo, é possível pensarmos de uma outra perspectiva a escola, o ensino, a 

aprendizagem, o professor, o aluno, o erro, a interação com os outros, a linguagem, a 

avaliação, a motivação etc.   

Diferentemente da abordagem tradicional, que, segundo Behrens (2005), concebe a 

educação de fora para dentro, no construtivismo a educação é pensada de forma inversa: de 

dentro para fora. Ou seja, para o construtivismo, sobretudo o radical, o conhecimento só 

existe dentro da mente das pessoas. Consequentemente, contrapõe-se à visão de educação, 

ainda fortemente impregnada nas escolas em geral, de que a aprendizagem ocorre por meio da 

transferência de conhecimento do professor para o educando.  

A escola, do ponto de vista tradicional, é, de acordo com von Glasersfeld (1995a), 

uma instituição que possui a finalidade de transmissão de conhecimento objetivo, isento de 

valores aos educandos. Sua função seria meramente pedagógica. Nessa escola, a ação 

educativa é centrada no professor, que transmite os conteúdos aos alunos, aos quais compete 

assimilar os conteúdos transmitidos. Aos educadores, decerto, cabe a tarefa de conduzir os 

educandos à memorização do conteúdo, isto é, a recepção passiva para depois repeti-lo. Desse 

ponto de vista, os alunos são, como diz Freire (2005), “depósitos” a serem “enchidos” pelos 

educadores. Esse tipo de educação foi denominada por Freire (2005) de “educação bancária”.   

Von Glasersfeld (1995a), a partir de uma ótica construtivista, compreende a 

educação como um empreendimento político. Assim, para ele, cabe à educação, por um lado, 

habilitar os estudantes a pensar autonomamente e sem contradição e, por outro lado, 

possibilitar às próximas gerações acesso às formas de agir e pensar que, no momento, se 

julgam como sendo as melhores. Observa, porém, que, para os construtivistas radicais, o 

conhecimento é instrumental. Por isso, “[...] a primeira coisa necessária é que os estudantes 

saibam as razões porque determinadas formas de agir e de pensar são consideradas 

desejáveis” (VON GLASERSFELD, 1995a, p. 290, grifo do autor). Segundo ele, os 

estudantes se tornariam bem mais motivados a aprender algo se soubessem que seria útil 

conhecê-lo. Mas, infelizmente, concordamos com sua análise de que se estuda para se passar 

em exames e não para a competência intelectual.  
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Entretanto, para que o aluno possa agir e pensar autonomamente e sem contradições, 

faz-se necessário, conforme von Glasersfeld (1995a), ensino e não treinamento. Ensinar, neste 

sentido, está implicado com a ideia de aprender a pensar. Ensinar, portanto, não é uma 

atividade diretiva de transmissão de conteúdo, ao contrário, objetiva a mudança conceitual a 

partir de situações de aprendizagem que levem o aluno a construir conhecimento. Como ele 

diz, ensinar deve ser uma forma de conversar. Essa mesma percepção é cara a Freire (2005), 

para quem a educação é ação dialógica, uma vez que compreende o encontro entre homens 

mediatizados pelo mundo.    

Como destaca von Glaserfeld (1995a), o construtivismo oferece uma base teórica que 

possibilita a criação no processo de ensino e aprendizagem, ao sugerir por que certos 

procedimentos são contraproducentes nas práticas de ensino. Ensinar é, então, entendido 

como uma arte, cujo “[...] objetivo fundamental deve ser incentivar a arte de aprender” (VON 

GLASERSFELD, 1995a, p. 314). Certamente, ele não é o único a entender que há uma 

dimensão artística no ensinar. Rios (2003), por exemplo, ao discutir sobre as dimensões da 

prática docente, aponta a existência de uma dimensão estética no ensino que se soma a outras 

três: política, técnica e ética.  

O ensino, do ponto de vista construtivista, envolve o planejamento de situações de 

aprendizagem. Essas situações devem possibilitar ao professor a construção de modelos 

hipotéticos sobre o desenvolvimento conceitual dos alunos a fim de introduzir mudanças nos 

seus modos de pensar. Nesse processo, os alunos não podem ser considerados “folhas em 

branco”, uma vez que possuem um repertório de experiências, de conhecimentos que devem 

ser considerados pelo professor. No entanto, conforme von Glaserfeld (1991c), a verdadeira 

importância dos conhecimentos prévios dos alunos reside no fato de que eles são a base sobre 

a qual construirão os demais conhecimentos e não simplesmente porque os alunos os têm e, 

por isso, devemos partir deles. 

A aprendizagem, na perspectiva construtivista, é resultante de atividade construtiva, 

ou seja, o conhecimento é ativamente construído pelo sujeito cognoscente. Sobre esse aspecto 

von Glasersfeld (1995a, p. 306) observa que 

O princípio fundamental de que deriva a maior parte das minhas sugestões para a 

prática de ensino é que os conceitos e as relações conceituais são estruturas mentais 

que não podem passar de uma mente para outra. Os conceitos têm de ser construídos 

individualmente por cada aluno, embora os professores tenham a tarefa de orientar o 

processo construtivo dos alunos.  

 

Essas considerações tecidas fundam-se no primeiro princípio do construtivismo radical. A 

aceitação delas deve provocar mudanças no processo de ensino e aprendizagem, e conduzir, 
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na visão de von Glasersfeld (1995a), a uma separação radical entre os procedimentos 

educativos que visam à geração de compreensão e aqueles que apenas visam à repetição de 

comportamentos: ao primeiro denominou ensino e ao segundo treinamento. Nesse sentido, 

torna-se interessante observar que quase todo mundo almeja a compreensão, entretanto a 

diferença existente reside inescapavelmente em como alcançá-la. 

Na aprendizagem por compreensão, é imprescindível que os professores tenham 

alguma noção do que os alunos estão pensando, para, de acordo com von Glasersfeld (1991a), 

tentar inferir quais conceitos estão construindo e como operam com eles. O professor tem, 

nesse sentido, um papel significativo no processo de ensino e aprendizagem: ser investigador 

do pensamento dos alunos, tanto dos seus conhecimentos prévios quanto das novas ideias que 

estão construindo.  

Para o professor construtivista, o que os alunos pensam é essencialmente importante, 

porque dá indicação do seu estágio de desenvolvimento conceitual. Em tal atitude está 

subjacente, segundo von Glasersfeld (1991a), o princípio construtivista: tomar a produção do 

aluno como algo que faz sentido para ele. Portanto, o erro que, na escola tradicional4, é fonte 

de castigo, algo que rotula, condena e exclui o estudante do processo educacional, torna-se de 

interesse do professor porque resulta de hipótese incompleta e pode, por isso mesmo, lançar, 

conforme von Glasersfeld (1989a), luz sobre o modo como os alunos estão organizando o seu 

mundo experiencial.  

Von Glasersfeld (1996a) chama atenção, nesse contexto, para o fato de que a 

experiência do ser humano envolve interação social com outros. Em termos de prática 

pedagógica, podemos falar na interação entre professor e aluno, bem como entre os próprios 

alunos. Na verdade, a interação é essencial ao processo de construção da aprendizagem, por 

isso, sob o fundamento construtivista, pode transformar a sala de aula em espaço de diálogo e 

escuta; de abertura para a curiosidade, investigação e interesse do aluno. É mediante interação 

com seus pares que o aluno tem a oportunidade de confrontar e verbalizar suas compreensões. 

Num contexto com esse design, a reflexão é incentivada, tanto a de caráter individual quanto a 

coletiva.  

Pelo explicitado, percebe-se que a interação envolve a linguagem. Todavia, no 

âmbito do construtivismo, a linguagem assume uma nova conceituação, permitindo-nos 

desconstruir a noção de linguagem como meio de transferência de conhecimento de um 

                                                                 

4 O termo escola tradicional é utilizado, na presente tese, para designar um modelo de escola e, 

consequentemente, de educação fundamentado numa epistemologia tradicional ou realista. 
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indivíduo para outro. Tal desconstrução ocorre, de acordo com von Glasersfeld (1991a), 

porque a interpretação da linguagem dá-se em termos de conceitos e estruturas conceituais 

que o interprete formou a partir dos elementos do seu próprio campo de experiência. Por isso, 

é possível dizer que a linguagem não transporta partes da realidade de uma pessoa para outra, 

o que ela faz é estimular e solicitar ao outro que construa estruturas conceituais compatíveis 

com as palavras e ações do falante. A linguagem é, nesse contexto, instrumento de 

construção: o aluno usa-a para construir o conhecimento e o professor para ajudar o aluno 

nesse processo de construção. 

Notadamente, encontramos aqui uma explicação para a ineficácia do ensino centrado 

na transmissão de conteúdos pelo professor, que tem sistematicamente contribuído para os 

péssimos resultados da educação. O argumento é, evidentemente, fundamentado na ideia de 

que o conhecimento é uma rede de estruturas conceituais e, portanto, não pode ser transferido 

por meio da linguagem, mas deve ser construído. No entanto, von Glaserfeld (1995a) 

evidencia que a linguagem é aspecto importante, uma vez que constitui na ferramenta que é 

usada para orientar o processo de construção do aluno. Afinal, as interações ocorrem, 

efetivamente, por meio da linguagem.  

Além dos aspectos já abordados, a avaliação e a motivação são dois outros aspectos 

da prática pedagógica que merecem atenção. De acordo com Luckesi (1998, p. 93), a escola, 

em geral, ainda pratica o exame, que consiste apenas na verificação ou constatação daquilo 

que o aluno “aprendeu” ou “não aprendeu” para efetivar uma classificação. Examinar ou 

verificar busca, assim, respostas prontas, enfatiza a memorização, a repetição e a exatidão. 

Avaliar, para ele, é uma ação diferente que “implica coleta, análise e síntese dos dados [...]”. 

A avaliação, dessa perspectiva, consiste numa investigação contínua do pensamento do aluno, 

condizente com uma prática educativa de natureza construtivista. O objetivo da avaliação 

seria, portanto, dar direcionamento à prática educativa a fim de alcançar o melhor 

desempenho do aluno. 

Na escola tradicional, a nota, ou mais especificamente, a aprovação é utilizada como 

mecanismo de motivação dos alunos para a aprendizagem. Como são externos ao processo de 

aprendizagem, denominamos de motivação extrínseca. Notadamente, a motivação intrínseca, 

ou como diz von Glasersfeld (1995a, p. 297, grifo do autor), “a intuição de porque é que um 

resultado está certo, compreendendo a lógica da forma que foi produzido, dá ao aluno 

sentimento de capacidade e competência [...]”. Isso, segundo ele, tem muito mais poder do 

que qualquer reforço ou motivação externa. Ao aluno, consequentemente, deve ser oferecida 
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oportunidade para pensar por sua própria conta, atuando como sujeito do processo. Como 

afirma Stein (1998, p. 92), é preciso “[...] aprender a fazer e descobrir coisas antes que a 

professora lhes diga algo sobre elas”. 

Por último, ressaltamos que o conhecimento é produzido na interação com o outro e 

com o mundo. Todavia, a aprendizagem é atividade individual, uma vez que ocorre na mente 

do aluno. Corroborando essa concepção, Romanowski (2006) diz ser um processo em que o 

próprio sujeito mobiliza suas capacidades cognitivas. Então, no processo de aprendizagem, 

faz-se necessário considerar a diversidade, isto é, os diferentes modos e formas estabelecidas 

pelos sujeitos para aprender. 
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3 A POSIÇÃO CONSTRUTIVISTA DE ERNST VON GLASERSFELD: UMA RUPTURA 

COM A EPISTEMOLOGIA TRADICIONAL 

 

Von Glasersfeld (1996b), em carta enviada a John Fossa, diz que aceita sua crítica 

sobre a ausência de ontologia em suas apresentações do construtivismo. Neste capítulo, 

buscamos compreender o significado dessa aceitação, investigando sua posição 

epistemológica, que, como ele próprio afirma, rompe com a tradição, uma vez que o que faz 

não é metafísica. Assim, no decorrer do capítulo, procuramos responder às seguintes questões: 

Como ele se põe fora da tradição? Por que deseja estar fora da tradição epistemológica? Se o 

que faz não é metafísica, então o que ele faz?  

Para responder a tais questões, apresentamos a contraposição que existe entre a 

epistemologia tradicional e a epistemologia construtivista. Em seguida, centramo-nos na 

análise da epistemologia construtivista para desvelar seus principais fundamentos, aqueles 

responsáveis por torná-la um novo paradigma em epistemologia. 

 

3.1 A Epistemologia Tradicional e a Epistemologia Construtivista  

 

Preliminarmente, pensamos necessário retomar o sentido atribuído ao termo 

epistemologia, no interior deste trabalho, qual seja, o de teoria do conhecimento, mesmo 

sentido que é atribuído por von Glasersfeld. Aqui, portando, utilizaremos os termos 

construtivismo ou epistemologia construtivista com o significado de teoria do conhecimento. 

Dado esse entendimento, podemos afirmar que a epistemologia construtivista 

constitui-se numa teoria do conhecimento que compreende que o sujeito cognoscente constrói 

seu conhecimento a partir da experiência. Seu propósito é, pois, o de tornar-se um modelo de 

funcionamento da mente racional no processo de organização dessas experiências.  

A ideia-chave, aquela que separa a epistemologia construtivista das demais 

epistemologias, é constituída pela compreensão de que aquilo que “[...] chamamos de 

conhecimento não tem, e não pode ter, o propósito de produzir representações de uma 

realidade independente, mas antes tem função adaptativa” (VON GLASERSFELD, 1998, p. 

19). Desse âmbito, o conhecimento não pode ser encontrado pronto. Ele tem que ser 

construído, porque não pretende corresponder à realidade em si mesma. Para o 

construtivismo, o mundo em que vivemos não existe independente de nós, ao contrário, ele é 
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fruto das nossas próprias construções. Por isso, a questão central que envolve a epistemologia 

construtivista, é saber qual é a estrutura do nosso mundo experiencial. 

Assim, a epistemologia construtivista contrasta com a epistemologia tradicional. Para 

esta última, o conhecimento só é considerado conhecimento quando reflete o mundo tal como 

ele é. Disso se entende que, pela ação de conhecer, teríamos acesso à realidade em si mesma. 

Portanto, o conhecimento considerado como “verdadeiro” é aquele que “corresponde” a uma 

realidade que existe independente do sujeito que a conhece. No âmbito dessa epistemologia, o 

conceito de “verdade” está ligado à noção de validade objetiva. Em outras palavras, a 

epistemologia tradicional ou realista busca um conhecimento que “corresponda” à realidade. 

Uma realidade que é estável, objetiva, porque existe independentemente de ser conhecida pelo 

sujeito.  

Essa ainda é a posição dominante, talvez pela dificuldade que se tem de abrir mão de 

velhas e confortáveis certezas. Isso é evidenciado pelo fato de que, no interior do próprio 

construtivismo, há aqueles que permanecem com posições próximas das posições tradicionais 

e, que, por isso, são denominados de construtivistas “moderados”, uma vez que aceitam a 

percepção como dada e, então, chegam a conclusões em conformidade com o realismo 

(FOSSA, 1998). Como pontua Bengoechea Garín (2006, p. 143, grifo nosso), “para el 

constructivismo moderado existe una realidad objetiva y a ella se aproxima el sujeto a través 

del conocimiento que construye [...]”. 

Todavia, quando realçamos a oposição que há entre a epistemologia tradicional e a 

epistemologia construtivista, esclarecemos que nosso marco de referência é o construtivismo, 

na sua versão radical, como formulada por von Glasersfeld (1995a, p. 97, numeração nossa), 

cujos princípios fundamentais são: 

1.1. O conhecimento não é recebido passivamente nem pelos sentidos nem por 

meio da comunicação; 

1.2. o conhecimento é construído ativamente pelo sujeito cognitivo. 

2.1. A função da cognição é adaptável, no sentido biológico do termo, tendendo para 

a adaptação ou viabilidade; 

2.2. a cognição serve a organização do mundo experiencial do sujeito, não a 

descoberta de uma realidade ontológica.  

 

Ou seja, para ser um construtivista radical é necessário aceitar os dois princípios 

integralmente, afinal a compreensão de que o sujeito é ativo e a de que as características da 

razão determinam essa atuação remonta à Grécia Antiga. Nesse contexto, “Protágoras, 

quinhentos anos antes da era cristã, já dizia que o homem é a medida de todas as coisas (e 

determina) que elas são e como elas são” (VON GLASERSFELD, 1995b, p. 18, grifo do 

autor). Por isso, von Glasersfeld (1995a) afirma que o último ponto do segundo princípio é o 
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mais difícil de aceitar porque rompe definitivamente com a filosofia tradicional – o realismo 

metafísico –, e torna o construtivismo radical uma “posição não convencional”. 

É interessante ressaltar que o construtivismo não é um todo homogêneo. Ao 

contrário, são tantas as versões do construtivismo que podemos falar em “construtivismos”, 

uma vez que há o construtivismo de orientação piagetiana, bem como o construtivismo de 

orientação não piagetiana, pois utilizam Wallon, Vygotsky, Ausubel, etc (BENGOECHEA 

GARÍN, 2006). Além disso, como Piaget é a principal referência do construtivismo, 

sobretudo no contexto do século XX, é possível falarmos ainda em construtivismo pós-

piagetiano5 (GROSSI; BORDIN, 1998).  

Nosso foco, reiteramos, é o construtivismo radical de Von Glasersfeld. Seu modelo 

epistemológico pretende, como supramencionado, pôr-se fora da tradição filosófica ocidental, 

mediante mudança na forma de interpretar a relação entre conhecimento e realidade. Isso, 

consequentemente, conduz a uma mudança no conceito de conhecimento e sua relação com a 

verdade. 

  

3.2 Epistemologia Construtivista: Mudança na Interpretação da Relação entre 

Conhecimento e Realidade 

 

Na visão da epistemologia tradicional, como já fora explicitado, o conhecimento só é 

considerado conhecimento se refletir a realidade tal como ela é. Para tanto, é necessário que 

haja uma realidade que exista antes que se tenha qualquer consciência dela ou de sua 

experimentação. O que se procura é um conhecimento que corresponda à realidade, e 

“corresponder”, de acordo com o Novo Dicionário Aurélio (2009), significa “ser próprio, 

adequado, conforme; estar em correspondência, em correlação, em equivalência”. Pensamos 

que tornar explícito o significado de “corresponder” ajuda compreender melhor a preocupação 

central da epistemologia tradicional: um tipo de homomorfismo, ou seja, uma relação de 

equivalência, uma vez que o conhecimento deve corresponder a uma imagem da realidade. 

Portanto, contrapor-se à visão tradicional solicita, na visão de von Glasersfeld 

(1995a), a reconstrução de conceitos fundamentais – conhecimento, verdade, comunicação e 

                                                                 
5 Segundo Grossi (1993), a utilização do prefixo “pós” acrescido da palavra “piagetiano”, para designar o 

construtivismo, passou a ser usado por pesquisadores e estudiosos da teoria, a pedido do próprio Piaget, numa 

ocasião em que acontecia uma homenagem pelos seus 80 anos. Grossi (1993, p. 158) afirma que, na ocasião 

dessa homenagem, “[...] ele disse que era da essência do Construtivismo que aquilo que ele descobriu fosse 

continuado, ampliado, modificado pelos que seguiriam a ele”. Como observa Stein (1993, p. 36), ao 

construtivismo “[...] já se acrescentou (esse é o caráter aberto do Construtivismo) uma série de elementos 

novos que, necessariamente, nos fazem falar em pós-piagetiano”. 
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entendimento –, considerando que a pretensão do construtivismo radical é não assumir 

compromissos ontológicos. Esses conceitos são centrais para o construtivismo, e sua 

necessária reconstrução pode ser formulada, podemos dizer, grosso modo, a partir do 

pensamento dos céticos, de Vico, de Kant e de Piaget.  

 

3.2.1  O pensamento dos céticos 

 

Segundo Fossa (1998, p. 50), “o precursor do antigo ceticismo foi Xenófanes de 

Colofon (c. 570- c. 480 a. C.)”, um filósofo pré-socrático, que acreditava não ser possível 

chegarmos ao conhecimento verdadeiro, mas somente à opinião. Entretanto, o fundador do 

ceticismo foi Pirro de Élida (360-270 a.C.). De seu pensamento só conhecemos, de acordo 

com Abrão (1999), o que foi exposto por Timon (320-235 a.C.), uma vez que não deixou nada 

escrito e, depois, muito mais tarde, por Sexto Empírico (final do século II e início do III d. C.) 

em Hipóteses Pirrônicas.  

Fossa (1998, p. 51) explicita que Sexto Empírico “[...] caracterizou a razão como 

caprichosa e travessa [...] e descreveu três estágios do desenvolvimento cético”, a saber:  

[...] na antítese, o céptico coloca as pretensões conflitantes da razão em oposição 

consciente, mas, em lugar de ser atormentado por suas pretensões opostas - mas 

igualmente compelativas -, ele suspende seu julgamento, o que se chama de epoche, 

e, deste modo, alcança a ataraxia ou paz de espírito (grifo do autor). 

 

Segundo Fossa (1998, p. 51), se analisarmos os estágios da razão, descritos por Sexto 

Empírico, damo-nos conta de que o terceiro estágio aponta para o lado positivo do ceticismo, 

que, em síntese, corresponde à “[...] obtenção de um estado de quietude em face às 

vicissitudes insensíveis da sorte”. 

 Para os céticos, “a verdade das coisas é inacessível, já que delas só se podem 

apreender aparências sempre mutáveis” (ABRÃO, 1999, p.71). Assim, quando se voltou à 

compreensão para um conhecimento que devia refletir a realidade e que, por conseguinte, 

deveria constituir-se numa descrição ou imagem da realidade em si, abriu-se o caminho para o 

ceticismo. São, pois, como é possível verificar, os céticos dos séculos IV e V a. C. os 

primeiros que notarão haver um sério problema na afirmação de que o conhecimento pode e 

deve refletir uma realidade que existe independente do sujeito que conhece.  Então, conforme 

von Glasersfeld (1995a), formularam o argumento lógico de que o conhecimento verdadeiro 

do mundo não poderia ser alcançado porque só podemos comparar nossas percepções com 

nossas próprias percepções e, por este motivo, seria impossível comparar nossas percepções 
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com o que supostamente representam. Essa impossibilidade ocorre porque nós não podemos 

sair de nossa forma humana de conhecer. 

Na visão dos céticos, portanto, não havia como justificar logicamente a capacidade 

de a razão alcançar uma imagem verdadeira do mundo real. Para von Glasersfeld (1995a), 

essa descrença dará origem, após alguns séculos, à percepção da existência dos diferentes 

tipos de conhecimento, a saber: o conhecimento racional, aquele que corresponde ao 

conhecimento da experiência cotidiana e da ciência, instrumental e, por isso, não é capaz de 

descrever o mundo “real” e o conhecimento místico, inquestionável, que apresenta um fim em 

si mesmo e pertence ao reino da metafísica, isto é, daquilo que não é acessível racionalmente.  

No contexto dessa discussão, Fossa (1998, p. 51) chama nossa atenção para o fato de 

que parece ter sido a crítica negativa do ceticismo, ou seja, a impossibilidade de alcançarmos 

conhecimento “verdadeiro”, que mais influenciou o construtivismo. Acrescenta a esse 

respeito, que, partindo da etimologia da palavra ceticismo, derivada do grego skepteon, “olhar 

cuidadosamente para” ou “deve-se olhar”, podemos “capturar a verdadeira influência do 

cepticismo para o construtivismo”. Para Fossa (1998, p. 51), tal influência consiste na 

“reconsideração cuidadosa” da concepção realista de verdade e de conhecimento, o que, 

segundo ele, permite que verifiquemos a insustentabilidade dessa posição. 

 

3.2.2  As contribuições de Vico e Kant 

 

Como permaneceram presos à posição da impossibilidade de um conhecimento 

verdadeiro, de acordo com von Glasersfeld (1995b), os céticos contribuíram para a não 

contestação do conceito de conhecimento da perspectiva realista. Mas, segundo ele, o fato é 

que conhecemos e, justamente por isso, temos confiado, ao longo do tempo, em certos tipos 

de conhecimento, uma vez que se torna evidente que tiramos conclusões proveitosas das 

nossas experiências e isso permite que aprendamos muito no cotidiano. Bem, se não 

consideramos que o conhecimento é encontrado pronto numa realidade que existe 

objetivamente e que, por esse motivo, deve ser descoberto, podemos supor que o 

conhecimento é construído pela razão. Mas, como a razão produz tal conhecimento? 

Pensamos ser esta uma interrogação a que se fizeram Vico e Kant, muito tempo antes de 

Piaget. 

Para Giambattista Vico, “as coisas com as quais compomos nosso mundo de 

experiências são construídas por nós mesmos” (VON GLASERSFELD, 1995b, p. 20). 
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Entretanto, se o mundo que construímos é o mundo da nossa experiência e se ele não é capaz 

de nos dizer nada sobre a natureza das coisas em si, então, como é possível explicar que o 

mundo que experimentamos é, em certa medida, bastante estável e sólido? Essa é, ressalta 

Von Glasersfeld (1994), uma questão fundamental para o construtivismo radical e para a qual 

procura dar uma resposta. Ressalta, ainda, que a resposta, em seus traços essenciais, foi 

elaborada por Vico, em 1710, aproximadamente meio século antes da Crítica da Razão Pura 

de Kant.  

Segundo von Glasersfeld (1995a), Vico, a essa época, vê o conhecimento humano 

como construção, o que significa que o ser humano só pode conhecer aquilo que ele próprio 

constrói. Somente nestas condições, torna-se possível ao sujeito que conhece saber quais e 

como são os componentes de que é formado o conhecimento. Quanto ao “mundo verdadeiro”, 

somente Deus pode conhecê-lo porque é sua criação. Portanto, para Vico, o verdadeiro 

(verum) é o feito (fatum) ou fato, por isso quando fala em “fatos” refere-se a alguma coisa 

realizada. Vico torna, assim, o conhecimento humano racional, por ser fruto da construção do 

próprio conhecedor, independente de uma realidade ontológica.  

Von Glasersfeld (1995a) observa que a saída encontrada por Vico para a questão 

ontológica compreende a percepção da existência de diferentes tipos de conhecimento: por 

um lado, a mitologia e a arte, cujos símbolos podem aproximar-se do mundo real e, por outro 

lado, o conhecimento da razão humana como fruto de construções cognitivas. Nesse sentido, 

segundo ele, encontramos em Vico a tentativa de separação definitiva do místico do racional, 

quando faz a especificação do que cabe a cada um e de como enunciam seus produtos. Nesse 

processo, a linguagem ocupa um papel central, porque é por meio dela que cada um se 

manifesta: o racional, pela linguagem vulgar; o místico, pela linguagem poética. Todavia, 

para von Glasersfeld (1995a), o ontológico, na teoria do conhecimento de Vico, permanece 

assegurado pela obra de Deus. 

Na visão viquiana, portanto, conhecer racionalmente “[...] é o que hoje chamaríamos 

de adquirir consciência das operações, cujo resultado é nossa experiência do mundo” (VON 

GLASERSFELD, 1994, p. 35). Von Glasersfeld (1989b, 1995a) diz que Vico foi o primeiro a 

afirmar, de forma inequívoca, que o nosso conhecimento racional nós mesmos o construímos. 

Por isso, observa que a pergunta feita anteriormente sobre como é possível explicar que o 

mundo que experimentamos é, em certa medida, bastante estável e sólido, torna-se, a partir de 

Vico, “supérflua e sem sentido”, pois se somos nós que construímos nosso mundo 

experiencial, então não devemos nos surpreender com o fato de ele parecer relativamente 
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estável. Observa, no entanto, que, para alcançar essa compreensão, é preciso não esquecer a 

característica básica do construtivismo: “o mundo construído é um mundo de experiência que 

se constitui pelas experiências e não tem nenhuma pretensão à verdade, no sentido de 

correspondência com uma realidade ontológica” (VON GLASERSFELD, 1994, p. 35). 

É importante mencionar, ainda, que, na perspectiva viquiana, o que determina nossas 

construções, é a história daquilo que construímos, pois o que podemos fazer agora é limitado 

pelo que foi feito anteriormente. Desse ponto de vista, a construção de conhecimento 

apresenta restrições, não pela impossibilidade de correspondência com uma realidade 

objetiva, mas pelas condições do material, concreto ou abstrato, usado nas nossas construções, 

uma vez que esse material é sempre resultado de construções anteriores. No âmbito desse 

quadro compreensivo, ou seja, diante da ideia de conformidade dentro de certas restrições, 

ocorre a substituição da noção de “verdade” como “correspondência”. Com isso, Vico 

antecipa o princípio da “viabilidade”, central ao construtivismo (VON GLASERSFELD, 

1994). 

Segundo von Glasersfeld (1994), as posições assumidas por Vico são bastante 

semelhantes às de Kant, para quem, por meio do conhecimento racional, não seria possível 

alcançar algo que estivesse além dos limites da própria razão. Pois, em Kant (1999), a 

experiência e seus objetos resultam dos modos e formas que experimentamos, que são 

estruturados e determinados pelo tempo e espaço. Espaço e tempo, em conjunto com as 

categorias a priori do entendimento, são, portanto, as condições sem as quais não seria 

possível conhecer. 

Na sua Crítica, Kant (1999) trata de saber o que o homem conhece ou pode conhecer 

sobre a realidade. Para tanto, concebe a razão como uma estrutura a priori, enquanto os 

conteúdos que a razão conhece e sobre os quais pensa são concebidos como a posteriori. A 

razão fornece a “forma”, universal e necessária, para o conhecimento; a experiência fornece a 

“matéria” (ou conteúdo) do conhecimento para a razão. No processo de conhecer há, então, 

duas fontes: a “sensibilidade”, em que os objetos nos são dados mediante intuição e o 

“entendimento”, em que os objetos são pensados mediante conceitos. A sensibilidade é que 

nos permite ter percepções e só percebemos as coisas como realidades espaciais e temporais, 

porquanto espaço e tempo constituírem formas a priori da sensibilidade, sem as quais não 

poderíamos ter percepções sobre os objetos. Entretanto, na sensibilidade, é preciso pôr em 

relevo, os objetos nos são dados como fenômenos e não como coisa em si. Já o entendimento 

é o responsável por organizar as percepções enviadas pela sensibilidade, transformando-as em 
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conceitos. Para fazer isso, o entendimento terá as “categorias” a priori para organizar os 

conteúdos empíricos em forma de conceitos. As categorias a priori são, nesse sentido, os 

instrumentos utilizados pelo sujeito cognoscente para organizar a realidade experiencial, que 

é, em última análise, a realidade que se conhece. 

Do ponto de vista kantiano, a razão não pode supor que conhece a realidade tal como 

ela é em si mesma pelo fato de que só conhece os objetos do conhecimento, ou seja, aquilo 

que recebeu das formas e categorias do sujeito do conhecimento. Todo conhecimento é, 

podemos dizer sinteticamente, “construído” pela síntese dos dados ordenados pela intuição 

sensível mediante categorias apriorísticas do entendimento. Por isso, não seria possível para a 

razão alcançar o “noumena”, as coisas em si mesma, pois ela só alcança o “phainoumeno” ou 

os objetos resultantes das sínteses apriorísticas do ato de conhecer (CHAUÍ, 1999).   

Von Glaserfeld (1994, 1991c) nos alerta, por exemplo, para o problema de uma 

compreensão da realidade em termos de existência, como faz o realismo, uma vez que o termo 

“existir” não apresenta qualquer significado fora do mundo experiencial do sujeito que 

conhece. Como “existir” é ter uma localização no tempo e no espaço, que, para Kant (1999, p. 

82), são formas a priori da nossa intuição e, “pelo fato de serem simplesmente condições da 

sensibilidade”, referem-se “[...] a objetos só na medida em que são considerados fenômenos, 

mas sem apresentarem coisas em si mesmas”, o espaço e o tempo são formas de nossa 

experiência e, de modo consequente, não pertencem a uma realidade além da nossa 

experiência. Kant (1999), portanto, retira-os do âmbito da “realidade em si” para situá-los no 

âmbito dos “fenômenos”, este último entendido como representações das coisas que estão em 

nossa mente. Quando faz isso, inviabiliza o alcance da representação de uma estrutura 

objetiva do mundo real, o que nos torna incapazes de transcender o nosso mundo experiencial 

para alcançar algo que esteja além de sua interface. Tal compreensão torna sustentável a 

afirmação de que a experiência não é capaz de nos dizer nada sobre a natureza das coisas em 

si.   

Em Kant encontram-se muitos dos elementos que fundamentam a posição 

construtivista. Notadamente, na sua Filosofia Transcendental, que se constitui numa análise 

puramente racional do entendimento humano, temos acesso, segundo von Glsersfeld (1995a), 

a um modelo que é essencial, em muitos de seus aspectos, ao construtivismo. Um dos 

aspectos, por ele explicitado, diz respeito à compreensão do “entendimento” ou intelecto – no 

qual os objetos são pensados – como ativo no ser humano, porquanto os conceitos e ideias que 

aí se originam são criações suas. Nesse contexto, “as coisas exteriores” seriam, para Kant, 
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apenas ocasião para o funcionamento do entendimento, cujos produtos são as ideias e 

conceitos. “As coisas exteriores” são, assim, objetos de apresentação da própria mente e não 

coisas como seriam em si mesmas.  

 

3.3 Epistemologia Construtivista: Mudança no Conceito de Conhecimento e sua Relação 

com a Verdade 

 

Nessa retrospectiva de alguns aspectos da história da filosofia ocidental ou, mais 

especificamente, sobre aqueles que envolvem as raízes do construtivismo, pusemos em 

evidência uma das principais características do construtivismo: ser uma posição cética em 

epistemologia. De modo especial, essa característica implica a compreensão de que, por meio 

do conhecimento racional, não temos acesso a uma realidade que existe independente do 

sujeito. Isso faz que resulte sem sentido a afirmação da epistemologia tradicional de que o 

conhecimento “verdadeiro” é aquele que corresponde a uma “representação”, isto é, constitui 

uma imagem de uma realidade que existe objetivamente. Tal fato provoca uma mudança na 

forma de interpretar a relação entre conhecimento e realidade. A realidade deixa, então, de ser 

entendida como existindo objetivamente e passa a dizer respeito àquela a que, do ponto de 

vista do construtivismo radical, efetivamente, temos acesso: a realidade experiencial.  

É preciso mencionar, entretanto, que, diante da crítica negativa dos céticos, tornou-se 

indispensável demonstrar o valor do conhecimento racional perdido a partir dela. Assim, 

sendo impossível assegurar um conhecimento verdadeiro como representação verdadeira de 

um mundo que existe objetivamente, fez-se necessário algo que não implicasse 

“representação”. Essa necessidade foi suprida com a Teoria da Evolução de Darwin, mediante 

a utilização do conceito de adaptação, que permitiu substituir a ideia de “representação” pela 

ideia de “encaixe” (VON GLASERSFELD, 1996a, 2005).  

 

3.3.1 Um conceito fundamental: adaptação  

 

É em torno do conceito de adaptação que é construído o segundo princípio do 

construtivismo radical. Sua importância pode ser expressa pelo alerta de von Glasersfeld 

(1989a, p. 1) de que “to accept only the first principle is considered trivial Constructivism by 

those who accept both, because that principle has been known since Socrates and, without the 

help of the second, runs into all the perennial problems of Western epistemology”. Vemos, 
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aqui, que a ideia do conhecimento como construção do sujeito é bastante antiga. Todavia, a 

aceitação desse princípio ainda não conduz a uma ruptura com a epistemologia tradicional, 

que somente se faz possível com a compreensão da cognição como instrumento de adaptação. 

Dizer que a função da cognição é a adaptação é dizer que ela não produz uma imagem 

“verdadeira” do mundo real, mas que sua função é melhorar o gerenciamento do organismo. 

O conceito de adaptação, é importante destacar, origina-se da biologia e indica “um 

relacionamento específico entre organismos vivos, ou espécies, e seu ambiente (VON 

GLASERSFELD, 1998, p. 20). A adaptação, no sentido darwiniano, é acidental, ou seja, não 

é algo que o organismo obtém por si mesmo. Constitui num estado, e não numa atividade, que 

pode ser resumida da seguinte forma: “tudo que o tem possibilidades de sobreviver num 

determinado ambiente ‘tem adaptação’ com respeito a ele” (VON GLASERSFELD, 1996a, p. 

78). Von Glasersfeld (1980, 1996a, 2005) chama atenção, porém, para um equívoco no 

entendimento desse conceito, proveniente da própria maneira como Darwin, às vezes, o 

utilizou: “sobrevivência do que mais se adapta”, que foi entendido como “sobrevivência do 

mais apto”. Por isso, deixa claro que adaptação significa apenas a capacidade de 

sobrevivência em face as condições e restrições do ambiente. Se os organismos sobrevivem é 

porque são viáveis, pois apresentam uma relação de “encaixe” em determinadas 

circunstâncias. Deste modo, “tanto na teoria da evolução como no construtivismo, ‘adaptar-

se’ não significa mais do que ter passado através de quaisquer constrangimentos que possa ter 

existido” (VON GLASERSFELD, 1995a, p. 88).    

Lembremos, no entanto, que, com Vico e Kant, temos os primeiros modelos de como 

os sujeitos constroem ativamente o conhecimento racional e, consequentemente, de como 

constroem seu mundo experiencial. Mas ambos ainda recorrem à ontologia. Para von 

Glasersfeld (1989a), isso ocorre porque nem Vico e nem Kant tiveram acesso ao conceito de 

adaptação que, do seu ponto de vista, permite prescindir de uma ontologia. O conceito de 

adaptação permite, consequentemente, diferençar o construtivismo do idealismo ao 

possibilitar que se evite o pressuposto kantiano das categorias a priori.  

Justamente por ter tido acesso ao conceito de adaptação, diferentemente de Vico e 

Kant, Piaget “[...] via a cognição como um instrumento de adaptação, como uma ferramenta 

para nos ajustar ao mundo de nossa experiência” (VON GLASERSFELD, 1995a, p. 40). No 

entanto, é preciso destacar que 

[...] Piaget foi o primeiro a ver que adaptação no domínio cognitivo/conceptual não 

era a mesma coisa que adaptação fisiológica dos organismos biológicos. Ele 

compreendeu que, ao nível da cognição, não era uma simples questão de 

sobrevivência ou extinção, mas sim de equilíbrio conceptual. É, pois, importante ter 
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em mente que quando ele fala dessa ‘forma mais elevada de adaptação’, os 

mecanismos que ele procura são mentais e não biológicos, como sucede o uso vulgar 

do termo (VON GLASERSFELD, 1995a, p. 103). 

 

 Isso significa que a função da cognição, na perspectiva piagetiana, é organizar o mundo que 

ela própria constrói: o mundo da nossa experiência. A organização, na perspectiva piagetiana, 

é sempre o resultado de uma interação necessária entre inteligência consciente e ambiente, em 

que a interação caracteriza-se como adaptação. 

Portanto, com o conceito de adaptação, o construtivismo se põe fora da tradição 

epistemológica, mudando sua forma de interpretar a relação entre conhecimento e realidade, 

ou melhor, interpretando de forma radicalmente diferente essa relação. De acordo com o 

construtivismo radical, o conhecimento tem função adaptativa porque a relação entre 

conhecimento e realidade constitui em adaptação no sentido funcional. Por isso, em vez de 

considerar que o conhecimento “corresponde” à realidade, compreende que o conhecimento 

adapta-se ao mundo da experiência do sujeito cognoscente. Temos, então, uma mudança no 

conceito de conhecimento, que agora significa o “[...] mapeamento das ações e operações 

conceituais que provaram ser viáveis na experiência do sujeito conhecedor” (VON 

GLASERSFELD, 1998, p. 20).  

 

3.3.2 Viabilidade toma o lugar da “verdade” 

 

Como não pretende ser uma teoria tradicional do conhecimento, o construtivismo 

radical dispensa a noção tradicional de verdade. Para tanto, desenvolveu as ideias que 

constituem o seu núcleo a partir da história da epistemologia, da filosofia das ciências, da 

cibernética, das ciências cognitivas, da psicologia do desenvolvimento etc. Nessas áreas do 

conhecimento encontra os elementos que deram origem a um modo não convencional de 

pensar, uma vez que possibilita a reconstrução de alguns conceitos fundamentais, entre eles o 

de conhecimento, que deixa de refletir uma "realidade" ontológica para dizer respeito 

exclusivamente à ordenação e à organização de um mundo constituído pela nossa experiência. 

Nesse sentido, um dos pontos centrais do construtivismo radical compreende 

exatamente a substituição do conceito de “verdade” pelo conceito de “viabilidade”, uma vez 

que a “verdade”, no âmbito do construtivismo, jamais poderá ser reivindicada para o 

conhecimento que a razão humana produz.  Assim, o conceito de viabilidade toma o lugar do 

conceito de verdade da filosofia tradicional, implicando uma mudança radical no conceito de 

conhecimento e sua relação com a verdade. Ao substituir a noção de “verdade” por 
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“viabilidade”, o construtivismo radical torna-se abertamente instrumental, sendo essa uma das 

suas características mais importantes, pois, como afirma von Glasersfeld (1995a), não tem a 

pretensão de ser nem verdadeiro nem falso, como as conjecturas metafísicas; quer apenas ser 

um instrumento conceitual que só terá seu valor aferido mediante utilização.  

O conhecimento torna-se viável quando atinge as finalidades que foram estabelecidas 

para ele. Portanto, “viabilidade” diz respeito à capacidade do conhecimento de, no âmbito da 

experiência, nos capacitar a fazer certas predições ou a fazer com que certos fenômenos 

ocorram ou mesmo impedir que ocorram. Von Glasersfeld (1994) deixa claro que, uma 

estrutura cognitiva ao alcançar seu propósito, faz apenas aquilo que se esperava dela, 

significando simplesmente que conhecemos um caminho viável para um propósito 

estabelecido em circunstâncias específicas do nosso mundo experiencial. Todavia, isso nada 

diz sobre outros possíveis caminhos ou sobre o alcance do nosso propósito de conectar-nos a 

uma realidade objetiva. Então, “adaptação”, ou “viabilidade”, como ele prefere, diz respeito à 

capacidade do conhecimento, não da realidade. 

O termo “viabilidade”, é preciso que se evidencie novamente, é preferencialmente 

utilizado por von Glasersfeld (1980, 1989b, 2005), em substituição ao termo adaptação, 

porque evita, na sua opinião, certos mal entendidos provocados pelo seu uso inadequado. Para 

ele, quando usado como verbo – esta ou aquela espécie se adaptou a tal ambiente –, o termo 

“adaptação” pode dar-nos a impressão de ser uma atividade evolutiva desencadeada pelo 

próprio organismo que se modifica para se adaptar ao ambiente. Como já foi dito 

anteriormente, na teoria da evolução, a modificação de genes é sempre acidental e, por 

conseguinte, são essas modificações acidentais que produzem as variações que a seleção 

natural opera. Desta forma, a natureza não seleciona o “mais apto”, apenas permite viver 

aqueles que possuem as características necessárias para lidar com seu ambiente, ou seja, que 

são viáveis, deixando morrer aqueles que não são.   

No âmbito da cognição, “adaptação” ou “viabilidade” diz respeito à realização e à 

manutenção do equilíbrio interno do sujeito. Sendo assim, o conhecimento tem por função 

eliminar as perturbações, e buscar manter o equilíbrio, que é “[...] un estado en el cual las 

estructuras cognitivas de um agente epistémico han arrojado, y continúan haciéndolo, 

resultados esperados, sin provocar conflictos conceptuales o contradicciones” (VON 

GLASERSFELD, 2005, p. 33).   
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3.4 Piaget: Teoria da Cognição como Instrumento de Adaptação 

 

Com o modelo cognitivo piagetiano, temos, enfim, uma mudança radical no conceito 

de conhecimento: de uma “representação” do mundo real para estruturas conceituais que 

resultam adaptadas, ou melhor, que se tornaram viáveis no mundo experiencial do sujeito 

cognoscente. Não esqueçamos que adaptação diz respeito ao desenvolvimento de estruturas 

que fazem o que se espera delas, logo são viáveis, no âmbito do mundo experiencial, que nada 

mais é do que o mundo construído pelo próprio sujeito. Assim, entender a cognição como 

instrumento de adaptação é, simplesmente, entendê-la como uma ferramenta que nos ajuda a 

gerenciar, ou seja, a ajustar o mundo da nossa experiência.  

Piaget considera, segundo von Glasersfeld (1995a, s/d), a cognição humana como 

uma função biológica e não resultado de uma razão impessoal, universal, a-histórica. Ora, se 

do ponto de vista tradicional, o conhecimento é atemporal e imutável, não poderia ser 

justificado a partir da história da sua criação. Mas é isso que Piaget faz. Ele procura pelos 

mecanismos da cognição, ou seja, quer saber como a inteligência opera e sua procura tem 

como ponto de partida a gênese, ou melhor, a ontogênese do conhecimento. Por essa 

característica, seu trabalho é denominado de epistemologia genética. Para von Glasersfeld 

(1995a, s/d), Piaget desloca o foco do mundo ontológico para o mundo da experiência, 

desviando-se, intencionalmente, da tradição filosófica ocidental e construindo, a seu modo, 

um construtivismo radical. Para ele, desconsiderar essa característica é correr o risco de 

comprometer completamente o entendimento da epistemologia piagetiana. 

Torna-se perceptível, então, que Piaget aqui será tomado, primeiro, como 

epistemólogo. Sabemos que essa é uma posição que encontra eco em muitos outros autores, 

por exemplo, Dolle (2000, p. 56), para quem “Piaget não deveria ser considerado senão como 

epistemólogo, fundador da epistemologia genética”. Para desenvolvê-la, no entanto, Piaget 

recorre a duas fontes importantes: a filosofia kantiana e a teoria da evolução de Darwin. 

Partindo de Kant, estabelece a noção de construção cognitiva, que lhe conduz na busca por 

mapear os procedimentos e as operações que o sujeito cognoscente realiza, acessando 

somente as sensações e as operações da mente, com o propósito de construir um mundo 

relativamente estável (VON GLASERSFELD, 1995a). Este ponto de vista é corroborado por 

Noddings (2006), que afirma que a teoria epistemológica de Piaget é fundamentada 

diretamente na filosofia kantiana e por Fossa (1998, p. 61), que vê um total alinhamento de 

Piaget com o idealismo de Kant, uma vez que foi Kant quem abriu “[...] um caminho para o 
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idealismo com bases empíricas, no qual a mente seria um participante ativo na construção do 

conhecimento”. Da teoria da evolução de Darwin, Piaget retira o conceito que é nuclear para o 

construtivismo: o conceito de adaptação. 

 

3.4.1  A construção da realidade 

 

Desde Platão, segundo von Glaseresfeld (2005, s/d), a atividade de conhecer é 

compreendida como cópia ou reprodução, visto que se pensava que se criava dentro de si uma 

réplica ou imagem como representação dos objetos exteriores, isto é, do “mundo real”. Desse 

modo, a “realidade exterior” deveria ser uma realidade a ser descoberta. Nessa maneira de 

pensar a relação sujeito-objeto, que é a maneira de pensar da epistemologia tradicional, existe 

um objeto que é desconhecido, entretanto existe objetivamente, que necessita ser descoberto 

mediante reprodução na mente do conhecedor para se tornar conhecido. Nesse processo de 

conhecimento, cabe aos sentidos a tarefa de mediar a relação entre o “objeto real” e a sua 

representação produzida pelo conhecedor. Exatamente esse aspecto da relação sujeito-objeto 

levou os céticos a levantar a questão: como é possível termos certeza de alcançar uma 

representação verdadeira quando a única maneira que temos de chegar ao objeto é através da 

mediação dos sentidos? Aqui está posto, de acordo com Glasersfeld (1995a), o dilema da 

filosofia realista que tem atravessado séculos. 

Para o construtivismo, porém, o conhecimento é construção; construção que ocorre 

por meio de algum tipo de reflexão. O conhecimento, no âmbito dessa perspectiva, origina-se 

a partir de duas fontes, os sentidos e a reflexão da mente sobre suas próprias operações, que é 

a base da “abstração reflexiva”, “[...] que dá lugar a todos os conceitos importantes que não 

podem derivar-se de forma direta da experiência sensorial ou motriz” (VON 

GLASERSFELD, 1996a, p. 80). Esses conceitos, abstratos ou “operativos”, são de nível 

superior aos “figurativos”.  

Para von Glasersfeld (1995a), o “figurativo” e o “operativo”, na teoria piagetiana da 

cognição, estão assim relacionados: o primeiro, à “ação”, que é física; o segundo, à 

“operação”, que é mental. O “figurativo” refere-se ao domínio da sensação; e a “ação” é 

justamente aquilo que realizamos no nível da sensação, ou melhor, no nível sensório-motor, 

sendo, por isso, observável porquanto envolve objetos sensoriais e movimentos físicos. A 

abstração que ocorre nesse âmbito, formada por sinais sensoriais e motores específicos, é 

denominada de “abstração empírica”. Dela resultam objetos ou conceitos que a criança 
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constrói combinando associativamente sinais sensório-motores. Não obstante, “[...] qualquer 

resultado de construção conceptual que não dependa de material sensorial específico mas seja 

determinado pelo que o sujeito faz é ‘operativo’ na terminologia de Piaget” (VON 

GLASERSFELD, 1995a, p. 126); e as “operações” são operações da mente e, como tal, não 

observáveis. Portanto, o resultado que a reflexão produz sobre os processos mentais é 

denominado “abstração reflexiva”, cujo material são as próprias “operações” que o sujeito 

pensante efetiva e sobre as quais reflete.   

Ao fazer a distinção entre o domínio “operativo” e o domínio “figurativo”, von 

Glasersfeld (1995a) deixa claro haver dois tipos de conhecimentos, o sensório-motor e o 

conceitual. Sobre este aspecto, podemos dizer que Piaget fundamentou-se em Kant, na 

distinção que esse faz entre conhecimento empírico, aquele que se origina da experiência – 

que corresponderia ao conhecimento físico ou sensório motor –, e o conhecimento puro ou a 

priori, aquele que ocorreria independente de toda a experiência, isto é, o conhecimento das 

verdades necessárias, que corresponderia ao conhecimento lógico-matemático ou conceitual.    

Muitos dos mecanismos supramencionados estão envolvidos no processo de 

construção da realidade, que é fruto de abstração reflexiva. Von Glasersfeld (1995a) adverte, 

nesse sentido, que a atividade construtiva originada nos dois primeiros anos de vida das 

crianças é responsável por tudo aquilo que virá a ser o seu mundo experiencial, pois é nesse 

período que se formará o alicerce para todas as demais construções que se seguirão. Por 

exemplo, para construir qualquer coisa será necessário que a criança construa antes a noção de 

semelhança e diferença. Esta distinção é produto de uma comparação que pode levar a uma 

semelhança ou a uma diferença. Na semelhança, a comparação tem como resultado que duas 

coisas são iguais ou a mesma coisa, existindo, inclusive, em algumas línguas, segundo von 

Glasersfeld (1996a, p. 81, grifo do autor) palavras diferentes para designar igualdade: 1) 

“equivalência”, palavra usada “[...] para aquelas coisas consideradas iguais com respeito a 

todas as características que estavam sendo examinadas, [...] em que todos os membros de uma 

mesma classe ou categoria são iguais” e 2) “identidade individual”, “[...] quando queremos 

dizer que uma certa coisa não só é igual a outra que vimos ontem como, além disso é o mesmo 

indivíduo”. 

Por lidar diferentemente com a relação sujeito-objeto, von Glasersfeld (1995a) 

observa que Piaget começa a pensar essa relação a partir de como a criança passa a ter o 

conceito de um objeto que tem permanência no fluxo da sua experiência. Nesse processo, há 

dois elementos indispensáveis: a capacidade de produzir “re-presentação” dos objetos e a 



50 

 

 

identidade individual. O fato de Piaget utilizar o termo representação com hífen, em algumas 

ocasiões, observa, mostra que ele o utiliza com sentido diferente dos filósofos 

contemporâneos. “Re-presentação”, na perspectiva piagetiana, significa repetição ou 

reconstrução a partir da memória de uma experiência passada, jamais uma imagem do mundo 

real.  

A “permanência do objeto” compreende, então, a capacidade de a criança, numa 

determinada experiência, perceber que o objeto é o mesmo, mesmo quando não pode vê-lo 

durante alguns instantes no fluxo dessa experiência. Para tanto, faz-se necessária a construção 

do conceito de “identidade individual”, ou seja, que o objeto que vemos é o mesmo nos 

diferentes momentos do fluxo de nossa experiência. Segundo von Glasersfeld (1995a, p. 148), 

a constituição da identidade individual é a chave para “permanência do objeto”, pois significa 

que “[...] duas experiências de um objeto estão ligadas por meio da ideia de que o objeto 

continuou a ser um só e o mesmo”. A característica que parece ser decisiva para a identidade 

individual é a recordação. Nesse sentido, a criança tem de ser capaz de visualizar o objeto 

quando este não está no seu campo perceptual. Essa capacidade produz uma “re-presentação”, 

isto é, a repetição ou a “re-construção” de uma experiência passada.  

De acordo com von Glasersfeld (1995a, p. 151), a identidade individual leva-nos 

para a seguinte questão: onde estão os objetos quando nossa atenção não está focada neles? 

Para ele, esta questão nos remete à necessidade da “[...] concepção de uma espécie de lugar de 

descanso, onde os objetos possam manter a sua identidade sem serem percepcionados”. 

Denomina esse lugar de protoespaço. No início, o protoespaço é apenas um depósito amorfo, 

sem estrutura ou métrica. Todavia, quando vai sendo equipado com os objetos permanentes 

que “[...] são relacionados por meio de movimentos visuais e físicos sempre que estão no 

campo experiencial, as relações abstraídas destes movimentos dotam o repositório de uma 

estrutura permanente de espaço mais dimensional” (VON GLASERSFELD, 1995a, p. 151).  

Segundo ele, há também de se considerar que o objeto é o mesmo em momentos da 

atenção que não são consecutivos. Isso requer, todavia, que sua identidade se prolongue ao 

longo de um intervalo. Para tanto, faz-se necessário que seja construída uma continuidade, 

fora do campo experiencial, que seja capaz de ligar a experiência presente do objeto a uma 

experiência passada, fazendo-se necessária a existência do prototempo. No princípio, o 

prototempo é uma continuidade indiferenciada e sem ocorrência, porém, depois, quando a 

sequência das experiências atuais do sujeito, que foram vividas durante o intervalo, é 

projetada na continuidade sem ocorrências de objetos permanentes no depósito, o conceito de 
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tempo é criado. Assim, de acordo com von Glasersfeld (1995a), a estrutura das relações 

temporais é criada mediante sobreposição de uma sequência das experiências atuais numa 

continuidade que se encontra fora do campo experiencial e que não tem ela própria qualquer 

articulação. Diz ainda que, como essa sequência dá duração e direção às experiências, é 

chamada, muitas vezes, de seta do tempo. Dessa forma, quando a sequência de experiências é 

regular, tal como noite e dia, as estações etc., a segmentação da continuidade torna-se 

uniforme, transformando o prototempo em tempo real, que pode ser medido pelo relógio.  

Podemos perceber, então, que é no contexto do espaço e do tempo que o conceito de 

identidade individual assegura a continuidade dos objetos perceptuais que conhecemos, mas a 

que não estamos prestando atenção no momento. Em suma, são essas construções que cria o 

mundo da nossa “existência”. Tempo, espaço, identidade individual, semelhança, diferença, 

permanência do objeto, etc., são, como diz von Glasersfeld (1995a), os substitutos 

construtivistas das “categorias” a priori kantianas, constituindo-se nas ferramentas que o 

sujeito cognitivo utiliza para organizar e administrar o fluxo de sua experiência. No 

construtivismo, portanto, são estruturas conceptuais, ou seja, pertence ao conhecimento e não 

a uma realidade ontológica.  

 Von Glasersfeld (1995a) esclarece que algumas questões que aborda estão apenas 

implícitas na descrição piagetiana da construção da realidade. Porém, observa que é preciso 

levar em consideração o que o próprio Piaget (2006, p. 17-18, grifo nosso) diz, tal como: 

[...] Ora, esta ‘assimilação senso-motora’ do mundo exterior imediato realiza, em 

dezoito meses ou dois anos, toda uma revolução copérnica em miniatura. Enquanto 

que, no ponto de partida deste desenvolvimento, o recém-nascido traz tudo para si 

ou, mais precisamente, para o seu corpo, no final, isto é, quando começa a 

linguagem e o pensamento, ele se coloca, praticamente, como um elemento ou um 

corpo entre os outros, em um universo que construiu pouco a pouco, e que sente 

depois como exterior a si próprio. 

 

Sabemos que, para o realismo, é na realidade dos fatos exteriores ao sujeito onde se encontra 

o objeto do conhecimento. Para o construtivismo, porém, somos nós que construímos a 

realidade, por conseguinte, o objeto do conhecimento. Certamente, essa é uma conclusão a 

que podemos chegar com a leitura do fragmento extraído do livro de Piaget, Seis estudos de 

Psicologia. Uma conclusão que é bastante plausível e compartilhada por ambos, von 

Glasersfeld e o próprio Piaget, além de outros teóricos como von Foerster (1994, 1996a), 

Watzlawick (1994), Varela (1994) e Fosnot (1998). Para Fosnot (1998, p. 40), por exemplo, o 

construtivismo está implicado com “[...] a idéia de que nós, como seres humanos, não temos 
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acesso a uma realidade objetiva já que estamos construindo a nossa versão dela, enquanto ao 

mesmo tempo a transformamos, e a nós mesmos”.  

 

3.4.2  A teoria dos esquemas 

 

Do ponto de vista construtivista, construímos nosso mundo experiencial, a partir do 

interior, mediante construção de estruturas cognitivas. Nesse processo de construção, a 

cognição busca o equilíbrio e, portanto, a adaptação. A adaptação, no domínio cognitivo, diz 

respeito ao equilíbrio conceitual que ocorre mediante dois mecanismos diferentes e 

complementares: a assimilação e a acomodação. Ou seja, 

[...] equilibration, in the cognitive realm, involves the adjustment of, for instance, 

percepts to conceptual structures which the perceiver already has assembled; and 

this adjustment of the new to the old is called assimilation. But cognitive 

equilibration also involves the adjustment of concepts to percepts, and this second 

type of adjustment, which can take the form of creating a novel structure or of 

combining several already assembled structures to form a larger conceptual unit, is 

called accommodation (VON GLASERSFELD, s/d, p. 11). 

 

Notemos, portanto, que a assimilação diz respeito à organização da experiência com nossas 

próprias estruturas lógicas ou de entendimento. Porém, novas experiências podem provocar 

perturbações ou contradições em determinadas estruturas, levando-nos a modificar essas 

estruturas a fim de acomodar as novas experiências. 

Assimilação e acomodação são conceitos essenciais na teoria da cognição de Piaget. 

Nesse sentido, torna-se fundamental que tenhamos adequada compreensão de ambos, pois, 

tratando-se de Piaget, nada é tão simples como talvez possa parecer a princípio. É o caso dos 

dois conceitos ora tratados, que só serão adequadamente compreendidos no âmbito de sua 

teoria da cognição e, obviamente, nesse âmbito, apresentam um significado que é 

completamente diferente do seu significado cotidiano. Além do mais, na opinião de von 

Glasersfeld (2005, 1995a, 1989b), equívocos ocorrem pelo fato de desconsiderar que Piaget 

usa os dois termos no contexto de sua “teoria dos esquemas”. 

O “esquema de ação” é um dos componentes que Piaget utiliza na análise do 

desenvolvimento cognitivo e constitui, conforme von Glasersfeld (1995a), num componente 

estável e unificador de seu pensamento. Para nós, a importância deste conceito também está 

refletida no trabalho do próprio von Glasersfeld, que o utiliza no contexto das pesquisas 

empíricas que realiza sobre a viabilidade de seu modelo teórico de conhecimento – o 
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construtivismo radical –, especificamente na análise dos padrões da aprendizagem no ensino 

de matemática e física. 

Von Glasersfeld (1995a) explicita que, tal como muitos outros conceitos da 

epistemologia genética, o conceito de “esquema” tem origem na biologia. Segundo ele, Piaget 

vê os padrões de ação como instalados, isto é, determinados geneticamente. 

Consequentemente, os padrões de ação, do ponto de vista da adaptação, como determinados 

geneticamente, somente poderiam ser explicados por meio da seleção natural. Nesse contexto, 

é claro, que “[...] os organismos que manifestam a acção reflexa (por causa de mutações 

acidentais) deviam ter tido uma vantagem decisiva sobre aqueles que não a manifestaram” 

(p.118). Von Glasersfd (1995a) pontua, então, que o reflexo é concebido por Piaget como 

constituído de três partes: 1. uma situação percepcionada; 2. uma atividade associada a ela; 3. 

um resultado da atividade que se tornou benéfico para o autor. Mas há um problema, para 

aplicar esse modelo à cognição haveria a necessidade de eliminar a rigidez genética. Assim, 

para os padrões de ação não serem fixo nos seres humanos, “[...] o modelo do reflexo podia 

ser adoptado como uma ferramenta explicativa no domínio dos padrões de acção e 

pensamento desenvolvidos cognitivamente que não foram determinados geneticamente” 

(p.118, grifo nosso). Nesse contexto, temos, então, o “esquema de ação”, que é o princípio 

básico da aprendizagem sensório-motora, constituído igualmente de três partes: 

1. Reconhecimento de uma determinada situação; 

2. uma atividade específica associada com essa situação; e 

3. a expectativa de que essa atividade produza um determinado resultado 

experimentado anteriormente (VON GLASERSFELD, 1995a, p. 119). 

 

A constituição do padrão do esquema de ação em três partes é, do ponto de vista de von 

Glasersfeld (1995a), fundamental para o adequado entendimento do funcionamento da 

assimilação e da acomodação, que, no esquadro da “teoria dos esquemas”, dá-se da seguinte 

forma: o “reconhecimento”, na primeira parte, é resultado da assimilação porque a situação 

experiencial satisfez certas condições e, por isso, desencadeou uma atividade associada; essa 

atividade, parte dois, produziu um resultado que o organismo tentará assimilar dentro da sua 

expectativa, que é a parte três. Contudo, se isso não for o ocorrido, haverá uma perturbação e 

essa perturbação levará a uma consequente reação. Se essa reação constituir-se, por exemplo, 

numa mudança do reconhecimento dos padrões e, também, nas condições que desencadearão 

a atividade no futuro, poderá ser formado um novo padrão de reconhecimento ou um novo 

esquema. Ou seja, podemos dizer que ocorreu uma acomodação ou uma ação de 

aprendizagem. 
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Von Glasersfeld (1995a), nesse sentido, entende a assimilação como tratando 

material novo como algo conhecido. Para ele, a assimilação acontece quando o sujeito adapta 

sua experiência às estruturas de conhecimento que possui, isto é, reduz as novas experiências 

às estruturas de ação – sensório-motoras – ou de pensamento – conceptuais – já existentes. A 

acomodação, diferentemente, ocorre quando um esquema não produz o resultado esperado 

provocando uma perturbação que, ou é descartada, ou leva o sujeito a modificar suas 

estruturas de conhecimento, para acomodar as novas informações. A eliminação dessa 

perturbação é denominada “equilibração”, ou seja, na medida que a acomodação elimina 

perturbações, gera equilibração, uma espécie de estado ideal que nunca é alcançado, não só 

entre as estruturas conceptuais do sujeito, como no domínio da interação social. Para Piaget, 

segundo von Glasersfeld (1995a), a nossa maior fonte de acomodação é a interação, sobretudo 

linguística, com os outros.   

Da “teoria dos esquemas” vemos emergir uma teoria da aprendizagem, que conforme 

von Glasersfeld (2005, 1995a, 1989b), poderá ser assim resumida: a mudança cognitiva ou a 

aprendizagem ocorre quando um esquema não produz o resultado que se espera dele, levando 

a uma perturbação que, consequentemente, leva a uma acomodação que manterá ou 

restabelecerá o equilíbrio. 

Nesse processo, a aprendizagem e o conhecimento aí produzidos são absolutamente 

instrumentais. Von Glasersfeld (1995a) destaca, porém, que a teoria piagetiana da cognição 

envolve duplo instrumentalismo. No nível sensório-motor, os esquemas de ação são 

instrumentais porque ajudam o organismo a alcançar seus objetivos na interação com o 

mundo experiencial. No nível da abstração reflexiva, os esquemas operativos são 

instrumentais porque ajudam o organismo a alcançar uma rede conceitual coerente que reflete 

os caminhos de atuação, bem como de pensamento que, na experiência atual do organismo, 

tornaram-se viáveis. Na sua opinião, a primeira instrumentalidade é utilitária; a segunda, 

epistêmica. Para ele, a segunda instrumentalidade – a epistêmica – é de interesse do filósofo 

porque encerra uma mudança no conceito de conhecimento, eliminando a concepção 

contraditória da verdade que implica sempre uma inacessível prova ontológica. Toma seu 

lugar o conceito de viabilidade, que, no mundo experiencial, substitui a concepção de 

“correspondência” com uma realidade ontológica pela concepção de “encaixe”. 
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3.5 Construção do Conhecimento: o Subjetivo, o Intersubjetivo e a Comunicação 

 

Para que a definição de conhecimento piagetiana seja plausível, von Glasersfeld 

(2005, 1991a, 1989b) observa que é imprescindível levarmos em consideração que a 

experiência humana sempre inclui a interação social com outros seres humanos. Certamente, 

esse é um aspecto fundamental a ser considerado quando se trata das questões educacionais e 

envolve a linguagem. 

Notemos, no entanto que, para o construtivismo, a atividade de conhecer é uma 

atividade executada pelo sujeito ativo mediante ação e reflexão sobre as atividades 

perceptivas e operativas. Ou seja, o conhecimento é resultado da construção individual, 

subjetiva, afinal o sujeito realiza suas construções referenciadas nas suas próprias 

experiências. Por conseguinte, o construtivismo não afirma objetividade, uma vez que não 

haveria como olhar o mundo experiencial desde o exterior. A construção do mundo 

experiencial dá-se a partir do interior. Partindo desse princípio, considera o “outro” como um 

conceito a ser construído, pois não pretende abordar essa questão do ponto de vista do 

inatismo, tampouco do ponto de vista do construcionismo social6, já que não considera o 

“outro” como um dado ontológico.  

O modelo construtivista radical de como construímos o conceito de “outro” consiste 

numa ampliação da sugestão kantiana de que “[...] se concebermos um outro sujeito pensante, 

atribuímos necessariamente a esse outro as propriedades e as capacidades pelas quais nos 

caracterizamos como sujeito (KANT apud VON GLASERSFELD, 1995a, p. 201-202). Mas, 

para von Glasersfeld (1995a), essa construção não ocorre repentinamente. Ao contrário, ela 

acontece aos poucos e começa quando a criança atribui movimento para itens do seu campo 

experiencial: fase do animismo. A essa primeira fase, segue-se outra, na qual a criança atribui 

sentido visual e auditivo aos animais. Depois, desenvolvimento semelhante leva a criança a 

situações mais complexas no seu mundo experiencial, quando passa a envolver outros seres 

humanos, o que torna a interação inevitável. A criança novamente atribui certas capacidades a 

esses “outros” de sua interação, que agora não são apenas perceptuais, mas também 

                                                                 
6  O Construcionismo Social é o nome que passou a designar o movimento de crítica à Psicologia Social 

“modernista”, cuja principal referência teórica é o psicólogo social Kenneth Gergen (CASTAÑON, 2005). 

Segundo Arendt (2003), o construcionismo, bem como o construtivismo, compartilham princípios que 

caracterizam o pensamento pós-moderno em psicologia. No entanto, para o referido autor, o construcionismo 

tende ao sociologismo e o construtivismo ao psicologismo. Para Rosera e Japur (2005, p. 24), o 

construcionismo social “[...] enfatiza as origens sociais do conhecimento, mantendo um foco nos processos 

micro-sociais”. 
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capacidades cognitivas – intencionalidade, capacidade de planejar, sentimentos, aprendizagem 

experiencial etc –, até finalmente considerar esses “outros” alguém como ela.  

Como consabido, eminentemente subjetiva, a atividade de conhecer ocorre na mente 

do sujeito que conhece. Entretanto, quando os “outros” passam a fazer parte do nosso campo 

experiencial, passamos a atribuir-lhes as mesmas características pertencentes a nós mesmos 

como sujeitos. Dado esse quadro, isso significa a confirmação ou corroboração da nossa 

realidade experiencial, pois imaginamos que os “outros” também possuam conhecimentos que 

são considerados viáveis no âmbito das nossas relações experienciais. Assim, quando fazemos 

qualquer previsão de como os “outros” se comportam, baseamo-la num conhecimento que a 

eles imputamos. Se ocorrer aquilo que tínhamos previsto, o conhecimento é considerado 

viável tanto para nossa esfera de ação quanto para a esfera de ação dos “outros”. 

A corroboração da realidade experiencial pelos “outros” produz, pois, segundo von 

Glasersfeld (1995a), uma viabilidade de segunda ordem. Se a viabilidade de primeira ordem 

está restrita ao que sucede no campo da experiência individual, a viabilidade de segunda 

ordem cria o nível da intersubjetividade, que passa a constituir o substituto construtivista para 

a objetividade. Esse outro grau de viabilidade desempenha papel relevante na estabilização e 

solidificação da realidade experiencial, porque permite que aquilo que partilhamos com os 

outros – conceitos, esquemas de ação, objetivos, emoções etc – tornem-se mais “reais” que 

aquilo que experienciamos sozinhos.  

Conforme von Glasersfeld (1995a), a questão da necessidade de corroboração dos 

outros na determinação da viabilidade subjetiva põe-nos diante de questões éticas. O processo 

de corroboração com os outros, seja no âmbito do agir ou do pensar, conduz-nos a uma 

preocupação dos outros como sujeitos autônomos, porquanto forçá-los a se submeterem às 

nossas ideias invalida-os como corroboradores. Nesse sentido, os outros são fins em si 

mesmos, uma vez que, como humanos, jamais poderão ser considerados objetos. Na 

perspectiva do construtivismo, a preocupação com os outros deriva da necessidade do sujeito 

individual de estabelecer uma viabilidade intersubjetiva e do fato de os outros serem 

insubstituíveis na construção de uma realidade experiencial mais sólida.   

De acordo com o construtivismo, da mesma forma que construímos o conhecimento 

da realidade experiencial e o conhecimento dos outros, com base na experiência, também 

construímos o conhecimento do “eu”. Sobre a construção do “eu”, von Glasersfeld (1991a, 

1995a) realça que, assim como a criança faz distinções que a separam de um “ambiente”, o 

interior torna-se o “eu” e o exterior o "universo" do indivíduo. No entanto, diz que essa 
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construção leva tempo e envolve a construção dos limites físicos de um corpo, permitindo 

fazer a diferença entre si mesmo e o “ambiente”. Tem-se aí a noção de movimento voluntário, 

que vai dar-lhe a consciência do próprio corpo e dos seus movimentos como diferente do 

movimento de coisas exteriores e a noção de que o foco de sua atenção poder ser deslocado.  

Mas a distinção entre o “eu” e o “ambiente” precisa ter em conta algo que a 

epistemologia tradicional tornou obscuro: essa distinção só pode ser feita a partir do campo 

experiencial do observador, pois não diz respeito a uma distinção entre um sujeito observador 

e um mundo "objetivo". Portanto, do ponto de vista do construtivismo radical, dois aspectos 

devem ser considerados nesse processo. Em primeiro lugar, que tal distinção tem lugar no 

interior do campo experiencial como resultado de ações do próprio experimentador. Segundo, 

que aqui se trata da construção de um “eu” experiencial  e não do “eu” que se encontra além 

do domínio empírico, ou o “eu” enquanto lugar da consciência subjetiva, que parece pertencer 

ao campo da metafísica. 

Notadamente, a interação entre o “eu”, enquanto sujeito que conhece, e o “outro” 

presente no âmbito da realidade experiencial, envolve a comunicação. Contudo, o 

construtivismo radical apresenta uma forma bem particular de entender esse processo. 

Consoante von Glasersfeld (1998, 1991a, 1991b, 1996a), o construtivismo é 

responsável por desfazer a ideia da linguagem como veículo de transferência de pensamentos, 

significados, conhecimentos e informações de uma pessoa para outra. O construtivismo 

entende que a interpretação de palavras, frases ou textos é de natureza subjetiva, pois diz 

respeito a estruturas conceituais que foram construídas a partir de elementos do próprio 

campo experiencial do sujeito. Nesse sentido, a liguagem não pode ser tomada como capaz de 

transportar pedaços da realidade de uma pessoa para outra. O que a linguagem faz é apenas 

estimular ou suscitar que a pessoa com a qual se dialoga construa estruturas conceituais que 

sejam “compatíveis” com as nossas.  

Desse ponto de vista, a comunicação é uma questão de adaptação e não de 

correspondência. Ou seja, para o ouvinte ou leitor compreender o que alguém falou ou 

escreveu envolve a construção de estruturas conceituais, que, numa situação específica, 

mostraram-se compatíveis com as estruturas conceituais do falante ou escritor. Essa 

compatibilidade, decorrente da interação social, manisfesta-se quando o que o falante diz ou 

faz não contraria as expectativas do ouvinte. Os significados, nesse contexto, são construções 

subjetivas que derivam das experiências individuais do ouvinte e não representações de 

entidades objetivas que existem num mundo exterior. Há sempre de se considerar que “[...] 
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estes significados se modificam, se aperfeiçoam e adaptam ao longo do seu uso, no decurso 

das interações sociais” (VON GLASERSFELD, 1995a, p. 229).  

Vemos, então, que o conceito de viabilidade é bastante útil dessa perspectiva de 

compreensão da comunicação. Sem dúvida, essa é posição que diverge daquela que considera 

que os significados são inerentes às palavras ou aos textos, uma vez que  a compreensão é 

tomada, aqui, como uma questão de construção ativa por parte do sujeito envolvido no ato de 

comunicação. 

 

3.6  O Construtivismo Radical e o Pensamento Cibernético 

 

Ao longo desta exposição, tentamos enumerar e discutir os aspectos mais relevantes 

presentes na construção do modelo teórico proposto por Ernst von Glasersfeld. O 

constritvismo radical, como ele próprio afirma, constitui-se numa “posição não convencional” 

em epistemologia. Procura, portanto, pôr-se fora da esfera da tradição filófica ocidental. Na 

consecução desse intento, fez-se necessário mudar a forma de interpretar a relação entre 

conhecimento e realidade de uma perspectiva de “correspondência” com uma realidade 

objetiva para uma perspectiva de “encaixe” ou “adaptação” que, em última análise, diz 

respeito a capacidade de organização dos organismos. Temos, consequentemente, uma 

mudança no conceito conhecimento e sua relação com a verdade, pois, no âmbito do 

construtivismo radical, resulta sem sentido falar de verdade, porque diz respeito à 

“representação” ou “imagem” de uma realidade ontológica. Desse ângulo, a ideia de 

viabilidade, isto é, a “[...] relação de encaixe num conjunto de limitações [...]” (VON 

GLASERSFELD, 1996a, p. 79) substitui o conceito de verdade, que é tão caro ao 

epistemólogo tradicional. 

O construtivismo radical reconstrói, assim, conceitos que são fundamentais ao campo 

da epistemologia, tais como: conhecimento, verdade, comunicação, entendimento. Tal 

reconstrução tem seu alicerce no pensamento dos céticos, de Vico, de Kant, na teoria da 

evolução de Darwin, na teoria da cognição de Jean Piaget e na cibernética. Essas são, grosso 

modo, as raízes sobre as quais erigem suas bases conceituais. É necessário, no entanto, 

mencionarmos que a interpretação de von Glasersfeld da teoria piagetiana da cognição, bem 

como todo o restante da sua construção teórica, é iluminada por ideias relacionadas à escola 

construtivista italiana, cujo maior representante é Silvio Ceccato.   
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Corroborando alguns aspectos supramencionadas, Cobb (1998, p. 54, grifo do autor) 

explicita que o modelo teórico vonglasersfeldiano é essencialmente uma teoria de base 

epistemológica a partir de variante psicológica que 

[...] incorpora tanto as noções piagetianas de assimilação e acomodação como o 

conceito cibernético de viabilidade. Sendo assim, ele usa o termo conhecimento no 

sentido adaptativo de Piaget para referir-se àquelas operações conceituais e sensório-

motoras que provaram ser viáveis na experiência do conhecedor. [...] 

Adicionalmente, as teorias da correspondência tradicional da verdade são 

dispensadas em favor de um relato que ralaciona verdade à orgnização efetiva ou 

viável da atividade. [...] Nesse modelo, perturbações geradas pelo sujeito 

cognoscente, relativas a um propósito ou meta, são postuladas como a força motora 

do desenvolvimento, consequentemente, aprender é caracterizado como um processo 

de auto-organização no qual o sujeito reconhece sua atividade a fim de eliminar 

perturbações [...]. 

 

No discurso de Cobb (1998), vemos pontuado o valor da cibernética para o quadro do 

construtivismo radical. O conceito de viabilidade, por exemplo, permite uma ligação entre a 

cibernética  e a teoria da evolução. Certamente, havemos de considerar a cibernética como um 

fundamento essencial no modelo levado a cabo por von Glasersfeld. 

Com base na cibernética, von Glasersfeld (1996) pensa o processo de conhecer como 

resultado de autorregulação. Nessa concepção, tudo aquilo que comumente denominamos 

conhecimento é construído a partir de material que está acessível ao sujeito cognoscente. 

Essa, evidentemente, é uma formulação, equivalente à de Giambattista Vico, de que somente 

conhecemos aquilo que criamos. Na construção do conhecimento, necessitamos, então, de 

matéria-prima, ou seja, de dados sensoriais, que, para von Glasersfeld (1995a), compreende 

um sinal da interface experiencial do próprio conhecedor, que ele nomeia de “partícula 

elementar da experiência”. 

Na visão do construtivismo radical, tanto a matéria-prima, os dados sensoriais, 

quanto as estruturas cognitivas, os padrões invariantes de coordenação com os quais é 

construída a realidade experiencial do sujeito cognoscente, encontram-se no interior do 

sistema de cognição. Von Glasersfeld (s/d) ressalta que essa compreensão parece implicar em 

solipsismo, isto é, nada existiria fora do pensamento individual. Para ele, tal consideração é 

fruto de pretensões ontológicas que desconsideram que nenhum organismo é livre para 

construir a realidade que queira, afinal há restrições que fazem parte desse processo. 

Do ponto de vista cibernético, o conhecimento não pode ser considerado imagem de 

uma realidade objetiva porque é uma forma particular de organização da experiência. Esse 

pressuposto está contido na teoria da cognição de Piaget que, em síntese, considera que a 

função da cognição é a daptação, ou seja, a atividade cognitiva tem a finalidade de 
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autorregulação. É exatamente esse o aspecto explicitado quando abordamos a “teoria dos 

esquemas”. 

Um último aspecto que gostaríamos de ressaltar, no quadro desta análise, diz respeito 

à construção de modelos conceptuais. Quando von Glasersfeld (1995a) utiliza a terminologia 

“modelo” (e isso ocorre com muita frequência!), ele sempre considera aqueles aspectos dos 

modelos do tipo cibernético que são pertinentes ao construtivismo. Nesses modelos, destaca 

três aspectos: primeiro, a consciência do pressuposto básico de que os conceitos e as 

estruturas conceituais são itens hipotéticos; segundo, os modelos hipotéticos possuem 

finalidades e, terceiro, explicar um fenômeno em termos de desenvolvimento implica 

considerar as diferenças entre aquilo que se observou antes e o que se observa agora. Para ele, 

um modelo não tem a pretensão de descrever qualquer realidade. Como modelo, representa 

apenas um modo de pensar. É, como dissemos antes, um modelo hipotético. Por conseguinte, 

não faz afirmações ontológicas, isto é, não descreve nenhuma realidade absoluta, mas apenas 

os fenômenos da realidade experiencial. 

O construtivismo, é claro, não quer assumir compromissos ontológicos, pois sua 

pretensão é de manter-se fora da tradição. Assim, busca ser uma teoria sobre a atividade de 

conhecer, cujo interesse está restrito ao domínio cognitivo. É, neste sentido, que von 

Glasersfeld (1996b) afirma, na carta escrita a John Fossa, não ser metafísica o que faz. Na 

verdade, o que faz é tentar separar, definitivamente, a epistemologia da ontologia.     
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4 PONTOS E CONTRAPONTOS DE UMA TEORIA “NÃO CONVENCIONAL” DO 

CONHECIMENTO 

 

No capítulo anterior, analisamos o construtivismo radical de von Glasersfeld a fim de 

compreender seu modelo epistemológico que, segundo ele, consiste numa ruptura com a 

tradição. Por isso, buscamos entender por que o construtivismo radical se põe fora da tradição 

e, mais especificamente, por que deseja estar fora da tradição epistemológica. Nesse sentido, 

von Glasersfeld (1996b) diz não ser metafísica o que faz. Assim, fomos investigar o que 

efetivamente ele faz.  

Em carta enviada a John Fossa, von Glasersfeld (1996b) acrescenta que a ausência de 

ontologia nas suas apresentações do construtivismo fizera que aceitasse o rótulo de "pós-

epistemológico", uma vez que deliberadamente evita todas as questões relativas ao ser. 

Consequentemente, continuamos, neste capítulo, o processo de discussão dessas 

considerações. 

Agora, como está expresso no próprio título do capítulo, analisaremos os pontos e 

contrapontos da ausência de ontologia para o âmbito do construtivismo radical. Faremos isso 

a partir de três questões que, pensamos, nos podem ajudar a entender as implicações dessa 

ausência para o construtivismo: O que de vantajoso a adoção desta posição traz ao 

construtivismo? Que problemas são ensejados pela adoção desta posição? Quais as 

consequências da ausência de ontologia para o construtivismo radical de von Glasersfeld?  

 

4.1 Construtivismo Radical: Epistemologia vs. Pós-Epistemologia 

 

Nos capítulos anteriores, o construtivismo radical foi conceituado como uma 

abordagem “não convencional” dos problemas do conhecimento e da ação de conhecer. Von 

Glasersfeld (1995a) adjetiva-o de “não convencional”, porque compreende ser uma ruptura 

com a tradição filosófica ocidental, uma vez que busca retirar o conceito de conhecimento do 

contexto tradicional da ontologia. Ou seja, o construtivismo radical é “não convencional” 

porque contorna a crença da epistemologia tradicional de que o conhecimento “verdadeiro” 

constitui uma representação do mundo que existe “em si”, antes e independente da 

experiência do conhecedor.  

O construtivismo radical, portanto, busca prescindir de ontologia. Por isso, em carta 

enviada a John Fossa, em junho de 1996, von Glasersfeld (1996b, p. 2) diz que “you may be 
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right in criticizing the absence of any ontology in my presentations of constructivism”. Então, 

acrescenta que “this lack puts it outside the philosophical tradition – which is one of the 

reasons why I quite readily accepted the label ‘post-epistemological’”.  

Até o final dos anos 80, encontraremos nos seus textos o entendimento do 

construtivismo radical como uma epistemologia: “constructivism is a theory of knowledge 

with roots in philosophy, psychology, and cybernetics” (VON GLASERSFELD, 1989a, p. 1, 

grifo nosso). No entanto, a partir das considerações de Nel Noddings, no texto Constructivism 

in Mathematics Education, de 1990, von Glasersfeld aceita o rótulo de pós-epistemológico 

para o construtivismo radical. Logo na introdução do texto, Noddings (2006, p. 7) diz que o 

“[...] constructivism is not a strong epistemological position despite its adherents’ claims”, 

porque, na sua opinião, “[...] it might best be offered as a post-epistemological perspective”.  

O que conduz Noddings (2006) a afirmar que o construtivismo é uma pós-

epistemologia é o fato de que, segundo ela, a premissa básica do construtivismo, – o 

conhecimento é construído –, nada diz sobre a verdade ou outros interesses tradicionais em 

epistemologia, o que indica, pois, uma ruptura com a epistemologia. Por isso, do seu ponto de 

vista, o construtivismo pode ser melhor caracterizado como, uma posição cognitiva e uma 

perspectiva metodológica. Como posição cognitiva, observa que o construtivismo parte do 

pressuposto de que o conhecimento é construído a partir de estruturas cognitivas que são 

inatas ou produto de construções. E, como posição metodológica, pontua que o 

construtivismo assume que os seres humanos são sujeitos cognitivos, cujo comportamento é 

intencional, possuindo uma capacidade altamente desenvolvida para a organização de 

conhecimento. Acrescenta, também, que o fato de o construtivismo ser pós-epistemológico é a 

condição que o torna poderoso na produção de novos métodos de pesquisa e ensino, uma vez 

que reconhece o poder do ambiente em pressionar por adaptação, o caráter provisório do 

conhecimento e a existência de múltiplos “eus” comportando-se de acordo com as regras das 

várias subculturas existentes. 

 Von Glasersfeld, a partir dos argumentos supramencionados, aceita o rótulo de pós-

epistemológico dado por Noddings ao construtivismo. Todavia, mesmo depois de aceitá-lo, 

ainda o encontraremos em franca compreensão do construtivismo como uma posição 

epistemológica, como é o caso do seu artigo Questions and Answers about Radical 

Constructivism, de 1991, em que, ao responder à pergunta sobre se construtivismo consistiria 

numa epistemologia ou numa pedagogia, diz que o “constructivism deals with questions of 

knowledge – what knowledge is and where it comes from”. Continua a resposta, 
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complementando que “it can therefore be considered an exercise in epistemology”, mesmo 

que mais adiante ele diga que “recently, the reviewer of a paper of mine said that 

constructivism was ‘post-epistemological’, and she was quite right [...]” (VON 

GLASERSFELD, 1991c, p. 2).  

Portanto, para aceitar o rótulo de pós-epistemologia para o construtivismo, von 

Glasersfeld (2006, 1991c) argumenta, tanto em seus textos quanto na carta enviada a Fossa, 

que a teoria construtivista se encontra fora da tradição epistemológica. Esse também, como 

vimos anteriormente, é o argumento de Noddings (2006) para assim nomeá-lo. Para ambos, o 

construtivismo não pretende ser uma teoria tradicional do conhecimento porque não 

reivindica o status de “verdadeiro” para seus princípios, ou seja, para o próprio 

construtivismo.  

Como sabemos, o construtivismo rompe com a tradição ao não querer assumir 

compromissos metafísicos, uma vez que muda a relação entre conhecimento e a “realidade” e, 

consequentemente, a relação entre conhecimento e “verdade”, ambas explicitadas no capítulo 

anterior. Sobre esse aspecto von Glasersfeld (2006, p. 19) diz que: 

To claim that one’s theory of knowing is true, in the traditional sense of representing 

a state or feature of an experiencer-independent world, would be perjury for a 

radical constructivist. One of the central points of the theory is precisely that this 

kind of ‘truth’, can never be claimed for the knowledge (or any piece of it) that 

human reason produces. To mark this radical departure, I have in the last few years 

taken to calling my orientation a theory of knowing rather than a ‘theory of 

knowledge’. 

 

Na opinião de von Glasersfeld (1995a), o termo “epistemologia” e o seu significado de “teoria 

do conhecimento” estão comprometidos com o cenário realista, por isso ele evita utilizá-los. 

Por esse mesmo motivo, ele aceita o rótulo de pós-epistemologia para o construtivismo, 

mesmo que praticamente não o vejamos utilizá-lo nos seus textos7. Aceita-o, porém quase não 

o utiliza. O que sempre utiliza é a expressão theory of knowing.  

Mas, o que de fato muda quando se troca uma palavra pela outra? Ou seja, o 

construtivismo deixará de ser implicado com o cenário tradicional apenas pela troca da 

palavra knowledge por knowing ou pelo uso do termo pós-epistemologia? Pensamos que não. 

Afinal, abrir mão de nossas convicções é muito difícil, principalmente quando elas nos 

parecem tão certas, e representam o pensamento dominante. A existência dos construtivistas 

                                                                 
7 Entre os vários textos lidos, encontramos o termo pós-epistemologia mencionado somente em três deles. Nos 

textos An Expositition of Constructivism: Why Some Like It Radical (2006) e Questions and Answers about 

Radical Constructivism (1991c), von Glasersfeld utiliza o termo no contexto de uma explicação do porquê da 

aceitação deste rótulo para o construtivismo radical. No texto Aspectos of Radical Constructivism and its 

Educational Recommendations (1996c), diferentemente dos outros dois, von Glasersfeld utiliza o termo apenas 

para adjetivar sua abordagem epistemológica. 
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“moderados” ou “triviais”, por exemplo, corroboram o que estamos a afirmar. Eles aceitam 

que o conhecimento é construído pelo sujeito cognitivo, porém, para eles, essas construções 

constituem “representação” de uma estrutura objetiva pré-existente. 

 Para von Glasersfeld (2006), pensar o construtivismo como “teoria do conhecer” em 

vez de “teoria do conhecimento” equivale ao que expressa na carta enviada a Fossa e em 

alguns dos seus artigos (2006, 2005, 1991c etc), a saber, que o construtivismo é um modelo 

destinado à aplicação no mundo experiencial, que pode ou não ser viável. Ele não é, na sua 

visão, uma descrição ou uma explicação do mundo e, consequentemente, não deve ser 

comparado a qualquer epistemologia tradicional. Sua pretensão, portanto, é afastar 

completamente o construtivismo do realismo através da ausência ontologia, o que, 

essencialmente, caracteriza sua posição radical.     

Fossa (1998), a nosso ver, traz importantes elementos para o contexto dessa 

discussão. Afirma que “[...] o construtivismo é uma teoria geral do conhecimento [...] baseada 

no idealismo” (p. 9, grifo nosso), ou seja, para ele, o construtivismo é uma epistemologia que 

pode ser aplicada a outros domínios cognitivos além da matemática. Nesse sentido, para Fossa 

(1998), as alegações de von Glasersfeld e, consequentemente, as de Noddings, não são 

suficientemente consistentes para justificar a adoção da nova terminologia: pós-

epistemologia. De acordo com Fossa (1998), o construtivismo radical continua com a mesma 

herança filosófica, que tem origem na Grécia Antiga. A razão por pensar assim é que, na sua 

opinião, a partir de 1990, nada é retirado, acrescentado ou simplesmente modificado na base 

conceitual do construtivismo radical que justifique tal mudança. Essa, certamente, é uma 

posição válida antes, à época em que Fossa (1998) a defendeu, como também agora, uma vez 

que basta termos acesso à literatura vonglasersfeldiana para verificarmos que continua 

defensável. Por isso, interessa-nos, aqui, a discussão dos argumentos por ele apontados. 

  Argumenta, então, que “a verdadeira importância do título ‘pós-epistemologia’ 

parece ser que a relatividade construtivista da verdade reflete-se na própria teoria, de modo 

que o construtivista não pode nem mesmo afirmar a verdade do construtivismo” (FOSSA, 

1998, p. 121). Novamente, torna-se possível sintetizar a alegação para a adoção da nova 

terminologia, utilizando o próprio pensamento de von Glasersfeld (1995a, p. 53, grifo nosso): 

“[...] seria pouco sensato perguntar se o construtivismo radical é verdadeiro ou falso, já que 

não tem a pretensão de ser uma conjectura metafísica, mas sim um instrumento conceptual 

cujo valor apenas pode ser aferido utilizando-o”. Na carta enviada a Fossa, por exemplo, von 

Glasersfeld (1996b, p. 2) diz que 
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I think of constructivism as a model intended for application in living experience, 

and not (as I have often said) as a description, let alone explanation, of the world. I 

see it – in principle, not in quality! – as a theory that can perhaps serve certain 

purpose quite well, much as Newtonian physics serves NASA quite well, although 

no scientist involved in the successful launching of space explorers and satellites 

would consider Newton’s formulas to be ontologically ‘true’. 

 

Fossa (1998), por um lado, observa que os construtivistas se mantêm apegados ao sentido 

realista do termo “verdade” quando fazem suas constantes lamentações por não ser possível 

reivindicar para a sua teoria o status de “verdadeiro” ou “falso”. Mas, por outro lado, destaca 

que, como os construtivistas desenvolveram uma noção “falibilista/relativista” da verdade, 

como se observa na citação supramencionada, eles não deveriam ter medo de usá-la. Ora, 

como sabemos, o substituto construtivista para “verdade”, conceito fundamental para a 

epistemologia tradicional, é “viabilidade”. Então, não seria adequado referirmos ao 

construtivismo em termos de viabilidade, como expressa o próprio von Glasersfeld? Fossa 

(1998) pensa que sim e, por isso, sugere que se use o termo “viabilidade” no lugar do termo 

“verdade”. 

Adicionalmente, argumenta que com o construtivismo houve uma mudança de 

paradigma8, sendo seu pensamento corroborado por Becker (2001), Ferreira (1998), Behrens 

(2005), entre outros. Em razão do que afirma Fossa (1998), observamos que von Glasersfeld 

(1995a, p. 48, grifo do autor) mostra haver “[...] uma reconstrução radical dos conceitos de 

conhecimento, verdade, comunicação e entendimento [...]” que, ao ser feita, provoca uma 

ruptura com a epistemologia tradicional. Desse modo, Fossa (1998, p. 122) entende que “[...] 

se o termo ‘pós-epistemologia’ for usado, meramente, para indicar a mudança de paradigma, 

não há muito ao que objetar”. Todavia, acrescenta que “[...] os conceitos antigos parecem 

ocupar papéis análogos aos dos seus contrapartes no paradigma experimental e, assim, as 

preocupações epistemológicas tradicionais também serão refletidas na teoria”. Ou seja, ainda 

estaríamos no campo dos interesses da epistemologia que, como sabemos, ocupa-se de 

questões relativas ao conhecimento, sua natureza, origem, possibilidade e limite. Então, qual 

sentido haveria na utilização do termo pós-epistemologia? Para Fossa (1998), apenas pôr o 

construtivismo a salvo de qualquer envolvimento com o realismo. 

O argumento de Fossa (1998), de que o uso do termo pós-epistemologia quer apenas 

situar o construtivismo a salvo de qualquer envolvimento com o realismo, faz todo sentido 

                                                                 
8 Para Fossa (1998), o construtivismo participa do paradigma naturalista, que é apoiado na visão idealista de 

conhecimento e que, naturalmente, contrapõe-se ao paradigma experimental, que se apoia na visão realista de 

conhecimento. 
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quando analisamos o prefixo “pós”. É interessante ressaltar, portanto, que “pós” é um prefixo 

de origem latina (post) e significa “depois de”. Dessa forma, “pós-epistemologia”, como 

sugerem von Glasersfeld (2006) e Noddings (2006), indica depois da epistemologia, isto é, 

significa que há uma quebra ou ruptura com a epistemologia, que, para ambos, está enredada 

com a visão tradicional do “realismo”, como antes já havíamos mencionado. Entendemos, 

neste caso, que a resposta de Morin (1996, p. 289, grifo nosso), quando questionado sobre o 

termo “pós-moderno”, cabe bem ao contexto em análise: 

Penso que os termos ‘pós’ e ‘neo’ traduzem a impossibilidade de conceitualizar 

verdadeiramente, por agora, a nova face que ainda não está formada. Creio que é 

importante reagir contra toda simplificação semântica, contra toda tentativa de 

homogeneização cultural. 

 

Considerando aspectos diferentes, ambos, Morin (1996) e Fossa (1998), trazem à superfície 

um aspecto que subjaz a adoção desse tipo de terminologia: desvincular-se da posição à qual 

se contrapõem. Pensamos que, por vezes, isso venha implicar em evitar a posição divergente.  

Portanto, o contexto de adoção do termo pós-epistemologia parece envolver o ponto 

de vista simplista de que “[...] num golpe audacioso, o realista é silenciado e toda a crítica ao 

construtivismo é limitada à crítica da sua própria lógica interna” (FOSSA, 1998, p. 122). Vale 

relembrar que, até 1990, os termos “epistemologia” e “teoria do conhecimento” são utilizados 

nos trabalhos de von Glasersfeld sem, a nosso ver, serem os implicadores do construtivismo 

com o cenário realista. Pensamos, nesse sentido, ser a visão teórica, esteja ela explícita ou 

implícita, que se define a partir de determinada perspectiva epistemológica, a responsável por 

indicar a qual cenário pertence, se tradicional ou não, estando, obviamente, suscetível ao 

debate. Desse modo, não vemos como sendo efetivamente modificado, tanto antes quanto 

depois de 1990, a compreensão do construtivismo radical como uma teoria do conhecimento 

ou epistemologia que busca prescindir de ontologia.  

Mesmo que o construtivista radical tencione desconsiderar a crítica realista, e o uso 

que faz do termo pós-epistemologia parece ter essa função, o fato é que o construtivismo 

radical não está livre de problemas, como destaca o próprio von Glasersfeld (2000), em 

Problems of Constructivism9. Embora os problemas que destaque possam vir a ser diferentes 

daqueles destacados por seus críticos, certamente o construtivismo tem problemas e, como diz 

Fossa (1998, p. 20), são problemas que resultam de “[...] fraquezas inerentes ao idealismo, do 

qual o construtivismo é uma variedade”.  

                                                                 
9 Para von Glasersfeld (2000), existem dois aspectos, no âmbito do construtivismo radical, que necessitam ser 

aperfeiçoados: 1. encontrar novas formas de expressar a ideia instrumentalista fundamental – o conhecimento é 

construído pelos conhecedores individuais como adaptação a sua experiência subjetiva – a fim de torná-la 

menos propensa a erros de interpretação metafísica; 2. uma análise mais detalhada da “interação social”. 
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Todavia, como pontua Fossa (1998, p. 19), o construtivismo é “[...] uma teoria não 

apenas justificável, mas também muito convincente”. Por ser uma teoria do conhecimento ou 

epistemologia que busca prescindir de ontologia, sendo esta sua característica essencial, 

apresenta aspectos que são vantajosos e aspectos que são problemáticos, isto é, há pontos e 

contrapontos que merecem ser esclarecidos, a fim de compreendê-lo melhor como uma 

abordagem “não convencional” sobre o conhecimento e sobre a ação de conhecer. 

 

4.2 Ausência de Ontologia: Aspectos Vantajosos 

 

O construtivismo é “radical” pela ausência de ontologia. Essa posição “radical” 

constitui o núcleo do construtivismo de von Glasersfeld. Sendo assim, para melhor 

compreendê-la, analisaremos, inicialmente, os aspectos vantajosos, que, pensamos, podem 

representar uma justificativa plausível para sua adoção. Esses aspectos, a nosso ver, são os 

seguintes: mudança dos caminhos habituais da filosofia para uma visão racional muito 

diferente do mundo; superação de uma forma ingênua de pensar; compreensão do sujeito 

como ativo na construção da sua realidade experiencial; interpretação da cognição como 

instrumento de adaptação; novo conceito de conhecimento e visão falível (ou provisória) do 

conhecimento. 

 

4.2.1 Visão racional muito diferente do mundo 

 

De acordo com o construtivismo radical, somos nós quem constrói a realidade. 

Portanto, ele não afirma objetividade, constituindo, dessa forma, como diz von Glasersfeld 

(2005), numa visão racional muito diferente do mundo, que se contrapõe a uma outra visão 

racional do mundo, o realismo, que representa o pensamento dominante. Para Efran e Fauber 

(1997, p. 229), o construtivismo radical “[...] desafia a visão de mundo objetivista, na qual a 

maioria das pessoas cresceu e que dá sustentação a sua vida cotidiana”. 

Na perspectiva construtivista radical, o mundo a que temos acesso é o mundo da 

nossa experiência, que é, por isso, construção do próprio sujeito e não um mundo que existe 

“em si”, independente daquele que conhece. Essa premissa parte do pressuposto de que a 

“realidade” não é a mesma para todos. A realidade, ao contrário, é de natureza subjetiva. Von 

Glasersfeld (1995a, p. 20) observa, entretanto, que, “do ponto de vista construtivista, o sujeito 

não pode transcender os limites da experiência individual [...]”. Acrescenta, todavia, que “[...] 
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esta condição não elimina de forma alguma a influência e os efeitos modeladores da 

interacção social”. No entanto, a interação social é aspecto bastante controverso dentro de 

uma teoria eminentemente subjetiva. Assim, a interação social torna-se, na falta de maiores 

explicações por parte de seu modelo teórico, incoerente com o modelo.     

O pensamento construtivista radical de von Glasersfeld está alinhado ao de outros 

pensadores contemporâneos – Piaget, Ceccato, von Foerster, Maturana, Varela, Watzlawick 

etc. –, que atribuem ao indivíduo a responsabilidade pelas suas ações e pensamentos, pois, 

para todos eles, somos nós que construímos nossa própria realidade e, consequentemente, 

nosso conhecimento. Esse é o sentido expresso no primeiro princípio fundamental do 

construtivismo radical: o conhecimento é construído ativamente pelo sujeito cognitivo.  

 

4.2.2 Superação de uma forma ingênua de pensar 

 

A partir do princípio construtivista de que o conhecimento é construído ativamente 

pelo sujeito cognitivo, busca-se superar uma forma ingênua de pensar o processo de 

conhecimento como uma imagem do mundo real. Esse fato produz, segundo von Glasersfeld 

(1995a, p. 47), a necessidade de uma “[...] modificação de quase tudo o que se pensava antes”, 

com o propósito de construir um “[...] modelo relativamente coerente e não contraditório do 

processo de conhecer” (VON GLASERSFELD, 1995a, p. 93).  

O pensamento realista é ingênuo porque constitui uma atitude natural e espontânea 

do ser humano, tornando-se “[...] uma visão muito convincente da natureza do conhecimento 

e da verdade, porque está também de acordo com os nossos hábitos cotidianos e a nossa 

perspectiva pré-teórica” (FOSSA, 1998, p. 21). Nesse sentido, Fossa (1998) ressalta que ela 

não parece ser tão adequada quando se trata do conhecimento abstrato. Essa mesma 

percepção, para nós, conduz von Glasersfeld (1995a, p. 43) a afirmar que 

Para um construtivista, era obviamente impossível pensar em números e formas 

geométricas como dados por Deus. Nem se podia aceitar a visão platónica das 

formas puras que flutuam como cristais num qualquer reino mítico que fica para lá 

da experiência. Ter-se-ia de investigar a sua génese como entidades abstratas num 

domínio experiencial. 

 

Se no domínio daquilo que Fossa (1998, p. 22) chama de “faixa de experiência de tamanho 

médio”, isto é, “[...] no domínio do nosso discurso diário com nossos interlocutores [...]”, a 

visão realista parece funcionar bem, o mesmo não ocorre no domínio do conhecimento 

puramente abstrato. Nesse domínio estamos limitados àquilo que é produto da mente e nele 

não há uma suposta “realidade extramental” para recorremos.  
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Para a epistemologia realista, como sintetiza Fossa (1998), a realidade extramental 

possui duplo papel: 1º) ser matéria-prima do conhecimento ou objeto do nosso conhecimento; 

2º) ser garantia do significado e da verdade. No realismo, portanto, sujeito e objeto são 

instâncias independentes. O sujeito, de acordo com Fossa (1998, p. 16), tem acesso ao objeto 

através da experiência e espera-se que “[...] seja capaz de formar estruturas cognitivas que 

representem a realidade objetiva”. Assim, “as estruturas cognitivas que construímos são 

geradas, supostamente, por estruturas semelhantes no objeto conhecido”. Dessa forma, para 

Fossa (1998), a verdade consiste numa correspondência entre as estruturas cognitivas do 

sujeito cognoscente e a realidade objetiva.  

Podemos dizer, então, sinteticamente que, da perspectiva realista, conhecer consiste 

numa “correspondência” entre o conhecimento e a “realidade” objetiva ou ontológica. Sendo 

assim, o conhecimento constitui numa “imagem” ou “representação” da realidade que existe 

“em si”, independente do observador. O conhecimento é, nesse sentido, a descoberta de uma 

realidade ontológica e seu valor, como conhecimento, é medido pelo grau de aproximação 

com essa realidade. Ou seja, quanto mais próximo da realidade, mais o conhecimento é 

“verdadeiro”. Von Glasersfeld (2005, 1981, 1995a) mostra, porém, que essa correspondência 

é impossível de ser verificada, porque não há como sair da nossa forma humana de conhecer. 

Em outras palavras, teríamos de ser capaz de comparar a imagem que corresponde à realidade 

com a própria realidade, antes de conhecê-la. Por essa impossibilidade, o construtivismo nega 

a visão representacional e opta pela visão de encaixe, da cognição como instrumento de 

adaptação, superando a forma ingênua de compreender a relação entre conhecimento e a 

realidade da epistemologia tradicional.   

Como o construtivismo nega a visão representacional, muitos dos seus críticos dizem 

que o construtivismo nega a realidade. Von Glasersfeld (1991c, 2005) diz, no entanto, que o 

construtivismo não nega a realidade, mas simplesmente nega que seja possível, ao sujeito 

cognoscente, adquirir uma representação “verdadeira” da realidade, se por realidade 

entendemos um mundo que existe independente do conhecedor, uma vez que não podemos 

transcender os limites da nossa experiência. Isso posto, verificamos que, de acordo com von 

Glasersfeld (2006), o construtivismo radical exige a reconstrução do próprio conceito de 

realidade que, em vez de ser compreendida como um mundo além da nossa percepção e 

cognição, torna-se agora o mundo experiencial em que realmente vivemos.  
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É interessante observar que, para von Glasersfeld (1995a, p. 95-96, grifo do autor), 

todos os realismos, mesmo o crítico, incorrem na ilusão da realidade extramental. Sobre essa 

questão conclui que 

[...] Os epistemólogos evolucionistas, por exemplo, tendem a reduzir todo o 

conhecimento – incluindo os conceitos elementares de espaço e tempo – à adaptação 

biológica ao serviço da sobrevivência. Para eles, a teoria da evolução é um dado 

ontológico inquestionável e, portanto, a base para a ilusão de que os produtos da 

adaptação fornecem informação positiva sobre o mundo limitador. Chamo-lhe uma 

ilusão porque nenhum dos ‘realismos críticos’ que se basearam no princípio 

evolucionista é capaz de mostrar como um sujeito cognoscente pode transformar a 

sua noção de adaptação em conhecimento da realidade.   

     

Para nós, é por essa razão que ele, independente das variações do realismo, opta por usar a 

palavra sempre no singular, sem especificar suas variações. Considera-o, por isso, forma 

ingênua de pensar, porque leva a conclusões simplistas e até ilusórias, em que o mundo (ou a 

realidade) é visto como existindo objetivamente, isto é, a realidade é exterior ao observador, 

ou ontologicamente dada, uma vez que existe antes e independente do sujeito que conhece. 

 

4.2.3 Compreensão do sujeito como ativo na construção da sua realidade experiencial 

 

 Dada a discussão dos capítulos e itens anteriores, vimos que a compreensão do 

sujeito como ativo na construção do conhecimento e da sua realidade experiencial constitui 

um dos princípios do construtivismo radical. Sobre esse princípio, acredita-se, desde a Grécia 

Antiga, “que o sujeito atuante e a característica da sua razão são determinantes nessa atuação 

[...]” (VON GLASERSFELD, 1995b, p. 18). Entretanto, a matriz da ideia dos objetos 

construídos pela mente é o idealismo kantiano.  

Efetivamente, conforme von Glasersfeld (1989b, 1995a, 1995b), é com Giambattista 

Vico que temos a primeira teoria construtivista do conhecimento, uma vez que ele, 

semelhante a Kant e Piaget, vê o conhecedor como aquele que constrói os objetos da sua 

própria realidade. No entanto, para von Glasersfeld (1995a), o entendimento do processo de 

construção da realidade experiencial será, em linhas gerais, similar ao processo definido por 

Piaget, a quem considera o pioneiro da abordagem construtivista no século XX, sendo ele, 

certamente, um dos autores que mais o influenciou.  

 Para o construtivista radical, o que conhecemos é a nossa realidade experiencial, ou 

seja, “[...] a nossa experiência é o objeto do nosso conhecimento” (FOSSA, 1998, p. 17). 

Dessa perspectiva, tendo em vista a relação epistêmica sujeito-objeto, não há como separá-los, 

a não ser que se faça isso a partir do ponto de vista de um observador, uma vez que o 
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construtivismo não afirma objetividade, o que significa dizer que estamos limitados à 

realidade experiencial e, por isso, “[...] a independência do objeto do sujeito não é mais 

sustentável” (FOSSA, 1998, p. 17). Em outras palavras, não haveria uma realidade exterior à 

qual teríamos acesso mediante nossa capacidade de conhecer, dado que, para os 

construtivistas, a única realidade a que temos acesso é a realidade experiencial e, como 

observa Fossa (1998), ela própria é o objeto de conhecimento.   

Corroborando as ideias supramencionadas, Watzlawick (1994, p. 322, grifo do autor) 

explicita que 

O construtivismo não cria nem ‘explica’ nenhuma realidade ‘exterior’; ele revela 

que não existe um interior nem um exterior, um mundo de objetos que se encontre 

diante do sujeito. O construtivismo, ao contrário, mostra que não existe a separação 

entre sujeito e objeto (sobre cuja suposição se erige uma infinidade de ‘realidades’), 

que a divisão do mundo em opostos é forjada pelo sujeito vivente e que os 

paradoxos descerram a rota que leva à autonomia. 

 

Na verdade, como explica von Glaserfeld (1995a), o construtivismo não se interessa pelo 

“ser” ou “existir”, isto é, por metafísica, e sim pelo “conhecer”. Sua preocupação é com 

aquilo que pode ser conhecido racionalmente, visto ser uma teoria da cognição que busca 

prescindir de ontologia. Está fora do seu campo de interesse qualquer coisa que esteja além 

dos limites da cognição, consequentemente, uma realidade ontológica. Interessa-lhe, por 

conseguinte, desvendar os mecanismos de construção da nossa realidade experiencial, para o 

qual, como já foi dito, é a única realidade a que temos acesso.  

Se para o construtivismo é o sujeito cognitivo que constrói “ativamente” seu 

conhecimento, temos implicados, nesse processo de construção, “ação”, que é física, e a 

“operação”, que é mental. No processo de conhecimento fazem parte, então, a “ação” e a 

“reflexão”. A reflexão constitui a condição própria de “operar” da mente, ou seja, “[...] 

chamamos de ‘operar’ à atividade que constrói o conhecimento; trata-se do operar dessa 

instância cognitiva que, como tão bem formulou Piaget, ao organizar-se, organiza seu mundo 

experiencial” (VON GLASERSFELD, 1994, p. 37). Respectivamente, para o construtivismo, 

duas são as fontes do conhecimento: “os observáveis” 10 , matéria-prima da “abstração 

empírica”, e os “não observáveis” ou a “coordenações das ações dos sujeitos cognitivos”, base 

                                                                 
10 Von Glasersfeld (1995a) chama atenção para a possibilidade dos termos “observáveis” e, consequentemente, 

sua origem “exógena” serem interpretados num sentido realista, ou seja, como algo de uma realidade exterior. 

Segundo ele, “[...] para Piaget, os percepta, os observáveis e qualquer conhecimento dos objectos são todos 

resultado de uma acção do sujeito e não efeitos com uma causa exterior registados por um receptor passivo” 

(VON GLASERSFELD, 1995a, p. 174). Portanto, envolve um sujeito operando a partir de material disponível 

no interior do sistema de cognição. O termo “exógeno”, conforme von Glasersfeld (1995a), refere-se àquilo 

que “[...] é exterior relativamente ao processo no qual se está prestes a envolver” (VON GLASERSFELD, 

1995a, p. 175). 
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da “abstração reflexiva”. No processo de conhecer estão envolvidos, portanto, dois tipos de 

abstrações: a simples ou empírica e a reflexiva (VON GLASERSFELD, 1995a, BECKER, 

2001).   

A abstração do tipo mais simples, segundo von Glasersfeld (1995a), consiste na 

capacidade que a atenção tem para isolar um pedaço da experiência, tanto daquilo que veio 

antes quanto daquilo que se seguiu depois, tratando-o como uma entidade fechada ou unidade. 

Mas, “[...] os pedaços da experiência, uma vez isolados, podem ser comparados, separados, e 

ligados” (VON GLASERSFELD, 1995a, p. 158), o que torna possível outros graus de 

abstração. Na visão piagetiana, no primeiro nível teríamos uma abstração a partir de 

experiências sensório-motoras (abstração empírica). As demais, consequentemente, poderiam 

ser iniciadas a partir de material daí resultante, e, assim por diante, dando origem a outros 

níveis de abstração. É o caso da abstração reflexiva, nos seus diferentes tipos11.  

Desse modo, podemos afirmar que, para o construtivismo radical, o conhecimento 

tem origem a partir dos sentidos – conhecimento sensório-motor – e da reflexão da mente 

sobre suas próprias operações – conhecimento conceitual. Segundo von Glasersfeld (1995a), o 

conhecimento sensório-motor, originado a partir da abstração empírica, é expresso em ações, 

e o conhecimento conceitual, originado por meio da abstração reflexiva, é expresso em 

símbolos. Este último é designado, por Kamii (2004a, 2004b), tendo como referência os tipos 

de conhecimento definidos por Piaget, como conhecimento lógico-matemático. 

Em síntese, conhecer é um processo de construção ativa, que ocorre mediante 

abstração. Neste caso, a abstração é responsável pela criação das estruturas cognitivas (ou 

esquemas) resultante da atividade operativa levada a cabo pelo sujeito cognitivo. Von 

Glasersfeld (1995a, p.108) afirma, nesse sentido, que a atividade construtiva desenvolvida 

durante os dois primeiros anos de vida “[...] lança as fundações daquilo que virá a ser o 

mundo experiencial da criança: forma o alicerce essencial para todas as outras construções”. 

Lembramos, portanto, que, para o construtivismo radical, o conhecimento originário do 

processo de construção ativa do sujeito, por meio de abstração, é apenas “viável” no mundo 

experiencial do sujeito cognitivo, e não “verdadeiro”, no sentido de corresponder a uma 

                                                                 
11 Segundo von Glasersfeld (1995a, p. 181), Piaget distingue quatro tipos de abstrações. A abstração empírica, 

como já foi mencionado, abstrai propriedades sensório-motoras de situações experienciais. As demais, ou seja, 

as três outras abstrações, são todas reflexivas, cada qual de um nível diferente: “a primeira das três abstracções 

reflexivas projecta e reorganiza, noutro nível conceptual, uma coordenação ou padrão das próprias actividades 

ou operações do sujeito. A seguinte é similar, na medida em que também envolve padrões de atividades ou 

operações, mas inclui a consciência daquilo que foi abstraído e é, por isso, chamada de ‘abstracção reflectida’. 

A última é chamada ‘pseudo-empírica’ porque, como as abstracções empíricas, só pode ocorrer se estiver 

disponível material sensório-motor”. 
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realidade objetiva. Como afirma Fossa (1998, p. 17), os construtivistas localizam, no próprio 

sujeito, a fonte do significado e da verdade, pois, segundo ele, “[...] o significado resulta da 

própria atividade do sujeito para organizar e experiência, e a verdade torna-se uma forma de 

coerência”. 

 

4.2.4 Interpretação da cognição como instrumento de adaptação 

 

Mas, aceitar que o conhecimento é construído ativamente pelo sujeito cognitivo não 

é suficiente para ser um construtivista radical. Para ser um construtivista radical é necessário 

aceitar, sobretudo, um segundo princípio: a cognição tem como função organizar a realidade 

experiencial e não descobrir uma suposta realidade ontológica.  

Notadamente, adaptação é um conceito nuclear para o âmbito do construtivismo, 

pois, conforme von Glasersfeld (1996a, 2005), permite-lhe prescindir de ontologia quando 

substitui a noção de “representação” pela noção de “encaixe”. Para o construtivismo radical, a 

função da cognição não é produzir uma “representação” ou “imagem verdadeira” de uma 

realidade que existe independente do conhecedor – uma realidade ontológica –, mas melhorar 

o gerenciamento do organismo. Neste sentido, adaptação significa, simplesmente, a 

capacidade que o organismo tem de passar pelas restrições com que se defronta e, segundo 

von Glasersfeld (1991b), no nível cognitivo, resulta no desenvolvimento de estruturas, quer 

de ação, quer de conceitos, dentro da realidade experiencial do conhecedor.  

A adaptação é, assim, responsável pela organização da realidade experiencial do 

conhecedor ao eliminar as perturbações que permeiam esse processo. Visa ao equilíbrio do 

organismo, seja no nível biológico ou no nível conceitual. No nível conceitual, nosso foco de 

estudo, a adaptação compreende o processo de interação entre o sujeito e a sua realidade 

experiencial a fim de organizá-la mediante mecanismos de assimilação e acomodação. A 

assimilação, vale lembrar, consiste na organização da experiência com as estruturas 

conceituais que se possuem. Todavia, novas experiências podem provocar perturbações ou 

contradições em determinadas estruturas, produzindo a necessidade de se modificar essas 

estruturas para acomodar as novas experiências. Este último processo, naturalmente, 

denomina-se acomodação. 

 Para von Glasersfeld (1995a), adaptação é sinônimo de viabilidade. Na sua visão, 

viabilidade diz respeito à capacidade que o conhecimento tem de se adaptar dentro das 

restrições impostas pela realidade experiencial, uma vez que são as restrições que limitam as 
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possibilidades do sujeito cognitivo de agir e de pensar. Desse modo, o conhecimento não 

necessita ser “verdadeiro”, porque corresponde a uma realidade ontológica, ele apenas deve 

ser “viável” na realidade experiencial do conhecedor. Sobre o conceito de viabilidade, faz a 

seguinte distinção: 

Viability on the biological level is analogous to “adapted-ness”, i.e. the ability of an 

organism or a species to survive and maintain its equilibrium, given the conditions 

and constraints set by their present environment [...]. 

Viability on the conceptual level refers to the experiential fit and the mutual 

compatibility of the cognitive organism’s conceptual structures and is closely linked 

to what philosophers call the “coherence theory of truth” (VON GLASERSFELD, 

1991b, p. 3-4). 
 

Interessa-nos, aqui, a “viabilidade” no nível conceitual, que é semelhante à que os filósofos 

chamam de “teoria da coerência da verdade”. Para von Glaserfeld (1981), portanto, quando as 

estruturas cognitivas, teorias, modelos etc. que nós construímos sobrevivem, é porque se 

adaptaram a nossa experiência e, por isso, são viáveis, ou seja, permitiram alcançar o que 

queríamos. Isso, segundo ele, é diferente quando se trata do domínio da experiência cotidiana, 

do domínio científico. No domínio pragmático cotidiano, o conhecimento é útil, porque 

possibilita o alcance dos nossos objetivos. Todavia, para ele, no domínio científico, a 

utilidade não é relevante, uma vez que o cientista busca a coerência e, em última instância, 

uma explicação unitária, homogênea da experiência em todos os níveis.  

Von Glasersfeld (1981, 1995a, 1996a) observa, porém, que o fato de uma teoria, um 

modelo, ou uma hipótese etc. ser viável, não indica que deparamos com uma suposta 

realidade ontológica, pois, sabe-se há tempo que não podemos provar uma teoria, podemos 

apenas refutá-la. Em outras palavras, uma teoria é viável porque passa pelas restrições 

impostas pela realidade experiencial do sujeito cognitivo. Assim, quando uma teoria passa 

pelas restrições indica apenas haver encontrado um dos caminhos possíveis e não que ela 

representa um mundo que existe objetivamente. Desse ponto de vista, afirma que o próprio 

construtivismo radical é um modelo e, como modelo, constitui uma hipótese de trabalho, ou 

seja, um modo de pensar, não uma descrição ou explicação do mundo. Na medida que se 

refere somente aos fenômenos da experiência, não faz afirmação ontológica. 

 

4.2.5 Novo conceito de conhecimento 

 

O conceito de adaptação, como supracitado, é nuclear ao construtivismo porque 

permite uma mudança no conceito de conhecimento, que deixa de ser pensado como uma 

“representação” ou “imagem” de uma realidade que existe objetivamente e passa a dizer 
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respeito às construções conceituais viáveis dentro da realidade experiencial do sujeito 

cognitivo. De modo consequente, o ato de conhecer deixa de ser designado como 

“descoberta” de uma realidade como ela seria “em si” mesma e passa a ser designado como 

“construção” da realidade experiencial do próprio conhecedor. Recordemos que, desde Kant, 

“[...] o conceito de conhecimento é separado logicamente daquele da descoberta de uma 

realidade pré-formada” (VON GLASERSFELD, 1995b, p. 20), visto que, para ele, a razão só 

alcança aquilo que ela própria constrói, ou seus produtos, impossibilitando o alcance de algo 

para além dela própria.  

O conceito de adaptação permitiu ao construtivismo, como é possível observar, mudar 

a forma de interpretar a relação entre conhecimento e realidade e, consequentemente, a 

relação entre conhecimento e verdade. Como dissemos, o conhecimento refere-se às estruturas 

conceituais que os sujeitos cognitivos consideram viáveis, ou seja, o conhecimento tem 

função adaptativa, porque trata, exclusivamente, do ordenamento e organização de um mundo 

constituído por nossas experiências e não de “representações” de uma realidade que existe 

“em si”, feita por um observador independente. Assim, o conhecimento deixa de ser 

“verdadeiro”, no sentido de que “corresponde” uma imagem de uma realidade objetiva e 

torna-se viável na realidade experiencial do conhecedor (VON GLASERSFELD, 1989a, 

1994, 2005). 

Desse modo, mesmo que não se possa reivindicar o status de “verdadeiro” para o 

conhecimento, de acordo com a posição construtivista radical, ele, porém, não perde seu valor 

como conhecimento. Do ponto de vista de von Glasersfeld (1995b), o que importa não é a 

“correspondência” com uma realidade ontológica, mas o serviço que o conhecimento nos 

presta, ou sua utilidade/viabilidade, permitindo-nos agir adequadamente, a partir de elementos 

sensório-motores, e a compreender, a partir de conceitos. Observa, porém, que, como os 

conceitos são ancorados em elementos sensório-motores, agimos e compreendemos de 

maneira conjunta. A visão de conhecimento do construtivismo, como se torna perceptível, é 

uma visão instrumental. 

 

4.2.6 Visão falível (ou provisória) do conhecimento 

 

Com a mudança no conceito de conhecimento – que não mais designa uma 

“representação” ou “imagem” do mundo “em si” feita por um observador independente –, 
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para as construções conceituais viáveis no mundo experiencial do sujeito que conhece, o 

construtivismo radical torna-se uma visão falibilista do conhecimento.  

Assim, da perspectiva do construtivismo radical, a cognição humana não alcança o 

mundo “real”, consequentemente, a “verdade”, alcança somente aquilo que nossas mentes 

constroem. Dessa visão, aquilo que a mente constrói são conceitos, que em dado momento da 

experiência são considerados viáveis, por simplesmente funcionaram enquanto outros não 

funcionaram. Mas, segundo von Glasersfeld (2005, p. 44-45, grifo nosso), se o fato de um 

conceito funcionar ou ser “viável”, 

[...] depende de las metas que uno ha elegido – metas que necesariamente se 

encuentran dentro del propio mundo de la experiencia – y los métodos particulares 

adoptados para alcanzarlos, es claro que siempre habrá más de un camino. Y cuando 

se ha alcanzado una meta, este éxito nunca debe interpretarse como el haber 

descubierto el camino. Esto va en contra de la noción de que el éxito repetido al 

tratar con un problema prueba que se ha descubierto el funcionamiento de un mundo 

objetivo. Las soluciones, desde la perspectiva constructivista, son siempre relativas 

y esto, a su vez, deja en claro que los problemas no son entidades que están por allí 

en el universo, independiente de cualquier experimentador. En cambio, los 

problemas surgen cuando existen obstáculos que bloquean el camino hacia una meta 

del sujeto. 

                                                

Von Glasersfeld (2005) deixa claro não haver como superar a falibilidade do conhecimento, já 

que não podemos chegar a um fundamento indubitável para ele, dado que as soluções que 

encontramos para os problemas que se apresentam no contexto da realidade experiencial do 

conhecedor serem sempre relativas. Para o sujeito cognitivo, o conhecimento será sempre 

provisório, não havendo, por isso, como evitar o erro.  

Nesse sentido, a falibilidade do conhecimento, presente na epistemologia 

construtivista, caracteriza sua posição cética em relação a capacidade de a razão alcançar um 

fundamento indubitável para o conhecimento, isto é, “verdades universais”. 

 

4.3 Ausência de Ontologia: Aspectos Problemáticos 

 

Neste capítulo, defendemos que a ausência de ontologia apresenta aspectos que são 

vantajosos e, ao mesmo tempo, aspectos que são problemáticos para o construtivismo. Se no 

item anterior tratamos dos vantajosos, faz-se necessário, na sequência, a discussão dos que 

são problemáticos, que correspondem aos levantados por Fossa (1998) e que se referem, 

segundo ele, à impossibilidade do construtivismo explicar adequadamente por que a realidade 

que construímos é regular, estável, não arbitrária e publicamente compartilhada.  
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Fossa (1998) destaca que, se perguntarmos se o construtivismo consegue explicar 

adequadamente a regularidade, a não arbitrariedade e a estabilidade da nossa realidade 

experiencial, a resposta será negativa. Isso se deve, segundo ele, à herança idealista do 

construtivismo. No primeiro subitem procuramos aprofundar essa questão. Para ele, o 

construtivismo, pelo mesmo motivo, não consegue explicar adequadamente o aspecto 

publicamente compartilhado da realidade experiencial. Assim, no subitem seguinte, a 

discussão do aspecto publicamente compartilhado da realidade experiencial é feita a partir de 

dois fatores que estão diretamente a ele relacionados: a comunicação e a interação social.  

 

4.3.1 Estabilidade, regularidade e não arbitrariedade da realidade experiencial 

 

Temos observado, ao longo do texto, que o construtivismo busca prescindir de 

ontologia, abdicando de uma realidade objetiva pré-existente. Ou seja, segundo von 

Glasersfeld (1995b), o construtivismo dá adeus à objetividade, sendo a subjetividade o que 

melhor lhe caracteriza. Assim, o conhecimento “[...] independentemente da forma como for 

definido, está na cabeça das pessoas e o sujeito pensante não tem alternativa senão construir 

aquilo que conhece com base na sua própria experiência” (VON GLASERSFELD, 1995a, p. 

19). Essa posição, todavia, tem sido alvo de severas críticas. 

O construtivismo, segundo o próprio von Glasersfeld (1994), ao prescindir de 

ontologia, como vimos no capítulo precedente, suscita a seguinte questão:  se não temos 

acesso a uma realidade objetiva, como explicar que o mundo que experimentamos é bastante 

regular e estável? De uma forma geral, explica que o mundo que experimentamos é estável e 

regular porque se trata do nosso mundo experiencial, construído por nós mesmos. Entretanto, 

somos limitados, segundo ele, em nossas construções, sendo que os limites presentes no 

processo de construção da nossa realidade experiencial são derivados das construções que 

realizamos anteriormente e não por causa de nenhuma estrutura a priori ou de uma realidade 

pré-existente. Dessa forma, para von Glaserfeld (s/d, 2006), não podemos construir qualquer 

realidade que gostaríamos, porquanto toda ação, seja ela física ou conceitual, está sujeita a 

restrições.  

Von Glasersfeld (2006) ressalta, então, que a questão, por que não podemos construir 

qualquer realidade que gostaríamos, somente será levantada quando não compreendemos 

adequadamente ou ignoramos o conceito de viabilidade. Para von Glasersfeld (1981), uma 

adequada compreensão do conceito de viabilidade é aquela para qual o organismo cognitivo é 
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visto como responsável por administrar as restrições, ao “passar” por elas, tornando-se, 

consequentemente, adaptado. Ou seja, a cognição encontra uma solução, entre uma infinidade 

de outras possíveis, que seja viável. Todavia, isso não quer dizer, segundo ele, que 

determinados conceitos ou estruturas cognitivas não possam deixar de ser viáveis no futuro, 

vindo a não mais servir aos propósitos para os quais se destinavam. Isso ocorre quando são 

falsificadas pela experiência, isto é, batem contra restrições. Tais restrições, como 

supracitado, são resultado das nossas próprias construções, uma vez que qualquer construção 

feita pelo sujeito cognoscente, quer física ou mental, está sujeita a restrições que, da 

perspectiva do construtivismo, surgem a partir do material empregado nessa construção. 

Na tentativa de explicar pormenorizadamente a regularidade e a estabilidade da nossa 

realidade experiencial, von Glasersfeld (1994) põe em relevo, uma vez mais, que, no âmbito 

do construtivismo, a atividade da cognição visa à adaptação e não uma representação 

verdadeira do mundo real. Sua função é organizar nossa realidade experiencial, portanto, 

tende a uma finalidade; é instrumental. Na sua interpretação, por causa dessa qualidade 

específica da atividade cognitiva, é possível estabelecer regularidades no nosso mundo 

experiencial, pois tendemos a provocar a repetição de determinadas experiências e evitar 

outras. Isso, para ele, resulta do carácter indutivo das nossas experiências.  

Von Glasersfeld (1981, 2006) entende, assim, que a regularidade é uma necessidade 

do organismo cognitivo. Compreende, nesse caso, a aprendizagem prática (pré-operatória) 

como resultado de um processo de indução. Ou seja, quando um organismo tem uma 

experiência, e essa experiência é bem sucedida, o organismo tenderá a repeti-la, extraindo 

regularidades do conjunto de suas experiências. Nesse sentido, a abstração de regularidades é 

resultado da “assimilação”, visto que a repetição e a consequente regularidade são obtidas 

apenas quando desconsideramos as diferenças. Como as regularidades são “repetições” 

estabelecidas a partir de experiências anteriores, quando essas experiências se repetem, é 

porque sobreviveram, isto é, tornaram-se viáveis, uma vez que nossas experiências não as 

falsificaram. Esse é, segundo von Glasersfeld (1981), o sentido da equilibração majorante, 

definido por Piaget: um equilíbrio em espiral que vai incorporando itens e eventos no 

processo de desenvolvimento da experiência do organismo.  

Vimos, portanto, que, conforme as explicações de von Glasersfeld (1994, 1995a, 

1981), construímos nossa realidade experiencial para ser estável. Essa estabilidade deve-se, 

para o construtivismo radical, ao fato da regularidade ser inerente ao organismo cognitivo, ou 

seja, “[...] os organismos cognitivos não adquirem conhecimento apenas pelo prazer de 
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fazerem. Eles desenvolvem atitudes para com a sua experiência, porque gostam de algumas 

partes dela e não gostam de outras” (VON GLASERSFELD, 1995a, p. 192).  

Como se torna detectável, a regularidade, do ponto de vista de von Glasersfeld 

(1994, 2000), pressupõe experiências repetidas. Essa repetição implica uma comparação que 

conduz a um juízo de “semelhança”, processo que ele resume da seguinte forma: 

A análise conceitual revelou que uma consciência, seja qual for sua constituição, só 

pode reconhecer a ‘repetição’, a ‘constância’ e a ‘regularidade’ com base numa 

comparação; revelou ainda que antes mesmo da comparação propriamente dita é 

preciso decidir se os dois fatos por comparar são considerados como eventos do 

mesmo objeto ou de objetos separados. Tais decisões determinam o que será 

considerado como unidade ‘existente’ (objeto) e como relação (entre objetos), e ao 

fazê-lo criam estruturas no fluxo da experiência. É essa estrutura que o organismo 

cognitivo consciente experimenta como ‘realidade’ ... e, posto que tal estrutura foi 

quase que exclusivamente (até agora) criada de maneira automática, ela apresenta-se 

como condição dada de um mundo independente que existe por si mesmo (VON 

GLASERSFELD, 1994, p. 43, grifo do autor). 

 

Diz, porém, que, para efetuarmos uma comparação, é fundamental que possuamos a 

capacidade de “re-presentação”12, que nos permite comparar uma percepção passada com uma 

percepção presente. As duas possibilidades de comparação levam-nos a determinar a 

“semelhança” ou “diferença” da situação vivenciada. Lembremos, entretanto, que na 

produção das regularidades a diferença é desconsiderada. Na comparação, um juízo de 

“semelhança” tanto pode nos levar a percepção da equivalência – quando dois objetos se 

assemelham na comparação de suas propriedades – ou da identidade individual – quando um 

objeto, no decurso de duas vivências, permaneceu igual.  

Fossa (1998), sobre a questão da estabilidade e regularidade do mundo, considera 

que a compreensão de von Glasersfeld, de que a realidade é estável porque abstraímos as 

regularidades da nossa experiência, apenas muda o foco para de onde vêm tais regularidades. 

Contudo, para nós, toda a discussão acerca da regularidade e estabilidade da realidade, que 

expomos anteriormente, explica, do ponto de vista do construtivismo radical, tanto a natureza 

das regularidades, como aponta o próprio von Glasersfeld (1994), bem como sua origem. Por 

isso, pensamos, que é outra questão que tal compreensão suscita: a resposta de von 

Glasersfeld é satisfatória?  Pensamos que não, por isso, a nosso ver, Fossa (1998, p. 119) tem 

razão quando pondera que a questão por que o mundo que experimentamos é bastante regular 

                                                                 
12 É interessante lembrar que von Glasersfeld usa o termo re-presentação (com hífen), a exemplo de Piaget, para 

deixar claro que diz respeito ao “[...] acto mental que traz uma experiência anterior à consciência do 

indivíduo”, ou seja, é a “[...] recordação do material figurativo que constitui a experiência” (VON 

GLASERSFELD, 1995a, p. 165). O realce do “re”, segundo ele, indica que a repetição constitui uma repetição 

das próprias experiências do sujeito e, por isso, não possui nenhuma relação com um mundo objetivo. No 

processo de re-presentação, segundo von Glasersfeld (1995a), estão envolvidos memória e consciência. 
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e estável, apesar de não termos acesso a uma realidade objetiva, não é respondida 

adequadamente porque “[...] o construtivismo baseia-se numa filosofia idealista, e o idealismo 

é falho exatamente nestes aspectos do nosso mundo”.  

Em resumo, para o construtivismo radical, a regularidade é uma experiência que se 

tornou viável e, por isso, o organismo cognitivo tende a repeti-la. Sua origem é a própria 

realidade experiencial do sujeito cognitivo. A estabilidade e a regularidade da realidade são 

explicadas como resultantes de nossas próprias construções, isto é, construímo-la para ser 

estável e regular. Com isso, a resposta de von Glasersfeld sobre a estabilidade e a regularidade 

da realidade experiencial torna-se circular. 

Sabemos, ainda, que somos limitados na construção da nossa realidade experiencial. 

Varela (1994, p. 313), corroborando a posição de von Glasersfeld (2006), diz que a não 

arbitrariedade da realidade deve-se ao fato de sermos presos por nossa experiência: 

[...] Não podemos sair do mundo delimitado por nosso corpo e por nosso sistema 

nervoso. Não existe outro mundo, exceto o que experienciamos por meio desses 

processos, os quais são premissas para nós e fazem de nós o que nós somos. 

Encontramo-nos dentro de um domínio cognoscitivo do qual não podemos sair nem 

decidir onde começa e como se cria”. 

 

Fossa (1998) observa, porém, que o fato de von Glasersfeld (2006) considerar que somos 

presos por nossas experiências não explica de modo adequado por que somos limitados em 

nossas construções e, consequentemente, não podemos construir tudo que gostaríamos. Fossa 

(1998, p. 20) ainda acrescenta que, para o construtivista, como a experiência não é uma 

atividade independente do sujeito, este “[...] não pode explicar o caráter aparentemente 

objetivo do conhecimento [...]”, que será discutido no próximo item.  

Na explicação construtivista sobre a regularidade e a estabilidade da realidade, torna-

se visível a circularidade que lhe é inerente. Na explicação da não arbitrariedade da realidade, 

constatamos a presença de “condicionantes ônticas”: mesmo o construtivismo radical 

entendendo as restrições como originárias do próprio sistema de cognição, a partir do material 

empregado pelo sujeito cognitivo nas construções anteriormente realizadas, admite que uma 

realidade ontológica pode manifestar-se quando nossas construções naufragam, ou seja, 

apenas de forma negativa. Para von Glasersfeld (1994), somente podemos descrever e 

explicar esse naufrágio por meio dos conceitos que empregamos na construção das estruturas 

falidas, porque jamais poderemos ter acesso a uma imagem do mundo a que possamos 

responsabilizar diretamente pelo naufrágio ocorrido. É, nesse sentido, que afirma não negar a 

existência de uma realidade ontológica. 
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Por ser uma abordagem sobre o pensamento racional, conforme von Glaserfeld 

(2005, 1996a, 1995a, 1991a, etc.), o construtivismo radical nem subscreve nem nega as 

considerações metafísicas. Posiciona-se, então, como ontologicamente neutro (ERNEST, s/d). 

Sobre esse aspecto em particular, von Glasersfeld (1995a, p. 97) faz a seguinte observação: 

Recentemente, foi sugerido que o construtivismo radical era contraditório porque 

ataca o realismo e, ao mesmo tempo, assume uma posição realista ao admitir que 

uma realidade ontológica pode condicionar a acção humana [...]. Na linguagem 

comum dos filósofos, ‘realistas’ são aqueles que acreditam que podem obter 

conhecimento de um mundo como ele é em si. Eu nego isto, e admitir 

condicionantes ‘ônticas’ não o contradiz, porque enquanto elas podem determinar o 

que é impossível, não determinam as formas de agir e pensar que podem ser 

construídas dentro delas. 

 

Parece-nos, no entanto, que a admissão de “condicionantes ônticas” não é apenas um artifício 

que utiliza para melhor esclarecer o caráter subjetivo e instrumental do conhecimento. Parece 

haver, realmente, em determinados momentos, como no caso das restrições que levam 

determinadas construções a naufragar, que considerar aspectos ontológicos para tornar a sua 

teoria do conhecimento algo mais plausível. Como destaca o próprio von Glasersfeld (1997), 

é necessário, ainda, pressupor a existência de um mundo e um sujeito cognoscente cuja 

presença não pode explicar. 

O construtivismo radical, a exemplo do idealismo, não está comprometido com uma 

realidade externa. Sua posição essencialmente subjetivista e, portanto, circunscrita ao mundo 

experiencial do próprio conhecedor, só consegue explicar adequadamente a regularidade e a 

estabilidade da realidade experiencial a partir da própria realidade experiencial. A admissão 

de “condicionantes ônticas”, para nós, reflete uma tentativa de reduzir a excessiva 

circularidade e a tendência solipsista da posição construtivista radical, como veremos na 

discussão do último item deste capítulo. Pelos mesmos motivos não consegue dar uma 

explicação adequada sobre o aspecto publicamente compartilhado da realidade experiencial, 

como veremos a seguir.  

 

4.3.2 A realidade experiencial e seu aspecto publicamente partilhado 

 

              Estamos continuamente em interação com outros seres humanos mediante processo 

de comunicação. Nesse contexto, parece haver um aspecto publicamente compartilhado do 

conhecimento. Entretanto, para o construtivismo radical, não é possível compartilhar 

conhecimento, dado que os significados das palavras que usamos na nossa comunicação não 

são entidades fixas e independentes, existentes num mundo objetivo e, por isso, os mesmos 



82 

 

 

para todos os falantes. Essa é uma condição que subjaz da posição construtivista radical de 

prescindir de uma ontologia. Em consequência disso, como observamos anteriormente, 

modifica drasticamente além dos conceitos de conhecimento e verdade, o de comunicação e, 

neste, o conceito de compreensão ou entendimento.  

Para von Glasersfeld (1995a, 2005), como já dissemos no capítulo precedente, tanto 

o nosso conhecimento da língua quanto o nosso conhecimento dos “outros” com os quais 

interagimos não são diferentes do nosso conhecimento do mundo, ou seja, são uma 

construção subjetiva. Nesse sentido, esclarece: 

En una teoría que considera que todo el conocimiento es resultado de una 

construcción individual, el significado de señales, signos, símbolos y lenguaje, no 

puede sino ser subjetivo. Sin embargo, el lenguaje no puede ser completamente 

privado porque todos lo usamos con más o menos éxito en lo que habitualmente 

llamamos comunicación. Esto parece ser una paradoja, pero esta apariencia se 

disuelve tan pronto como empezamos a ver la comunicación lingüística como tan 

solo otra forma de interacción mutuamente ajustada, que surge de una forma 

semejante a la de los movimientos coordinados de un par de bailarines (VON 

GLASERSFELD, 2005, p. 45).  

 

Em outras palavras, de acordo com von Glasersfeld (1995a, p. 227), o uso da linguagem 

necessita da coordenação de imagens sonoras e “re-presentações” de experiências, de modo 

que “[...] os pares que construo pareçam compatíveis (i. e., estejam em coordenação) com os 

pares que outros falantes da língua construíram”. Portanto, investigaremos agora, de modo 

mais detalhado, como ocorre, do ponto de vista do construtivismo radical, esse processo. 

Segundo von Glasersfeld (1991b, 1995a, 1989b, 2005), como o significado e o 

conhecimento são construções subjetivas, não haveria como sustentar a ideia preconcebida de 

que as palavras transmitem ideias ou conhecimento. Sendo assim, a compreensão ou 

entendimento já não podem mais ser pensadas como “correspondência”, mas como uma 

questão de adaptação. Nesse sentido, em reforço a von Glasersfeld, Fosnot (1998, p. 43) 

afirma que: 

Eu não posso ter um entendimento igual ao de outro ser humano que teve 

experiências diferentes, mas com linguagem, com histórias, com metáforas e 

modelos, podemos escutar e sondar os entendimentos uns dos outros, por meio disso 

negociando significados que a ser ‘tidos-como-compartilhados’.   

 

Assim, compreender ou entender o que alguém falou ou escreveu consiste em ter construído, 

em determinado contexto, uma estrutura conceitual “compatível” com a estrutura do falante 

ou escritor, uma vez que jamais outrem possui estruturas conceituais iguais às nossas. A 

estrutura conceitual é “compatível” quando o que o falante faz ou diz não contraria as 

expectativas do ouvinte (VON GLASERSFELD, 1995a).  
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Para o construtivismo, “compatível” torna-se, desse ponto de vista, um conceito mais 

adequado do que “compartilhar”. Para fazer a diferença entre “compartilhar” e “compatível”, 

von Glasersfeld (1998) observa que há diferentes modos de partilhar algo. Diz, então, que 

quando duas pessoas partilham um quarto, há apenas um quarto em que as duas pessoas 

vivem nele. No entanto, quando essas mesmas duas pessoas partilham uma tigela de cerejas, 

nenhumas das cerejas é comida, ao mesmo tempo, por ambas. Essa é, na sua opinião, uma 

diferença muito importante que deve ser levada em consideração quando se abordam 

significados compartilhados. Ou seja, conforme von Glaserfeld (1995a, p. 229), “[...] a noção 

de ‘partilhar’ não implica identidade, mas compatibilidade no contexto das construções 

mentais”. Para ele, qualquer aprendiz de uma língua constrói o significado das palavras a 

partir da experiência individual e segue adaptando esses significados por tentativa e erro, 

retendo, é claro, aquilo que funciona na interação linguística com os outros falantes da língua.  

Parece paradoxal a visão construtivista da comunicação, pois, mesmo que a 

construção dos significados seja de natureza subjetiva, ela não é totalmente privada porque é 

fruto da interação com outros seres humanos. Para von Glasersfeld (2005), surge, desse 

aparente paradoxo, a seguinte questão: Como explicar o bom funcionamento da comunicação 

linguística, uma vez que os significados são construções subjetivas? A resposta, segundo ele, 

encontramos na noção de que ação humana, seja ela física, conceitual ou comunicativa, é 

essencialmente instrumental. Dessa perspectiva, os conceitos são formados, modificados ou 

descartados segundo sua utilidade para nossos esquemas conceituais. Desse modo, a 

associação semântica entre palavras e conceitos formam-se e modificam-se de acordo com o 

bom funcionamento de nossas contínuas interações com os outros falantes da língua.  Para 

ele, como esse processo de acomodação e adaptação é controlado especialmente pelos 

fracassos que há na interação linguística que estabelecemos como os outros falantes, não 

haveria como chegarmos ao ponto de achar que sabemos os significados de todas as palavras 

e expressões que utilizamos na comunicação. É, justamente, por esse aspecto que diz parecer 

“compatível” e não “compartilhado”. 

Para o construtivismo radical, como já foi dito anteriormente, não há conhecimento 

objetivo, porquanto ele é construído subjetivamente. Todavia, mesmo como construção 

subjetiva, de acordo com a visão construtivista radical, necessitamos da corroboração dos 

“outros”, porque eles desempenham “[...] um papel importante na estabilização e solidificação 

da nossa realidade experiencial” (VON GLASERSFELD, 1995a, p. 203). Esse nível 

intersubjetivo, segundo von Glasersfeld (1995a), leva-nos a pensar que conceitos, esquemas 
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de ação, objetivos, e até sentimentos e emoções, são compartilhados pelos “outros” e, por 

isso, muito mais “real” do que aquilo que experienciamos sozinhos. Todavia, alerta para o 

fato de que 

[...] nenhuma análise dos fenómenos sociais poderá ser bem sucedida se não tiver 

totalmente em conta que a mente que constrói os conceitos e esquemas viáveis é, em 

todas as circunstâncias, uma mente individual. Consequentemente, também ‘outros’ 

e ‘sociedade’ são conceitos construídos por indivíduos com base na sua própria 

experiência subjetiva (VON GLASERSFELD, 1995a, p. 204). 

 

Para von Glaserfeld (1995a), a necessidade que o sujeito individual tem do “outro”, para 

estabelecer uma viabilidade intersubjetiva – quando o conhecimento é viável tanto na nossa 

esfera de ação quanto na esfera de ação do outro – de modos de pensar e agir constitui razão 

básica para que consideremos os “outros” como insubstituíveis na construção de uma 

realidade experiencial mais sólida. Isso, para ele, “[...] fornece uma base racional para o 

desenvolvimento da ética” (VON GLASERSFELD, 1995a, p. 214). 

Verificamos, pelos argumentos de von Glaserfeld, que, de fato, o construtivismo 

radical não subscreve a existência de um domínio público compartilhado do conhecimento. 

Para Fossa (1998, p. 20), esse fato leva-o a nutrir “[...] uma propensão perigosa pelo 

solipsismo”, uma vez que “[...] a experiência será sempre a minha experiência”. Observa, 

portanto, que a construção do conhecimento parece não ser apenas um projeto individual, 

como também um processo social. No entanto, acrescenta que 

Na verdade, o aspecto social da construção do conhecimento começou recentemente 

a ser incorporada na concepção construtivista, através da influência de Vygotsky 

[...]. Enquanto estes desenvolvimentos certamente enriquecem a posição 

construtivista em geral, na análise final não parecem oferecer repostas satisfatórias 

às deficiências básicas que o construtivismo herdou do idealismo (FOSSA, 1998, p. 

30).   

 

Certamente, estamos tocando aqui no ponto nodal que envolve uma das principais críticas 

sofridas pelo construtivismo: desconsiderar o social no processo de construção do 

conhecimento. Neste sentido, Freitag (1993) explicita que o construtivismo pós-piagetiano, 

mesmo tendo certa aversão à fundamentação sociológica, visto que, segundo ela, a sociologia, 

ou por bem ou por mal, enfatiza o social em detrimento do individual, termina incluindo a 

dimensão social e, consequentemente, o “outro”, o “diálogo”, no processo de construção do 

conhecimento, como vimos na análise de von Glasersfeld (1995a) sobre a existência de uma 

viabilidade de segunda ordem, ou seja, uma viabilidade intersubjetiva.  

Tal como observou Fossa (1998), percebemos, no discurso de Freitag (1993), a 

indicação de que há, a partir da inclusão da dimensão social, uma tentativa de superar a 

tendência solipsista, em que incorre o construtivismo. Na sua visão, 
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A fundamentação sociológica restringe um pouco a idéia de que é possível construir 

tudo. Nem todos conseguem construir e reconstruir o mundo de acordo com a sua 

cabeça, porque isso seria a loucura, e sim tem que construir e reconstruir o mundo 

balizado, controlado pela mente, pelas idéias e pelas construções dos demais, o que 

gera construções coletivas (FREITAG, 1993, p. 31). 

 

A análise de Freitag (1993), sobre os fundamentos sociológicos do construtivismo, remete-

nos imediatamente ao ponto de vista dos construtivistas sociais e, em especial, ao aspecto 

publicamente compartilhado do conhecimento. São eles que, especialmente neste quesito do 

aspecto social da atividade de conhecer, irão, apesar de construtivistas, divergir de algumas 

ideias do construtivismo cognitivo13, incluindo nessa divergência a sua versão radical. Para o 

construtivismo social, o conhecimento é coconstruído, ou seja, é construído com a 

participação do “outro”. Portanto, neste trabalho, o termo construtivismo social é equivalente 

à abordagem sociocultural ou ao socioconstrutivismo, que tem Vygotsky como uma das suas 

principais referências teóricas. Fazemos essa distinção em face de o termo indicar também 

outras teorias. 

Ernest (s/d) nos leva a perceber que a condição de ontologicamente neutro do 

construtivismo radical não pode, por exemplo, explicar a aparente objetividade e utilidade do 

conhecimento matemático. Para resolver este impasse, parte da suposição da existência de 

mundos físicos e sociais, isto é, reinterpreta a “objetividade” como social que, segundo ele, 

embora externa para o indivíduo não é externa para a humanidade. Não deixa, porém, de 

esclarecer que essa é uma posição controversa, mas capaz de oferecer uma resposta para uma 

das mais frequentes críticas lançadas contra o construtivismo, a de que ele é solipsista. 

Pensamos que a questão levantada por Ernest (s/d), sua análise e, consequente, 

alternativa, assemelha-se com as indagações levantadas por Fossa (1998) no que diz respeito 

ao fato de essa posição ser defensável em alguns aspectos e em outros não. Nesse sentido, 

haveria realmente questões problemáticas para o construtivismo radical, as quais advêm da 

sua posição de prescindir de uma ontologia, por isso sugere que, em vez de desconsiderar 

essas questões, o construtivismo deveria buscar uma ontologia a fim de poder responder a 

elas: 

[...] Uma resposta mais incisiva seria voltar à doutrina neo-Kantiana das categorias, 

mostrando o conhecimento sensorial que se origina do noumena. A ontologia 

proposta seria minimalista mas, mesmo assim, ofereceria ao construtivista uma 

alternativa plausível às posições realistas e seria compatível com as epistemologias 

interativas transacionais. Além disso, se, ao contrário do próprio Kant, que 

considerou suas categorias como a última palavra em fixações mentais, os 

                                                                 
13 O termo construtivismo cognitivo é usado, por exemplo, por Cobb (1998) para fazer referência às tendências 

construtivistas que foca suas análises na cognição humana, privilegiando, consequentemente, os aspectos 

individuais. 
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construtivistas considerassem as categorias como algo que se desenvolve a partir de 

influências culturais e individuais, de modo que, embora haja necessidade da 

construção mental do conhecimento não há uma única maneira de fazer isto, a teoria 

resultante seria bastante consoante com a explicação do conhecimento como 

constituído pelo sujeito [...] (FOSSA, 1998, p. 119-120). 

 

A alternativa encontrada por Fossa (1998), consiste, como é possível verificar a partir da 

citação, em ampliar o alcance da razão, alargando os horizontes do próprio construtivismo, ao 

não se desviar das questões ontológicas e, pelo contrário, oferecer duas possíveis saídas para 

tal situação: uma derivada da localização da origem do conhecimento sensorial no noumena e 

a outra, caminho pelo qual optam trilar os construtivistas sociais, o desenvolvimento das 

estruturas de conhecimento por um indivíduo situado em um contexto social e, por 

conseguinte, influenciado por ele. 

De modo semelhante, mas com a intenção de elevar o construtivismo social a 

categoria de filosofia da matemática, Ernest (s/d) também amplia as possibilidades 

epistemológicas do construtivismo radical pela inserção da existência de realidades físicas e 

sociais. Assim, para ele, a tese construtivista social de que a matemática é uma construção 

social, um produto cultural, falível, implica duas reinvindicações: primeira, a origem da 

matemática é social ou cultural; segunda, o conhecimento matemático repousa sobre uma base 

quase empírica. Assume, então, a existência de uma realidade física e social sem, no entanto, 

pressupor conhecimento seguro sobre qualquer uma delas. Com isso, na sua percepção, é 

possível desenvolver uma epistemologia construtivista social a partir dos dois princípios do 

construtivismo radical, que seriam os princípios “a” e “b”, com a adição de outros quatro 

princípios (“c”, “d”, “e” e “f”):  

c. the personal theories which result from the organization of the experiential 

world must 'fit' the constraints imposed by physical and social reality;  

d. they achieve this by a cycle of theory-prediction-test-failure-accommodation-

new theory;  

e. this gives rise to socially agreed theories of the world and social patterns and 

rules of language use;  

f. mathematics is the theory of form and structure that arises within language 

(ERNEST, S/D, p. 4).  

 

Pelos princípios adicionados, percebemos que o conhecimento construído no processo de 

organização da realidade experiencial é uma construção subjetiva em um contexto social, que 

é o locus onde se originam as restrições. Assim, quando esse conhecimento passa pelas 

restrições, isto é, torna-se adaptado, dará origem, de acordo com Ernest (s/d), a teorias 

socialmente acordadas, bem como a padrões e regras sociais de uso da linguagem. Para Ernest 

(s/d), é justamente nesse contexto, traduzido pelo princípio “e”, que a matemática surge.  
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Para Duarte (2000, p, 102), a rigor, o que o construtivismo radical faz, ao separar a 

ontologia da epistemologia, é tornar a razão “pobre e impotente”. Sua crítica tem razão de ser, 

quando percebemos que o que fazem tanto Fossa (1998) quanto Ernest (s/d) é buscar ampliar 

as possibilidades do construtivismo radical, com o alargamento da racionalidade, quando, por 

exemplo, consideram a necessidade de incluir o contexto social no processo de construção do 

conhecimento.  

Por isso, pensamos ser interessante apresentar, baseado em Cobb (1998), o quadro 

comparativo que segue: 

 

CONSTRUTIVSIMO RADICAL CONSTRUTIVISMO SOCIAL 

 Posição sustentada principalmente por 

argumentos de natureza epistemológica; 

 

 

 Visão da mente como localizada na 

cabeça do sujeito individual; 

 

 Ideias individuais evoluem para corpus 

de conhecimento; 

 

 Os processos individuais têm primazia 

sobre os sociais; 

 

 

 O conhecimento é construído pelo sujeito 

individual; 

 

 

 Construímos mundos individuais a ser 

“tido-como-compartilhado”; 

 

 

 Os sinais e símbolos são um meio pelo 

qual expressamos e comunicamos nosso 

pensamento. Os seus significados são 

construídos; 

 

 Uma das principais referências teóricas é 

Jean Piaget.  

 Busca ir além das análises puramente 

cognitivas, refletindo sua descrença no 

foco individualista da psicologia; 

 

 Visão da mente como localizada no 

individuo socialmente ativo; 

 

 O mundo social consiste de atividades, 

que são a substância do mundo social;  

 

 Enfatiza a natureza social e 

culturalmente situada da atividade de 

conhecer. 

 

 O conhecimento é coconstruído, isto é, é 

construído com a participação do 

“outro”. 

 

 Há conhecimentos “compartilhados”, 

públicos, que são os mesmos para os 

membros da sociedade. 

 

 Os sinais e símbolos são portadores de 

sentidos estabelecidos ou da herança 

intelectual de uma prática. 

 

 

 Uma das principais referências teóricas é 

Lev S. Vygotsky. 

 
Quadro comparativo entre o construtivismo radical e o construtivismo social 

Fonte: Da própria autora 

 



88 

 

 

O quadro comparativo apresentado não tem a pretensão de esgotar todos os pontos de 

contrastes entre as duas posições construtivistas, quer apenas esboçar uma síntese preliminar 

que nos permita visualizar como ambas se posicionam, especialmente em relação ao aspecto 

publicamente compartilhado do conhecimento. Assim, pelo exposto, vimos que, para o 

construtivismo social, os sinais e símbolos são portadores de significados. Isso posto, 

verificamos que há, portanto, conhecimentos que são publicamente compartilhados, isto é, são 

os mesmos para os membros da sociedade, sendo o seu processo de construção de natureza 

social. Esse ponto de vista, é claro, contrasta com o ponto de vista construtivista radical, para 

o qual, de acordo com Glasersfeld (1997), nossas ideias ou conceitos são primeiro construções 

subjetivas e, somente depois, evoluem para corpos de conhecimento. Para o construtivismo 

radical, é necessário não esquecermos que o significado não é algo dado, mas uma construção 

subjetiva.  

Entretanto, é interessante ressaltar que há autores, como é caso de Cobb (1998), que 

mencionam haver tantos aspectos de contraste entre a posição construtivista radical e a 

posição construtivista social, quanto aspectos de possíveis coordenação entre os dois pontos 

de vista. Ao analisar o trabalho de Rugoff sobre interiorização e o trabalho de von Glasersfeld 

sobre abstrações empírica e reflexiva, Cobb (1998, p. 60) conclui que “[...] a construção 

individual ativa constitui o pano de fundo contra o qual se destaca, para Rogoff, a participação 

orientada para práticas culturais, e essa participação é o pano de fundo contra o qual se 

destaca, para von Glasersfeld, a auto-organização”. Há, portanto, para ele, uma coordenação 

entre os dois trabalhos. Isso é possível, porque, por um lado, tanto os processos de construção 

individual como seus produtos – “unidades conceituais crescentemente sofisticadas” – são 

sociais, quanto, por outro lado, as diferentes estratégias, vistas como formas culturais, são 

cognitivas, pois resultam da atividade construtiva individual.  

Pelas considerações estabelecidas, vimos que Fossa (1998) tem razão em observar 

que, assim como o construtivismo radical não consegue explicar adequadamente a 

regularidade, a não arbitrariedade e a estabilidade do nosso mundo experiencial, ele também 

não consegue explicar adequadamente o aspecto publicamente compartilhado do 

conhecimento, uma vez que sua herança do idealismo aparta-o de qualquer comprometimento 

com uma realidade exterior, consequência da sua opção de prescindir de uma ontologia. 

Porém, faz-nos lembrar que “ [...] nosso conhecimento é um pouco menos estável, um tanto 

mais arbitrário e um pouco menos compartilhado do que comumente gostamos de pensar” 

(FOSSA, 1998, p. 20). Admite que tais problemas são bastante sérios e, por isso, não 
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podemos deixá-los sem respostas por se tratar de questões fundamentais e que vão ter 

implicações diretas na teoria e na prática educacional, como veremos no capítulo seguinte. 

 Por último, é salutar destacar ainda que, conforme Fossa (1998), mesmo o 

construtivismo social tendo trazido ganhos significativos para o construtivismo de forma 

geral, não consegue também resolver adequadamente essas questões. Entretanto, vimos, por 

exemplo, na análise de Ernest (s/d), que a saída por ele encontrada foi justamente a 

consideração da existência de realidades físicas e sociais a fim de melhor desenvolver sua 

epistemologia construtivista social. 

 

4.4 As Consequências da Ausência de Ontologia para o Construtivismo Radical 

 

A partir da análise dos pontos e contrapontos da posição construtivista radical de 

prescindir de ontologia, feita nos itens 4.2 e 4.3, vimos emergir um conjunto de consequências 

subjacentes desta posição: 

 ameaça de cair no solipsismo; 

 circularidade inerente ao modelo construtivista radical; 

 modelo essencialmente instrumentalista do conhecimento; 

 explicação não satisfatória (ou mais completa) do processo de construção do 

conhecimento, com implicações para o campo da educação.  

Para nós, bem como para seus críticos, uma das principais consequências da ausência 

de ontologia do construtivismo radical é a tendência ao solipsismo. Como herdeiro do 

idealismo, como antes expresso, para o qual a mente e suas construções são a única realidade 

a qual temos acesso, podemos dizer que o construtivismo radical, apesar de todos os esforços 

de von Glasersfeld, tende a cair no solpsismo.  

No âmbito da perspectiva construtivista radical, todos os elementos responsáveis pela 

construção do conhecimento e da realidade encontram-se dentro do sistema de cognição. 

Tenta livrar-se, com isso, das implicações realistas do problema, para ele impossível, da 

comparação de um lado de dentro – do sistema de cognição – com um lado fora – de uma 

realidade objetiva. Intenciona, então, superar o dualismo sujeito-objeto, característica 

marcante da epistemologia tradicional. Isso resulta numa posição teórica essencialmente 

subjetivista e, consequentemente, relativista do processo de construção do conhecimento e da 

realidade experiencial.    
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Mesmo apresentando tais características, von Glasersfeld (1995a, 2005) não aceita o 

argumento de que o construtivismo radical tende a cair no solipsismo. Por isso, como já 

dissemos anteriormente, vê esse tipo de afirmação como decorrente de considerações 

metafísicas, embora uma das saídas por ele esboçada, para tentar superar essa tendência, 

envolva a consideração de “condicionantes ônticas”, isto é, que uma realidade ontológica 

possa condicionar a ação humana. Nesse sentido, o próprio von Glaserfeld (2005, p. 29-30) 

afirma que 

El constructivismo radical es menos imaginativo y más pragmático. No niega una 

‘realidad’ ontológica, meramente le niega al experimentador humano la posibilidad 

de obtener una verdadera representación de ella. El ser humano puede encontrar ese 

mundo sólo cuando un modo de actuar o un modo de pensar falla en lograr una meta 

deseada, pero en esos fracasos no hay modo de decidir si la falta de éxito se debe a 

una insuficiencia del enfoque elegido o a un obstáculo ontológico independiente. 

 

O construtivismo, como verificamos, ao mesmo tempo que não nega a existência de uma 

realidade ontológica, nega que seja possível, ao sujeito cognoscente, conhecê-la. Isso quer 

dizer que, segundo von Glasersfeld (1995a), nossas interações com o mundo ôntico podem 

revelar, e somente até certo ponto, o que o conhecedor pode fazer, isto é, o espaço onde esse 

conhecedor pode mover-se. Entretanto, não revela “[...] a natureza dos condicionamentos a 

que estão confinados os movimentos do conhecedor humano (VON GLASERSFELD, 1995a, 

p. 229).  

A utilização que fez das “condicionantes ônticas” constitui uma das formas de 

explicar as restrições que o sujeito cognitivo encontra na construção do conhecimento e da 

realidade, uma vez que, para von Glasersfeld (1997), o mundo externo não consegue mais do 

que restringir a viabilidade de nossas construções. Por isso, diz que o construtivismo radical 

não é solipsista, dado não sermos livres para construirmos tudo que gostaríamos. Nesse 

sentido, dessa visão, tais condicionantes podem determinar o que é impossível em termos de 

conhecimento, porém elas não determinam o que é possível dentro desses limites. Von 

Glasersfeld (1994, 1995a) afirma, então, que a realidade ontológica somente poderia 

apresentar-se para nós de forma negativa.   

Outra saída encontrada por von Glasersfeld (1995a, p. 203) tenta reduzir a 

subjetividade do seu modelo epistemológico mediante a inclusão de uma viabilidade de 

segunda ordem, ao acrescentar o nível intersubjetivo, aquele “[...] que se estende para lá do 

campo da nossa experiência individual até ao dos outros [...]”. A intersubjetividade refere-se, 

segundo von Glasersfeld (1995a, p 201), ao “[...] mais elevado e mais fiável nível da realidade 

experiencial”, porque ela desempenha um importante papel na estabilização e solidificação 

dessa realidade, por meio da corroboração dos “outros” sujeitos com os quais interagimos. A 
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intersubjetividade representa o substituto construtivista da objetividade da epistemologia 

realista.  

Em relação à inclusão de uma viabilidade de segunda ordem, ou do nível 

intersubjetivo, Duarte (2000, p. 102), ao criticar a ausência de ontologia do construtivismo 

radical, sublinha que “[...] até mesmo von Glasersfeld admite que não pode levar seu 

solipsismo às últimas consequências e acaba tentando encontrar em seu construtivismo algum 

espaço para o interesse do indivíduo em outras pessoas”.  

Contudo, lembramos que, para von Glasersfeld (1995a, 2000), os “outros” são, como 

qualquer aspecto da nossa realidade experiencial, uma construção conceitual. Desse modo, 

sua explicação sobre o papel da interação social na construção do conhecimento e da nossa 

realidade experiencial não altera o princípio construtivista de que o conhecimento e a 

realidade experiencial são construídos por sujeitos individuais, no âmbito do domínio 

sensorial e conceitual da experiência individual, sem, é claro, referência a uma ontologia. O 

construtivismo radical continua, assim, uma teoria essencialmente subjetivista e, portanto, 

com tendência solipsista.  

Martínez-Delgado (2002) afirma que os construtivistas radicais, embora não 

reconheçam isso explicitamente, curvam-se diante das necessidades teóricas e práticas de 

evitar o solipsismo, em detrimento da radicalidade dos seus princípios. Por esse motivo, 

encontra três contradições, entre a declaração dos princípios “antiobjetivistas” do 

construtivismo radical e o seu respectivo desenvolvimento, que, do seu ponto de vista, o fá-lo 

oscilar entre solipsismo e realismo.  Entre as três contradições, a segunda consiste na não 

negação de uma realidade ontológica, que, segundo ele, representa a aceitação de uma 

realidade objetiva em pelo menos parte do mundo experiencial do sujeito cognitivo e a 

terceira compreende o salto do construtivismo individual para o construtivismo social. Tanto a 

segunda quando a terceira contradição, vemo-las como alternativas encontradas para reduzir a 

tendência solipsista e que, para nós, parece ser uma saída que abre mão, de certa forma, da 

radicalidade dos princípios construtivistas radicais, fazendo-nos crer que, afinal, ele não é tão 

radical assim.   

Já a primeira contradição de Martínez-Delgado (2002), da sua ótica, leva o 

construtivismo radical a cair no realismo, por meio da criação de um substituto para o mundo 

externo dos realistas: o “fluxo da experiência”. Sobre a primeira contradição diz que: 

The interaction individual–experiential stream (a reintroduced dualism similar to the 

epistemological dualism subject–objective world of realism) is perhaps the main 

movement of radical constructivism towards objectivism. This dualism offers an 

axis along which radical constructivism can oscillate between solipsism and realism, 
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in a more or less continuous manner, according to the degree one views the 

experiential flow as an individual creation or as an independent phenomenon 

(MARTÍNEZ-DELGADO, 2002, p. 842-843, grifo do autor). 

 

Em suma, acredita que a criação do “fluxo da experiência” também conduz o construtivismo 

radical a oscilar entre realismo e solipsismo, dependendo do grau em que percebe o “fluxo 

experiencial” como uma criação individual ou como um fenômeno independente. No entanto, 

a primeira contradição de Martínez-Delgado (2002) não é viável porque o “fluxo 

experiencial” não é um fenômeno independente. Ele é radicalmente subjetivo. Ressaltamos, 

portanto, que a maneira como von Glasersfeld (1995a) tenta eliminar o solipsismo do seu 

modelo teórico é, no nível da realidade construída, a partir da ideia de realidades a ser “tida-

como-compartilhadas”. 

O próprio von Glasersfeld (1995a, p. 83-84, grifos do autor), em defesa do 

construtivismo, destaca que “[...] qualquer tentativa de construir um modelo racional de como 

criamos uma imagem coerente do mundo a partir de dentro da nossa experiência”, apresenta a 

circularidade como uma característica inevitável. Na sua opinião, o construtivista está 

consciente dessa condição, porém gostaria de reduzir a circularidade ao mínimo possível. Não 

percebemos, no entanto, como faz tal redução, dado que, a nosso ver, como ele próprio 

esclarece, suas explicações estão circunscritas ao campo experiencial do sujeito cognoscente. 

Desse modo, podemos dizer que as características do construtivismo radical que o levam em 

direção ao solipsismo são as mesmas que produzem a sua circularidade.  

Assim, a circularidade, inerente ao modelo teórico construtivista radical, está 

presente, por exemplo, como revela Fossa (1998), na sua análise da linguagem. Fossa (1998) 

diz que a resposta de von Glasersfeld, sobre como a comunicação é possível, torna-se circular 

porquanto postula a comunicação como sua própria explicação. Parece-nos, então, que a 

circularidade está presente no contexto de todo modelo, como é o caso do processo 

explicativo sobre a interação social, pois 

Se é a partir das reações dos outros que eu derivo algumas indicações relativamente 

às propriedades que posso atribuir a mim mesmo, e se o meu conhecimento destes 

outros resulta da minha própria construção, há uma circularidade inerente a este 

processo. Em minha opinião, isto não é um círculo vicioso, porque não temos a 

liberdade de construir os outros da forma que quisermos. Como sucede com todas as 

outras construções, os ‘modelos’ que construímos dos outros, ou se tornam viáveis 

na nossa experiência, ou se isso não acontece e têm de ser abandonados” (VON 

GLASERFELD, 1995a, p. 213, grifo nosso). 

 

Sendo os “outros” apenas construções conceituais, o modelo construtivista radical de 

construção do conhecimento levo-nos a perceber o sistema de cognição como autossuficiente. 

Por esse motivo, dificilmente o construtivismo encontra elementos para superar a crítica 
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frequentemente a ele dirigida, de que privilegia os aspectos biológicos em detrimento dos 

aspectos sociais (KLEIN, 2000). Esse, certamente, é o mesmo complicador que leva o 

construtivismo em direção ao solipsismo. 

Sendo assim, se tudo está restrito ao campo experiencial do conhecedor, então von 

Glasersfeld explica a experiência a partir da própria experiência, uma vez que há uma 

impossibilidade para alcançar uma explicação maior. Por essa razão, torna-se visível que a 

circularidade é uma condição imanente do modelo epistemológico construtivista radical e, 

mais do que isso, dificilmente poderá ser reduzida, como von Glasersfeld desejaria. Isso faz 

do construtivismo radical um modelo epistemológico explicativo acentuadamente circular.  

O construtivismo radical, convém relembrar, rompe com a tradição ao propor um 

modelo de conhecimento sem metafísica. Para tanto, traz da cibernética o conceito de 

viabilidade, que, juntamente com o conceito de adaptação, trazido da teoria da evolução, 

constitui o meio através do qual o construtivismo busca prescindir de uma ontologia. Com 

isso, torna-se, também, um modelo teórico essencialmente instrumentalista do conhecimento, 

pois, como já destacado, pretende ser apenas um instrumento conceitual, cujo valor somente 

poderá ser aferido mediante utilização. 

Sobre a característica instrumentalista do construtivismo radical, Fossa (1998, p. 27) 

observa que ela “[...] é mais aparente na sua teoria da verdade”, uma vez que o conhecimento 

deve ser útil ao nos capacitar a resolver os problemas da nossa realidade experiencial. Então, 

o conhecimento deve ser viável dentro da realidade experiencial do sujeito cognitivo e não 

verdadeiro, como subscreve a epistemologia tradicional, traduzindo-se numa representação de 

um mundo que existe objetivamente. Para o construtivismo radical, as estruturas conceituais 

construídas estão ligadas à ação e à utilização e, portanto, são avaliadas pelo critério de 

sucesso em relação ao alcance dos objetivos para os quais se destinam. Esse sucesso, 

conforme von Glasersfeld (1995a, p. 133), deve ser compreendido “[...] em termos dos 

esforços do organismo para adquirir, manter e alargar o seu equilíbrio interno face as 

perturbações”.   

O conhecimento, dessa perspectiva, necessita apenas ser viável, adequando-se a 

nossos propósitos, o que faz da cognição humana um instrumento de viabilidade, cuja função 

é a adaptação, ou melhor, a organização da realidade experiencial do sujeito cognitivo. A 

verdade, para o construtivismo radical, torna-se, portanto, como já mencionado, uma questão 

de coerência. Dessa ótica, sobretudo no que se refere ao aspecto publicamente compartilhado 
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do conhecimento e da realidade experiencial, Fossa (1998, p. 27-28) afirma que a visão 

instrumentalista do construtivismo radical traz implicações para o ensino, uma vez que 

[...] o professor não apenas quer que o estudante faça sua própria organização, mas 

também que essa organização pareça (pelo menos de algum modo) com a do próprio 

professor! Assim, apesar de estarmos procurando a compatibilidade das nossas 

estruturas com as correntes incessantes da experiência perceptivas, ou a 

compatibilidade de nossas próprias estruturas com aquelas de outros, ‘tal 

compatibilidade como tem sido ou pode ser estabelecida será, necessariamente, 

relativa, porque o número de situações de teste é, na prática, sempre limitado, 

enquanto que o número de possíveis discrepâncias é infinito’ [...]. 

 

O construtivismo radical, como observa Fossa (1998), pressupõe que os objetivos do ensino 

mudem da cópia do aluno, daquilo que o professor faz, para a organização (bem sucedida) da 

sua própria experiência. Ora, sendo o conhecimento e o entendimento uma construção 

subjetiva e “[...] se nosso conhecimento do outro é sempre por dedução e precário, a posição 

construtivista está em perigo de desmoronar no solipsismo” (FOSSA, 1998, p. 28). 

Entretanto, ressalta que a característica instrumental do construtivismo poderia permitir-lhe 

ver sua tendência solipsista como um problema de natureza teórica, visto que, na prática, 

comunicamo-nos de maneira razoavelmente satisfatória com outros sujeitos de nossa 

interação.  

O conceito de conhecimento do construtivismo radical deve ser compreendido a 

partir de uma perspectiva instrumental do conhecimento como “[...] um mapa do que se pode 

fazer no ambiente no qual se tiveram experiências” (VON GLASERSFELD, 1996, p. 79). 

Notadamente, para von Galsersfeld (2000), o conhecimento constitui mero instrumento na 

luta do conhecedor por equilíbrio, pois não tem uma conotação representacional como 

atribuída pela epistemologia realista. O que importa para o conhecimento é que nossas 

construções sejam viáveis, isto é, que realmente funcionem e não envolvam contradições. 

O conhecimento, na visão construtivista radical, é originado pelo próprio conhecedor 

através da coordenação das “partículas da experiência” ou “dados sensoriais”. Essa é, segundo 

von Glasersfeld (1991a), a matéria-prima das nossas construções. Sua fonte é o próprio 

sistema de cognição. Assim, as estruturas mentais responsáveis pelo desenvolvimento 

cognitivo são construídas sem recorrer a uma realidade exterior, tendo em vista nossos 

conceitos serem derivados por abstração da experiência. Nesse caso, o conhecimento é 

resultado de nossas próprias construções e é externalizado como uma necessidade do sistema 

de cognição. Assim, o que chamamos de “realidade” é resultado de nossas próprias 

construções e não uma realidade ontológica. 
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Desse ponto de vista, o objeto do conhecimento é subsumido no sujeito. Ou melhor, 

antes é preciso um sujeito, pois é o sujeito quem produz o objeto. Assim, parece-nos que basta 

ter sujeito, e sujeito individual, para que tenhamos conhecimento. Lembremos que, para o 

construtivismo radical, a experiência do sujeito é seu próprio objeto de conhecimento. Desse 

modo, só é possível, para o construtivismo radical, falar em sujeito e objeto, ou sujeito e o 

ambiente/realidade exterior, do ponto de vista de um observador. Da perspectiva de um 

observador, podemos visualizar tal relação epistêmica por meio da imagem aproximada que 

segue: 

  

Ilustração da Relação Epistêmica Sujeito/Mundo do Ponto de Vista do Observador 

Fonte: Própria Autora 

 

Não há, para o construtivista radical, uma “realidade” ou “universo” externo que 

possa ser alcançado pela cognição humana. Por isso, o desenho apresenta a visão de um 

observador, o único que, dentro dessa perspectiva, pode fazer a distinção entre o sujeito e seu 

ambiente. Contudo, essa distinção é feita a partir do campo experiencial do observador, que é 

o locus de origem da matéria-prima com que construímos o conhecimento e a realidade 

experiencial – os dados sensoriais. Esse ambiente exterior, portanto, nada mais é do que a 

externalização das nossas próprias construções. 

Entretanto, vimos, no item precedente, que o construtivismo radical não consegue 

explicar adequadamente a estabilidade, a regularidade, a não arbitrariedade e o aspecto 

publicamente compartilhado do conhecimento e da realidade. Por isso, dizemos, aqui, que o 

construtivismo radical apresenta uma explicação não satisfatória do processo de construção do 

conhecimento. Isso, naturalmente, traz implicações para o campo da educação, especialmente 

em relação a sua explicação sobre o aspecto publicamente compartilhado do conhecimento, 
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como vimos na observação de Fossa (1998), e envolve diretamente o processo de ensino e 

aprendizagem, especificamente, a relação aluno-conhecimento-professor. 

Pensamos, porém, que a construção do conhecimento e da realidade pressupõe, 

necessariamente, como afirma o próprio construtivismo radical, um polo do sujeito que possui 

certas estruturas, por isso, torna-se correto afirmar que o mundo é construído pelas estruturas 

do construtor. Todavia, há coisas que essas estruturas fazem e há coisas que não fazem. Desse 

modo, defendemos a hipótese de uma codependência na relação sujeito-objeto, ou seja, a 

experiência seria codependente de polos mais ou menos distintos, sendo um mais ou menos 

dependente do seu próprio autocontrole – o polo do objeto – e o outro mais menos dependente 

do meu próprio autocontrole – o polo do sujeito.  

Desse modo, a relação epistêmica sujeito-objeto, que se traduz apenas pela presença 

destes dois polos, justamente por apresentar a característica mencionada da codependência, 

necessita do acréscimo de mais um polo para explicar o processo de construção do 

conhecimento e da realidade: o polo do “o outro”. Esse polo incorpora a dimensão social, 

traduzida na ideia de codependência. Assim, a relação epistêmica daí resultante seria 

constituída, então, pelos polos do sujeito, do objeto e do outro. 

Tendo como referência Fossa (1998), a alternativa que se apresenta volta em direção 

a Kant e aos construtivistas sociais. Se o conhecimento é construído, o termo “construção”, 

segundo Fossa (1998, p. 83), “[...] parece indicar a existência de certos materiais com os quais 

o edifício é construído”. Qual, então, a matéria-prima que utilizamos nessa construção? Qual 

a origem dessa matéria-prima? Para von Glasersfeld (s/d), a matéria-prima das nossas 

construções são os dados sensoriais que encontramos no interior do próprio sistema de 

cognição. Isso, obviamente, resulta em circularidade. Na direção de Kant, como sugere Fossa 

(1998), esses dados sensoriais teriam como origem o noumena. A matéria-prima proveniente 

do noumema seria, obviamente, processada pela mente individual e, a partir das influências 

culturais, resultariam nas estruturas cognitivas, sendo elas próprias construções e, ao mesmo 

tempo, material para as demais construções.  

Neste contexto, oferecer-se-ia uma ontologia para o construtivismo consonante com 

o próprio construtivismo. Com isso se evitaria entrar em contradição com suas principais 

afirmações. Permitiria ainda ao construtivismo reduzir sua circularidade e sua tendência 

solipsista.   
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5  CONSTRUTIVISMO RADICAL: AUSÊNCIA DE ONTOLOGIA E O CONTEXTO DA 

SALA DE AULA 

 

Vimos que o construtivismo radical é uma teria do conhecimento que busca 

prescindir de ontologia. Por conseguinte, a ausência de ontologia constitui sua principal 

característica. Em consequência disso, no capítulo precedente, analisamos os pontos e 

contrapontos da ausência de ontologia, ou seja, analisamos as vantagens e os problemas da 

adoção desta posição, bem como suas consequências para o âmbito do próprio construtivismo 

radical.  

Como um contínuo dessa análise, o presente capítulo caracteriza-se por ser um 

desdobramento necessário do anterior, gerado pelo fato de a posição construtivista radical 

apresentar, como vimos no segundo capítulo, implicações educacionais. Nesse sentido, o 

presente capítulo tem por finalidade analisar o significado da ausência de ontologia para o 

contexto da sala de aula, a partir da discussão das seguintes questões: Quais são os aspectos 

relevantes do construtivismo, derivados da ausência de ontologia, para o contexto da sala de 

aula de matemática, ou seja, seus pontos fortes? Quais são, por outro lado, para o contexto da 

sala de aula matemática, as fraquezas ou limitações do construtivismo, provocados pela 

ausência de ontologia?  

 

5.1 Aspectos Relevantes do Construtivismo Radical para a Sala de Aula  

 

A posição construtivista radical de prescindir de ontologia, que é, em suma, uma 

posição antiobjetivista, sustenta-se em dois princípios, explicitados nos capítulos anteriores. 

Esses princípios provocam uma profunda mudança de atitude em relação ao processo de 

aprendizagem e, consequentemente, mudança no contexto da sala de aula (VON 

GALSERSFELD, 1991a). Notadamente, podem fornecer orientações para as práticas 

pedagógicas dos professores, mas, conforme von Glasersfeld (1995a, p. 291, grifo do autor), 

“[...] o construtivismo radical mantém que nunca há só uma forma correta, ele não poderia 

produzir um processo de ensino fixo”, uma vez que defende que, quando encontramos um 

caminho viável, encontramos apenas um entre tantos outros caminhos possíveis. Justamente 

por essa característica, Noddings (2006) pontua que a ausência de ontologia torna o 

construtivista radical poderoso na produção de novos métodos de ensino.  
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Se o construtivismo radical nega o acesso da razão humana a uma realidade objetiva, 

então, para ele, o conhecimento resulta de construção subjetiva. Em consequência disso, 

torna-se necessário fazer do ensino um processo de investigação sobre a aprendizagem do 

aluno, já que o pensamento faz parte da aprendizagem e é inobservável. Como afirma von 

Glasersfeld (1995a, p. 136, grifo do autor), 

Entre as atividades humanas mais intrigantes que nunca podem ser observadas 

diretamente está o pensamento ou reflexão. Por vezes, podem inferir-se pensamentos 

ou reflexões a partir de uma expressão facial ou de uma posição – como Rodin 

esperava quando esculpiu o seu Penseur – e outras vezes podem inferir-se a partir de 

actos de fala subsequentes ou de outras acções. Mas o processo de pensamento 

efectivo permanece invisível e o mesmo acontece com os conceitos que usa e com a 

matéria-prima de que são compostos. 

 

Para o construtivismo radical, portanto, a aprendizagem é uma atividade conceitual, que 

ocorre no interior do sistema de cognição. Sendo assim, somente podemos inferir quais 

conceitos e como os alunos estão se saindo no processo de sua construção, investigando seus 

pensamentos, questionando suas compreensões, em contínua interação dialógica com eles.    

 Corroborando esse ponto de vista, Noddings (2006) declara que a partir da 

investigação da aprendizagem dos alunos é possível desenvolver estratégias apropriadas de 

ensino dentro da escola. Por isso, observa que: 

[...] In order to teach well, we need to know our students are thinking, how they 

produce the chain of little marks we see on their papers, and what they can do (or 

want to do) with the material we present to them. But the cognitive premises of 

constructivism can dictate on guidelines for good teaching. We cannot derive from 

them, any more than we can from any other cognitive position, specific teaching 

methods (NODDINGS, 2006, p. 15). 

 

Na sua visão, essa é a grande força do construtivismo, pois, pela investigação da 

aprendizagem dos alunos, os professores são levados a pensar crítica e imaginativamente 

sobre o processo de ensino.  

Desse modo, para acompanhar aprendizagem, isto é, as construções conceituais dos 

alunos, o professor deve voltar-se aos pensamentos dos alunos a fim de ajudá-los com os seus 

modos de pensar, que, muitas vezes, podem seguir por caminhos equivocados. Por isso, von 

Glasersfeld (1998, p. 23) afirma que o construtivismo, por exemplo, pode levar 

[...] à compreensão de que os estudantes percebem seu ambiente de formas que 

podem ser bastante diferentes das percebidas pelos educadores. [...] Isso enfatiza a 

necessidade da construção, pelo professor, de um modelo hipotético dos mundos 

conceituais particulares dos estudantes, com os quais eles estão se defrontando. 

Pode-se esperar induzir mudanças nos seus modos de pensar apenas quando se tem 

alguma noção dos domínios da experiência, conceitos e relações conceituais que os 

estudantes possuem no momento. 
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Somente a partir da investigação das construções conceituais dos alunos, os professores, a 

partir do desenvolvimento de métodos didáticos, podem conseguir orientá-los em determinada 

direção. Na realidade, trata-se, aqui, de uma mudança de atitude, especialmente dos 

professores, em relação à ação de conhecer e, consequentemente, em relação à ação de 

ensinar. 

Todavia, as atividades de ensino ainda são fortemente impregnadas pela visão de 

conhecimento da epistemologia tradicional, de modo que o instrucionismo predomina na 

maioria das salas de aulas. Isso prova ser bem atual, em muitos aspectos, a descrição de Fossa 

(1998, p.13):  

Se fôssemos transladados neste momento para uma aula típica de matemática, 

haveria toda a probabilidade de encontrar o professor resolvendo mecanicamente um 

‘problema’ – ou melhor, copiando a solução do texto – enquanto murmura algo 

incompreensível, aparentemente sobre o problema, para o quadro negro. Os alunos, 

cansados desse professor e há muito acostumados às normas de comportamento da 

sala de aula, sentam-se quietamente esperando o intervalo. Infelizmente não se faz 

matemática nessa aula. 

Fazendo-se justiça ao grande número de professores dedicados do país, apressamo-

nos a acrescentar que o quadro descrito acima é, realmente, apenas uma caricatura 

da maioria das aulas de matemática. A maioria dos professores esforça-se para 

tornar as suas aulas informativas e atraentes para os alunos, incorporando técnicas 

de motivação às apresentações e preparando seus planos de aula de acordo com 

‘sólidos princípios pedagógicos’. Todavia, a caricatura é verdadeira quando 

consideramos que é o professor que fala, o aluno que se senta, e a matemática que 

raramente é feita. 

 

Fossa (1998), como ele próprio observa, exagera na descrição da aula de matemática. Mas, a 

despeito dos quadros não serem mais negro e os alunos não se comportarem em sala de aula 

de maneira tão dócil e passiva, o quadro assim como o livro didático são, para muitos 

professores, os recursos indispensáveis e, muitas vezes, únicos do processo de instrução, 

fundamentado numa epistemologia tradicional, para a qual o conhecimento existe 

objetivamente, sendo, por isso, passível de transmissão. A aprendizagem, nesse sentido, é 

algo que acontece de fora para dentro do indivíduo. Por isso, Fossa (1998) observa que não se 

ensina e, consequentemente, não se aprende matemática quando é o que professor fala e o 

aluno aquele que se senta e ouve.  

Como afirma Becker (2012, p. 455), a partir de dados obtidos em sua investigação 

sobre a epistemologia do professor de matemática, “[...] o professor continua a propor, no 

ensino de matemática, o cálculo mecânico e a prática reprodutora cotidiana, garantido pela 

crença de que o conhecimento reveste-se de pura exterioridade”. Por isso, sintetiza a ação do 

professor de matemática dizendo que ele “[...] age predominantemente dentro do modelo: 

exposição do professor/cópia e repetição do aluno” (BECKER, 2012, p. 461). Nesse sentido, 
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menciona que apenas aqueles alunos cujas estruturas conceituais já se encontram 

desenvolvidas suficientemente e, além do mais, possuem condições sociais e de relação 

familiares positivas, não apresentarão muitos problemas em relação a esse tipo de ensino.   

Convém esclarecer qual é, então, para o construtivismo radical, a natureza do 

conhecimento matemático, para compreendermos o porquê de ele, a partir desta perspectiva 

epistemológica, não ser passível de transmissão. O construtivismo radical, igualmente a 

Piaget (KAMII, 2004a, 2004b), concebe a existência de tipos diferentes de conhecimento: o 

conhecimento físico ou sensório-motor; o conhecimento lógico-matemático ou conceitual e o 

conhecimento social. 

O conhecimento físico ou sensório-motor origina-se a partir da experiência sensório-

motora. Sua fonte são as sensações, porquanto a abstração que realizamos na construção do 

conhecimento físico, denominada de “abstração empírica”, é formada por sinais sensoriais e 

motores específicos. Por meio da “abstração empírica”, a criança constrói objetos ou 

conceitos ao combinar associativamente sinais sensório-motores. Na abstração empírica, 

como observa von Glasersfeld (1995a,), isolamos certas propriedades sensoriais de uma 

experiência e mantemo-las como combinações que se repetem, ou seja, isolamos aquilo que se 

faz necessário para o reconhecimento de algo, por exemplo, uma maçã.   

Por outro lado, o conhecimento lógico-matemático ou conceitual origina-se a partir 

da reflexão da mente sobre suas próprias operações, cuja base é a “abstração reflexiva”. Os 

conceitos resultantes da abstração reflexivas são, por conseguinte, “abstratos” ou “operativos” 

cuja fonte são as “coordenações de ações” por parte do sujeito cognitivo. Diferentemente do 

conhecimento físico, que é expresso em ações, o conhecimento lógico-matemático ou 

conceitual é expresso em símbolos, e os símbolos, como afirma von Glasersfeld (1995a), são 

sobretudo linguísticos. Von Glasersfeld (1995a, p. 171) também afirma que o símbolo faz 

surgir no utilizador uma “re-presentação” abstraída – função apontadora do símbolo –, uma 

vez que deve ser associada a “[...] uma estrutura conceptual que foi abstraída da experiência e, 

pelo menos até certo ponto, generalizada”. A “função apontadora” do símbolo indica que os 

“[...] símbolos adquirem o poder de abrir ou activar caminhos para re-presentações específicas 

sem, no entanto, obrigar o competente utilizador do símbolo a produzir as re-presentações 

nesse lugar e nessa altura” (p. 172). Essa função, de acordo com von Glasersfeld (1995a), é 

central na sua teoria da aquisição do conceito de número pela criança.   

Na visão construtivista radical, o conhecimento matemático é uma construção 

conceitual, que resulta de abstração reflexiva, levada a cabo pelo próprio sujeito cognitivo, 
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embora von Glasersfeld (1995a) destaque que os três conceitos básicos para o 

desenvolvimento da aritmética e da matemática (unidade, pluralidade e número) partam de 

elementos perceptuais e depois sejam completados por sucessivas abstrações reflexivas. 

Na visão de von Galsersfeld (1995a), o número14 é uma construção conceitual que 

traz, no seu bojo, a construção dos conceitos de unidade e pluralidade. Seu processo de 

construção dá-se mediante abstração reflexiva. Como supramencionado, inicia-se a partir de 

material resultante de abstração empírica, depois segue para os outros níveis cada vez mais 

superiores de abstração, onde, segundo von Glasersfeld (1995a, p. 287), “[...] todo o material 

sensorial é eliminado”. Por isso, afirma que 

Os sinais sensoriais são necessários para o desenvolvimento do conceito do item 

unitário ou coisa, já que fornecem ocasiões para abstracção ‘empírica’ requerida. No 

entanto, as operações que criam a unidade não são dadas no material sensorial e têm 

de ser levadas a cabo por um sujeito ativo [...] (von Galsersfeld, 1995a, p. 273).  

 

Ou seja, a operação que cria unidade é uma abstração reflexiva, pois “[...] a operação que cria 

os itens unitários é, na verdade, independente dos sinais sensoriais” (VON GLASERSFELD, 

1995a, p. 275). Assim, também, é a operação que cria a pluralidade e, consequentemente, o 

número. 

O último tipo de conhecimento, o social, tem sua origem nas convenções sociais e, 

de acordo com Kamii (2004b, 2004b), a natureza amplamente arbitrária compreende sua 

principal característica. Como exemplo da arbitrariedade do conhecimento social, temos o 

fato de alguns povos celebrar o Natal, enquanto outros não o fazem.  

Von Glasersfeld (2001), ao tratar desse tipo de conhecimento, diz que o que é 

convencional deve ser aprendido literalmente, isto é, pode ser transmitido e, por assim dizer, 

memorizado, já que não está assentado em operações racionais. As operações racionais, 

portanto, ao contrário da memorização mecânica, da repetição, da reprodução ou cópia, exige 

compreensão. Para ele, datas históricas, nomes dos elementos químicos, sequência dos meses, 

dias da semana, nome dos numerais etc. devem ser aprendidas de cor, porque não envolve 

capacidade de pensar ou elaboração de pensamento. Desse modo, os alunos podem, na sua 

opinião, serem treinados para que permanentemente possuam memorizados tais conteúdos e 

sejam capazes de repeti-los quando necessário. 

                                                                 
14 O modelo vonglasersfeldiano para a construção do número pela criança está esboçado no capítulo 9 (Unidade, 

Pluralidade e Número), do livro Construtivismo Radical: Uma Forma de Conhecer e Aprender. Para von 

Glasersfeld (1995a), a primeira manifestação do conceito de número ocorre com a demonstração de que a 

criança sabe, sem efetuar uma contagem, que um numeral “aponta” para a coordenação sequencial de um-para-

um dos termos da sequência de padrão dos numerais, que vai do “um” até a palavra dada. 
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Dados os diferentes tipos de conhecimentos, segundo von Glasersfeld (2001), 

haveria diferentes tipos de ensino e de aprendizagem. Os conhecimentos sociais, por serem 

convencionais, são transmitidos e memorizados. Estes demandam um procedimento de ensino 

centrado no treinamento. Sabemos que, nesse contexto, o papel do aluno é escutar, tomar 

nota, memorizar e repetir na prova, tudo dentro de um quadro altamente reprodutivo. Já os 

conceitos, por serem construídos mediante abstrações empírica e reflexiva, cada aluno tem de 

construir para si mesmo. A construção conceitual solicita estratégias de ensino que visem à 

compreensão, que desenvolvam a capacidade de pensar do aluno. Para tanto, faz-se necessário 

investigar seu processo de aprendizagem para, como diz von Glasersfeld (1995a), elaborar um 

modelo de como os alunos pensam.  

O conhecimento matemático é, como vimos, um conhecimento conceitual. A criação 

de conceitos, da perspectiva construtivista, é feita por uma mente individual. Pelo explicitado, 

verificamos que a construção conceitual, em todas as circunstâncias, envolve reflexão, ou 

seja, o tornar ciente das conexões que é possível fazer por coordenar elementos sensoriais – 

abstração empírica – ou operações mentais – abstração reflexiva.  

Para o construtivismo radical, o fato de o conhecimento ser construído ativamente 

pelo sujeito cognitivo impossibilita-o de ser transmitido passivamente pelos sentidos ou por 

meio da comunicação. Isso é o que postula o seu primeiro princípio. Sobre esse aspecto, von 

Glasersfeld (1981) destaca ser irrelevante alegar que a “representação” é equivalente, ou 

isomorfa, ou um retrato do “mundo real”. O importante, para ele, é que o observador não pode 

negar que necessita construir uma “representação” com os dados que possui. Daí sua opinião 

de que parece não haver como contornar o pressuposto de que o organismo cognitivo constrói 

uma representação do seu mundo. Da sua perspectiva, só bem mais tarde se é forçado a 

perguntar “quanto de verdadeiro” é a “representação” do mundo externo que o organismo 

cognitivo constrói dentro de si. Esse é, para ele, o problema central da epistemologia 

tradicional, uma vez que desde os pré-socráticos, e depois Platão, temos, de um lado, um 

mundo estruturado e, de outro, um conhecedor cuja tarefa é conhecer esse mundo. Todavia, 

como von Glasersfeld (1981) destaca, na tradição filosófica ocidental, conhecer tanto foi visto 

como ativação de ideias inatas, que coincidem com a estrutura do mundo real – inatismo –, 

quanto como ação dos nossos sentidos – empirismo –, que, nesse contexto, segundo ele, 

possuem uma misteriosa capacidade de transferir informações do exterior para o interior do 

organismo.  
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No entanto, conhecer, para o construtivismo radical, ao contrário do inatismo e do 

empirismo, consiste em atividade construtiva de uma mente individual mediante processo de 

assimilação e acomodação15. Desse modo, a compreensão ou o entendimento, bem como o 

significado, são construções subjetivas. Assim, não faz sentido, para a construção de 

conceitos, a transmissão de conhecimento por meio da comunicação. Pela transmissão, como 

vimos anteriormente, memorizamos apenas alguns tipos de conhecimentos (de natureza social 

ou convencional), mas não alcançamos compreensão.  

Desse modo, a posição antiobjetivista do construtivismo radical, isto é, sua ausência 

de ontologia, envolve determinada compreensão de comunicação. Na visão construtivista, 

recordemos, a comunicação é uma questão de “adaptação” e não de “correspondência”, visto 

que, para ele, o significado das palavras e textos não são entidades fixas e independentes que 

existem objetivamente, por isso, não são os mesmos para todos os falantes. O significado das 

palavras e textos, ao contrário, é construído ativamente pelo individuo envolvido no ato de 

comunicação, com base em suas próprias experiências. Portanto, compreender e interpretar o 

que alguém falou ou escreveu envolve a construção de estruturas conceituais que, numa 

situação específica de comunicação, mostraram-se compatíveis com as suas próprias 

estruturas conceituais. Tal compatibilidade ocorre quando o que dizemos ou fazemos não 

contraria as expectativas do nosso interlocutor. 

Já que a aprendizagem é uma atividade resultante de construção conceitual (VON 

GLASERFELD, 2001), envolve compreensão e interpretação, atividades eminentemente 

subjetivas, de modo que não se podem passar conceitos de uma mente para outra. Com efeito, 

o construtivismo desmantela a ideia da linguagem como veículo de transmissão de 

conhecimento, dado que, do seu ponto de vista, a linguagem constitui apenas no meio pelo 

qual os professores podem orientar a construção conceitual dos seus alunos. A linguagem, 

portanto, no processo de ensino e aprendizagem, possui uma função orientadora.  

                                                                 
15 É interessante recordar que, para o construtivismo radical, a aprendizagem ocorre quando “[...] um esquema, 

em vez de produzir o resultado esperado, leva à perturbação, e a perturbação, por sua vez, a uma acomodação 

que mantém ou restabelece o equilíbrio” (VON GLASERSFELD, 1995a, p. 123-124). Von Glasersfeld 

incorpora ao seu pensamento a visão piagetiana de aprendizagem, para o qual a aprendizagem acontece no 

interior do sistema de cognição, isto é, no interior do sujeito que conhece, por meio da assimilação e 

acomodação. A assimilação, de acordo com von Glasersfeld (1995a), trata material novo como algo conhecido 

e a acomodação tem origem quando, para acomodar uma nova experiência, transforma-se ou cria-se uma nova 

estrutura. Ambas, assimilação e acomodação, são partes constituintes da atividade adaptativa da cognição, cuja 

função é a “equilibração”, ou seja, a eliminação das perturbações sofridas pelo sistema de cognição. A 

aprendizagem torna-se, nesse sentido, um processo de auto-organização, visto que, como observamos, são as 

perturbações ou os desequilíbrios que geram aprendizagem. 
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Bem, assim como justificamos que fazer do ensino um processo de investigação 

sobre a aprendizagem do aluno consiste num dos aspectos relevantes do construtivismo, 

derivados da ausência de ontologia, para o contexto da sala de aula de matemática, 

justificaremos agora que essa mesma condição potencializa ou “empowers” o aluno para a 

aprendizagem. Afinal, como uma teoria subjetivista, o construtivismo proporciona ao aluno 

uma “técnica” de aprendizagem, ou seja, leva-o a refletir sobre suas próprias experiências. 

Por exemplo, se tomarmos os dois aspectos mencionados para análise, verificaremos 

que estão intimamente relacionados, pois, de um lado da relação pedagógica, temos o 

professor, que torna o ensino uma investigação sobre o pensamento do aluno e, do outro lado 

dessa relação, temos o próprio aluno, centro do trabalho do professor, e da sua própria 

aprendizagem. Portanto, no processo de conhecer, o aluno tem que estar em atividade, deve 

ser desafiado a pensar por si mesmo e a refletir sobre suas construções conceituais. Sendo 

assim, o foco está, fundamentalmente, na ação daquele que aprende. Por isso, no ensino 

orientado por princípios construtivistas, o aluno está no centro do processo. 

O aluno quando colocado no centro do processo de ensino e de aprendizagem, 

implica que ele próprio tem um papel central na elaboração de suas próprias aprendizagens, 

uma vez que a “[...] aquisição dos conhecimentos sendo indissociável de um procedimento 

ativo de elaboração do pensamento, não poderia haver aprendizagem real sem que fosse 

solicitada a atividade cognitiva do aluno” (LEGENDRE, 2010, p. 440). Daí se conclui que a 

atividade de ensinar tem como foco a aprendizagem do aluno. 

Nesse sentido, o espaço da sala de aula de matemática torna-se um espaço de 

aprendizagem. Ao aluno deve ser dada a oportunidade de pensar matematicamente, pois, ao 

mesmo tempo, deve ser desafiado a pensar e deve ter seu pensamento respeitado, visto tratar-

se de algo que faz sentido para ele. Entra em cena a ação daquele que aprende, posto que há 

confiança na sua capacidade de conhecer, superando a visão de que é necessário ter um 

talento inato para ter sucesso na matemática. Numa sala de aula com essas características, os 

alunos experimentam ativamente, explicam seus raciocínios, justificam suas respostas, enfim, 

refletem sobre seus pensamentos. A finalidade é evidenciar as contradições, as incoerências 

em suas formas de pensar para superá-las, bem como suas estratégias de sucesso. Isso, é claro, 

empowers o aluno para a aprendizagem. 

Para tanto, faz-se necessário espaço propício para desenvolvimento da autonomia, 

que, de acordo com Kamii (2004b, p. 92), compreende 

[...] a capacidade de pensar por si mesmo e decidir entre o certo e o errado na esfera 

moral, e entre o verdadeiro e o falso na área intelectual, levando-se em consideração 



105 

 

 

todos os fatores relevantes, independentemente de recompensa ou punição. [...] A 

autonomia é o oposto da heteronomia. Pessoas heterônomas são governadas pelos 

outros, uma vez que são incapazes de pensar por si mesmas. 

 

Como ser autônomo é ser capaz de pensar por si mesmo e, para Kamii (2004b), isso envolve 

tanto o conflito cognitivo interior quanto o conflito entre sujeitos, então, necessariamente, o 

aluno precisa coordenar seu ponto de vista com o ponto de vista do “outro”. Por isso, Kamii 

(2004b) destaca que a característica essencial da autonomia é a cooperação. Porém, a 

“cooperação” é uma ação contrária à “coerção”, porque a coação “[...] não possibilita o 

desenvolvimento do raciocínio, uma vez que aquilo que foi imposto permanece exterior à 

consciência, permanece apenas uma coisa na qual se acredita” (LA TAILLE, 2005, p. 87). 

Sendo a aprendizagem matemática uma aprendizagem conceitual e, como vimos, os 

conceitos são construídos individualmente por abstração reflexiva, “o professor não pode 

dizer aos alunos quais os conceitos que devem construir ou como devem fazê-lo” (VON 

GLASERSFELD, 1995a, p. 301), pois, como sabemos, as operações mentais que os alunos 

realizam não são passíveis de observação. Assim, somente em espaço de diálogo e, 

certamente, diálogo pressupõe cooperação e não coação, os professores podem levar os alunos 

a pensar, a rever seus pensamentos, mudar de direção, se, é claro, a direção que estiverem 

seguindo for contraproducente. Esse é, para von Glasersfeld (1995a), a função que a 

linguagem desempenha, ou seja, orienta os alunos em direção à aprendizagem. Num contexto 

onde se ensina e aprende matemática dessa forma, a autonomia intelectual dos alunos e do 

professor poderá ser desenvolvida.  

Todo o exposto leva-nos a concluir que, ao prescindir de uma ontologia, a 

epistemologia construtivista radical faz do ensino de matemática um processo de investigação 

sobre a aprendizagem do aluno e como as condições para aprender são inerentes ao próprio 

aluno, potencializa-se ou “empowers” o aluno para a aprendizagem matemática. Assim, 

diante dessas duas condições, inevitavelmente, temos uma mudança no design de sala de 

aula. 

Como dissemos anteriormente, na maioria das salas de aula de matemática, ainda 

predomina um cenário em que as carteiras estão quase sempre enfileiradas e o professor, 

geralmente localizado à frente do grupo, mantém o monopólio da fala, porquanto toda a 

atividade de ensinar e aprender é nele centrada. Nesse cenário, é pela linguagem que o 

conhecimento é transferido do professor para o aluno, já que este mesmo existe objetivamente 

e, por isso, a linguagem é capaz de transferir significados do falante para o interlocutor. 
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Todavia, segundo von Glasersfeld (1995a, p. 298-299, grifo do autor), o papel da linguagem é 

outro e sua inerente indefinição  

[...] torna, na verdade, difícil o acto de ensinar, mas de modo algum o torna 

impossível. A dificuldade é grandemente reduzida se o professor tiver em mente que 

as palavras que utiliza têm, para aqueles que o escutam, vínculos associativos com 

os seus próprios mundos experienciais e não com uma realidade que exista de forma 

independente e que seja igual para todos. A linguagem não veicula conhecimento, 

mas pode muito bem condicionar e orientar a construção conceptual do receptor. Se 

os professores permanecerem conscientes deste princípio, testarão constantemente as 

interpretações dos estudantes e não descansarão até que as respostas pareçam ser 

compatíveis. 

 

Por isso, diz que aquilo que o construtivismo radical faz de melhor é sugerir, porque 

determinados procedimentos de ensino são contraproducentes. Segundo von Glasersfeld 

(1995a), isso motiva os professores a usarem sua própria imaginação para criar estratégias que 

possam efetivamente ajudar os alunos a aprender. 

Desse modo, numa sala de aula em que se ensina a partir de uma fundamentação 

construtivista, muda-se o design da sala para um cenário no qual o aluno é centro da relação 

pedagógica. Não obstante, ao potencializar, estimular ou fortalecer, a capacidade de aprender 

dos alunos, posicionando-os no centro do processo, não se minimiza ou enfraquece o papel do 

professor. Para nós, estabelece-se aí uma simetria em virtude de tanto professor quanto aluno 

serem sujeitos ativos desse processo. Todavia, o professor é o adulto que conduz as atividades 

em sala de aula, por isso não se deve confundir oferecer oportunidade para que os alunos 

pensem por si mesmos, ou espontaneamente, com “espontaneísmo”, isto é, deixá-los por sua 

própria conta, sem nenhuma intervenção do professor. Isso, na verdade, faz que a educação 

deixe de cumprir o seu importante papel de garantir aos alunos o acesso ao conhecimento.  

Essa mudança no design de sala de aula acontece, obviamente, pela mudança nos 

papéis do professor e do aluno no processo de ensino e aprendizagem e suas relações com o 

conhecimento: de um lado da relação pedagógica, encontramos quem ensina e também 

aprende ao ensinar e do outro lado, aquele que aprende e que é afetado pela atuação docente. 

Do ponto de vista docente, de acordo com Schifter (1998, p. 101), “criar uma prática de 

ensino orientada por princípios construtivistas requer uma transformação qualitativa de 

virtualmente cada aspecto do ensino de matemática”. Acrescenta que, para tanto, faz-se 

necessário desenvolver um novo ponto de vista que nos leve encontrar “[...] a matemática 

como uma atividade construtiva, de exploração e debate, em vez de um corpo de 

conhecimento acabado que deve ser aceito, acumulado e reproduzido” (SCHIFTER, 1998, p. 

101). 
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Nesse sentido, o professor não é o dono da “verdade”, pois, para o construtivismo 

radical, o conhecimento não é “representação” de uma realidade exterior, já que o conhecedor 

tem acesso meramente à sua realidade experiencial. Portanto, o conhecimento não é 

“verdadeiro”, uma vez que não é “representação” de uma realidade ontológica, compreende 

tão somente estruturas conceituais construídas pelo sujeito cognoscente, a partir da sua 

realidade experiencial, e que se tornaram viáveis. Para von Glasersfeld (1995a, p. 305), “[...] a 

matemática – e, na verdade, a ciência em geral – não pretende descrever a realidade, mas sim 

fornecer um sistema que nos permite organizar a experiência”. 

Sobre essa questão, Fossa (1998) explica que o conhecimento, de modo geral, é 

caracterizado pelo construtivismo como relativamente estável, embora falível. Sobre o 

conhecimento matemático, em particular, afirma que 

Desde que o construtivismo baseia-se num empirismo aberto, ele, de maneira 

semelhante a ‘etnomatemática’, vê a matemática não apenas como uma parte, mas 

também como um produto da cultura humana e, consequentemente, a matemática é 

vista como falível. Isto, é claro, vem em oposição direta ao ponto de vista realista da 

matemática como provedora de conhecimento absolutamente certo. A visão de 

falibilidade da matemática foi advogada por Imre Lakatos, que aplicou à matemática 

a noção de Kuhn sobre revoluções científicas” (FOSSA, 1998, p. 55). 

 

Vimos, então, o carácter falível do conhecimento e, consequentemente, do conhecimento 

matemático. Nesse sentido, não há como justificar o professor como dono da “verdade”, se 

pela razão não é possível alcançarmos um fundamento indubitável ou “verdades universais”. 

Desse modo, como afirma von Glasersfeld (1995a, p. 290), o papel da educação é possibilitar 

o acesso às “[...] formas de agir e de pensar que se julgam, de momento, ser as melhores [...]”.  

Pelo explicitado, muda-se a composição do cenário da sala de aula desde a sua 

organização espacial até a organização curricular. As carteiras são agrupadas em consonância 

com a atividade que se realiza. Alunos ou grupos de alunos podem trabalhar atividades que 

são diferentes entre si. O direito à fala não é mais privilégio do professor, visto que a sala de 

aula é um espaço de interação dialógica entre professor e alunos e entre os próprios alunos. 

Usam-se materiais “manipulativos” (FOSSA, 1998; NODDINGS, 2006) ou, como diz von 

Glasersfeld (1995a, p. 302), materiais perceptuais, que “[...] devem ser vistos como dando 

oportunidades de reflectir e de abstrair, e não como manifestações evidentes dos conceitos 

desejados”. Estimula-se a interação entre os alunos, mediante o trabalho em grupo, pois, entre 

outras vantagens, o exercício de explicar seus pensamentos uns para os outros implica 

reflexão. Uma vez que ensinar é um processo de investigação sobre a aprendizagem dos 

alunos, inverte-se a lógica de uma avaliação classificatória, em que se ensina para avaliar, 
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transformando-a num processo de investigação, na verdade, num processo de coleta de dados 

utilizado pelo professor para acompanhar o desenvolvimento conceitual do aluno. Ou seja, ao 

contrário do que comumente se pratica na escola, no ensino orientado por princípios 

construtivistas, a avaliação é parte integrante do ensino. Esse é, verdadeiramente, o sentido da 

avaliação continua ou processual.      

Como diz Fossa (1998, p. 14), o construtivismo é “um dos antídotos mais 

importantes contra o ensino direto [...]”. Ou seja, muda-se o design de sala de aula porque se 

muda o ensino que aí se concretiza. Como uma investigação sobre a aprendizagem, o ensinar 

efetiva-se como atividade de negociação de significados e conhecimentos a partir da interação 

entre sujeitos. Não esqueçamos que, para o construtivismo radical, “[...] o aspecto crucial do 

processo de ‘negociação’ é que os seus resultados – o conhecimento acomodado – são ainda 

uma construção subjetiva [...]” (VON GLASERSFELD, 1995a, p. 312).  

O construtivismo radical contrapõe, portanto, a visão curricular tradicional de que 

existe um corpo fixo e objetivo de conhecimento que deve ser transmitido para os alunos, uma 

vez que o seu critério para o conhecimento é a utilidade, isto é, conhece-se porque é útil 

conhecer. O conhecimento, para o construtivismo radical, é instrumental, o que significa que é 

apenas viável, porque ajuda-nos a lidar adequadamente com a nossa realidade experiencial e, 

consequentemente, não se destina a conhecer uma realidade tal como ela é em si.  Desse 

modo, a finalidade de conhecer, no âmbito do currículo construtivista, é tornar-nos 

competentes intelectualmente, a fim de nos ajudar a resolver nossos problemas experienciais. 

 

5.2 Fraquezas ou Limitações do Construtivismo Radical e o Contexto da Sala de Aula 

 

No item anterior, analisamos o significado da ausência de ontologia, tornando 

explícito os aspectos mais relevantes, ou os pontos fortes do construtivismo, derivados da 

ausência de ontologia, para o contexto da sala de aula de matemática: fazer do ensino um 

processo de investigação sobre a aprendizagem do aluno; potencializar ou empower o aluno 

para a aprendizagem e mudar o design de sala de aula. Neste item, em contraste, 

assinalaremos, para o contexto da sala de aula matemática, as fraquezas ou limitações do 

construtivismo, provocadas pela ausência de ontologia. 

Vimos que os aspectos mais relevantes, ou os pontos fortes do construtivismo, são 

uma contraposição ao ensino direto, fundamentado numa epistemologia tradicional – realista 

–, cuja prática pedagógica é centrada no professor e na transmissão do conhecimento. É 
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possível verificar, no contexto desse tipo de ensino, a presença de um ritual metodológico: 

aula expositiva, que parte do simples para o complexo, e exercícios de fixação. Há currículos 

e horários rígidos para as turmas de alunos, geralmente numerosas, porém consideradas como 

um todo homogêneo. Dá-se ênfase à disciplina, promovendo motivação extrínseca a partir de 

recompensa e punição. O professor é a autoridade comportamental e detentor do saber 

acumulado a ser transmitido para os alunos. 

Esse modelo educacional, podemos afirmar, traz em seu bojo heranças que remontam 

aos séculos XVI e XVII (CAMBI, 1999; GAUTHIER, 2010). Mais recentemente, no século 

XIX, incorpora aspectos do sistema industrial, como o método de divisão do trabalho. Assim, 

dada sua longa tradição, notamos que sua longevidade tem relação com o fato de ele atender 

aos interesses da sociedade que tem o poder de decisão. Ao dividir o trabalho escolar por 

disciplina e pôr um professor para cada grupo numeroso de alunos, percebemos, sustentando 

esse modelo educacional, uma determinada visão epistemológica (realista) para a qual o 

conhecimento existe objetivamente e, portanto, é passível de transmissão de uma mente (do 

professor) para outra (dos muitos alunos de sala de aula). 

Mas, quando contrastamos o ensino direto e o ensino orientado por princípios 

construtivistas, verificamos que, segundo Noddings (2006), os educadores matemáticos 

reconhecem que o poder dos “métodos construtivistas” está nas situações de ensino um-a-um. 

Se ensinar é investigar a aprendizagem dos alunos e, para tanto, faz-se necessário construir 

um modelo de como os alunos pensam, as situações um-a-um são não apenas desejáveis como 

também necessárias, uma vez que o conhecimento é uma construção subjetiva e, portanto, as 

salas de aula de matemática não são homogêneas. Pelo contrário, são absolutamente 

heterogêneas porquanto constituídas de uma variedade de “realidades experienciais”. No 

entanto, as situações de ensino um-a-um constituem uma das limitações ou fraquezas do 

ensino orientado por princípios construtivistas, porque podem fazer do ensino uma atividade 

centrada no individual e as salas de aulas são, necessariamente, um contexto social. O seu 

caráter social não pode, portanto, ser desconsiderado ou secundarizado. 

 A própria concretização das situações de ensino um-a-um fazem delas uma das 

limitações ou fraquezas do ensino orientado por princípios construtivistas, já que dependem, 

em grande medida, de condições externas ao processo. Na verdade, dependem, basicamente, 

da forma de gerir a educação e a escola. De modo que, diante de salas de aula numerosas e de 

programas curriculares fixos, que obrigatoriamente terão de ser cumpridos, as situações de 

ensino um-a-um, são praticamente inviáveis e, por isso, se não se tiver o número bastante 
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reduzido de alunos por turma e a flexibilização do currículo, o trabalho pedagógico a partir de 

princípios construtivistas fica bastante comprometido. Sabemos, ainda, que toda a estrutura da 

escola, na atualidade, é definida a partir do tempo: o ano letivo é dividido em dois semestres, 

geralmente divido em quatro bimestres; os bimestres são compostos por semanas de aula e 

cada aula normalmente com 50 minutos de duração. No entanto, o ensino um-a-um solicita 

flexibilidade no tempo e, além do mais, envolve maior tempo em atividade, tanto do professor 

quanto do aluno. 

A mesma subjetividade oriunda da falta de ontologia que faz das situações de ensino 

um-a-um uma das limitações ou fraquezas do ensino orientado por princípios construtivistas 

é, para nós, a mesmo que causa o sucesso do ensino ficar dependente das habilidades 

individuais do professor, posto que, para o construtivismo radical, um professor possui uma 

experiência que é diferente da experiência de “outro” professor. Ensinar, dessa perspectiva, é 

identificado como uma “arte”, já que não existe um ensino fixo. Envolve imaginação e 

sensibilidade individual do professor no decorrer do desenvolvimento das atividades com os 

alunos; sua capacidade pessoal de propor e conduzir atividades que sejam interessantes e, ao 

mesmo tempo, desafiadoras para a turma.  

Sendo o ensinar uma investigação sobre a aprendizagem dos alunos, estamos diante 

de uma atividade bastante complexa, que exige do professor a construção de múltiplos saberes 

para sua atuação docente, tais como os saberes das disciplinas e os saberes pedagógicos, entre 

outros. Seu conhecimento e capacidade para mobilizar todos esses saberes e colocá-los em 

ação no momento da aula são, pois, uma construção subjetiva.  Por isso, a sua atuação 

pedagógica será enormemente beneficiada por uma formação de qualidade, dado que o 

professor necessita ter bom conhecimento de matemática, além, é claro, se estamos falando de 

um ensino orientado por princípios construtivistas, conhecimento da epistemologia 

construtivista e de sua respectiva compreensão de aprendizagem, em especial, da 

aprendizagem matemática. Uma boa formação, a nosso ver, poderá ampliar sua habilidade 

para criar estratégias que ajudem o aluno a aprender dentro da sala de aula de matemática. 

Desse ponto de vista, os próprios professores são aprendizes no contexto da sala de 

aula. É preciso, portanto, sair da zona de conforto de uma estrutura curricular, cujos 

conteúdos são unidades fixas, e experimentar, com os alunos, outros níveis de 

aprofundamento que a atividade de investigação da aprendizagem provoca. Certamente, 

surgirão desafios que solicitarão um professor bem preparado. Assim, o ensino orientado por 

princípios construtivistas pede investimentos na formação de professores e, como se sabe, 
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nem sempre escolas e Estado investem o necessário e adequadamente 16  na formação do 

professor. 

Entre as fraquezas ou limitações do construtivismo radical para o contexto da sala de 

aula de matemática, a que consideramos mais importante também é resultante da natureza 

individual do conhecimento e, portanto, da inexistência de um conhecimento público 

compartilhado. Toda e qualquer atividade desenvolvida na sala de aula tem, em última 

análise, como foco o sujeito individual. Dessa perspectiva, o ensino orientado por princípios 

construtivistas não alcança a formação de uma comunidade; cria, assim, apenas uma 

comunidade artificial, dada sua característica subjetivista. 

Para o construtivismo radical, na sala de aula existem “múltiplas realidades 

experienciais” individuais interagindo. Mesmo com seus esforços para incluir o “outro”, como 

já havíamos mencionado nos capítulos precedentes, o “outro” é apenas um conceito a 

construir e, por isso, os processos individuais têm primazia sobre os sociais, porquanto 

construímos mundos individuais a ser “tido-como-compartilhado”. Não há, portanto, uma 

comunidade que compartilha conhecimentos e valores, visto não serem os mesmos para os 

membros da sociedade, daí não se chega efetivamente a formar uma comunidade de 

aprendizagem. Isso tem como consequência, para o processo de ensino e de aprendizagem, 

que o foco é sempre individual, mesmo quando o aluno está em processo de interação com os 

“outros”, o que limita a sua relação com a comunidade, que é sua sala de aula, e com as outras 

comunidades para além da sua sala de aula. 

Sabemos que para os construtivistas, e entre eles estão os construtivistas radicais, a 

função precípua da educação é o desenvolvimento da autonomia (PIAGET, 1994; VON 

GLASERSFELD, 1995a; MACEDO, 2005). No entanto, conforme Radford (2006), a 

autonomia encontra-se limitada ao individual. Consequentemente, na sua opinião, estamos 

apenas no meio do caminho para um efetivo êxito da aprendizagem matemática, já que “más 

importante es aprender a vivir en la comunidad que es el salón de clases (en un sentido 

amplio), aprender a estar con otros, abrirse a la comprensión de otras voces y otras 

conciencias, en pocas palabras, a ser-con-otros” (RADFORD, 2006, p. 117, grifo do autor). 

Por isso, a ideia da autonomia como ser autossuficiente, a qual faz da sala de sala um espaço 

de negociação de significados, defendida pelo construtivismo radical, é substituída, na sua 

                                                                 
16 Segundo Rodrigues (2005, p. 221), “historicamente, a formação de professores, no Brasil, não foi assumida 

como prioridade no quadro de prerrogativas das políticas educacionais para o país”. Essa é uma realidade 

pouco alterada, quando pensamos em “termos de desenvolvimento profissional do professor”, que diz respeito 

não apenas a uma formação de qualidade, bem como condições adequadas de trabalho, de satisfação (pessoal e 

profissional) com o exercício da sua profissão. 
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teoria da subjetivação, pela ideia de “ser-com-outros”. Nesta última concepção, a ideia de 

“ser-com-outros” leva, segundo ele, à formação de uma comunidade de aprendizagem quando 

“la clase colabora y coopera con el alumno para que éste se convierta en parte de la 

comunidad” (RADFORD, 2006, p. 118). 

O “ser-com-outros” é uma noção que foi originalmente desenvolvida pelo filósofo 

alemão Martin Heidegger no livro Ser e Tempo. Segundo Martins Filho (2010), para 

Heidegger, o homem é um “ser-no-mundo” e, como “ser-no-mundo”, sua constituição 

essencial é “ser-com-os-outros”. Ou seja, o modo de ser do homem no mundo é “ser-com-

outros”. Ferreira (s/d, p. 1) pontua que o mundo para Heidegger “[...] abrange tudo que existe 

na natureza assim como toda e qualquer forma de produção artística e científica” e que o 

conceito de “ser-no-mundo” quebra o dualismo sujeito-objeto ao “[...] não apresentar um 

privilégio de constituição do mundo em relação ao homem e vice-versa”, isto é, Heidegger 

pretendia caracterizar a simultaneidade na relação entre homem e mundo.  

Radford (2006), conforme explicitamos, mostra que estamos no meio do caminho 

quando consideramos o ensino e a aprendizagem apenas do ponto de vista da autonomia, uma 

vez que isso é insuficiente para fazer da sala de aula uma comunidade de aprendizagem, um 

espaço para “ser-com-os-outros”. Entretanto, é preciso considerar que, no sentido 

heideggeriano, também estamos no meio do caminho quando não consideramos que “ser-no-

mundo” é algo que efetivamente constitui a existência humana (ABRÃO, 1999). Assim, “ser-

com-os-outros” efetiva-se a partir de um homem que está no mundo com os outros17.  

Tendo em visto os aspectos ressaltados, bem como as discussões realizadas no 

capítulo precedente, parece imperioso incluir o contexto social no processo de construção do 

conhecimento. Isso, obviamente, aponta para direção dos construtivistas de orientação social. 

São os construtivistas sociais que, de modo contrário ao posicionamento do construtivismo 

radical, enfatizarão a natureza social e culturalmente situada da atividade de conhecer e, por 

isso, compreenderão o conhecimento como coconstruído, isto é, construído com a 

participação do outro. 

 

 

 

 

                                                                 
17 Para saber mais sobre implicações do pensamento de Heidegger para o construtivismo radical, ver Fossa 

(2012) e Fossa (no prelo). 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo revelou ser central no construtivismo de von Glasersfeld a 

radicalidade. Caracterizar essa radicalidade é, portanto, caracterizar o próprio construtivismo, 

uma vez que, para ele, a condição mesma do construtivismo é ser radical. A radicalidade do 

construtivismo está na sua ruptura com a tradição, ou seja, em separar a epistemologia da 

ontologia mediante a utilização de novos conceitos, por exemplo, adaptação, originário das 

teorias biológicas, e viabilidade, originário da cibernética. É justamente a ruptura com a 

tradição que leva von Glasersfeld a adjetivar sua abordagem epistemológica de “não 

convencional”.  

Mesmo havendo aspectos novos, verificamos que as raízes do construtivismo radical 

são bem antigas, pois as ideias que estão na sua gênese remontam à Grécia Antiga. No 

entanto, von Glasersfeld segue incorporando novos elementos ao construtivismo radical, que 

vão do empirismo de Locke, Berkeley e Hume a outros procedentes do trabalho de Bentham, 

Vaihinger, Bateson, Saussure, Ceccato etc. Entretanto, o pensamento dos céticos, de Vico, de 

Kant e, sobretudo, de Piaget são as suas principais influências. É possível acrescentar, ainda, 

que há uma pluralidade de ideias na constituição do seu núcleo, já que se fundamentam na 

epistemologia, na filosofia das ciências, na cibernética, nas ciências cognitivas, na psicologia 

do desenvolvimento etc., a fim de dar origem a um modo “não convencional” de pensar. 

Podemos dizer, sinteticamente, que o construtivismo radical é uma posição cética e 

instrumental sobre o conhecimento e a ação de conhecer. É cético porque não acredita na 

capacidade da cognição humana alcançar uma “representação verdadeira”, isto é, 

“conhecimento verdadeiro” de uma realidade que existe objetivamente. Apesar de ser uma 

posição cética em epistemologia, não nega a capacidade humana de conhecer, vindo a negar 

apenas a possibilidade da razão humana alcançar algo para além dela própria. É instrumental 

porque substitui a noção de “verdade” pela noção de “viabilidade”, de modo que a finalidade 

do conhecimento é ser útil/viável para a atividade de conhecer.  

Por ser uma posição cética e instrumental em epistemologia, o construtivismo radical 

volta-se, exclusivamente, para o domínio cognitivo. Restringe-se, por isso, à realidade 

experiencial do sujeito cognitivo, interessando-lhe somente o conhecimento racional, que é 

fruto de construções cognitivas, já que faz uma separação entre este tipo de conhecimento e o 

conhecimento mitológico e artístico, cujos símbolos podem aproximar-se do “mundo real”.  
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Como aquilo que se refere ao conhecimento e à aprendizagem interessa à educação e, 

conforme já explicitado, o construtivismo radical trata do conhecimento e da ação de 

conhecer, ele apresenta implicações para a educação. É possível, portanto, extrair da teoria 

construtivista princípios orientadores para as práticas educativas, que são uma contraposição 

aos fundamentados numa epistemologia tradicional, levando-nos a pensar de uma outra 

perspectiva a escola, o ensino, a aprendizagem, o professor, o aluno, o erro, a interação com 

os outros, a linguagem, a avaliação, a motivação etc.  

Para a epistemologia tradicional, o conhecimento reflete o mundo tal como ele é, ou 

seja, pela ação de conhecer teríamos acesso a uma realidade objetiva. Sua pretensão é 

alcançar o conhecimento “verdadeiro”, aquele que “corresponde” a uma realidade que existe 

independente do sujeito que a conhece. Na visão da epistemologia tradicional ou realista, o 

conceito de “verdade” está ligado à noção de validade objetiva. O construtivismo radical, 

entretanto, constitui-se numa contraposição à epistemologia tradicional. Ele rompe com a 

tradição, transformando-se numa abordagem “não convencional” sobre o conhecimento e a 

ação de conhecer mediante mudança na forma de interpretar a relação entre conhecimento e 

realidade.  

Como demonstrado, são os conceitos de adaptação e viabilidade que permitem ao 

construtivismo pôr-se fora da tradição epistemológica, mudando radicalmente sua forma de 

interpretar a relação entre conhecimento e realidade e, por conseguinte, a relação entre 

conhecimento e “verdade”, ao reconstruir conceitos fundamentais (conhecimento, verdade, 

comunicação e entendimento) sem recorrer à ontologia. O conhecimento, na visão do 

construtivismo radical, tem função adaptativa porque a relação entre conhecimento e 

realidade constitui em adaptação no sentido funcional, significando que o conhecimento não 

“corresponde” a uma realidade que existe objetivamente; o conhecimento apenas se adapta ao 

mundo da experiência do sujeito cognoscente. Com isso, o construtivismo muda o conceito de 

conhecimento e sua relação com a verdade, uma vez que o conhecimento agora se refere às 

ações e operações conceituais viáveis na realidade experiencial do sujeito cognitivo. Para 

tanto, o conceito de viabilidade, substitui-se o conceito de “verdade”, pois, no âmbito do 

construtivismo radical, a “verdade” não pode ser reivindicada para o conhecimento que a 

razão humana produz. Ao substituir “verdade” por “viabilidade”, o construtivismo radical 

torna-se abertamente instrumental. Não possui, portanto, a pretensão de ser nem verdadeiro 

nem falso, como as conjecturas metafísicas, visto ser somente um instrumento conceitual, 

cujo valor só pode ser aferido por meio de sua utilização.  
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Em razão de o construtivismo radical prescindir de ontologia, von Glasersfeld aceita, 

a partir de 1990, o rótulo de pós-epistemológico para o construtivismo radical. Aceita tal 

rótulo, mas praticamente não o vemos utilizá-lo, uma vez que o que sempre utiliza é a 

expressão theory of knowing. Para nós, no entanto, Fossa tem razão quando afirma que o 

construtivismo radical continua sendo uma epistemologia ou teoria do conhecimento, visto 

que, a partir de 1990, nada é retirado, acrescentado ou simplesmente modificado na sua base 

conceitual para justificar a mudança de terminologia. Ou, ainda, se pós-epistemologia fosse 

usado para indicar que o construtivismo representa uma mudança de paradigma, a 

reconstrução dos conceitos de conhecimento, verdade, comunicação e entendimento, os quais, 

uma vez reconstruídos, ocupam papéis semelhantes aos mesmos conceitos da epistemologia 

tradicional, põem-no dentro dos interesses da epistemologia, porque ela se ocupa com 

questões relativas ao conhecimento, sua natureza, origem, possibilidade e limite. Desse modo, 

o termo pós-epistemologia é utilizado com a finalidade de pôr salvo o construtivismo radical 

de envolvimentos com o realismo.  

O construtivismo é “radical” pela ausência de ontologia, ou seja, ser “radical” é central 

ao construtivismo de von Glasersfeld. Todavia, defendemos a tese de que a ausência de uma 

ontologia, embora apresente vantagens para o construtivismo radical, incorre em sérios 

problemas não somente para a própria teoria, mas também para suas implicações para 

a sala de aula de matemática. 

Os aspectos vantajosos do construtivismo radical, que compreendem uma justificativa 

plausível para sua adoção, são, a nosso ver, mudança dos caminhos habituais da filosofia para 

uma visão racional muito diferente do mundo, superação de uma forma ingênua de pensar, 

compreensão do sujeito como ativo na construção da sua realidade experiencial, interpretação 

da cognição como instrumento de adaptação, novo conceito de conhecimento e visão falível 

(ou provisória) do conhecimento. 

O construtivismo radical provoca uma mudança dos caminhos habituais da filosofia 

para uma visão racional muito diferente do mundo, contrapondo-se a uma outra visão 

racional do mundo, o realismo. De acordo com o construtivismo radical, o mundo a que temos 

acesso é o da nossa experiência e não o que existe “em si”, independente daquele que 

conhece. Ele é construído pelo próprio sujeito. Sendo assim, a “realidade” não é a mesma para 

todos, ao contrário, é de natureza subjetiva. Por conseguinte, conduz à superação de uma 

forma ingênua de pensar o processo de conhecimento como uma imagem do mundo real, 

dado que, para o construtivismo radical, é impossível comparar a imagem que corresponde à 



116 

 

 

realidade com a própria realidade, antes de conhecê-la. Ao negar a visão representacional, isto 

é, a possibilidade de o sujeito cognitivo adquirir uma representação “verdadeira” de uma 

realidade objetiva, uma vez que não podemos transcender os limites da nossa experiência, o 

construtivismo opta pela visão de encaixe, da cognição como instrumento de adaptação.   

Os dois aspectos anteriores são resultantes de uma mudança no conceito de realidade, 

bem como no papel do sujeito na sua construção, pois possui a compreensão do sujeito como 

ativo na construção da realidade. A realidade é construída ativamente por meio de abstração, 

responsável por criar as estruturas cognitivas (ou esquemas) de conhecimento. No entanto, 

aceitar que o conhecimento (ou a realidade) é construído ativamente pelo sujeito cognitivo 

não é suficiente para caracterizar a radicalidade do construtivismo. O construtivismo é radical 

por causa da interpretação da cognição como instrumento de adaptação, ou seja, a função da 

cognição é organizar a realidade experiencial e não descobrir uma suposta realidade 

ontológica. O conceito de adaptação permitiu ao construtivismo radical prescindir de 

ontologia, ao substituir a noção de “representação” pela noção de “encaixe”. Em outras 

palavras, adaptação significa a capacidade que tem o organismo de passar pelas restrições 

impostas a ele, sendo, nesse sentido, sinônimo de viabilidade. No nível cognitivo, resulta no 

desenvolvimento de estruturas, quer de ação, quer de conceitos, dentro da realidade 

experiencial do conhecedor. No nível conceitual, a adaptação compreende o processo de 

interação entre o sujeito e a sua realidade experiencial a fim de organizá-la mediante 

mecanismos de assimilação e acomodação.  

Um novo conceito de conhecimento é, então, produzido pela epistemologia 

construtivista radical. O conhecimento, como já dissemos, não é “descoberta” de uma 

realidade como ela seria “em si” mesma, já que muda de “representação verdadeira” ou 

“imagem verdadeira” de uma realidade ontológica para construções conceituais viáveis dentro 

da realidade experiencial do sujeito cognitivo. Desse modo, o construtivismo radical possui 

uma visão falível (ou provisória) do conhecimento haja vista a cognição não alcançar a 

“verdade”, apenas conceitos, que, em dado momento da experiência, são considerados viáveis 

enquanto outros não são. A falibilidade do conhecimento, nesse sentido, diz respeito a nossa 

impossibilidade de chegar a um fundamento indubitável para ele. Por esse motivo, para o 

sujeito cognitivo, o conhecimento será sempre provisório, já que não há como evitar o erro.  

Embora tendo as vantagens supramencionadas, a ausência de ontologia do 

construtivismo radical incorre em sérios problemas para o âmbito da própria teoria, devido à 

impossibilidade de explicar adequadamente por que a realidade que nós construímos é 
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regular, estável, não arbitrária e publicamente compartilhada. Isso ocorre porque sua 

herança idealista aparta-o de qualquer comprometimento com uma realidade exterior, 

consequência da sua opção de prescindir de uma ontologia. Porém, tais problemas são sérios, 

sobretudo pelas implicações diretas para a teoria e para a prática educacional. 

O construtivismo radical explica que o mundo que experimentamos é estável e 

regular porque é construído por nós mesmos. Entretanto, somos limitados em nossas 

construções em face daquilo que anteriormente construímos e não devido a uma estrutura a 

priori ou a uma realidade pré-existente. Dessa forma, não podemos construir qualquer 

realidade que gostaríamos, porquanto toda ação, física ou conceitual, está sujeita a restrições 

que surgem a partir do material empregado nessa construção. 

A regularidade, para o construtivismo radical, é uma experiência que se tornou viável 

e, por isso, o organismo cognitivo tende a repeti-la. Sua origem é a própria realidade 

experiencial do sujeito cognitivo. A estabilidade e a regularidade da realidade são, desse 

modo, explicadas como resultantes de nossas próprias construções, isto é, construímos nossa 

realidade para ser estável e regular. Sendo assim, a resposta construtivista sobre a estabilidade 

e a regularidade da realidade experiencial torna-se circular e, nesse caso, não consegue 

explicar adequadamente a questão por que o mundo que experimentamos é bastante regular e 

estável, apesar de não termos acesso a uma realidade objetiva. 

A realidade é não arbitraria porque, na sua visão, somos presos por nossa 

experiência. Mas, considerar que somos presos por nossas experiências ainda não explica 

adequadamente porque somos limitados em nossas construções e, consequentemente, não 

podemos construir tudo que gostaríamos, uma vez que, para o construtivismo radical, as 

restrições, que limitam as nossas construções, são originadas no próprio sistema de cognição a 

partir do material empregado nas construções anteriormente realizadas. Posiciona-se, então, 

como ontologicamente neutro, a despeito de admitir que uma realidade ontológica pode 

manifestar-se apenas quando nossas construções naufragam. Todavia, segundo a posição 

construtivista radical, a explicação desse naufrágio somente pode ser feita mediante os 

conceitos que empregamos na construção das estruturas falidas, já que não temos acesso a 

uma imagem do mundo “real” para responsabilizar pelo naufrágio ocorrido. 

A ausência de ontologia do construtivismo radical torna também impossível 

compartilhar conhecimento, pois, para ele, os significados das palavras que usamos na nossa 

comunicação não são entidades fixas e independentes, existentes num mundo objetivo, e, por 

isso, os mesmos para todos os falantes. Para o construtivismo radical, o nosso conhecimento 
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da língua é uma construção subjetiva e, portanto, as palavras não transmitem ideias ou 

conhecimento. Sendo assim, a compreensão, ou entendimento, não é uma questão de 

“correspondência”, mas de adaptação. Compreender ou entender o que alguém falou ou 

escreveu consiste, nesse sentido, em ter construído, em determinado contexto, uma estrutura 

conceitual “compatível” com a estrutura do falante ou escritor. A estrutura conceitual é 

“compatível” (não semelhante) quando o que o receptor faz ou diz não contraria as 

expectativas do falante. Mesmo sendo uma construção subjetiva, conforme o construtivismo 

radical, necessitamos da corroboração dos “outros” na estabilização e solidificação da nossa 

realidade experiencial.  

Devido ao fato de a construção do conhecimento parecer não apenas algo subjetivo, 

mas algo igualmente social, os construtivistas sociais irão, apesar de construtivistas, divergir 

do construtivismo radical sobre o aspecto publicamente compartilhado do conhecimento. Para 

o construtivismo social, o conhecimento é coconstruído, ou seja, é construído com a 

participação do “outro”, visto que os sinais e símbolos são, para ele, portadores de 

significados. Desse ponto de vista, para os construtivistas sociais, o conhecimento é 

publicamente compartilhado, porquanto seu processo de construção é de natureza social.  

Assim, ao analisar os pontos e contrapontos da posição construtivista radical de 

prescindir de ontologia, verificamos existir um conjunto de consequências subjacentes dessa 

posição. Para nós, uma das principais consequências da ausência de ontologia do 

construtivismo radical é a tendência ao solipsismo. Se para o construtivismo radical todos os 

elementos responsáveis pela construção do conhecimento e da realidade encontram-se no 

sistema de cognição, temos uma posição teórica essencialmente subjetivista e, 

consequentemente, relativista do processo de construção do conhecimento e da realidade 

experiencial. 

Von Glasersfeld busca, porém, evitar o solipsismo do seu modelo teórico através da 

consideração de “condicionantes ônticas”, visto que, para ele, não somos livres para 

construirmos tudo que gostaríamos. Ou, ainda, por meio da redução da subjetividade pela 

inclusão do intersubjetividade. Notamos, no entanto, que as características do construtivismo 

radical que o levam em direção ao solipsismo são as que produzem sua circularidade. Se tudo 

está restrito ao campo experiencial do conhecedor, qualquer explicação que postule torna-se 

circular, fazendo do construtivismo radical um modelo epistemológico explicativo 

acentuadamente circular.  
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Tornar-se um modelo epistemológico explicativo acentuadamente circular é uma 

consequência da ausência de ontologia para o construtivismo radical. Outra consequência 

produzida por essa mesma condição torna-o um modelo teórico essencialmente 

instrumentalista do conhecimento. De uma perspectiva instrumentalista, o conhecimento deve 

ser apenas viável dentro da realidade experiencial do sujeito cognitivo e não verdadeiro, dado 

que as estruturas conceituais construídas estão ligadas à ação e à utilização e, por conseguinte, 

são avaliadas pelo critério de sucesso em relação ao alcance dos objetivos para os quais se 

destinam. Isso faz da cognição humana mero instrumento de viabilidade, cuja função é a 

adaptação, ou melhor, a organização da realidade experiencial do sujeito cognitivo.  

A ausência de ontologia leva-o, também, a apresentar uma explicação não 

satisfatória ou incompleta do processo de construção do conhecimento. Afinal, do ponto de 

vista construtivista radical, o objeto do conhecimento é subsumido no sujeito. Parece, então, 

que basta ter sujeito para que tenhamos conhecimento, já que a experiência do sujeito é seu 

próprio objeto de conhecimento. Todavia, defendemos a existência de uma codependência na 

relação sujeito-objeto, que nos leva a acrescentar outro polo – o polo do “outro” – para 

explicar o processo de construção do conhecimento e da realidade. 

Segundo o construtivismo radical, o conhecimento é construído, e a matéria-prima 

dessas construções são os dados sensoriais que encontramos no interior do próprio sistema de 

cognição. Isso, claramente, resulta em circularidade. Entretanto, ao considerarmos, como 

sugere Fossa, que os dados sensoriais têm como origem o noumena, seria oferecida uma 

ontologia para o construtivismo consonante com o próprio construtivismo, evitando, assim, 

entrar em contradição com suas principais afirmações. Ou seja, a matéria-prima proveniente 

do noumema seria processada pela mente individual, que, a partir das influências culturais, 

daria origem às estruturas cognitivas. Tais estruturas, é claro, seriam construídas e serviriam 

de material para outras construções.  

Vimos que o construtivismo radical apresenta implicações educacionais. Ora, se a 

ausência de ontologia, embora apresente vantagens para o construtivismo radical, incorre em 

sérios problemas para o âmbito da própria teoria, isso ocorrerá de modo semelhante com suas 

implicações para a sala de aula de matemática. Certamente, por isso, verificamos que a 

ausência de ontologia apresenta, para o contexto da sala de aula de matemática, tanto aspectos 

relevantes, ou seja, pontos fortes, quanto fraquezas ou limitações.  

Um dos aspectos relevantes, derivados da ausência de ontologia, para a sala de aula 

de matemática, faz do ensino um processo de investigação sobre a aprendizagem do aluno. 
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Se, para o construtivismo radical, o conhecimento é uma construção subjetiva e a 

aprendizagem é uma atividade conceitual, que ocorre no interior do sistema de cognição, 

somente poderemos inferir quais conceitos os alunos constroem, e como os alunos estão se 

saindo no processo de sua construção, investigando seus pensamentos.  

O conhecimento matemático é uma construção conceitual e, por isso, faz-se 

necessário que o professor investigue o pensamento de seus alunos, questione suas 

compreensões a partir de contínuo diálogo com eles. Sendo uma construção conceitual, o 

conhecimento matemático não é um tipo de conhecimento passível de transmissão do 

professor para o aluno, uma vez que envolve operações mentais ou abstração reflexiva. Pela 

transmissão memorizamos apenas alguns tipos de conhecimentos (de natureza social ou 

convencional), mas não alcançamos compreensão, visto que a linguagem, do ponto de vista 

construtivista radical, constitui apenas no meio de orientação da construção conceitual dos 

seus alunos, isto é, tem uma função orientadora.  

A mesma característica, derivada da ausência de ontologia, que faz do ensino um 

processo de investigação sobre a aprendizagem do aluno um dos aspectos relevantes ou um 

dos pontos fortes para a sala de aula de matemática, é a mesma que potencializa ou empowers 

o aluno para a aprendizagem, porquanto o construtivismo proporciona ao aluno uma 

“técnica” de aprendizagem, levando-o a refletir sobre suas próprias experiências. Afinal, no 

processo de conhecer, o aluno deve ser desafiado a pensar por si mesmo e a refletir sobre suas 

construções conceituais. Nesse sentido, no ensino orientado por princípios construtivistas, o 

foco está, fundamentalmente, na ação daquele que aprende. Isso implica que o próprio aluno 

tem papel central na elaboração de suas próprias aprendizagens, o que empowers o aluno para 

a aprendizagem. 

A partir dos dois aspectos relevantes ou pontos fortes supramencionados, derivados 

da ausência de ontologia, para a sala de aula de matemática, verificamos gerar, 

inevitavelmente, um terceiro aspecto relevante ou ponto forte: mudança no design de sala de 

aula. Nesse novo design, muda-se a composição do cenário da sala de aula desde a sua 

organização espacial até a organização curricular. Em síntese, o aluno é centro da relação 

pedagógica. Não obstante, isso não enfraquece o papel do professor, dado que tanto professor 

quanto aluno são sujeitos ativos desse processo. O professor é o adulto que conduz as 

atividades em sala de aula, mas ele não é o dono da “verdade”, pois, para o construtivismo 

radical, o conhecimento não é “representação” de uma realidade exterior, uma vez que 
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compreende, como antes já observado, estruturas conceituais construídas pelo sujeito 

cognitivo a partir da sua realidade experiencial e que se tornaram viáveis.  

Do mesmo modo que a ausência de ontologia do construtivismo radical apresenta 

aspectos relevantes ou pontos fortes para a sala de aula de matemática, produz também 

fraquezas ou limitações. Uma dessas fraquezas ou limitações é resultado, conforme o 

construtivismo radical, da natureza essencialmente subjetiva do conhecimento, que, 

consequentemente, necessita de método de ensino um-a-um. Esse pode fazer do ensino uma 

atividade centrada no individual e as salas de aulas são, necessariamente, um contexto social. 

Acrescemos, ainda, o fato de que, nas escolas atuais, temos salas de aula numerosas e 

programas curriculares fixos, para serem cumpridos obrigatoriamente, bem como a forma fixa 

de gerir o tempo, que praticamente inviabilizam a utilização desse tipo de método. Portanto, 

há a necessidade de redução do número de alunos por turma e da flexibilização do currículo e 

do tempo a fim de que o trabalho numa perspectiva construtivista não fique bastante 

comprometido. 

A natureza subjetiva do conhecimento, devido ao construtivismo radical prescindir 

de ontologia, que torna as situações de ensino um-a-um uma das limitações ou fraquezas do 

ensino orientado por princípios construtivistas, causa o sucesso do ensino ficar dependente 

das habilidades individuais do professor, visto que, para o construtivismo radical, um 

professor possui uma experiência que é diferente da experiência de “outro” professor. 

Ensinar, dessa perspectiva, é visto como uma “arte” porque solicita a cada professor em 

particular imaginação e sensibilidade no desenvolvimento das suas atividades pedagógicas, já 

que não existe um ensino fixo. Essa habilidade individual do professor compreende, ainda, 

capacidade para mobilizar os saberes necessários ao ensinar e pô-los em ação no momento da 

aula. Entre outros, são: conhecimento da matemática (conhecimento disciplinar), 

conhecimentos pedagógicos, que incluem, naturalmente, conhecimento da epistemologia 

construtivista, em especial, da aprendizagem matemática. Isso, obviamente, produz demandas 

formativas para os professores. 

Todavia, entre as fraquezas ou limitações do construtivismo radical para o contexto 

da sala de aula de matemática, aquela que consideramos mais importante, resultante também 

da natureza individual do conhecimento, diz respeito ao ensino orientado por princípios 

construtivistas não alcançar a formação de uma comunidade, uma vez que cria apenas uma 

comunidade artificial, onde “múltiplas realidades experienciais” individuais interagem. A fim 

de superar o caráter eminentemente subjetivista do construtivismo radical, há a inclusão do 



122 

 

 

“outro”; porém, o “outro” no âmbito da teria construtivista radical é apenas um conceito a 

construir. Desse modo, não temos uma comunidade que compartilha conhecimentos e valores 

que sejam os mesmo para os membros da comunidade, visto que são apenas construções 

subjetivas. Isso, por certo, traz consequência para o processo de ensino e de aprendizagem, 

cujo foco é sempre individual, mesmo quando os alunos estão em interação com os “outros”, 

o que limita sua relação com a comunidade, que é sua sala de aula, e com as outras 

comunidades para além da sua sala de aula. 

Por fim, como é possível verificar, a consideração tecida por von Glasersfeld levanta 

questões que são nucleares para o construtivismo radical e, portanto, ampliam as nossas 

compreensões acerca do construtivismo e de suas implicações para o contexto da educação, 

em especial, da educação matemática. No entanto, as questões tratadas na presente tese não 

esgotam a complexidade que elas suscitam, o que provoca a necessidade de futuras 

investigações, sobretudo, em relação à natureza social do conhecimento. Pensamos, ainda, ser 

altamente relevante responder às demais considerações (primeira e terceira) tecida por von 

Glasersfeld a compreensão do construtivismo radical de John Fossa.  
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