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PSICOLOGIA 

 

Prof. Dr. Marcelo de Abreu César * 

 

Apresentação 

 

 Este material é uma introdução aos estudos da Psicologia da Aprendizagem Infantil, 

abordando, em seus vários aspectos: história, teorias, temas básicos, área de conhecimento, 

vistos sob a ótica da Psicologia. 

 A Psicologia é uma ciência que deve permear todos os campos profissionais, dentre eles 

o campo do Serviço Social. Uma área que na sua prática diária exige visão do seu profissional 

sobre o ser humano e suas questões sociais. 

 Na atualidade, um dos grandes desafios enfrentados por diversas áreas do conhecimento 

refere-se à perspectiva de um mundo composto por indivíduos fragmentados. As políticas 

públicas, com suas ideologias, acabam influenciando e contribuindo para tal fim, isto é, políticas 

voltas à mulher, à criança, aos idosos, etc. 

 Ao olharmos o ser humano de forma integral e não fragmentado, porém com o 

conhecimento amplo abre-se a perspectiva para a interdisciplinaridade ou para a contribuição de 

outras concepções teóricas. 

  Sendo assim, cabe a qualquer profissional de qualquer área do conhecimento analisar a 

sua especialidade e sua relação com a totalidade, ou seja, todo profissional, independente de 

sua área de atuação, deve buscar se relacionar com as demais áreas de conhecimento, Filosofia, 

Sociologia, Matemática, Física etc. 

 

                                                           
* Doutor em Psicologia da Educação pela PUC-SP e Pesquisador Líder do GEPED – Grupo de 

Estudos e Pesquisas em Psicologia da Educação: Ensino, Aprendizagem e Contexto Educativo 

(UNISUZ-CNPq); Docente Titular da Faculdade de Suzano (UNISUZ). Atualmente desenvolve 

estudos e pesquisas na área de Psicologia da Educação, abordando temáticas com foco na 

elaboração, aplicação e avaliação de procedimentos de ensino de diferentes repertórios 

acadêmicos, com a utilização de software educativo. 
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 Em se tratando do profissional de Serviço Social, este deve atuar de forma mais ampla 

em seu contexto de trabalho, ou seja, que o ele amplie sua competência crítica de pensar, 

analisar, pesquisar e compreender a realidade em que atua.  

 Pensando nessas questões e nesse constante desafio é que foi elaborado este material. 

Trabalhamos com base na ideia de que os graduandos precisam de instrumentos didáticos que 

os auxiliem, embora a educação à distância tenha entre seus pilares o autodesenvolvimento. 

Indo ao encontro dessa necessidade, este livro tem como objetivo permitir que os estudantes 

ampliem seu conhecimento teórico, ao mesmo tempo em que aprendem, a partir de suas 

experiências, desenvolvendo a capacidade de analisar o mundo ao redor.  

Sabemos que um dos desafios do profissional do Serviço Social é compreender a 

subjetividade humana. Assim, a proposta deste livro vai além de apresentar em linhas gerais os 

principais pressupostos teóricos da ciência psicológica, bem como a sua contextualização 

histórica e seus princípios fundamentais. 

Este material, portanto, busca a partir da leitura dos principais teóricos da psicologia, uma 

reflexão sobre o ser humano, além de possuir um alto nível de dialogicidade. Caracteriza-se 

também por apresentar: Textos complementares, Aprofundando o assunto, Dicas de estudo e 

Atividades. E, como não deve haver limites para o aprendizado, os alunos que quiserem ampliar 

seus estudos poderão encontrar na íntegra os textos nas Referências bibliográficas. 

Desejamos que o uso deste material seja proveitoso e tão agradável quanto foi, para nós, 

sua elaboração. 

 

 

Prof. Dr. Marcelo de Abreu César 
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A Educação Infantil no contexto da Educação Básica 

 

 

Ministério da Educação 

Disponível em http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wp-content/uploads/2018/02/bncc-20dez-
site.pdf 

 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wp-content/uploads/2018/02/bncc-20dez-site.pdf
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wp-content/uploads/2018/02/bncc-20dez-site.pdf
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Aula 1 – A Psicologia da Aprendizagem 

 

 

  

 

 

Para compreender melhor este assunto, sugerimos a leitura do texto A Gestação da Psicanálise. 

In: BOCK, A. M. B; FURTADO, O; TEIXEIRA, M. L. T. Psicologias: uma introdução ao estudo da 

Psicologia. 14ª edição. São Paulo: Saraiva, 2008, que complementa a linha de pensamento de 

Freud. Disponível em http://resgatebrasiliavirtual.com.br/moodle/file.php/1/E-

book/Ebooks_para_download/Psicologia_do_Trabalho/Psicologia_-_Uma_Introducao_ao_Estudo_de_Psicologia.pdf  

 

Aprofundando o assunto 

A PSICOLOGIA DA APRENDIZAGEM 

  

A aprendizagem como objeto de estudo 

Qualquer um de nós é capaz de responder sem pestanejar a perguntas do tipo: O que 
você aprendeu hoje na escola? E sabemos também justificar nossas habilidades, por exemplo, 
de escrever e ler, consertar alguma coisa ou dançar, dizendo que aprendemos. Usamos o termo 
aprender sem dificuldades, pois sabemos que, se somos capazes de fazer algo que antes não 
fazíamos, é porque aprendemos. 

No entanto, para a Psicologia, o conceito de aprendizagem não é tão simples assim. Há 
diversas possibilidades de aprendizagem, ou seja, há diversos fatores que nos levam a 
apresentar um comportamento que anteriormente não apresentávamos, como o crescimento 
físico, descobertas, tentativas e erros, ensino etc. Nós mesmos temos uma amiga que sabe uma 
poesia inteira em francês, porque copiou 10 vezes como castigo, há 20 anos, e tem apenas uma 
vaga ideia do que está dizendo quando a declama. Podemos dizer que ela aprendeu a poesia? 

Essas diferentes situações e processos não podem ser englobados num só conceito. 

E, assim, a Psicologia transforma a aprendizagem em um processo a ser investigado. 

São muitas as questões consideradas importantes pelos teóricos da aprendizagem: Qual 
o limite da aprendizagem? Qual a participação do aprendiz no processo? Qual a natureza da 
aprendizagem? Há ou não motivação subjacente ao processo? As respostas a essas questões 
têm originado controvérsias entre os estudiosos.  

Objetivos de Aprendizagem: Analisar as principais concepções teóricas 

acerca da Aprendizagem e do Desenvolvimento Humano; Compreender a 

aprendizagem como objeto de estudo, as teorias de aprendizagem, bem como 

os processos motivacionais para aprendizagem escolar. Enfatizar a influência 

da linguagem e do pensamento do sujeito no processo de aprendizagem. 

http://resgatebrasiliavirtual.com.br/moodle/file.php/1/E-book/Ebooks_para_download/Psicologia_do_Trabalho/Psicologia_-_Uma_Introducao_ao_Estudo_de_Psicologia.pdf
http://resgatebrasiliavirtual.com.br/moodle/file.php/1/E-book/Ebooks_para_download/Psicologia_do_Trabalho/Psicologia_-_Uma_Introducao_ao_Estudo_de_Psicologia.pdf
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Teorias da aprendizagem 

Encontramos um número bastante grande de teorias da aprendizagem. Essas teorias 
poderiam ser genericamente reunidas em duas categorias: as teorias do condicionamento e as 
teorias cognitivistas. 

No primeiro grupo, estão as teorias que definem a aprendizagem pelas suas 
consequências comportamentais e enfatizam as condições ambientais como forças propulsoras 
da aprendizagem. 

Aprendizagem é a conexão entre o estímulo e a resposta. 

Completada a aprendizagem, estímulo e resposta estão de tal modo unidos, que o 
aparecimento do estímulo evoca a resposta. 

No segundo grupo estão as teorias que definem a aprendizagem como um processo de 
relação do sujeito com o mundo externo e que tem consequências no plano da organização 
interna do conhecimento (organização cognitiva). A concepção de Ausubel, apresentada no livro 
Aprendizagem significativa — a teoria de David Ausubel, de Moreira e 1 Cf. J. Dollard e N. Miller. 
In: C. S. Hall e G. Lindzey. Teorias da personalidade, p. 464. 

Aprender é um processo que se dá no decorrer da vida, permitindo-nos adquirir algo novo 
em qualquer idade. Masini, que se enquadra neste grupo, diz que a aprendizagem é um elemento 
que provém de uma comunicação com o mundo e se acumula sob a forma de uma riqueza de 
conteúdos cognitivos. É o processo de organização de informações e integração do material pela 
estrutura cognitiva. 

O indivíduo adquire, assim, um número crescente de novas ações como forma de 
inserção em seu meio. CONTROVÉRSIAS BÁSICAS ENTRE ESTAS CONCEPÇÕES. 

De maneira geral, poderíamos apontar três controvérsias. A primeira refere-se à questão 
do que é aprendido e como.  

Para os teóricos do condicionamento, aprendemos hábitos, isto é, aprendemos a 
associação entre um estímulo e uma resposta e aprendemos praticando; para os cognitivistas, 
aprendemos a relação entre ideias (conceitos) e aprendemos abstraindo de nossa experiência. 

A segunda controvérsia refere-se à questão do que mantém o comportamento que foi 
aprendido. 

Para os teóricos do condicionamento, o comportamento é mantido pelo sequenciamento 
de respostas. Explicando melhor: uma resposta é, na realidade, um conjunto de respostas. 
Quando falamos no comportamento de abrir uma porta, é fácil perceber que ele é composto de 
diversas respostas intermediárias: pegar a chave na posição certa para que entre na fechadura, 
encaixá-la na fechadura, virar corretamente e abaixar então a maçaneta. São essas diversas 
respostas que, reforçadas (bem-sucedidas), preparam a etapa seguinte e mantêm a cadeia de 
respostas até que o objetivo do comportamento seja atingido. 

Para os cognitivistas, o que mantém um comportamento são os processos cerebrais 
centrais, tais como a atenção e a memória, que são integradores dos comportamentos. 

A terceira controvérsia refere-se à maneira como solucionamos uma nova situação-
problema (transferência da aprendizagem). 

Para os teóricos do condicionamento, evocamos hábitos passados apropriados para o 
novo problema e respondemos, quer de acordo com os elementos que o problema novo tem em 
comum com outros já aprendidos, quer de acordo com aspectos da nova situação, que são 
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semelhantes à situação já encontrada. Por exemplo, quando a criança aprende a dar laço nos 
sapatos, saberá dar laço em presentes, no vestido ou na fita do cabelo. 

Os cognitivistas acreditam que, mesmo no caso de haver toda a experiência possível com 
as diversas partes do problema, como saber todas as etapas para dar um laço, isso não garante 
que a solução do problema seja alcançada. Seremos capazes de solucionar um problema, se 
este for apresentado de uma forma, mas não de outra, mesmo que ambas as formas requeiram 
as mesmas experiências passadas para serem solucionadas. De acordo com os cognitivistas, o 
método de apresentação do problema permite uma estrutura perceptual que leva ao insight, isto 
é, à compreensão interna das relações essenciais do caso em questão. Por exemplo, quando 
montamos um quebra-cabeça e “sacamos” o lugar de uma peça sem termos feito tentativas 
anteriormente. [pg. 116] 

 

A teoria cognitivista da aprendizagem 

Desenvolveremos alguns conceitos básicos dessa abordagem através da teoria de David 
Ausubel. 

 

Cognição 

Inicialmente, vale a pena esclarecer o conceito de cognição. 

Cognição é o “processo através do qual o mundo de significados tem origem. A medida que o 
ser se situa no mundo, estabelece relações de significação, isto é, atribui significados à realidade 
em que se encontra. 

Esses significados não são entidades estáticas, mas pontos de partida para a atribuição de 
outros significados. Tem origem, então, a estrutura cognitiva (os primeiros significados), 
constituindo-se nos ‘pontos básicos de ancoragem’ dos quais derivam outros significados”2. 

Por exemplo, quando precisamos ensinar à criança a noção de sociedade, podemos levá-la a 
dar uma volta no quarteirão e observar com ela tudo o que lá existe. A criança atribuirá 
significados aos elementos dessa experiência e poderá, posteriormente, compreender a 
sociedade. 

O cognitivismo está, pois, preocupado com o processo de compreensão, transformação, 
armazenamento e utilização das informações, no plano da cognição. 

 

Aprendizagem 

O processo de organização das informações e de integração do material à estrutura 
cognitiva é o que os cognitivistas denominam aprendizagem. 

A abordagem cognitivista diferencia a aprendizagem mecânica da aprendizagem 
significativa. 

a. Aprendizagem mecânica — refere-se à aprendizagem de novas informações com 
pouca ou nenhuma associação com conceitos já existentes na estrutura cognitiva. Você se 
lembra da nossa amiga que decorou a poesia em francês? É um exemplo deste tipo de 
aprendizagem, pois o conteúdo não se relacionava com nada que ela já possuísse em sua 
estrutura cognitiva (por isso ela não entendia o que dizia, apenas sabia a poesia de cor). O 
conhecimento assim adquirido fica arbitrariamente distribuído na estrutura cognitiva, sem se ligar 
a conceitos específicos. 
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b. Aprendizagem significativa — processa-se quando um novo conteúdo (ideias ou 
informações) relaciona-se com conceitos relevantes, claros e disponíveis na estrutura cognitiva, 
sendo assim assimilado por ela. Estes conceitos disponíveis são os pontos de ancoragem para 
a aprendizagem. Por exemplo, nós estamos aqui apresentando a você um novo conceito — o de 
aprendizagem significativa. Para que este conceito seja assimilado por sua estrutura cognitiva, 
é necessário que a noção de aprendizagem apresentada pelos cognitivistas já esteja lá, como 
ponto de ancoragem. E esta nova noção de aprendizagem significativa, sendo assimilada, servirá 
de ponto de ancoragem para o conteúdo que se seguirá. 

 

Os pontos de ancoragem 

Os pontos de ancoragem são formados com a incorporação, à estrutura cognitiva, de 
elementos (informações ou ideias) relevantes para a aquisição de novos conhecimentos e com 
a organização destes, de forma a, progressivamente, generalizarem-se, formando conceitos. Por 
exemplo, crianças pequenas podem, inicialmente, ter contato com sementinhas, que, plantadas 
num canteiro, surgem como folhinhas; ter contato com animais, que geram novos animais; e 
ainda ter contato com as pedras e a areia da rua. 

Estes contatos podem ser explorados até que as crianças tenham condições cognitivas 
de perceber as diferenças entre os seres e, assim, adquirir as noções de seres vivos — vegetais 
e animais — e seres inanimados. A partir da aquisição destas noções básicas, as crianças 
estarão aptas a aprender outros conteúdos e a diferenciar e categorizar os diferentes seres. 
Podemos, então, dizer que as noções de seres vivos e não-vivos são pontos de ancoragem para 
outros conhecimentos. 

O contato com o mundo permite incorporar elementos relevantes.  

O exemplo acima poderá dar a impressão de que falamos de pontos de ancoragem 
apenas na aprendizagem realizada por crianças. 

Não, falamos de aprendizagem significativa e de pontos de ancoragem sempre que algum 
conteúdo novo deva ser aprendido. Assim, na disciplina de Física, com certeza seu professor 
trabalha inicialmente a noção de energia e/ou eletricidade, para desenvolver os outros conteúdos 
que supõem compreensão desses conceitos. 

E, indo um pouco mais além, podemos dizer que não estamos falando apenas da 
aprendizagem que se dá na escola. Pense em alguém que nunca tenha visto, nem ouvido falar 
do jogo de futebol, isto é, não tenha pontos de ancoragem para as informações que lhe chegam 
através da televisão na transmissão de uma partida. Com certeza, não entenderá nada ou, aos 
poucos, com base em informações que possua de outros jogos, começará a organizar as 
informações recebidas, vindo mesmo a entender o que se passa. 

 

Uma teoria de ensino: Bruner 

A partir de concepções, como esta de Ausubel, sobre o processo de aprendizagem, 
alguns pesquisadores desenvolveram teorias sobre o ensino, procurando discutir e sistematizar 
o processo de organização das condições para a aprendizagem. 

Entre esses teóricos, ressaltaremos a contribuição de Jerome Bruner.  

Bruner concebeu o processo de aprendizagem como “captar as relações entre os fatos”, 
adquirindo novas informações, transformando-as e transferindo-as para novas situações. 
Partindo daí, ele formulou uma teoria de ensino. 
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O ensino, para Bruner, envolve a organização da matéria de maneira eficiente e 
significativa para o aprendiz. Assim, o professor deve preocupar-se não só com a extensão da 
matéria, mas, principalmente, com sua estrutura. 

 

A estrutura da matéria 

A aprendizagem, que deve ser sempre capaz de nos levar adiante, está na dependência 
de como se domina a estrutura da matéria estudada, isto é, a natureza geral do fenômeno; as 
ideias mais gerais, elementares e essenciais da matéria. Para se garantir este “ir adiante”, é 
necessário ainda o desenvolvimento de uma atitude de investigação. 

Para se dar conta do primeiro aspecto (estrutura da matéria), Bruner propõe que os 
especialistas nas disciplinas auxiliem a estruturar o conteúdo de ensino a partir dos conceitos 
mais gerais e essenciais da matéria e, a partir daí, desenvolvam-no como uma espiral — sempre 
dos conceitos mais gerais para os particulares, aumentando gradativamente a complexidade das 
informações. Por exemplo, em Física é necessário começarmos pela noção de energia, em 
Psicologia pela noção da vida psíquica e em História pelas noções de Homem, Natureza e 
Cultura. 

Quanto à atitude de investigação, Bruner sugere que se utilize o método da descoberta 
como método básico do trabalho educacional. O aprendiz tem plenas condições de percorrer o 
caminho da descoberta científica, investigando, fazendo perguntas, experimentando e 
descobrindo. 

O ensino, para Bruner, deve estar voltado para a compreensão. Compreensão das 
relações entre os fatos e entre as ideias, única forma de se garantir a transferência do conteúdo 
aprendido para novas situações. Este princípio geral norteia a proposta de Bruner até no que diz 
respeito ao trabalho com o erro do aprendiz. O erro deve ser instrutivo, diz Bruner. O professor 
deverá reconstituir com o aprendiz o caminho de seu raciocínio, para encontrar o momento do 
erro e, a partir daí, reconduzi-lo ao raciocínio correto. 

Bruner ainda postula que “qualquer assunto pode ser ensinado com eficiência, de alguma 
forma intelectualmente honesta, a qualquer criança, em qualquer estágio de desenvolvimento”. 

Para que isto seja possível, é necessário que o professor apresente a matéria à criança 
em termos da visualização que ela tem das coisas. Isto é, a criança poderá aprender qualquer 
coisa, se a linguagem do professor lhe for acessível e se seus conhecimentos anteriores lhe 
possibilitarem a compreensão do novo conteúdo. O trabalho do professor é um verdadeiro 
trabalho de tradução: da linguagem da ciência para a linguagem da criança. Para isto, Bruner 
propõe que o professor se utilize da teoria de Piaget, onde as possibilidades e limites da criança 
em cada fase do desenvolvimento estão claramente definidos. Bruner e Piaget podem auxiliar 
muito o professor na organização de seu ensino, mas será sempre necessário que o professor 
conheça a realidade de vida de seu aluno — sua classe social, suas experiências de vida, suas 
dificuldades, a realidade de sua família etc. — para que o programa possa ter algum significado 
e importância para ele; isto é, não basta conhecer teoricamente o educando, é preciso conhecê-
lo concretamente. 

 

Motivação 

A motivação continua sendo um complexo tema para a Psicologia e, particularmente, para 
as teorias de aprendizagem e ensino. 

Atribuímos à motivação tanto a facilidade quanto a dificuldade para aprender. Atribuímos 
às condições motivadoras o sucesso ou o fracasso dos professores ao tentar ensinar algo a seus 
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alunos. E, apesar de dificilmente detectarmos o motivo que subjaz a algum tipo de 
comportamento, sabemos que sempre há algum. 

O estudo da motivação considera três tipos de variáveis: 

1. o ambiente;  

2. as forças internas ao indivíduo, como necessidade, desejo, vontade, interesse, 
impulso, instinto; 

3. o objeto que atrai o indivíduo por ser fonte de satisfação da força interna que o 
mobiliza. 

A motivação é, portanto, o processo que mobiliza o organismo para a ação, a partir de 
uma relação estabelecida entre o ambiente, a necessidade e o objeto de satisfação. Isso significa 
que, na base da motivação, está sempre um organismo que apresenta uma necessidade, um 
desejo, uma intenção, um interesse, uma vontade ou uma predisposição para agir. Na motivação 
está também incluído o ambiente que estimula o organismo e que oferece o objeto de satisfação. 
E, por fim, na motivação está incluído o objeto que aparece como a possibilidade de satisfação 
da necessidade. 

A gíria possui um termo bastante apropriado para a significação de motivação: “estar a 
fim”. Quando dizemos “estamos a fim de”, estamos expressando nossa motivação. E vejamos 
num exemplo: “Estou a fim de ler este livro todo” (esperamos que não seja um exemplo absurdo!) 
— o livro aparece como o elemento do ambiente que satisfará minha necessidade ou desejo de 
conhecer um pouco de Psicologia. O próprio ambiente, de alguma forma, gerou em mim este 
interesse, ou porque li outros livros que falavam do assunto, ou porque meu colega citou a 
Psicologia como uma ciência interessante, ou porque vi uma psicóloga em um filme e me 
interessei. Ambiente — organismo — interesse ou necessidade — objeto de satisfação. Está 
montada a cadeia da motivação. 

Retomando, podemos dizer que a motivação é um processo que relaciona necessidade, 
ambiente e objeto, e que predispõe o organismo para a ação em busca da satisfação da 
necessidade. E, quando esse objeto não é encontrado, falamos em frustração. 

 

Motivação e o processo ensino-aprendizagem 

A motivação está presente como processo em todas as esferas de nossa vida — no 
trabalho, no lazer, na escola. A preocupação do ensino tem sido a de criar condições tais, que o 
aluno “fique a fim” de aprender. Sem dúvida, não é fácil, pois acabamos de dizer que precisa 
haver uma necessidade ou desejo, e o objeto precisa surgir como solução para a necessidade. 
Duplo desafio: criar a necessidade e apresentar um objeto adequado para sua satisfação. 

Resolver este problema é, sem dúvida, a tarefa mais difícil que o professor enfrenta. 
Consideraremos abaixo alguns pontos:  

a. uma possibilidade é que o trabalho educacional parta sempre das necessidades que o 
aluno já traz, introduzindo ou associando a elas outros conteúdos ou motivos; 

b. outra possibilidade, não excludente, é criar outros interesses no aluno. 

 

E como podemos pensar em criar interesses? 
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1. Propiciando a descoberta. Bruner é defensor desta proposta. O aluno deve ser 
desafiado, para que deseje saber, e uma forma de criar este interesse é dar a ele a possibilidade 
de descobrir. 

2. Desenvolver nos alunos uma atitude de investigação, uma atitude que garanta o desejo 
mais duradouro de saber, de querer saber sempre.  

Desejar saber deve passar a ser um estilo de vida. Essa atitude pode ser desenvolvida 
com atividades muito simples, que começam pelo incentivo à observação da realidade próxima 
ao aluno — sua vida cotidiana —, os objetos que fazem parte de seu mundo físico e social.  

Essas observações sistematizadas vão gerar dúvidas (por que as coisas são como são?) 
e aí é preciso investigar, descobrir. 

3. Falar ao aluno sempre numa linguagem acessível, de fácil compreensão. 

4. Os exercícios e tarefas deverão ter um grau adequado de complexidade. Motivar o 
aluno é um dos desafios do trabalho educacional.  

Tarefas muito difíceis, que geram fracasso, e tarefas fáceis, que não desafiam, levam à 
perda do interesse. O aluno não “fica a fim”. 

5. Compreender a utilidade do que se está aprendendo é também fundamental. Não é 
difícil para o professor estar sempre retomando em suas aulas a importância e utilidade que o 
conhecimento tem e poderá ter para o aluno. Somos sempre “a fim” de aprender coisas que são 
úteis e têm sentido para nossa vida. 

 

Teorias atuais 

As teorias de Vigotski e Piaget (que embasaram a produção de Emília Ferreiro) são, hoje, 
referência na questão da aprendizagem e, o mais interessante, é que essas duas teorias são 
muito antigas na Psicologia. 

 

Vigotski 

Este autor produziu toda a sua obra no início do nosso século, pois morreu cedo, deixando 
aos colegas de trabalho a tarefa de completar sua teoria. Hoje, 60 anos depois de sua morte, o 
autor volta à tona com o merecido reconhecimento pela sua contribuição à Educação e a 
Psicologia. 

Na década de 20 e início dos anos 30, Vigotski dedicou-se à construção da crítica à noção 
de que se poderia construir conhecimento sobre as funções psicológicas superiores humanas a 
partir de experiências com animais. Ele criticou, também, as concepções que afirmavam serem 
as propriedades intelectuais dos homens resultado da maturação do organismo, como se o 
desenvolvimento estivesse predeterminado e, o seu afloramento, vinculado apenas a uma 
questão de tempo. Vigotski buscou as origens sociais destas capacidades humanas. Além disso, 
via o pensamento marxista como uma fonte científica de grande valor para a solução dos 
paradoxos científicos fundamentais que incomodavam a Psicologia no início do século. 

Alguns pontos da concepção de Vigotski valem a pena ser sistematizados aqui: 

• Os fenômenos devem ser estudados em movimento e compreendidos como em 
permanente transformação. Na Psicologia, isso significa estudar o fenômeno psicológico em sua 
origem e no curso de seu desenvolvimento. 
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• A história dos fenômenos é caracterizada por mudanças qualitativas e quantitativas. 
Assim, o fenômeno psicológico transforma-se no decorrer da história da humanidade, e 
processos elementares tornam-se complexos. 

• As mudanças na “natureza do homem” são produzidas por mudanças na vida material 
e na sociedade. 

• O sistema de signos (a linguagem, a escrita, o sistema de números) é pensado como 
um sistema de instrumentos, os quais foram criados pela sociedade, ao longo de sua história. 
Esse sistema muda a forma social e o nível de desenvolvimento cultural da [pg. 123] 
humanidade. 

A internalização desses signos provoca mudanças no homem.  

Seguindo a tradição marxista, Vigotski considera que as mudanças que ocorrem em cada 
um de nós têm sua raiz na sociedade e na cultura. 

Vigotski tem parte de sua obra dedicada às questões escolares e é por isso que, neste 
capítulo, vamos reunir algumas considerações importantes feitas por ele e que podem contribuir 
para olharmos os chamados “problemas de aprendizagem” sob uma nova perspectiva: a das 
relações sociais que caracterizam o processo de ensino-aprendizagem. 

Para Vigotski, a aprendizagem sempre inclui relações entre as pessoas. A relação do 
indivíduo com o mundo está sempre mediada pelo outro. Não há como aprender e apreender o 
mundo se não tivermos o outro, aquele que nos fornece os significados que permitem pensar o 
mundo a nossa volta. Veja bem, Vigotski defende a ideias de que não há um desenvolvimento 
pronto e previsto dentro de nós que vai se atualizando conforme o tempo passa ou recebemos 
influência externa. O desenvolvimento não é pensado como algo natural nem mesmo como 
produto exclusivo da maturação do organismo, mas como um processo em que estão presentes 
a maturação do organismo, o contato com a cultura produzida pela humanidade e as relações 
sociais que permitem a aprendizagem. E aí aparece o “outro” como alguém fundamental, pois 
este outro é quem nos orienta no processo de apropriação da cultura. 

Para Vigotski, o desenvolvimento é um processo que se dá de fora para dentro. É no 
processo de ensino-aprendizagem que ocorre a apropriação da cultura e o consequente 
desenvolvimento do indivíduo.  

A aprendizagem da criança inicia-se muito antes de sua entrada na escola, isto porque 
desde o primeiro dia de vida, ela já está exposta aos elementos da cultura e à presença do outro, 
que se torna o mediador entre ela e a cultura. A criança vai aprendendo a falar e a gesticular, a 
nomear objetos, a adquirir informações a respeito do mundo que a rodeia, a manusear objetos 
da cultura; ela vai se comportando de acordo com as necessidades e as possibilidades. Em todas 
essas atividades está o “outro”. Parceiro de todas as horas, é ele que lhe diz o nome das coisas, 
a forma certa de se comportar; é ele que lhe explica o mundo, que lhe responde aos “porquês”, 
enfim, é o seu grande intérprete do mundo. São esses elementos apropriados do mundo exterior 
que possibilitam o desenvolvimento do organismo e a aquisição das capacidades superiores que 
caracterizam o psiquismo humano. 

A escola surgirá, então, como lugar privilegiado para este desenvolvimento, pois é o 
espaço em que o contato com a cultura é] feito de forma sistemática, intencional e planejada. O 
desenvolvimento — que só ocorre quando situações de aprendizagem o provocam — tem seu 
ritmo acelerado no ambiente escolar. O professor e os colegas formam um conjunto de 
mediadores da cultura que possibilita um grande avanço no desenvolvimento da criança. A 
criança não possui instrumentos endógenos para o seu desenvolvimento. Os mecanismos de 
desenvolvimento são dependentes dos processos de aprendizagem, estes, sim, responsáveis 
pela emergência de características psicológicas tipicamente humanas, que transcendem à 
programação biológica da espécie. O contato e o aprendizado da escrita e das operações 
matemáticas fornecem a base para o desenvolvimento de processos internos altamente 
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complexos no pensamento da criança. O aprendizado, quando adequadamente organizado, 
resulta em desenvolvimento mental, pondo em movimento processos que seriam impossíveis de 
acontecer. Esses princípios diferenciam-se de visões que pensam o desenvolvimento como um 
processo que antecede à aprendizagem, ou como um processo já completo, que a viabiliza. 

A partir destas concepções, Vigotski construiu o conceito de zona de desenvolvimento 
proximal, referindo-se às potencialidades da criança que podem ser desenvolvidas a partir do 
ensino sistemático. A zona de desenvolvimento proximal é a distância entre o nível de 
desenvolvimento real, que se costuma determinar através da solução independente de 
problemas pela criança, e o nível de desenvolvimento potencial, determinado pela solução de 
problemas sob a orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros. Este conceito 
é importante porque nos possibilita delinear o futuro imediato da criança e seu estado dinâmico 
de desenvolvimento. Além disso, permite ao professor olhar seu educando de outra perspectiva, 
bem como o trabalho conjunto entre colegas. Aliás, Vigotski acreditava que a noção de zona de 
desenvolvimento proximal já estava presente no bom senso do professor, quando este planejava 
seu trabalho. 

Assim, Vigotski insistia na importância de a Educação pensar o desenvolvimento da 
criança de forma prospectiva, e não retrospectiva, como era feito. Sua crítica foi contundente. 
Segundo Vigotski, a escola pensa a criança e planeja o ensino de forma retrospectiva por 
considerar, como condição para a aprendizagem, o nível de desenvolvimento já conquistado pela 
criança. No seu entender, a escola deveria inverter esse raciocínio e pensar o ensino das 
possibilidades que o aprendizado já obtido traz. O bom ensino é aquele que se volta para as 
funções psicológicas emergentes, potenciais, e pode ser facilmente estimulado pelo contato com 
os colegas que já aprenderam determinado conteúdo. 

A aprendizagem é, portanto, um processo essencialmente social, que ocorre na interação 
com os adultos e os colegas. O desenvolvimento é resultado desse processo, e a escola, o lugar 
privilegiado para essa estimulação. A Educação passa, então, a ser vista como processo social 
sistemático de construção da humanidade. 

Sintetizando, poderíamos dizer que, para Vigotski, as relações entre aprendizagem e 
desenvolvimento são indissociáveis. O indivíduo, imerso em um contexto cultural, tem seu 
desenvolvimento movido por mecanismos de aprendizagem acionados externamente. A matéria-
prima deste desenvolvimento encontra-se, fundamentalmente, no mundo externo, nos 
instrumentos culturais construídos pela humanidade. Assim, o homem, ao buscar respostas para 
as necessidades de seu tempo histórico, cria, junto com outros homens, instrumentos que 
consolidam o desenvolvimento psicológico e fisiológico obtido até então. Os homens de outra 
geração, ao manusearem estes instrumentos, apropriam-se do desenvolvimento ali consolidado. 
Eles aprendem e se desenvolvem ao mesmo tempo, adquirindo possibilidades de responder a 
novas necessidades com a construção de novos instrumentos. E assim caminha a humanidade... 
A partir destas concepções de Vigotski, a escola torna-se um novo lugar — um espaço que deve 
privilegiar o contato social entre seus membros e torná-los mediadores da cultura. Alunos e 
professores devem ser considerados parceiros nesta tarefa social. O aluno jamais poderá ser 
visto como alguém que não aprende, possuidor de algo interno que lhe dificulta a aprendizagem. 
O desafio está colocado. Todos são responsáveis no processo. Não há aprendizagem que não 
gere desenvolvimento; não há desenvolvimento que prescinda da aprendizagem. Aprender é 
estar com o outro, que é mediador da cultura. 

Qualquer dificuldade neste processo deverá ser analisada como uma responsabilidade 
de todos os envolvidos. O professor torna-se figura fundamental; o colega de classe, um parceiro 
importante; o planejamento das atividades torna-se tarefa essencial e a escola, o lugar de 
construção humana. 

 

Jean Piaget 
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Produziu uma extensa obra entre 1918 e 1980. Procurou explicar o aparecimento de 
inovações, mudanças e transformações no percurso do desenvolvimento intelectual, assim como 
dos mecanismos responsáveis por estas transformações. Por tais atributos, sua teoria é 
classificada como construtivista. Este caráter da obra de Piaget torna-se marcante a partir da 
década de 70, quando passa a trabalhar, exclusivamente, com investigações sobre os 
mecanismos de transição que explicam a evolução do desenvolvimento cognitivo. Para Piaget, 
a formação das operações cognitivas no homem está subordinada a um processo geral de 
equilibração para o qual tende o desenvolvimento cognitivo, como um todo. 

É preciso lembrar que, naquela época, as teorias associacionistas e empiristas 
enfatizavam o papel da experiência com os estímulos do ambiente. Sem deixar de reconhecer 
este papel, Piaget assentou, em sua obra, a existência de uma organização própria dos sujeitos 
da experiência sensível, organização que submete os estímulos do meio à atividade interna do 
sujeito. 

O homem, dotado de estruturas biológicas, herda uma forma de funcionamento 
intelectual, ou seja, uma maneira de interagir com o ambiente que o leva à construção de um 
conjunto de significados. A interação deste sujeito com o ambiente permitirá a organização 
desses significados em estruturas cognitivas. Durante a vida, serão vários os modos de 
organização dos significados, marcando, assim, diferentes estágios de desenvolvimento. A cada 
estágio corresponderá um tipo de estrutura cognitiva que permitirá formas diferentes de interação 
com o meio. São as diferentes estruturas cognitivas que permitem prever o que se pode conhecer 
naquele momento da evolução. 

Piaget utilizou, para a construção de suas ideias, o modelo biológico: o homem é guiado 
pela busca do equilíbrio entre as necessidades biológicas fundamentais de sobrevivência e as 
agressões ou restrições colocadas pelo meio para a satisfação destas necessidades. Nesta 
relação, a organização — enquanto capacidade do indivíduo de condutas seletivas — é o 
mecanismo que permite ao homem ter condutas eficientes para atender às suas necessidades, 
isto é, à sua demanda de adaptação. 

A adaptação — que envolve a assimilação e a acomodação numa relação indissociável 
— é o mecanismo que permite ao homem não só transformar os elementos assimilados, 
tornando-os parte da estrutura do organismo, como possibilitar o ajuste e a acomodação deste 
organismo aos elementos incorporados. Neste sentido, a inteligência é uma adaptação — é 
assimilação, pois incorpora dados da experiência do indivíduo e, ao mesmo tempo, acomodação, 
uma vez que o sujeito modifica suas estruturas mentais para incorporar os novos elementos da 
experiência. O desenvolvimento intelectual resulta da construção de um equilíbrio progressivo 
entre assimilação e acomodação, o que propicia o aparecimento de novas estruturas mentais. 
Isso é um processo em evolução. 

No decorrer de sua evolução, a inteligência apresenta formas diversas (estágios) e essas 
formas vão caracterizando as possibilidades de relação com seu meio ambiente. Assim, o 
homem aprende o mundo de maneira diversa a cada momento de seu desenvolvimento. 

Piaget não desenvolveu uma teoria do processo de ensino aprendizagem, mas formulou 
referências claras que, na década de 80, seriam utilizadas por Emília Ferreiro na elaboração da 
sua teoria sobre a aprendizagem da escrita. Piaget, na verdade, foi e é referência para muitos 
teóricos na Psicologia, mas dada a importância atual do trabalho de Ferreiro, vamos destacá-lo 
aqui. 

 

Emília Ferreiro 

Esta autora tem suas ideias publicadas a partir dos anos 80. Argentina de nascimento, 
psicopedagoga de formação, doutorou-se em Genebra, orientada por Jean Piaget. Na década 
de 80, estabeleceu-se na cidade do México, onde vem trabalhando até hoje. Seus trabalhos de 
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pesquisa demonstram uma preocupação em integrar os objetivos científicos a um compromisso 
com a realidade social e cultural da América Latina. Suas análises sobre o fracasso escolar das 
populações marginalizadas — atribuído a um problema social — demonstram este compromisso. 

Ferreiro contribuiu significativamente para a compreensão do processo de aprendizagem, 
demonstrando a existência de mecanismos no sujeito que aprende, mecanismos estes que 
surgem da interação com a linguagem escrita, e que emergem de uma forma muito particular em 
cada um dos sujeitos. Assim, as crianças interpretam o ensino que recebem, transformando a 
escrita convencional e produzindo escritas estranhas ao adulto. São, na verdade, do ponto de 
vista de Ferreiro, aplicações de esquemas de assimilação ao objeto de aprendizagem; são 
formas de interpretar e compreender o mundo das coisas. Para Ferreiro, existe um sujeito que 
conhece e que, para conhecer, emprega mecanismos de aprendizagem. Há, na sua concepção, 
um papel ativo do sujeito na interação com os objetos da realidade. Dessa forma, o que a criança 
aprende não corresponde ao que lhe é ensinado, pois existe um espaço aberto de elaboração 
do sujeito. O educador deve estar atento a esses processos para promover, adequadamente, a 
aprendizagem. Emília Ferreiro vem produzindo conhecimentos que demonstram compromisso 
com a realidade latino-americana. 

Além disso, Ferreiro entende que a aprendizagem da escrita tem um caráter evolutivo, no 
qual é relativamente tardia a descoberta de que a escrita representa a fala, não sendo necessário 
que se estabeleça, de início, a associação entre letras e sons. Outro aspecto importante nesta 
evolução refere-se ao aspecto conceitual da escrita. Para que as crianças possam descobrir o 
caráter simbólico da escrita, é preciso oferecer-lhes situações em que a escrita se torne objeto 
de seu pensamento. Este aprendizado é considerado fundamental, ao lado de outras habilidades 
que as concepções tradicionais já foram capazes de apontar, como as relacionadas à percepção 
e à motricidade. 

Ferreiro valoriza, assim, as histórias ouvidas e contadas pelas crianças (que devem ser 
escritas pelo professor), bem como as tentativas de escrever seus nomes ou bilhetes. Essas 
atividades assumem grande importância no processo, pois são geradoras de espaço para a 
descoberta dos usos sociais da linguagem — que se escreve. É importante colocar a criança em 
situações de aprendizagem, em que possa utilizar suas próprias elaborações sobre a linguagem, 
sem que se exija dela ainda o domínio das técnicas e convenções da norma culta. O objetivo de 
Ferreiro é integrar o conhecimento espontâneo da criança ao ensino, dando-lhe maior 
significado. 

A noção do caráter evolutivo da escrita também pode ser bem aproveitada para eliminar 
o caráter patológico de algumas expressões infantis. Saber, por exemplo, que os primeiros 
registros da sílaba são feitos com apenas uma letra, à qual se agregarão outras, posteriormente, 
levou Ferreiro à interpretação de que estes são fatos naturais do percurso, ou seja, são erros 
naturais e necessários à construção da aprendizagem. 

Emília Ferreiro trouxe, assim, grande contribuição ao processo de alfabetização, 
indicando a necessidade de conhecer o processo de aprendizagem em todas as suas formas 
evolutivas. “Despatologizou” os erros comuns entre as crianças; valorizou a participação delas 
no processo de ensino-aprendizagem; apropriou-se das atividades infantis como formas de 
ensino; enfim, Emília Ferreiro revolucionou a forma de se conceber e trabalhar na alfabetização 
de crianças.  

Texto Complementar 

O SUJEITO EPISTÊMICO DE PIAGET 

Para explicar como todos podem aprender e o desenvolvimento da inteligência, Jean Piaget 
reuniu saberes da Biologia, da Psicologia e da Filosofia no conceito do sujeito epistêmico. 
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Mesmo sem ser pedagogo, o cientista suíço Jean Piaget (1896-1980) foi um dos pensadores 
mais influentes da Educação. Sua atualidade e repercussão na sala de aula devem-se, 
principalmente, ao incessante trabalho em compreender como se desenvolve a inteligência 
humana. Entre estudos e pesquisas, que renderam mais de 20 mil páginas, um conceito 
perpassa toda a sua obra: a ideia do sujeito epistêmico. Segundo Piaget, esse "sujeito" expressa 
aspectos presentes em todas as pessoas. Suas características conferem a todos nós a 
possibilidade de construir conhecimento, desde o aprendizado das primeiras letras na 
alfabetização até a estruturação das mais sofisticadas teorias científicas.  

Que características tão especiais são essas? "Basicamente, a capacidade mental de construir 
relações", explica Zélia Ramozzi-Chiarottino, professora do Instituto de Psicologia da 
Universidade de São Paulo (USP). Essa habilidade permite o desenvolvimento de uma gama de 
operações essenciais para a aquisição do saber: observar, classificar, organizar, explicar, provar, 
abstrair, reconstruir, fazer conexões, antecipar e concluir - ações que, de fato, todos temos o 
potencial de realizar. Um esquimó, por exemplo, é capaz de diferenciar a paisagem fria e se 
localizar no gelo assim como um índio brasileiro sabe caminhar pela Floresta Amazônica sem se 
perder. Em ambos os casos, o modo de classificar (no caso, mapear) e reconhecer o espaço 
geográfico é o mesmo. O que muda é a coisa classificada, que varia de acordo com o meio.  

O conceito de sujeito epistêmico (leia um resumo no quadro abaixo) começou a tomar forma 
quando Piaget iniciou seus estudos sobre o processo de construção de conhecimentos de 
Matemática e Física na criança pequena. "Ele é considerado o inaugurador da epistemologia 
genética, teoria que investiga a gênese do conhecimento, tema que estava ausente das 
pesquisas até o fim do século 19", diz Lino de Macedo, também do Instituto de Psicologia da 
USP. Até então, as formulações sobre o desenvolvimento da inteligência eram uma 
exclusividade dos filósofos. As ideias de um deles, o alemão Immanuel Kant (1724-1804), tiveram 
grande impacto na obra de Piaget. Kant foi um dos primeiros a sugerir que o conhecimento vem 
da interação do sujeito com o meio - uma alternativa ao inatismo, que considerava o saber como 
algo congênito, e ao empirismo, que encarava o saber como um elemento externo que só podia 
ser adquirido pela experiência (leia mais no quadro).  

Ao retrabalhar as proposições de Kant, Piaget concordou com a ideia da interação sujeito/meio 
- mas foi além, afirmando que o desenvolvimento das estruturas mentais se inicia no nascimento, 
quando o indivíduo começa o processo de troca com o universo ao seu redor. Ele também 
destacou a necessidade de uma postura ativa para aprender. Imagine, por exemplo, uma pessoa 
que more a vida inteira numa montanha. Ela pode nunca saber que existem terras baixas, 
planícies e vales de rio. Por outro lado, se decidir fazer uma viagem morro abaixo, vai conhecer 
a paisagem de seu entorno e, por meio das relações (comparação e classificação, por exemplo), 
vai entender que a montanha é um elemento natural diferente dos demais. "Para que o processo 
de estruturação cognitiva ocorra, é fundamental a ação do sujeito sobre o meio em que vive. 
Sem isso, não há conhecimento", completa Zélia (leia mais no quadro da página seguinte). 

A Filosofia não foi a única disciplina com a qual Piaget dialogou. Da Biologia, o pesquisador 
considerou as ideias evolutivas do naturalista francês Jean-Baptiste de Lamarck (1744-1829). 
Da Psicologia, continuou os estudos pioneiros de seu mestre, o suíço Édouard Claparède (1873-
1940), sobre o pensamento infantil. Armado com o conhecimento dessas três áreas (e de 
décadas de observação e entrevistas com crianças), o pensador suíço terminou por se contrapor 
a vários pontos da filosofia de Kant, argumentando que as estruturas cognitivas não nascem com 
o indivíduo. À exceção da habilidade de construir relações (para Piaget, essa é a única 
característica pré-formada no ser humano), as demais são construídas e reelaboradas ao longo 
do tempo. Cada nova informação atualiza não só o que se aprende, mas também as formas por 
meio das quais se aprende.  

Um exemplo ajuda a ilustrar essa ideia. Para a Ciência, a noção do espaço (e) como resultado 
do produto da velocidade (v) pelo tempo (t) é uma verdade universal, expressa pela fórmula e = 
v X t. Mesmo quem ignora essa equação sabe que percorrerá uma distância maior num mesmo 
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intervalo de tempo caso decida correr, em vez de andar, certo? Isso é uma forma de 
conhecimento, ainda que não formalizada. Já indivíduos que conhecem a fórmula podem prever 
a velocidade necessária para cobrir determinada distância no tempo estipulado, ou imaginar se 
uma equação semelhante pode explicar outros processos e fenômenos da natureza.  

O conhecimento avança, mas num processo não cumulativo  

Para o indivíduo que aprende, esse avanço de um nível de menor conhecimento para outro maior 
inclui o questionamento constante do que já se sabe, revendo certezas e admitindo a validade 
de determinadas afirmações apenas em alguns casos. Estudantes das séries iniciais, por 
exemplo, geralmente supõem que, ao multiplicar um número por outro, o resultado será 
invariavelmente maior. Entretanto, quando se deparam com os números racionais (frações e 
decimais menores que 1), percebem que nem sempre a regra é verdadeira. "O conhecimento 
não é cumulativo. Ao mesmo tempo que alguns saberes são adquiridos, outros podem ser 
modificados ou superados", afirma Adrian Oscar Dongo Montoya, professor da Universidade 
Estadual Paulista "Júlio de Mesquista Filho" (Unesp), campus de Marília.  

No terreno da Educação, a concepção de sujeito epistêmico continua válida. Contribuiu, aliás, 
para transformar definitivamente as ideias sobre o papel do aluno em sala de aula. Se o 
conhecimento nasce da interação com o meio, não é mais possível pensar numa criança que só 
escuta, passivamente, a exposição dos conteúdos. Estudos recentes vêm confirmando os efeitos 
do meio ambiente sobre o funcionamento do cérebro, assim como o valor de um comportamento 
ativo como motor da evolução. "Todo estudante precisa enfrentar problemas para avançar. Não 
adianta o professor dizer como se resolve. Faz parte do aprendizado tentar soluções e 
experimentar hipóteses para superar desafios", explica Lino de Macedo.  

Justamente nesse ponto, aparece outra ressalva à teoria piagetiana. Segundo alguns críticos, 
ele teria dado pouca atenção às interações sociais (como as que ocorrem com colegas e 
professores), como se para adquirir conhecimento bastasse o indivíduo interagir individualmente 
com o meio. "Não é isso o que Piaget defende. É um equívoco dizer que ele fechou os olhos 
para as trocas sociais", acredita Macedo. "A cobrança de um colega por argumentos ou o pedido 
para que explique melhor o que pensa sobre determinado tema faz com que o indivíduo se 
desenvolva. O sujeito epistêmico é um sujeito social, que compartilha e debate hipóteses", 
conclui. 

Na Educação, a importância de testar hipóteses e soluções  

Outra concepção diretamente derivada da obra de Jean Piaget é a noção de que, se todos têm 
as mesmas possibilidades de construir conhecimento, então todos podem aprender. A essa 
altura, uma questão parece inevitável: o que explica as diferenças de conhecimento - por vezes 
tão acentuadas - entre os indivíduos? Por que algumas pessoas chegam à idade adulta com um 
amplo domínio dos conteúdos científicos e outras não?  

Para o grande pensador suíço, salvo nos casos de indivíduos com algum dano cerebral, a 
capacidade de aprender está diretamente relacionada às oportunidades de troca. A explicação 
para os distintos níveis de aprendizagem passa por aí: hoje sabe-se, por exemplo, que crianças 
que possuem contato com livros em casa chegam à escola com mais facilidade para se 
alfabetizar do que as que vivem em famílias que não têm o hábito da leitura. "Tais defasagens, 
porém, são transitórias. Se tiverem mais oportunidades, essas crianças podem perfeitamente 
superar as diferenças", completa Zélia. 

Revista Nova Escola 01 de Dezembro de 2010 
Disponível em https://novaescola.org.br/conteudo/1922/o-sujeito-epistemico-de-piaget  
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Para saber mais .... 
 
Para um aprofundamento da teoria do condicionamento, sugerimos Aprendizagem: teoria do 
reforço, de Fred Keller (São Paulo, EPU, 1973), como um livro de fácil compreensão e que traz 
todos os conceitos básicos da teoria. 
 
Para o aprofundamento da teoria cognitivista, o livro Aprendizagem significativa: a teoria de David 
Ausubel, de Marco A. Moreira e Elcie F. S. Masini (São Paulo, Moraes, 1982), que apresenta a 
teoria que abordamos no capítulo, com uma linguagem acessível e muita 
precisão. Outra leitura importante: Reflexões sobre alfabetização, de Emília Ferreiro (São Paulo, 
Autores Associados, 1985, Coleção Polêmicas do Nosso Tempo).  
 
Filmes indicados 
Sociedade dos poetas mortos. Direção Peter Weir (EUA, 1989) – Excelente filme sobre o 
processo educacional numa escola conservadora, nos anos 50, nos EUA, em que um professor 
rompe com a visão tradicional. Pode ser bem aproveitado para o debate sobre o processo de 
ensino-aprendizagem e a motivação dos educandos. 
 

  

Atividade Individual 

 

1. Quais são os dois grupos em que poderíamos dividir as teorias da aprendizagem? 
 
2. Quais as principais controvérsias entre as duas concepções de aprendizagem? 
 
3. O que é cognição? 
 
4. O que é aprendizagem, para os cognitivistas? 
 
5. O que é aprendizagem mecânica? E aprendizagem significativa? 
 
6. O que é fundamental para que a aprendizagem seja significativa? 
 
7. Qual a concepção de aprendizagem, segundo Bruner? 
 
8. Com o que o professor deve se preocupar ao organizar a matéria de ensino? 
 
9. O que Bruner propõe para organizar a estrutura da matéria? 
 
10. E quanto à atitude de investigação? 
 
11. Qual o princípio geral que norteia a proposta de Bruner? 
 
12. Explique a frase: qualquer assunto pode ser ensinado com eficiência a qualquer criança. 
 
13. Quais os tipos de variáveis consideradas no estudo da motivação? 
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14. Cite duas formas de se criar interesse. 
 
15. Quais as três maneiras de se ver a relação desenvolvimento-aprendizado apontada por 
Vigotski e como ele vê essa relação?  
 
16. O que é zona de desenvolvimento proximal, e quais as consequências desse conceito para 
o ensino? 
 
17. Qual a contribuição de Emília Ferreiro para o trabalho de alfabetização de crianças? 
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Aula 2 – Aprendizagem e o Processo de Aprender 

 

  

 

 

  

Para compreender o assunto, sugerimos a leitura do texto As etapas do desenvolvimento 

cognitivo. In: Bessa, Valéria da Hora. Teorias da Aprendizagem. Curitiba: IESDE Brasil S.A., 

2008. (204 p). Disponível em http://files.psicologandoja.webnode.com.br/200000064-

e4114e50b2/teorias_da_aprendizagem_online.pdf 

Aprofundando o assunto 

A APRENDIZAGEM E O PROCESSO DE APRENDER 

 

 “De um modo geral aceita-se que nenhuma atividade pode ser levada a cabo com 
sucesso por um indivíduo que esteja preocupado, uma vez que, quando distraída, a mente nada 
absorve com profundidade, mas rejeita tudo quanto, por assim dizer, a assoberba”.  

Sêneca 
 

Nesta aula, pretende-se apresentar alguns pontos interessantes sobre a questão da 
aprendizagem e o processo de aprender, procurando introduzir os conceitos e teorias que serão 
discutidos ao longo deste curso. São muitas as questões em torno da aprendizagem e muitas 
são também as dificuldades encontradas pelos profissionais dessa área. 

A cada dia vemos surgir novas hipóteses e novos conceitos que procuram explicar por 
que aprendemos de determinada maneira ou mesmo de que maneira funciona o cérebro de 
quem aprende mais e de quem aprende menos. Mas, quais devem ser as preocupações de um 
professor em relação à aprendizagem de seus alunos? O que um professor deve saber para 
poder conduzir sua disciplina de maneira a facilitar a compreensão de todos? 

Para chegar a essas discussões, precisamos primeiro passear pelo universo das teorias. 
Quais são elas? E de que maneira auxiliam os profissionais da Educação? Mais ainda: o que 
vem a ser aprendizagem? Como ela ocorre? 

É bom lembrarmos que para cada teórico ou conjunto de teorias, a aprendizagem é 
definida de uma maneira diferente e a explicação sobre como ela ocorre também se diferencia. 
Portanto, não devemos nos expressar de forma a validar uma e negar a outra, ou seja, não 

Objetivos de Aprendizagem: Discutir como ocorre a aprendizagem. Definir, 

memória, atenção, interesse e inteligência. Identificar as teorias da aprendizagem 

inatista, ambientalista, interacionistas e sociointeracionistas. Compreender os 

aspectos evolutivos da constituição do sujeito. Relacionar Educação, 

Desenvolvimento e Aprendizagem. 
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devemos dizer que uma está certa e outra errada. O que ocorre é que todas têm validade, pois 
lançam um olhar sobre maneiras específicas de aprender. 

Por exemplo, vocês já aprenderam alguma coisa memorizando? Já foram capazes de 
aprender a partir da experimentação do objeto (experiência)? Notam alguma habilidade maior 
em alguma matéria ou atividade? Costumam aprender mais facilmente quando ensinados a partir 
de conhecimentos que vocês já possuem? Pois então, todos vocês já foram apresentados a 
algumas das principais teorias da aprendizagem e todas elas trouxeram contribuições para a 
vida de aprendiz de vocês. 

Além disso, as respostas sobre a aprendizagem geralmente são procuradas na infância. 
Isto ocorre justamente porque podemos considerar que o cérebro infantil ainda está em 
desenvolvimento e que, é a partir do nascimento que a criança vai sendo apresentada ao mundo, 
fazendo uso de seus sentidos para explorá-lo, internalizando nomes, cores, sensações, 
sentimentos, percepções, gostos, cheiros, fazendo associações entre as informações que 
recebe. A arrumação ou disposição dessas informações recebidas pela criança é chamada de 
aprendizagem, mas o que intriga a todos nós e aos especialistas é justamente de que maneira 
essa “arrumação” vai sendo feita e o que leva a criança a associar uma informação a outra. 

 

Como ocorre a aprendizagem? 

Há muito tempo o homem vem tentando explicar como aprendemos, mas é a partir do 
século XX, com os estudos mais profundos em Psicologia, que começam a surgir teorias 
explicativas do funcionamento do processo de aprender. A partir dos estudos realizados ao longo 
do século XX, percebeu-se que era através da aprendizagem que o homem adquiria hábitos e 
comportamentos. Além disso, a aprendizagem passou a ser definida como o processo de 
aquisição de novos conteúdos a partir de um sistema de trocas (homem-meio) constante. 

Segundo Ferreira (1986), a aprendizagem é definida como: 

Aprendizado; ato ou efeito de aprender; tomar conhecimento de; reter na memória 
mediante o estudo, a observação ou a experiência; tornar-se apto ou capaz de alguma coisa em 
consequência de estudo [...]  

Nesse ponto, introduzimos alguns novos elementos ao processo de aprender. São eles a 
memória, a atenção, o interesse e a inteligência. É claro que cada um desses termos já merece 
por si só um capítulo, pois também são conceitos que precisam ser definidos, mas, por ora, 
iremos discuti-los procurando mostrar de que maneira estes elementos estão envolvidos com o 
processo de aprender. 

 

Memória 

A memória geralmente é tratada como a capacidade de armazenamento de informações 
no cérebro, ou ainda como a capacidade de resgatar aquilo que foi armazenado. Segundo 
Tulving e Thomson (apud EYSENCK; KEANE, 1984, 

p. 118), “apenas aquilo que foi armazenado pode ser recuperado, e [...]  a maneira  em 
que pode ser recuperado depende de como foi armazenado”. É por isso que a memória é um 
processo importante para a aprendizagem, o que não significa dizer que só aprendemos 
memorizando, mas que a memória, ou melhor, a capacidade que temos de armazenar conteúdos 
e recuperá-los em nosso cérebro, nos auxilia quando precisamos de alguma informação anterior 
onde uma nova possa se associar. Existem muitas teorias sobre a memória, mas uma das mais 
atuais é a que faz uma analogia entre a memória humana e a memória dos computadores, a 
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partir dos sistemas de input (entrada) e output (saída) de informações, onde as mesmas são 
acessadas a partir de estímulos dados pelo usuário. No nosso caso, os aprendizes. 

 

 Atenção 

De acordo com Eysenck e Keane (1984), o termo atenção tem sido utilizado de muitas 
maneiras, dentre as quais destaca-se a que considera a atenção um processo de concentração. 
Podemos dizer, inclusive, que a concentração ocorre a partir de estímulos que tanto podem ser 
internos quanto externos. Geralmente, prestamos atenção nas coisas ou objetos que nos 
despertam algum tipo de interesse. Esse interesse pode ser gerado por estímulos internos (como 
a vontade de conhecer mais sobre algo) ou por estímulos externos (a necessidade de aprender 
para passar no vestibular). Isto significa dizer que só conseguimos nos manter atentos àquilo 
que nos interessa. Logo, uma aula desinteressante, desconectada dos interesses dos alunos e 
de suas faixas etárias, provavelmente não provocará estímulos suficientes para que os alunos 
se mantenham atentos ao que os professores estão dizendo ou fazendo em sala de aula. 

 

Interesse 

O interesse, como acabamos de ver, pode ser definido como uma relação entre o sujeito 
e o objeto, na qual o primeiro sente-se atraído pelo segundo por meio de algum estímulo 
produzido pelo segundo em relação ao primeiro. Assim, quando dizemos que o aluno é 
desinteressado, estamos também dizendo que não fomos capazes de produzir estímulos que o 
atraísse para os objetos apresentados em sala de aula. Segundo Paola Gentile (2005), um aluno 
emocionalmente envolvido com o conteúdo aprende mais. 

 

Inteligência 

Costumamos definir a inteligência como  a  capacidade  de  uma  pessoa de compreender 
facilmente as informações que lhes são transmitidas, ou seja, chamamos de inteligentes aqueles 
que possuem facilidade em aprender. Da mesma forma, costumamos dizer que quem aprende 
com mais dificuldade não   é inteligente. Porém, se considerarmos a inteligência como uma 
capacidade de resolução de problemas de maneiras diferentes, poderemos inserir nesse 
conceito não apenas uma maneira ou uma resposta para as questões apresentadas aos alunos 
e sim, maneiras diferentes, como as que os alunos provavelmente terão. Isto porque os caminhos 
da aprendizagem passam pelos caminhos da percepção, ou seja, pela forma como cada um de 
nós compreende e interpreta o mundo em que vivemos. Dessa maneira, as associações feitas 
pelos alunos no momento em que aprendem alguma nova informação influenciarão na sua 
maneira de resolver os problemas que lhes são propostos. Assim, não nos cabe definir ou 
identificar quem é mais ou menos inteligente e sim, como a inteligência de cada um se 
desenvolve. Dito isso, fica mais fácil compreendermos por que o ato de aprender é tão complexo. 
Sabemos agora que ele não envolve apenas os sentidos, mas também sistemas mais complexos 
como o interesse e a atenção. 

Dessa forma, foram sendo desenvolvidas teorias que buscavam explicar a aprendizagem 
por caminhos diferentes como o do inatismo, outras que buscavam explicá-la a partir do 
ambiente, outras a partir das ações da criança e outras ainda a partir das relações sociais 
estabelecidas pela criança em seu meio, e é sobre elas que falaremos agora. 

 

Teorias inatistas, ambientalistas, interacionistas e sociointeracionistas 
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Falaremos, neste tópico, sobre o conjunto de teorias que foram sendo criadas para 
explicar de que forma aprendemos ao longo do nosso desenvolvimento. Vale lembrar que 
geralmente as teorias da aprendizagem estão associadas às teorias do desenvolvimento 
humano, justamente porque é durante o desenvolvimento – que vai da infância à fase adulta – 
que podemos observar como as crianças, os jovens e os adultos vão construindo suas 
aprendizagens a partir de seus sentidos e percepções. 

 

Teorias inatistas 

Voltando às teorias, iniciemos pelo primeiro grande conjunto de teorias que tentou 
explicar a aprendizagem, as teorias inatistas. Para começar: vocês sabem o que significa a 
palavra inato? De acordo com Ferreira (1986, p. 929), significa [aquilo] “que nasce com o 
indivíduo; congênito; conato; que pertence à natureza de um ser”. Assim, as teorias inatistas são 
aquelas que acreditam na existência de ideias ou princípios, independente da experiência, ou 
seja, para tal corrente teórica, a aprendizagem independe daquilo que é vivido pelo sujeito, 
independe de suas experiências no mundo, estando a aprendizagem relacionada à capacidade 
congênita do sujeito de desempenhar as tarefas que lhes são propostas. 

Segundo Moura, Azevedo e Mehlecke (2006), o inatismo opõe-se à experimentação por 
considerar que o indivíduo ao nascer já traz determinadas as condições do conhecimento e da 
aprendizagem que se manifestarão ou imediatamente, ou progressivamente durante o processo 
de seu desenvolvimento biológico. Assim, toda a atividade de conhecimento passa a ser 
exclusiva do sujeito que aprende, sem participação do meio. 

Podemos classificar como teorias inatistas da aprendizagem, por exemplo, as que falam 
sobre a aquisição da linguagem, como a proposta por Chomsky1. É o que costumamos chamar 
de aprendizagem de dentro para fora. 

Noam Chomsky: lingüista americano que desenvol- veu    uma teoria de base inatista, 
contrária ao behavio- rismo, procurando explicar a origem do desenvolvimento da linguagem 
humana. 

  

Teorias ambientalistas 

Já as teorias ambientalistas levam em consideração o meio no qual a criança está 
inserida. O ambiente passa a ser o grande responsável pelo que a criança aprende. Para esse 
conjunto de teorias, a criança aparece como uma folha em branco, na qual serão inscritos 
hábitos, comportamentos e demais aprendizagens a partir do meio no qual a criança está 
inserida. Nesse caso, a aprendizagem efetua- se de fora para dentro. É o caso, por exemplo, da 
teoria comportamentalista ou behaviorista da aprendizagem, que considera a aprendizagem um 
processo relativo às respostas que o indivíduo dá aos estímulos gerados pelo meio. 

Tanto no caso das teorias inatistas quanto no caso das ambientalistas, não se fala em 
interação entre o dentro e o fora, ou seja, entre a criança e suas estruturas internas e o meio no 
qual ela está inserida. Essa relação passa a ser encontrada no conjunto de teorias conhecido 
como interacionistas, da qual fazem parte as teorias construtivistas, que têm como principal 
teórico Jean Piaget. 

 

Teorias interacionistas 

As teorias interacionistas percebem a aprendizagem como um processo de inter-relação 
entre o sujeito e o objeto. Segundo este conjunto de teorias, é a partir da ação do sujeito sobre 
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o objeto, ou melhor, da interação do sujeito e do objeto que o aprendiz extrai daquilo que quer 
conhecer as informações necessárias para seu uso, caracterizando um tipo de aprendizagem 
ativa. É por isso que incluímos nesse conjunto de teorias o construtivismo, pois além de ver a 
aprendizagem como um processo de interação entre o sujeito e o objeto, também considera o 
aprendiz um sujeito ativo, construtor (daí a origem do termo construtivismo) de seu próprio 
conhecimento. 

 

Teorias sociointeracionistas 

Já as teorias sociointeracionistas explicam a aprendizagem a partir das interações sociais 
realizadas pelo sujeito que aprende. Segundo esse conjunto de teorias, é a partir das relações 
sociais estabelecidas que ocorre não só a construção de um tipo específico de aprendizagem, 
que é chamada de aprendizagem social (por imitação, de comportamentos, que facilita a 
socialização), mas também uma aprendizagem mais humana, que envolve  não apenas os 
processos mentais ou  os estímulos gerados pelo meio, nem tão somente a interação do sujeito 
com o objeto de seu interesse, mas passa a levar em consideração também as relações 
estabelecidas pelo sujeito durante o seu processo de aprender, colocando em foco a relação de 
sala de aula, ou, mais especificamente, a relação professor–aluno. 

É dentro desse variado conjunto de teorias que as teorias da aprendizagem vão sendo 
formuladas ao longo dos tempos. Passemos agora às teorias de fato. 

 

Teorias da aprendizagem 

Uma vez apresentados os conjuntos de teorias, iremos apresentar as teorias da 
aprendizagem que consideramos mais importantes para aqueles que vão lidar, de alguma 
maneira, com o cotidiano da Educação. Apresentamos abaixo os teóricos e as teorias mais 
discutidas sobre aprendizagem. 

• Teoria Construtivista de Jean Piaget. 

• Teoria Sócio-histórico-cultural de Lev Vygotsky.  

• Henri Wallon e a Psicogênese da pessoa completa. 

• Maria Montessori e a aprendizagem exploratória.  

• Emília Ferreiro e a aprendizagem da leitura e da escrita.  

• Cèlestin Freinet e a aprendizagem natural. 

• Teoria Libertadora de Paulo Freire. 

• Madalena Freire e a aprendizagem profissional.  

•          Jerome Bruner e a aprendizagem em espiral. 

• David Ausubel e a aprendizagem significativa.  

• Howard Gardner e a teoria das múltiplas inteligências.  

• Philippe Perrenoud e a teoria das competências. 

Além dessas teorias, é necessário também que discutamos outras questões bastante 
relevantes para compreendermos o processo de aprendizagem. Por isso, precisamos conhecer 
as práticas pedagógicas, resgatando suas bases na História da Educação, discutir os modelos 
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didáticos e ainda analisar a formação dos professores. Dessa forma, fica mais fácil percebermos 
que a aprendizagem não é um processo individual, ou seja, que dependa somente do esforço de 
quem aprende, mas sim um processo coletivo, que envolve tanto as ações do educando quanto 
as ações do educador. 

 

Educação e aprendizagem 

Mas, o que a história das práticas pedagógicas, a formação do professor     e a didática 
têm a ver com aprendizagem? Essa é uma pergunta muito comum, principalmente nos cursos 
de Licenciatura. Acontece que para podermos viabilizar a aprendizagem dos alunos por meio de 
qualquer uma das teorias, devemos antes compreender historicamente os usos que essa teoria 
teve. Mais que isso, devemos também saber o que nós desejamos com o uso de tal teoria como 
suporte na sala de aula. Para tanto, devemos dispor de conhecimentos como os da Didática, que 
nos auxiliam a planejar nossas aulas, traçando nossos objetivos e métodos a partir de qualquer 
teoria. 

Dessa maneira, como professores, podemos dispor de diferentes recursos teóricos, 
metodologias e conhecimentos gerais que facilitam tanto o trabalho do professor, como a 
aprendizagem do aluno, que pode experimentar o conteúdo a ser aprendido de maneiras 
diferentes. 

É claro que ao falarmos de aprendizagem e do ato de aprender não podemos deixar de 
fora a responsabilidade de pais e professores. Os pais, no que diz respeito à aprendizagem 
escolar da criança, devem auxiliar na resolução de atividades, no acompanhamento das 
atividades realizadas pela criança e na estimulação para que a criança seja capaz de superar 
suas dificuldades. O professor, por sua vez, precisa ter claro seus objetivos, conteúdos e 
métodos para o desenvolvimento de uma aula clara e organizada, o que facilita a compreensão 
da matéria pelos alunos, em especial quando falamos da Educação Infantil. Além disso, o 
professor, para garantir uma boa aprendizagem, pode também lançar mão de atividades que 
envolvam os conhecimentos prévios dos alunos e a revisão da matéria para uma melhor 
compreensão e fixação dos conteúdos apresentados. Já a escola, precisa manter o currículo das 
disciplinas atualizado, bem como a organização   e acessibilidade para os alunos, dando atenção 
aos que possuem necessidades educativas especiais. 

Concluímos, assim, que o processo de aprender não está relacionado apenas com as 
“capacidades” intelectuais de cada aprendiz, mas, de uma forma mais ampla, o processo de 
aprender envolve, para além das nossas habilidades cognitivas, as relações estabelecidas entre 
professores e alunos e, consequentemente, a relação que se constrói em torno do ensino e da 
aprendizagem. Isso significa que, mesmo um aluno considerado inteligente pode apresentar 
dificuldades se a relação que estabelece com a matéria, a partir do professor e de sua didática 
não for bem construída. 

Com o intuito de auxiliá-los em seus estudos, apresento abaixo algumas questões que 
podem servir de base para uma melhor compreensão sobre a aprendizagem e seus processos. 

 

Texto Complementar 

AMBIENTALISMO, INTERACIONISMO, INATISMO 

No dia 09 de maio de 2014, realizamos na aula de Psicologia da Educação uma dinâmica que 
consistia em um debate sobre os principais paradigmas da aprendizagem. Desta forma, a sala 
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foi dividida em três grupos, e cada um dos grupos expunha e defendia as teses do Inatismo, do 
Ambientalismo, e do Interacionismo. 

O primeiro grupo apresentou a teoria inatista de aprendizagem, que se baseia na crença de que 
as características e capacidades básicas de cada ser humano (personalidade, valores, 
comportamento, formas de pensar) são inatas. Ou seja, já estariam prontas no momento do 
nascimento, definidas no código genético e só dependem do amadurecimento para se 
manifestar. Os ambientalistas fizeram as seguintes perguntas ao grupo inatista: Como uma 
criança de pais analfabetos, tem ou desenvolvem algum dom artístico? O professor lapida ou 
ensina o inato? Como uma criança tem o dom do canto sem saber ler e escrever? Ao que o 
grupo inatista responde positivamente, uma vez que o inato vem pronto, isto é, o dom é sim um 
fenômeno de base biológica. Neste sentido, nada existe fora do homem, o mundo é um mero 
fenômeno da consciência. 

Por sua vez, o grupo inatista então começa a questionar os ambientalistas: Como se explica o 
livro branco? Como se explica características de gêmeos nascidos no mesmo momento? O 
ambiente muda? Quais os reflexos biológicos? A curiosidade que existe? Como se explica a 
criança lado a lado e com comportamentos diferentes sendo tratados com o mesmo amor e 
carinho? 

Esses, porém, defendem sua ideia de que o homem não nasce com o conhecimento. O homem 
então seria uma folha em branco. Sendo assim, o grupo ambientalista defende o empirismo do 
processo de aprendizagem. Com efeito, sua origem seria racional. A criança, desta perspectiva, 
é um molde. Baseados em Skinner, o grupo defendeu que é através do meio que o homem se 
faz aprendente. 

Por último, o grupo interacionista apoia-se na inter-relação entre o organismo e o meio. Assim, o 
homem é entendido como um processo de construção contínua do ser humano em relação com 
o seu meio. Segundo este modelo de aprendizagem, a criança é concebida como um ser 
dinâmico, que a todo o momento interage com a realidade. Em verdade, o eixo central deste 
paradigma é a interação organismo-meio. De fato, essa interação acontece através de dois 
processos simultâneos: a organização interna e a adaptação ao meio, funções estas exercidas 
pelo organismo ao longo da vida. 

Ao fim do debate, a professora Tânia interveio: o Interacionismo teria que desmistificar que o 
Ambientalista e o Inatismo andam juntos. No entanto, o terceiro grupo não foi capaz de 
demonstrar de que modo o paradigma Inatista e o modelo Ambientalista divergem em muitos 
aspectos. 
 

Portal Educação 
Disponível em https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/direito/ambientalismo-interacionismo-

inatismo/57051 
  

 

 

 
Uma boa dica de filme para aprofundar as discussões sobre o tema da aprendizagem é 

o filme Mentes que brilham (Little man Tate – Jodie Foster – EUA, 1991), ou ainda o filme Meu 
pé esquerdo (My left foot – Jim Sheridan – Irlanda, 1989), nos quais são enfatizadas questões 
como a aprendizagem de crianças portadoras de altas habilidades intelectuais (superdotados) e 
a importância do estímulo para o ato de aprender. 
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Atividade Individual 

1. O que significa dizer que um aluno aprendeu a matéria? 
 

2. Por que dizemos que o construtivismo faz parte do conjunto das teorias interacionistas 
de aprendizagem? 
 

3. De que maneira pais e professores podem auxiliar o processo de aprendizagem das 
crianças? Por quê? 

 

Atividade em Grupo 

1. Discutam qual a importância de conhecer as teorias da aprendizagem para os 
profissionais ligados à educação. 
 

2. Se possível, criem um debate sobre a seguinte questão: é possível medirmos a 
aprendizagem? 
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Aula 3 – A teoria Construtivista da Aprendizagem 

 

  

 

  

Para compreender o assunto, sugerimos a leitura do texto A concepção interacionista de Piaget. 

In: DAVIS, Claudia; OLIVEIRA, Zilma de. Psicologia na Educação.  3.ed. São Paulo: Cortez, 

2010. Disponível em http://files.pensando-em-educacao.webnode.com/200000068-

c6b80c7b43/Livro%20Psicologia%20na%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20Claudia%20Davis.pdf   

 

Aprofundando o assunto 

A CONCEPÇAO INTERACIONISTA DE PIAGET 

 

Segundo os interacionistas, o organismo e o meio exercem ações recíprocas, ou seja, 
um influencia o outro acarretando mudanças sobre o indivíduo. Eles discordam das teorias 
inatistas por desprezarem o papel do ambiente e das concepções ambientalistas por ignorarem 
fatores maturacionais. 

É na interação da criança com o mundo físico e social que características deste mundo 
vão sendo conhecidas e assim ela poderá, através de sua ação sobre ele, ir construindo seus 
conhecimentos. 

Portanto, a concepção interacionista de desenvolvimento acredita na ideia de interação 
entre o organismo e o meio, na qual resulta a aquisição de conhecimentos, como um processo 
construído pelo indivíduo que dura a vida toda. 

As experiências anteriores servirão de base para novas construções de conhecimentos, 
que não serão adquiridos passivamente, mas sim graças às pressões do meio sobre o indivíduo 
e a relação que o mesmo estabelece com o ambiente numa determinada situação. 

O bebê constrói suas características, ou seja, seu modo de agir, pensar, sentir e sua visão 
de mundo, através da interação com outras pessoas, adultos e crianças. 

Podemos destacar duas correntes teóricas que defendem a visão interacionista de 
desenvolvimento: a elaborada por Piaget e seus seguidores e a defendida por teóricos soviéticos, 
em especial por Vygotsky. 

A seguir, serão analisadas estas duas correntes, onde serão apontadas suas 
semelhanças e suas diferenças. 

Objetivos de Aprendizagem: Discutir a concepção interacionista, buscando não 
apenas elucidar equívocos, como também propor uma nova posição em função 
de uma amplitude maior no que diz respeito às contribuições que trará à atuação 
do professor em sala de aula. 
 

http://files.pensando-em-educacao.webnode.com/200000068-c6b80c7b43/Livro%20Psicologia%20na%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20Claudia%20Davis.pdf
http://files.pensando-em-educacao.webnode.com/200000068-c6b80c7b43/Livro%20Psicologia%20na%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20Claudia%20Davis.pdf
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A teoria de Jean Piaget 

Piaget (1896-1980), biólogo por formação, no entanto, teve antecedentes intelectuais no 
campo da filosofia, da psicologia, da matemática, da lógica e da física. Além da biologia, dedicou-
se a pesquisar a gênese (nascimento) e a formação do conhecimento. Escreveu em seu livro 
Biologia e Conhecimento (1973:314) que, “a inteligência humana somente se desenvolve no 
indivíduo em função de interações sociais que são, em geral, demasiadamente negligenciadas”. 

Tal afirmação pode nos causar estranheza, pois Piaget é criticado por “desprezar” o papel 
dos fatores sociais no desenvolvimento humano, o que seria injusto acreditarmos, pois na 
verdade, ele não se deteve longamente sobre a questão, situando as influências e determinações 
da interação social sobre o desenvolvimento da inteligência. As poucas referências que colocou 
sobre este assunto, são de suma importância, tanto para a sua teoria quanto para o tema em si. 

Para Piaget: 

 

Piaget considerou que se estudasse cuidadosa e profundamente a maneira pela qual as 
crianças constroem as noções fundamentais de conhecimento lógico — tais como as de tempo, 
espaço, objeto, causalidade etc. — poderia compreender a gênese (ou seja, o nascimento) e a 
evolução do conhecimento humano. 

Inicialmente, Piaget trabalhou com dois psicólogos franceses, Binet e Simon, que, por 
volta de 1905, tentavam elaborar um instrumento para medir a inteligência das crianças que 
frequentavam as escolas francesas. Tal instrumento — o teste de inteligência Binet-Simon — foi 
o primeiro teste destinado a fornecer a idade mental de um indivíduo e é até hoje utilizado, depois 
de ter sofrido sucessivas adaptações. Ao analisar as respostas das crianças do teste, Piaget 
começou a se interessar pelas respostas erradas das crianças, salientando que estas só 
"erravam" as respostas eram analisadas a partir do ponto de vista do adulto. Na verdade, as 
respostas infantis seguiam uma lógica própria. 

Piaget concebeu, então, que a criança possui uma lógica de funcionamento mental que 
difere — qualitativamente — da lógica do funcionamento mental do adulto. Propôs-se 
consequentemente a investigar como, através de quais mecanismos, a lógica infantil se 
transforma em lógica adulta. Nessa investigação, Piaget partiu de uma concepção de 
desenvolvimento envolvendo um processo contínuo de trocas entre o organismo vivo e o meio 
ambiente. 

 

Equilíbrio / Equilibração 

A noção de equilíbrio é o alicerce da teoria de Piaget. Para este autor, lodo organismo 
vivo — quer seja uma ameba, um animal, uma criança — procura manter um estado de equilíbrio 
ou de adaptação com seu meio, agindo de forma a superar perturbações na relação que ele 
estabelece com o meio. O processo dinâmico e constante do organismo buscar um novo e 
superior estado de equilíbrio é denominado processo de equilibração majorante. 
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Equilibração é um fator essencial para o desenvolvimento cognitivo. Para uma melhor 
compreensão, devemos relacionar o termo a três fatores clássicos: 

• Ao que é inato, hereditário; 

• As influências do ambiente físico, a experiência externa; 

• A transmissão social, os efeitos de influências sociais. 

Para Piaget, o desenvolvimento cognitivo do indivíduo ocorre através de constantes 
desequilíbrios e equilibrações. O aparecimento de uma nova possibilidade orgânica no indivíduo 
ou a mudança de alguma característica do meio ambiente, por mínima que seja, provoca a 
ruptura do estado de repouso — da harmonia entre organismo e meio — causando um 
desequilíbrio. 

Dois mecanismos entram em ação, na busca de um novo estado de equilíbrio: 
assimilação e acomodação. 

 

Assimilação 

O próprio Piaget define a assimilação como: 

 

 Assimilação é a compreensão do mundo pelo sujeito através de interpretações. Segundo 
nossas concepções, diante de qualquer situação nova, levantamos as hipóteses possíveis à sua 
interpretação, dentro do presente contexto de nossa inteligência. Todas as ideias, do sujeito e 
dos outros, tendem a ser explicadas, a princípio, pelo próprio sujeito segundo seus esquemas 
ou estruturas cognitivas construídas até então. 

O sujeito está em constante assimilação, ou seja, quando o sujeito passa por novas 
experiências, vendo e ouvindo, tenta adaptar esses novos estímulos às estruturas cognitivas que 
já possui até aquele momento, ocorrendo a incorporação, o entendimento desta situação, sem 
necessariamente implicar modificação interior nas concepções de nossos esquemas cognitivos. 
O sujeito age apropriando-se do objeto de conhecimento, atribuindo-lhe significado próprio. 

Piaget diz: 
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Em suma, através da assimilação o organismo — sem alterar suas estruturas — 
desenvolve ações destinadas a atribuir significações, a partir da sua experiência anterior, aos 
elementos do ambiente com os quais interage. 

Acomodação 

O próprio Piaget define a acomodação como: “Chamaremos acomodação (por analogia 
com os "acomodatos" biológicos) toda modificação dos esquemas de assimilação sob a 
influência de situações exteriores (meio) aos quais se aplicam”. (PIAGET, 1996:18). 

A acomodação acontece através do qual o organismo tenta restabelecer um equilíbrio 
superior com o meio ambiente, é chamado de acomodação. Agora, entretanto, o organismo é 
impelido a se modificar, a se transformar para se ajustar às demandas impostas pelo ambiente. 

Embora assimilação e acomodação sejam processos distintos e opostos, numa realidade 
eles ocorrem ao mesmo tempo. Por exemplo, ao pegar uma bola, ocorre assimilação na medida 
em que a criança pequena faz uso do esquema de pegar (uma certa postura de braço, mão e 
dedos) que já lhe é conhecido, atribuindo à bola o significado do "objeto que se pega". No 
entanto, a acomodação também está presente, uma vez que o esquema em questão precisa ser 
modificado para se ajustar às características do objeto. Assim, a abertura dos dedos e a força 
empregada para retê-lo são diferentes quando se pega uma bola de gude ou uma bola de futebol. 

Ao longo do processo de desenvolvimento existem, no entanto, ocasiões em que um 
desses mecanismos prepondera sobre o outro. Assim, há momentos em que a assimilação 
prevalece sobre a acomodação, como ocorre no jogo simbólico infantil, onde o mesmo esquema 
é aplicado a diferentes objetos (ou diferentes esquemas a um mesmo objeto), modificando-lhes 
os significados. É possível, por exemplo, ver a criança pequena usar em suas brincadeiras uma 
folha de jornal de diferentes maneiras: para cobrir uma boneca, para fazê-la voar como se fosse 
um avião, para servir como bola. Mas a criança pode também aplicar o esquema de "jogar para 
cima" a uma bola de papel, a uma folha de jornal, a uma boneca etc.  

Por outro lado, há momentos em que a acomodação é mais importante que a assimilação, 
como se passa na imitação, onde a criança procura copiar as ações de um modelo, ajustando 
seus esquemas aos da pessoa imitada. 

 

Texto Complementar 

ADAPTAÇÃO E EQUILIBRAÇÃO 

Com o conceito de equilibração, Piaget demonstrou que a Inteligência deve ser confrontada para 
evoluir 

Elisângela Fernandes 

Conseguir o equilíbrio, atingir uma posição estável após superar dificuldades e sobressaltos. 
Esse é um processo básico na trajetória do ser humano, uma ação continuada que permite, a 
um só tempo, sua evolução e sua sobrevivência. Para suprir as necessidades básicas (como 
saciar a fome), o homem precisou enfrentar situações inéditas (para ficar no exemplo da nutrição: 
aprender quais frutos eram comestíveis, desenvolver instrumentos de caça e criar processos 
industriais para a esterilização de alimentos). A obra de Jean Piaget (1896-1980) defende que 
esse processo também ocorre com a inteligência. Influenciado pelas teorias evolutivas da 
Biologia, o cientista suíço demonstrou que a capacidade de conhecer não é inata e nem resultado 
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direto da experiência. Ela é construída pelo indivíduo à medida que a interação com o meio o 
desequilibra - ou seja, o desafia -, exigindo novas adaptações que possibilitam reequilibrar-se, 
numa caminhada evolutiva. A inteligência humana se renova a cada descoberta.  

O argumento de Piaget é que, desde o nascimento, a criança constrói infinitamente suas 
estruturas cognitivas em busca de uma melhor adaptação ao meio. No começo de seus estudos, 
ele utilizou o termo "adaptação" para nomear o processo pelo qual as crianças passam de um 
nível de conhecimento simples a outro mais complexo. Alguns anos mais tarde, optou pelo 
conceito de equilibração e, mais tarde, à ideia de abstração reflexiva. Como desses três 
sinônimos equilibração é o termo mais conhecido, é a ele que vamos nos referir ao longo da 
reportagem. Sua ocorrência se dá por meio de duas etapas complementares. A primeira delas, 
chamada de assimilação, é uma ação externa: consiste em utilizar os chamados esquemas de 
ação (formas como interagimos com o mundo, como classificar, ordenar, relacionar etc.) para 
compreender as características de determinado conceito. A segunda, a acomodação, é um 
processo interno: diz respeito à construção de novas estruturas cognitivas (com base nas pré-
existentes, mas ampliando-as). Isso permite assimilar a novidade, chegando a um novo estado 
de equilíbrio. 

O avanço intelectual nem sempre ocorre  

Não é sempre que a equilibração é possível. Há casos em que, ao ser desafiada a compreender 
determinada informação, a criança mostra-se perdida ou desinteressada. "É o que ocorre quando 
perguntamos algo que está completamente fora do campo de compreensão da criança. Em 
situações como essa, em geral, ela simplesmente ignora a proposta de trabalho ou muda de 
assunto", explica Orly Zucatto Mantovani de Assis, professora aposentada e coordenadora do 
Laboratório de Psicologia Genética da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Em 
outras ocasiões, a criança pode entender parcialmente o novo, deformando alguns de seus 
aspectos para que eles caibam no seu modo de compreender - ou, para falar de um jeito mais 
técnico, em seus esquemas de assimilação. Por exemplo, uma criança pode pensar, por intuição 
ou analogia, que o gato é um ser vivo porque se movimenta. Da mesma maneira, conclui o 
pequeno, a árvore também é um ser vivo, pois suas folhas balançam ao sabor do vento. Apesar 
de a ideia de que animais e vegetais possuem vida ter sido assimilada, o raciocínio não está 
adequado porque alguns aspectos foram deformados - quando ela perceber que o movimento 
do gato é autônomo e o da árvore é resultado do vento sobre as folhas, haverá outro processo 
de equilibração, que tornará esse conhecimento (sempre provisório e passível de ampliação) 
mais correto e complexo.  

Há, finalmente, situações em que ocorre a chamada "equilibração majorante", quando o indivíduo 
constrói as estruturas mentais que possibilitam subir de nível cognitivo - ou seja, compreender 
algo novo. O papel do meio (família, escola etc.) é fundamental nesse processo. Imagine duas 
bolas de argila com o mesmo peso e tamanho. Ao ver uma delas ser alongada, resultando num 
tubinho, uma criança afirma que a mudança da forma do objeto resultou na diminuição da sua 
massa. Com a informação trazida por esse erro (a de que ela ainda não construiu as estruturas 
cognitivas responsáveis pela noção de conservação da substância), é preciso propor desafios 
para mostrar a inconsistência da explicação. É o que ocorre quando uma criança observa a 
mesma quantidade de água em dois copos iguais, de mesma altura e mesmo diâmetro. Em 
seguida, um dos copos tem todo o seu conteúdo transferido para outro de mesmo volume, porém 
com altura menor e diâmetro maior. A tarefa da criança é responder se a quantidade do líquido 
se mantém ou não. Dessa vez, ela acerta. Em outras palavras, houve equilibração majorante, 
com a criação de estruturas disponíveis para a solução de outros problemas similares. 

O conceito de equilibração na sala de aula  

Apesar de não ter sido concebido num ambiente escolar, o conceito de equilibração ecoa 
diretamente na sala de aula. Juan Delval, aluno de Piaget e atualmente professor da 
Universidade Autônoma de Madri, na Espanha, explica que a ideia reforça a diferença entre 
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ensino e aprendizagem: aquilo que cada estudante aprenderá não é exatamente o que o 
professor verbaliza em sala de aula, nem mesmo o que ele espera que seja assimilado. "A 
aprendizagem depende dos conhecimentos anteriores de cada um e de suas experiências. Para 
ampliá-la, além de propor situações que desestabilizem os conhecimentos estabelecidos,é 
preciso que eles se sintam motivados a realizar um esforço cognitivo para superar o problema", 
diz.  

O conceito de equilibração também provoca reflexões sobre as formas de ensino mais efetivas, 
que possibilitem a todos avançar. Dificilmente um aluno compreenderá que a Terra é redonda, 
apenas porque ouviu a professora falar que o planeta se parece como uma laranja (na verdade, 
se divulgada isoladamente, a informação pode até entrar em conflito com a experiência intuitiva 
de que o planeta é plano, ou levantar questionamentos sobre por que as pessoas na parte de 
baixo do globo não caem). Ele pode até decorar a informação, mas ela não será significativa. 
Para que todos possam avançar, a pesquisadora argentina Delia Lerner defende situações-
problema que os levem a investigar, discutir, refletir, levantar questões e formular hipóteses, 
assumindo uma postura ativa em seu desenvolvimento. Esse reconhecimento, porém, não reduz 
a importância do professor. "Aceitar que as crianças são intelectualmente ativas não significa 
supor que o educador é passivo. Pelo contrário, significa assumir modalidades de trabalho que 
levem em consideração os mecanismos de construção do conhecimento", diz Delia no livro 
Piaget - Vygostky, Novas Contribuições para o Debate. 

Revista Nova Escola 01 de Abril de 2011 
Disponível em https://novaescola.org.br/conteudo/1351/adaptacao-e-equilibracao  

 

 
Para saber mais... 

Para conhecer um pouco mais sobre a teoria de Jean Piaget, uma boa dica são os vídeos 
produzidos pela Multieducação sobre o teórico, com entrevistas e relatos de experiência. Outra 
dica, para quem não tem acesso ao Multieducação, é o documentário francês Ser e Ter (Ètre e 
avoir – Nicolas Phillibert – França, 2002). 

 

 
Atividade Individual 

 

Exercícios 

1. De acordo com o que estudamos sobre as estruturas cognitivas, podemos dizer que tais 
estruturas podem mudar através dos processos de adaptação: assimilação e acomodação. A 
afirmativa está: 

a) Incorreta 

b) Correta 

 

2. Os interacionistas concordam com as teorias inatistas por desprezarem o papel do ambiente 
e, com as concepções ambientalistas, por ignorarem fatores maturacionais. Podemos dizer que 
a afirmativa está: 

a) Incorreta 

b) Correta 

 

https://novaescola.org.br/conteudo/1351/adaptacao-e-equilibracao


 

 

FACULDADE DE SUZANO 

34 
Rua José Correa Gonçalves, 57 - Centro - Suzano / SP CEP: 08675-130 

Fone: (11) 4746-7300 • unisuz.edu.br 

 

3. Leia com atenção o exemplo: Imaginemos que uma criança está aprendendo a reconhecer 
animais e, até o momento, o único animal que ela conhece e tem organizado esquematicamente 
é o cachorro. Quando apresentada à esta criança, um outro animal que possua alguma 
semelhança, como um cavalo, ela a terá também como cachorro (marrom, quadrúpede, um rabo, 
pescoço, nariz molhado, etc.). Ocorre, neste caso, um processo de assimilação, ou seja, a 
similaridade entre o cavalo e o cachorro (apesar da diferença de tamanho) faz com que um 
cavalo passe por um cachorro em função das proximidades dos estímulos e da pouca variedade 
e qualidade dos esquemas acumulados pela criança até o momento. A diferenciação do cavalo 
para o cachorro deverá ocorrer por um processo chamado de acomodação. O exemplo acima 
mostra uma situação com análise: 

a) Incorreta 

b) Correta 

 

4. Para Piaget, o desenvolvimento cognitivo do indivíduo ocorre através de constantes 
desequilíbrios e equilibrações. A afirmativa está: 

a) Incorreta 

b) Correta 
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Aula 4 – Etapas do Desenvolvimento Cognitivo Piagetiano 

 

 

  

 

  

Para compreender o assunto, sugerimos a leitura do texto As etapas do desenvolvimento 

cognitivo. In: DAVIS, Claudia; OLIVEIRA, Zilma de. Psicologia na Educação.  3.ed. São Paulo: 

Cortez, 2010. Disponível em http://files.pensando-em-educacao.webnode.com/200000068-

c6b80c7b43/Livro%20Psicologia%20na%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20Claudia%20Davis.pdf   

 

Aprofundando o assunto 

AS ETAPAS DO DESENVOLVIMENTO COGNITIVO 

 

Piaget definiu o desenvolvimento como sendo um processo de equilibrações sucessivas. 
Entretanto, esse processo, embora contínuo, é caracterizado por diversas fases, ou etapas, ou 
períodos. Cada etapa define um momento de desenvolvimento ao longo do qual a criança 
constrói certas estruturas cognitivas. Segundo Piaget, o desenvolvimento passa por quatro 
etapas distintas: a sensório-motora, a pré-operatória, a operatório-concreta e a operatório-formal. 
Vejamos como se caracterizam. 

As idades propostas por Piaget para o início e término de cada etapa do desenvolvimento 
cognitivo referem-se naturalmente as observadas na época em que foram postuladas por esse 
autor. Não se pode esquecer, no entanto, que o social é um dos quatro fatores responsáveis por 
esse percurso cognitivo, de modo que as condições em que esse desenvolvimento ocorre 
precisam ser levadas em consideração. No mundo globalizado de hoje, com a transformação 
dos meios de comunicação e acesso a internet, muito provavelmente as idades encontradas por 
Piaget não são exatamente as mesmas que marcam a entrada e a saída de cada fase. 

 

A etapa sensório-motora 

Vai do nascimento até, aproximadamente, os dois anos de idade. Nela, a criança baseia-
se exclusivamente em percepções sensoriais e em esquemas motores para resolver seus 
problemas, que são essencialmente práticos: bater numa caixa, pegar um objeto, jogar uma bola 
etc. Nesse período, muito embora a criança tenha já uma conduta inteligente, considera-se que 

Objetivos de Aprendizagem: Diferenciar os estágios sensório-motor e pré-
operatório, operatório concreto e operatório formal no desenvolvimento infantil e sua 
importância para a aprendizagem da criança na escola. Identificar e analisar os 
impactos da teoria de Jean Piaget e suas contribuições para a Educação Infantil. 
 

http://files.pensando-em-educacao.webnode.com/200000068-c6b80c7b43/Livro%20Psicologia%20na%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20Claudia%20Davis.pdf
http://files.pensando-em-educacao.webnode.com/200000068-c6b80c7b43/Livro%20Psicologia%20na%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20Claudia%20Davis.pdf
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ela ainda não possui pensamento. Isto porque, nessa Idade, a criança não dispõe ainda da 
capacidade de representar eventos, de evocar o passado e de referir-se ao futuro. Está presa ao 
aqui-e-agora da situação. Para conhecer, portanto, lança mão de esquemas sensório-motores: 
pega, balança, joga, bate, morde objetos e atua sobre os mesmos de uma forma "pré-lógica" 
colocando um sobre o outro, um dentro do outro. Forma, assim, "conceitos sensório-motores" de 
maior, de menor, de objetos que balançam e objetos que não balançam etc. Ocorre, como 
consequência, uma "definição" do objeto por intermédio do seu uso. A criança pequena também 
aplica esquemas sensório-motores para se relacionar e conhecer outros seres humanos. 

Os esquemas sensório-motores são construídos a partir de reflexos Inatos (o de sucção, 
por exemplo), usados pelo bebê para lidar com o ambiente. Tais esquemas, formas de 
inteligência exteriorizada, vão-se modificando com a experiência. Gradativamente, a criança vai 
diferenciando-os e tornando-os cada vez mais complexos e maleáveis, o que lhe permite 
estabelecer ligações entre fatos como, por exemplo, bolsa e mamãe, som de sirene e polícia. Ou 
seja, os esquemas iniciais dão origem a esquemas conceituais, modos internalizados de agir 
para conhecer, que pressupõem pensamento. 

A partir da construção de esquemas pela transformação da sua atividade sobre o meio, 
a criança vai construindo e organizando noções. Nesse processo, afetividade e inteligência são 
aspectos indissociáveis e influenciados, desde cedo, pela socialização.  

Dentre as principais aquisições do período sensório-motor, destaca--se a construção da 
noção de "eu", através da qual a criança diferencia o mundo externo do seu próprio corpo. O 
bebê o explora, percebe suas diversas partes, experimenta emoções diferentes, formando a 
base do seu autoconceito. Mas não é só isso. Ao longo desta etapa, a criança irá elaborar a sua 
organização psicológica básica, seja no aspecto motor, no perceptivo, no afetivo, no social e no 
intelectual. 

Além de perceber a diferença entre si mesma e os objetos ao seu redor, a criança será 
capaz de estabelecer também diferenças entre tais objetos, chegando, finalmente, à concepção 
de uma realidade estável, onde a existência dos objetos é independente da percepção imediata. 
Esta é uma grande conquista. Após ter sido capaz de identificar um objeto, separando-o dos 
demais, o bebê, todavia, age em relação a esse objeto apenas se ele estiver visível à sua frente. 
Se um bebê de cinco meses de idade estiver brincando com um objeto e se este for coberto por 
um pano, imediatamente ele volta sua atenção para outra coisa, agindo como se o primeiro 
objeto, por ter sido coberto, tivesse deixado de existir. Só mais tarde, aos oito meses, o bebê se 
apercebe que o objeto está ali, debaixo do pano. Experimenta grande satisfação com este fato, 
escondendo o objeto com o pano e descobrindo-o, várias vezes. 

Nesse mesmo período, as concepções de espaço, tempo e causalidade começam a ser 
construídas, possibilitando à criança novas formas de ação prática para lidar com o meio. Aos 
poucos, o período sensório-motor vai-se modificando. Esquemas cada vez mais complexos são 
construídos, de forma a preparar e a dar origem ao aparecimento da função simbólica, ou seja, 
a capacidade de representar eventos futuros, de libertar-se, portanto, do universo restrito do 
aqui-e-agora. O aparecimento da função simbólica altera drasticamente a forma como a criança 
lida com o meio e anuncia uma nova etapa, denominada pré-operatória.  

 

A etapa pré-operatória 

A etapa pré-operatória é marcada, em especial, pelo aparecimento da linguagem oral, 
por volta dos dois anos. Ela permitirá à criança dispor além da inteligência prática construída na 
fase anterior — da possibilidade de ter esquemas de ação interiorizados, chamados de 
esquemas representativos ou simbólicos, ou seja, esquemas que envolvem uma ideia 
preexistente a respeito de algo. É capaz de formar, por exemplo, representações de avião, de 
papai, de sapato, de que não se deve bater em outra criança etc. 
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A partir dessas novas possibilidades de lidar com o meio, dos dois anos em diante a 
criança poderá tomar um objeto ou uma situação por outra, por exemplo, pode tomar um boneco 
por um bebê ou pode tomar uma bolsa, colocando-a no braço e agindo como se fosse sua mãe 
preparando-se para sair de casa. Pode ainda substituir objetos, ações, situações e pessoas por 
símbolos, que são as palavras. Compreende que "papai", refere-se a uma pessoa específica, 
que dizer "água" (e mais tarde "qué água" ou "nenê qué água" ou "quero água") indica a 
expressão de um desejo. Tem origem, então, o pensamento sustentado por conceitos. 

O pensamento pré-operatório indica, portanto, inteligência capaz de ações interiorizadas, 
ações mentais. Ele é, entretanto, diferente do pensamento adulto, como é fácil de se constatar. 
Em primeiro lugar, depende das experiências infantis, refere-se a elas, sendo, portanto, um 
pensamento que a criança centra em si mesma. Por esta razão, o pensamento pré-operatório 
recebe o nome de pensamento egocêntrico (ou seja, centrado no ego, no sujeito). É um 
pensamento rígido (não-flexível) que tem como ponto de referência a própria criança. Considere 
o seguinte diálogo: 

Adulto: — Quantos irmãos você tem?  

Criança: — Eu tenho só um irmão. 

Adulto: — E seu irmão, quantos irmãos tem? 

Criança: — Meu irmão!? Ora, nenhum... 

Fica claro que, muito embora a criança saiba que possui um irmão, a lógica do seu 
pensamento não lhe permite compreender que o seu irmão também tem um irmão. Ela só 
consegue conceber a sua família tomando a si mesma como referência, não se colocando do 
ponto de vista do outro. 

Outra característica do pensamento desta etapa é o animismo. Este termo indica que a 
criança empresta "alma" (anima, em latim) às coisas e animais, atribuindo-lhes sentimentos e 
intenções próprios do ser humano. Assim, é frequente ouvi-la dizer que a mesa é má quando 
nela machuca a sua cabeça, de que o vento "quer" embaraçar o seu cabelo penteado. 

O pensamento da criança de dois a sete anos apresenta, ainda, uma outra característica, 
bastante similar ao animismo. É o antropomorfismo ou a atribuição de uma forma humana a 
objetos e animais. As nuvens, por exemplo, podem ser concebidas como grandes rostos que 
sopram um hálito forte. 

Uma outra característica interessante e própria do pensamento pré-operatório é a 
transdedutividade. Ao invés de partir de um princípio geral para entender um fato particular — 
como se faz na dedução — ou de um aspecto particular para compreender o seu princípio geral 
de funcionamento — como no caso da indução —, a criança parte do particular para o particular. 
Isto aponta para a enorme dificuldade que as crianças de dois a sete anos têm, tanto para 
elaborar leis, princípios e normas gerais a partir de sua experiência cotidiana, como para julgar, 
apreciar ou entender a sua vida cotidiana a partir de princípios gerais. 

Piaget exemplifica com um fato ocorrido com ele mesmo: estava colocando uma panela 
de água para esquentar, a fim de ter água quente para se barbear, quando um dos seus filhos 
lhe perguntou por que fazia isso. Piaget, naturalmente, respondeu: "Para fazer a barba!". Dias 
mais tarde, ao ver uma panela de água sendo levada ao fogo, a mesma criança exclamou: "Papai 
vai se barbear!". Ora, essa criança, no período pré-operatório, não aprendeu que a água quente 
— enquanto princípio geral — pode ser usada em diferentes situações particulares: na cozinha, 
para amolecer os grãos duros do feijão; ao fazer a barba, para não machucar a pele do rosto: na 
limpeza, para derreter a crosta das gorduras etc. 

O pensamento pré-operatório é também extremamente dependente da percepção 
imediata, sofrendo com isto uma série de distorções. Assim, por exemplo, uma criança de cerca 
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de cinco anos terá dificuldade em considerar iguais duas filas compostas do mesmo número de 
elementos, se uma delas "parecer" mais comprida que a outra, como no desenho abaixo. 

0000000000000 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Naturalmente, a fila que parece maior será considerada como contendo mais elementos, 
mesmo que a criança tenha-se certificado, anteriormente, de que as quantidades eram, em uma 
e outra fila, absolutamente iguais. É por isso que Piaget afirma que a criança, no período pré-
operatório, não tem noção de conservação. Para ela, mudando-se a aparência do objeto, muda 
também a quantidade, o volume, a massa e o peso do mesmo. 

As ações no período pré-operatório, embora internalizadas, não são ainda reversíveis. 
Por exemplo, ao se pedir para uma criança de quatro anos para acrescentar três laranjas a uma 
determinada quantidade de laranjas e depois para retirar três laranjas, ela não entenderá que 
ficou com o número inicial de laranjas, a não ser que faça contagem das laranjas disponíveis em 
todos os momentos de operação. Falta-lhe, portanto, uma das condições de pensamento 
necessárias para que haja uma opera--lo: a reversibilidade. É por isso que este período recebe 
o nome de pré-operatório. Nele, a criança ainda não é capaz de perceber que é possível retornar, 
mentalmente, ao ponto de partida. 

A etapa operatório-concreta 

Por volta dos sete anos de idade, as características da inteligência Infantil, a forma como 
a criança lida com o mundo e o conhece, demonstram que ela se encontra numa nova etapa de 
desenvolvimento cognitivo: a etapa operatório-concreta. Ao se comparar as aquisições deste 
período com aquele que o precedeu, observa-se que grandes modificar e s ocorreram.  

Em primeiro lugar, é nesta etapa que o pensamento lógico, objetivo, adquire 
preponderância. Ao longo dela, as ações interiorizadas vão-se tornando cada vez mais 
reversíveis e, portanto, móveis e flexíveis. O pensamento se torna menos egocêntrico, menos 
centrado no sujeito.  A cora a criança é capaz de construir um conhecimento mais compatível 
com o mundo que a rodeia. O real e o fantástico não mais se misturarão em sua percepção. 

Além disso, o pensamento é denominado operatório porque é reversível o sujeito pode 
retornar, mentalmente, ao ponto de partida. A criança opera quando tem noção, por exemplo, de 
que 2 + 3 = 5, pois sabe que 5 - 3 = 2. De igual modo, a compreensão de que uma dada 
quantidade de argila não se altera, se eu emprego a mesma porção para fazer uma salsicha e a 
seguir para transformar a salsicha em bola, também constitui uma operação. 

A construção das operações possibilita, assim, a elaboração da noção de conservação. 
O pensamento agora baseia-se mais no raciocínio que na percepção. Como consequência, 
alterar a disposição de duas fileiras, contendo ambas o mesmo número de elementos, não fará 
o menino ou menina achar que as fileiras possuem número diferente de elementos. Da mesma 
forma que é capaz de perceber que a quantidade se conserva, independentemente da disposição 
dos elementos no espaço, a criança operatória tem noção de conservação quanto à massa, peso 
e volume dos objetos.  

Neste período de desenvolvimento o pensamento operatório é denominado concreto 
porque a criança só consegue pensar corretamente nesta etapa se os exemplos ou materiais 
que ela utiliza para apoiar seu pensamento existem mesmo e podem ser observados. A criança 
não consegue ainda pensar abstratamente, apenas com base em proposições e enunciados. 
Pode então ordenar, seriar, classificar etc. 

 

A etapa operatório-formal 



 

 

FACULDADE DE SUZANO 

39 
Rua José Correa Gonçalves, 57 - Centro - Suzano / SP CEP: 08675-130 

Fone: (11) 4746-7300 • unisuz.edu.br 

 

A principal característica da etapa operatório-formal, por sua vez, reside no fato de que o 
pensamento se torna livre das limitações da realidade concreta. O que significa isso? Como já 
foi assinalado, a criança que se encontra no período operatório-concreto só consegue pensar 
corretamente, com lógica, se o conteúdo do seu pensamento estiver representando fielmente a 
realidade concreta. Por exemplo, a partir de diversas situações envolvendo observação de 
cavalos, fotos de cavalos e histórias sobre cavalos, a criança constrói a noção de cavalo como 
sendo um animal de porte grande, de quatro patas, que gosta de comer capim e que é utilizado 
no transporte de coisas ou pessoas. 

No nível operatório-formal, a partir dos 13 anos de idade, a criança se torna capaz de 
raciocinar logicamente mesmo se o conteúdo do seu raciocínio é falso. Por exemplo, é possível 
combinar com duas crianças de idades diferentes, uma no período operatório-concreto e outra 
no operatório-formal, que a figura de uma coruja desenhada em um papel receberá o nome de 
"cavalo". A seguir, pede-se a elas que identifiquem oralmente qual é o nome de um animal de 
porte grande, que come capim e transporta pessoas ou coisas. A criança do período operatório-
concreto irá ignorar o que foi anteriormente combinado e dirá que o nome do animal proposto é 
cavalo. Já a mais velha, que já apresenta um pensamento operatório-formal, irá afirmar que o 
animal em questão poderia receber qualquer nome, à exceção de cavalo, uma vez que, por 
definição (e não concretamente), "cavalo" é o nome que, na situação, se convencionou dar à 
coruja. 

Dessa maneira, a criança operatório-formal pode pensar de modo lógico e correto mesmo 
com um conteúdo de pensamento incompatível com o real. Já a criança operatório-concreta não: 
ela se desequilibra e falseia no raciocínio, porque é prisioneira da realidade concreta.  

A libertação do pensamento das amarras do mundo concreto, adquirido no operatório-
formal, permitirá ao adolescente pensar e trabalhar não só com a realidade concreta, mas 
também com a realidade possível. Como consequência, a partir de treze anos, o raciocínio pode, 
pela primeira vez, utilizar hipóteses, visto que estas não são, em princípio, nem falsas nem 
verdadeiras: são apenas possibilidades. Uma vez de posse dessa faculdade de produzir e operar 
com base em hipóteses, é possível derivar delas todas as consequências lógicas cabíveis. A 
construção típica da etapa operatório-formal é, assim, o raciocínio hipotético-dedulivo: é ele que 
permitirá ao adolescente estender seu pensamento até o infinito. 

É por isso que o adolescente, contando agora com essa ampla capacidade de pensar o 
mundo, abandona-se, com frequência, ao exercício de montar grandes sistemas de explicação 
e transformação do universo, da matéria, do espírito ou da sociedade. Ao atingir o operatório-
formal, o adolescente atinge o grau mais complexo do seu desenvolvimento cognitivo.  A tarefa, 
a partir de agora, será apenas a de ajustar, solidificar e estofar as suas estruturas cognitivas. 

Piaget acredita que existem, no desenvolvimento humano, diferentes momentos: um 
pensamento, uma maneira de calcular, uma certa conclusão, podem parecer absolutamente 
corretos em um determinado período de desenvolvimento e absurdos num outro. As etapas de 
desenvolvimento do pensamento são, ao mesmo tempo, contínuas e descontínuas. Elas são 
contínuas porque sempre se apoiam na anterior, incorporando-a e transformando-a. Fala-se em 
descontinuidade no desenvolvimento, por outro lado, porque cada nova etapa não é mero 
prolongamento da que lhe antecedeu: transformações qualitativas radicais ocorrem no modo de 
pensar das crianças. As etapas de desenvolvimento encontram-se, assim, funcionalmente 
relacionadas dentro de um mesmo processo. 

Deve-se, ainda, observar que as faixas etárias previstas para cada etapa não são 
rigidamente demarcadas. Ao contrário, elas se referem apenas às médias de idade onde 
prevalecem determinadas construções de pensamento. Nesse sentido, o modelo piagetiano é 
fortemente marcado pela maturação, pois atribui-se a ela o fato de crianças apresentarem 
sempre determinadas características psicológicas em uma mesma faixa de idade. Tal modelo 
pretende, por isso, ser universal. 
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Não obstante, Piaget reconhece que, a despeito de preponderar em determinadas faixas 
etárias uma forma específica de pensar e atuar sobre o mundo, podem existir atrasos ou avanços 
individuais em relação à norma do grupo. Essa variação pode ser devida, em grande parte, à 
natureza do ambiente em que as crianças vivem. Contextos que colocam desafios às crianças 
são potencialmente mais estimulantes para o desenvolvimento cognitivo. 

As diferentes etapas cognitivas apresentam, portanto, características próprias e cada 
uma delas constitui um determinado tipo de equilíbrio. Ao longo do desenvolvimento mental, 
passa-se de uma para outra etapa, buscando um novo e mais completo equilíbrio que depende, 
entretanto, das construções passadas. 

Não é possível passar, por exemplo, da etapa sensorimotora para a operatório-concreta, 
"pulando" a pré-operatória. A sequência das etapas é sempre invariável, muito embora, como já 
foi visto, a época em que as mesmas são alcançadas possa não ser sempre a mesma para todas 
as crianças. De igual modo, as etapas do desenvolvimento cognitivo não são reversíveis: ao se 
construir uma determinada capacidade mental, não mais é possível perdê-la.  

Dos quatro fatores básicos responsáveis pela passagem de uma etapa de 
desenvolvimento mental para a seguinte — a maturidade do sistema nervoso, a interação social 
(que se dá através da linguagem e da educação), a experiência física com os objetos e, 
principalmente, a equilibração, ou seja, a necessidade que a estrutura cognitiva tem de se 
desenvolver para enfrentar as demandas ambientais — o de menor peso, na teoria piagetiana, 
é a interação social. Desta maneira, a educação — e em especial a aprendizagem — tem, no 
entender de Piaget, um impacto reduzido sobre o desenvolvimento intelectual. Desenvolvimento 
cognitivo e aprendizagem não se confundem: o primeiro é um processo espontâneo, que se 
apoia predominantemente no biológico. Aprendizagem, por outro lado, é encarada como um 
processo mais restrito, causado por situações específicas (como a frequência à escola) e 
subordinado tanto à equilibração quanto à maturação. 

 

 

Texto Complementar 

ADAPTAÇÃO E EQUILIBRAÇÃO 

Com o conceito de equilibração, Piaget demonstrou que a Inteligência deve ser confrontada para 
evoluir 

Elisângela Fernandes 

Conseguir o equilíbrio, atingir uma posição estável após superar dificuldades e sobressaltos. 
Esse é um processo básico na trajetória do ser humano, uma ação continuada que permite, a 
um só tempo, sua evolução e sua sobrevivência. Para suprir as necessidades básicas (como 
saciar a fome), o homem precisou enfrentar situações inéditas (para ficar no exemplo da nutrição: 
aprender quais frutos eram comestíveis, desenvolver instrumentos de caça e criar processos 
industriais para a esterilização de alimentos). A obra de Jean Piaget (1896-1980) defende que 
esse processo também ocorre com a inteligência. Influenciado pelas teorias evolutivas da 
Biologia, o cientista suíço demonstrou que a capacidade de conhecer não é inata e nem resultado 
direto da experiência. Ela é construída pelo indivíduo à medida que a interação com o meio o 
desequilibra - ou seja, o desafia -, exigindo novas adaptações que possibilitam reequilibrar-se, 
numa caminhada evolutiva. A inteligência humana se renova a cada descoberta.  
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O argumento de Piaget é que, desde o nascimento, a criança constrói infinitamente suas 
estruturas cognitivas em busca de uma melhor adaptação ao meio. No começo de seus estudos, 
ele utilizou o termo "adaptação" para nomear o processo pelo qual as crianças passam de um 
nível de conhecimento simples a outro mais complexo. Alguns anos mais tarde, optou pelo 
conceito de equilibração e, mais tarde, à ideia de abstração reflexiva. Como desses três 
sinônimos equilibração é o termo mais conhecido, é a ele que vamos nos referir ao longo da 
reportagem.  

Sua ocorrência se dá por meio de duas etapas complementares. A primeira delas, chamada de 
assimilação, é uma ação externa: consiste em utilizar os chamados esquemas de ação (formas 
como interagimos com o mundo, como classificar, ordenar, relacionar etc.) para compreender as 
características de determinado conceito. A segunda, a acomodação, é um processo interno: diz 
respeito à construção de novas estruturas cognitivas (com base nas pré-existentes, mas 
ampliando-as). Isso permite assimilar a novidade, chegando a um novo estado de equilíbrio. 

O avanço intelectual nem sempre ocorre  

Não é sempre que a equilibração é possível. Há casos em que, ao ser desafiada a compreender 
determinada informação, a criança mostra-se perdida ou desinteressada. "É o que ocorre quando 
perguntamos algo que está completamente fora do campo de compreensão da criança. Em 
situações como essa, em geral, ela simplesmente ignora a proposta de trabalho ou muda de 
assunto", explica Orly Zucatto Mantovani de Assis, professora aposentada e coordenadora do 
Laboratório de Psicologia Genética da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).  

Em outras ocasiões, a criança pode entender parcialmente o novo, deformando alguns de seus 
aspectos para que eles caibam no seu modo de compreender - ou, para falar de um jeito mais 
técnico, em seus esquemas de assimilação. Por exemplo, uma criança pode pensar, por intuição 
ou analogia, que o gato é um ser vivo porque se movimenta. Da mesma maneira, conclui o 
pequeno, a árvore também é um ser vivo, pois suas folhas balançam ao sabor do vento. Apesar 
de a ideia de que animais e vegetais possuem vida ter sido assimilada, o raciocínio não está 
adequado porque alguns aspectos foram deformados - quando ela perceber que o movimento 
do gato é autônomo e o da árvore é resultado do vento sobre as folhas, haverá outro processo 
de equilibração, que tornará esse conhecimento (sempre provisório e passível de ampliação) 
mais correto e complexo.  

Há, finalmente, situações em que ocorre a chamada "equilibração majorante", quando o indivíduo 
constrói as estruturas mentais que possibilitam subir de nível cognitivo - ou seja, compreender 
algo novo. O papel do meio (família, escola etc.) é fundamental nesse processo. Imagine duas 
bolas de argila com o mesmo peso e tamanho. Ao ver uma delas ser alongada, resultando num 
tubinho, uma criança afirma que a mudança da forma do objeto resultou na diminuição da sua 
massa. Com a informação trazida por esse erro (a de que ela ainda não construiu as estruturas 
cognitivas responsáveis pela noção de conservação da substância), é preciso propor desafios 
para mostrar a inconsistência da explicação.  

É o que ocorre quando uma criança observa a mesma quantidade de água em dois copos iguais, 
de mesma altura e mesmo diâmetro. Em seguida, um dos copos tem todo o seu conteúdo 
transferido para outro de mesmo volume, porém com altura menor e diâmetro maior. A tarefa da 
criança é responder se a quantidade do líquido se mantém ou não. Dessa vez, ela acerta. Em 
outras palavras, houve equilibração majorante, com a criação de estruturas disponíveis para a 
solução de outros problemas similares. 

O conceito de equilibração na sala de aula  

Apesar de não ter sido concebido num ambiente escolar, o conceito de equilibração ecoa 
diretamente na sala de aula. Juan Delval, aluno de Piaget e atualmente professor da 
Universidade Autônoma de Madri, na Espanha, explica que a ideia reforça a diferença entre 
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ensino e aprendizagem: aquilo que cada estudante aprenderá não é exatamente o que o 
professor verbaliza em sala de aula, nem mesmo o que ele espera que seja assimilado. "A 
aprendizagem depende dos conhecimentos anteriores de cada um e de suas experiências. Para 
ampliá-la, além de propor situações que desestabilizem os conhecimentos estabelecidos,é 
preciso que eles se sintam motivados a realizar um esforço cognitivo para superar o problema", 
diz.  

O conceito de equilibração também provoca reflexões sobre as formas de ensino mais efetivas, 
que possibilitem a todos avançar. Dificilmente um aluno compreenderá que a Terra é redonda, 
apenas porque ouviu a professora falar que o planeta se parece como uma laranja (na verdade, 
se divulgada isoladamente, a informação pode até entrar em conflito com a experiência intuitiva 
de que o planeta é plano, ou levantar questionamentos sobre por que as pessoas na parte de 
baixo do globo não caem). Ele pode até decorar a informação, mas ela não será significativa. 
Para que todos possam avançar, a pesquisadora argentina Delia Lerner defende situações-
problema que os levem a investigar, discutir, refletir, levantar questões e formular hipóteses, 
assumindo uma postura ativa em seu desenvolvimento.  

Esse reconhecimento, porém, não reduz a importância do professor. "Aceitar que as crianças 
são intelectualmente ativas não significa supor que o educador é passivo. Pelo contrário, significa 
assumir modalidades de trabalho que levem em consideração os mecanismos de construção do 
conhecimento", diz Delia no livro Piaget - Vygostky, Novas Contribuições para o Debate. 

Revista Nova Escola 01 de Abril de 2011 
Disponível em https://novaescola.org.br/conteudo/1351/adaptacao-e-equilibracao 

  

 

 

 

Para saber mais... 

Para conhecer um pouco mais sobre a teoria de Jean Piaget, uma boa dica são os vídeos 
produzidos pela Multieducação sobre o teórico, com entrevistas e relatos de experiência. Outra 
dica, para quem não tem acesso ao Multieducação, é o documentário francês Ser e Ter (Ètre e 
avoir – Nicolas Phillibert – França, 2002). 

 

 

Atividade Individual 

 
1. Segundo a proposta de Piaget, o desenvolvimento cognitivo se realiza em estágios, o que 
significa que a natureza e a caracterização da inteligência mudam com o passar do tempo. A 
afirmativa está: 
a) Correta 
b) Incorreta 
 
2. Os escritores criam histórias infantis que retratam um mundo agitado, cheio de movimentos e 
encontros, e a criança pequena pode perceber e entender muito bem, por que as situações 
fantásticas que lhe são apresentadas correspondem especialmente a uma característica do 
pensamento pré-operatório, denominada motricidade. A afirmativa está: 

https://novaescola.org.br/conteudo/1351/adaptacao-e-equilibracao
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a) Correta 
b) Incorreta 
 
3. A dificuldade da criança de dois e três anos para abordar seus esquemas de interpretação 
para considerar o ponto de vista de outra pessoa caracteriza o que Piaget chamou de 
egocentrismo. A afirmativa está: 
a) Correta 
b) Incorreta 
 
4. Para Piaget, ensinar significa reforçar determinados comportamentos da criança. A afirmativa 
está:  
a) Correta 
b) Incorreta 

5.  Segundo a teoria  de  Piaget,  a  maioria  das  crianças  de  nove  anos  apresenta  um  des
envolvimento  cognitivo  característico  da  etapa  denominada  operatório 
concreto.  A afirmativa está:   
a) Correta   
b) Incorreta  
 
6. Os quatro fatores responsáveis pela passagem de uma etapa de desenvolvimento mental pa
ra  a seguinte são: a maturidade do sistema nervoso, a interação social, a experiência física co
m  os  objetos  e  a  equilibração,  sendo  que  a  interação  social  é  o  de  maior  peso  na  teo
ria  piagetiana. A afirmativa está:   
a) Correta   
b) Incorreta   
 
7. No estágio operatório concreto, a criança ainda não pensa em termos abstratos, nem racioci
na  a respeito de proposições verbais ou hipotéticas, ela consegue exercer suas habilidades e  
capacidades a partir de objetos reais, concretos. A afirmativa está:   
a) Correta   
b) Incorreta   
 
8. É possível, no desenvolvimento de uma criança, por exemplo, passar da etapa sensóriomot
ora  para a operatórioconcreta, ignorando o estágio préoperatório. A afirmativa está:   
a) Correta   
b) Incorreta 
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Aula 5 – Desenvolvimento da Inteligência: a contribuição do 
construtivismo piagetiano 

 
 

  

 

 

  

Para compreender o assunto, sugerimos a leitura do texto O desenvolvimento da 

inteligência: a contribuição do construtivismo piagetiano. In: LOPES, Karina Rizek; MENDES,  

Roseana Pereira; FARIA, Vitória Líbia Barreto de (Orgs.). Livro de estudo Módulo II.Brasília: 

MEC. Secretaria de Educação a Distância, 2005. 70p. (Coleção PROINFANTIL; Unidade 2). 

Disponível em http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Educinf/mod_ii_vol2unid2.pdf 

 

Aprofundando o assunto 

O DESENVOLVIMENTO DA INTELIGÊNCIA: A CONSTRIBUIÇÃO DO CONSTRUTIVISMO 
PIAGETIANO 

 

Jean Piaget nasceu em 1896, na Suíça, Europa. Filho de uma família com recursos, se 
interessou pelo estudo da Biologia e, mais tarde, da Psicologia. Veja no mapa a localização da 
Suíça, onde nasceu e trabalhou Piaget. 

Em suas pesquisas na área da Psicologia, Piaget buscava responder a seguinte questão: 
como as pessoas passam de um estado de menor conhecimento para um estado de maior 
conhecimento? Ou seja, como o adulto chega a pensar de modo hipotético e dedutivo, quer dizer, 
criando hipóteses sobre acontecimentos futuros ou planejando mentalmente suas ações antes 
de serem realizadas? Como a criança deixa de precisar dos sentidos (olfato, visão, tato etc.) ou 
da experiência direta com os objetos para conhecê-los, podendo fazer isto somente através da 
sua ação mental? 

De acordo com Piaget, no início, para se conhecer um objeto, é preciso manipulá-lo, senti-
lo, tê-lo presente. Por exemplo, não é possível para a criança pequena entender quanto é duas 
laranjas mais três, se não puder tocar e mexer nas laranjas de verdade. 

Mais tarde, ela não precisará mais lidar materialmente com os objetos para concluir 
relações entre eles, mas conseguirá mentalmente resolver problemas que envolvem essas 
relações: a soma, a comparação entre as laranjas etc. Piaget estudou como o homem chega a 

Objetivos de Aprendizagem: Os objetivos específicos a serem alcançados nesta 
seção estão relacionados aos estudos de Piaget. São eles: Ressaltar o conceito de 
equilibração majorante. Perceber a construção pela criança de esquemas sensório-
motores, como primeira estratégia de construção de conhecimentos, e a formação 
da função simbólica e dos processos pré-operatórios de raciocínio. 
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não precisar dos objetos concretos para extrair deles relações: como faz isso mentalmente, 
pensando sobre os objetos. 

Ele estudou como nasce o conhecimento abstrato, ou seja, um conhecimento 
independente da ação do homem sobre os objetos e como é gerado o conhecimento lógico, 
mental. Este projeto de estudo piagetiano é denominado epistemologia genética. Genética 
significa a gênese, isto é, a origem do conhecimento. Episteme significa científico, e logia quer 
dizer estudo. Piaget pesquisou a origem do conhecimento científico no homem. 

 

 

Piaget propõe que o conhecimento é construído na relação do homem com os objetos, 
não estando pronto nem no sujeito (na carga genética), nem no meio (no objeto). Por isso, sua 
teoria é denominada Construtivismo. O conhecimento não está pronto antes da relação do 
homem com o meio, mas é construído nessa relação. 

Atividade 1 

As diferentes concepções sobre o desenvolvimento da criança foram tema da unidade 
anterior. Diante do que estudamos na Unidade 1 e aqui, propomos que você escreva com suas 
palavras: qual a diferença entre a Teoria Inatista, a Ambientalista e a Construtivista na 
compreensão de como o homem conhece? 
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De acordo com Piaget, quando a criança usa os saberes e as possibilidades que já tem 
para tentar superar um desafio ou enfrentar um problema, ela está realizando o que ele chama 
de assimilação do objeto. Dizendo de outra maneira, no processo de assimilação, o sujeito 
procura conhecer o objeto, trazendo-o para dentro de seus referenciais e usando competências 
que já possui, ainda que sejam insuficientes para responder ou “dar conta” da situação nova. 

Por outro lado, quando o sujeito se modifica em função do movimento assimilador, tendo 
em vista superar o desafio que o novo objeto traz, tem lugar o que se denomina acomodação. 

Portanto, a assimilação é o movimento de buscar incorporar o objeto novo às estruturas 
de conhecimento (ações, competências mentais) que o sujeito já tem. A acomodação é a 
mudança nessas estruturas decorrente da tentativa de assimilar o novo. Para Piaget, a soma 
dos processos de assimilação (incorporação dos objetos ao eu) e acomodação (transformações 
do eu em função dos objetos) denomina-se adaptação. No exemplo da bola, quando usa a 
preensão para pegá-la, a criança está assimilando-a ao esquema de ação que já possui (pegar). 
Quando muda esse esquema de ação, abrindo mais a mão, abraçando, para pegar o objeto 
novo, a criança está acomodando-se à nova situação. Neste momento, ela não é mais a mesma 
que iniciou o processo, pois seu conhecimento agora é outro, maior e mais desenvolvido do que 
quando ainda não tinha agido sobre a bola. Podemos dizer que a criança adaptou-se ao novo. 

Atividade 2 

Tente observar em sua sala de aula alguma situação que envolva um desses processos 
(assimilação, acomodação e adaptação). Que tal aproveitar os momentos em que as crianças 
estão explorando objetos ou quando brincando ar livre? Você pode escrever essa experiência 
no caderno e levar para debatendo seu encontro quinzenal. 

 

Para Piaget, como vimos na unidade anterior, a relação do sujeito com os objetos do 
mundo físico é uma relação de equilibração. Isto quer dizer que o processo de conhecer tem 
início com o desequilíbrio entre o sujeito e a sua realidade. Os objetos apresentam um problema 
ou desafio para o sujeito, gerando um desequilíbrio. Este desequilíbrio leva o sujeito a agir sobre 
o objeto com o propósito de restabelecer o equilíbrio. Na verdade, a estabilização nunca é 
definitiva, pois o mundo está sempre em mudança e sempre apresentando novos objetos, novos 
desafios. 

Atividade 3 

Tente pensar em um objeto ou em uma situação-problema que seja novo(a) para você, 
algum desafio que precise superar, exigindo que você atue sobre ele(a), a fim de conhecê-lo(a) 
e desvendá-lo(a). Você pode descrevê-lo(a) em seu caderno. 

 

Para entender como o sujeito passa de um modo de conhecer que necessita do contato 
concreto com os objetos para o conhecimento abstrato (independente da presença dos objetos, 
imaginando-os ou projetando-os mentalmente), Piaget foi estudar as crianças e suas formas de 
conhecimento. 

Pesquisando como a criança conhece o mundo e desenvolve-se, Piaget pretendia 
compreender como ela chega a pensar de modo adulto, lógico e racional. Nesse processo, 
investigou o desenvolvimento intelectual humano (o desenvolvimento da inteligência), dividindo-
o em quatro grandes períodos: período sensório-motor; período pré-operatório; período das 
operações concretas e período das operações abstratas (ou formais). 
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Cada período estabelece as bases para os períodos seguintes. Assim, um é pré-condição 
para alcançar os outros. Para Piaget, todos os humanos passam por todos estes períodos ou 
etapas no desenvolvimento de sua inteligência. O desenvolvimento segue uma linha pré-
definida, apesar de variável de indivíduo para indivíduo, no que diz respeito ao ritmo que ocorre. 

O período sensório-motor, que vai de 0 a mais ou menos 2 anos, é o período da 
inteligência prática, anterior à linguagem. Caracteriza-se pela ação do sujeito sobre o meio, tendo 
como recursos as sensações e os movimentos. O mundo é algo a experimentar e conhecer 
através dos órgãos do sentido e das ações físicas/corporais sobre os objetos.  

 

Para Piaget, nesse período não há representações, ou seja, imagens mentais das coisas 
que cercam a criança. Podemos dizer que ela age sobre aquilo que lhe chega nas mãos, o que 
ouve, o que alcança sua boca, sem formar imagens mentais. A criança está presa à experiência 
imediata, ou seja, à presença física dos objetos. Os esquemas (modos de agir) que se 
desenvolvem são todos esquemas de ação: olhar, agarrar, morder, e assim por diante. 

Nessa fase, predomina a assimilação que começa com o exercício dos reflexos (sucção, 
preensão etc.). O exercício dos reflexos sobre objetos variados permite que eles possam ir se 
diferenciando. Por exemplo, o reflexo da preensão, transforma-se em diversas formas de agarrar 
e pegar. Os objetos são assimilados ao reflexo (capacidade inata e repertório que a criança já 
traz consigo) e acomodam-se, gerando mudanças no organismo e novas possibilidades para a 
musculatura da mão etc. 

 

Outra característica importante desse período é a presença do que Piaget chama reações 
circulares. Estas reações se apresentam quando percebemos procedimentos que se repetem 
seguidamente. Por exemplo, quando um bebê, para fazer durar um espetáculo interessante, 
como balançar um móbile, agarra o cordão sobre seu berço e faz balançar o móbile, repete isso 
diversas vezes. Mais tarde, para tentar resolver um problema novo (como pegar algo que está 
em cima do móbile), poderá tentar aplicar o procedimento conhecido aos objetos que ali se 
encontram, ocasião em que novas condutas podem aparecer. 
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A criança vai aplicando os esquemas de ação já conquistados ao universo de objetos que 
compõem sua realidade, assimilando-a e modificando-se nesse contato, ou seja, acomodando-
se à realidade física e material à sua volta.  

Atividade 4 

Procure observar por alguns minutos uma criança em torno de 9 a 12 meses brincando 
com alguns objetos e registre suas ações, buscando fazer relações com as ideias piagetianas.  

 

O período pré-operatório caracteriza-se pelo aparecimento das primeiras representações/ 
imagens mentais. Para Piaget, é nesse período que tem início o processo de socialização da 
criança e a linguagem, antes ausentes. 

Entre 3 e 6 anos, mais ou menos, os antigos esquemas de ação são transformados em 
esquemas representativos, isto é, os objetos sofrem não só a ação física da criança, mas também 
a ação mental. Uma caixa transforma-se num carro, um cabo de vassoura num cavalo etc. Além 
disso, a linguagem oral progride muito, tornando possível empregar expressões socialmente 
convencionadas e não só expressões muito particulares (a criança vai substituindo por exemplo 
a palavra totó por cachorro). 

Nesse período, tem início a atividade simbólica, que se caracteriza pela capacidade da 
criança de tornar presentes objetos e pessoas ausentes, através da imitação e do faz de conta. 
Ela brinca de ser a mãe quando está na escola, brinca de ser a professora quando está em casa; 
transforma uma almofada em um boneco-bebê, o qual alimenta e faz dormir. 

Ao mesmo tempo, aparece a possibilidade das primeiras trocas verbais e 
relacionamentos sociais, enriquecidos pela fala compreendida por todos os participantes daquele 
contexto cultural. Isto significa que os esquemas representativos vão se adequando cada vez 
mais ao meio social em que a criança vive, possibilitando a conversa e o entendimento social. 

 

Esse período recebe o nome pré-operatório porque se caracteriza pela ausência de 
operações mentais. Uma operação é constituída pela possibilidade de reversibilidade, o que as 
crianças pré-operatórias ainda não possuem. Podemos constatar isso se colocarmos um litro de 
água num tubo fino e alto e depois passarmos a mesma água para outra vasilha, dessa vez baixa 
e larga. Nós, adultos, constatamos que se trata da mesma quantidade, porque vemos a 
transferência do líquido e porque somos capazes de mentalmente fazermos a operação inversa 
(da vasilha para o tubo novamente). Mas uma criança de 4 anos pode confundir a quantidade de 
água, dizendo que no tubo há mais água porque ele é mais alto. 

Outro exemplo: se apresentarmos à criança uma bola grande de massa de modelar e 
depois partimos a mesma bola em vários pedacinhos pequenos, colocando-os um ao lado do 
outro, provavelmente a criança afirmará que há mais massa no conjunto de pedacinhos do que 
na massa inteira, porque ela ainda não é capaz de refazer o caminho mentalmente (dos 
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pedacinhos para a bola grande de novo). Nós, adultos, constatamos que se trata da mesma 
quantidade, pois somos capazes de perceber a reversibilidade. 

Atividade 5 

Que tal procurar uma criança de 3 e uma de 4 anos e tentar reproduzir estes experimentos 
piagetianos? Pergunte-as onde tem mais água diante de duas vasilhas ou onde tem mais massa 
diante das duas distribuições diferentes da massa! Depois, registre o que aconteceu. Você pode 
levar esse registro para compartilhar com o grupo! 

 

Assim, podemos dizer, a partir da teoria de Piaget, que a lógica das percepções 
predomina sobre as operações mentais e a lógica mental nas crianças de até 7 anos. Por isso, 
diante da pergunta “por que chove?”, ela pode dizer que alguém está chorando no céu. Ou “por 
que o copo caiu na cozinha?”, ela diz que é porque ela fez uma bobagem na sala. Para Piaget, 
neste momento, há uma assimilação deformada da realidade ao eu da criança. 

No que diz respeito às relações entre a teoria de Piaget e o trabalho do(a) professor(a) 
na Educação Infantil, é importante prestar atenção nos seguintes pontos: 

- Piaget não pesquisou a escola e a Pedagogia, mas como a criança pensa e relaciona-
se com o mundo físico. Olhou para as crianças e suas interações com objetos. 

- Seus experimentos com crianças e as perguntas que fazia a elas para entender como 
estavam pensando em cada período não podem ser copiadas pela escola e transformadas em 
tarefa escolar. 

- Piaget preocupava-se em entender como a criança pensava sem a intervenção do 
adulto, de outras crianças e de apoios. A escola é exatamente o lugar onde o pensamento e a 
aprendizagem acontecem com a intervenção de muitas interações (entre as crianças e delas 
com os adultos). 

- Piaget focalizou o desenvolvimento do pensamento lógico, que é somente uma das 
dimensões da criança em jogo no contexto escolar (é preciso prestar atenção para a afetividade 
e o social). 
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Texto Complementar 

AS CONTRIBUIÇÕES TEÓRICAS DE JEAN PIAGET PARA A APRENDIZAGEM 

por Colunista do Portal Educação 

Para Piaget, o conhecimento construído pelo homem é resultado do seu esforço de compreender 
e dar significado ao mundo. Nessa tentativa de interação e compreensão do meio, o homem 
desenvolve equipamentos neurológicos herdados que facilitam o funcionamento intelectual. O 
organismo do homem é essencialmente seletivo por organizar os alimentos que lhe podem ser 
útil; esses alimentos vão sendo adaptados, de acordo com as necessidades biológicas. À medida 
que o homem seleciona os alimentos e inicia a adaptação destes ao organismo, acontece à 
assimilação, ou seja, a estrutura biológica acomoda os alimentos para satisfazer as 
necessidades do corpo (GOULART, 1995). 

Segundo Piaget, esse esquema de organização, assimilação e adaptação feito pelo organismo 
pode ser aplicado ao processo de aprendizagem, que se dá na estrutura cognitiva. A organização 
seletiva que a cognição realiza dá-se em um processo permanente de interação do homem com 
o meio ambiente, por meio da apreensão do que é útil e necessário à adaptação do homem no 
mundo. 

O processo de organização, adaptação e assimilação de um novo conhecimento depende de 
esquemas assimilativos como a repetição e a generalização (GOULART, 1995). As ações, as 
reflexões e as representações, ao serem repetidas em situações diferentes, tornam-se novas 
estruturas, novos conhecimentos. Portanto, a repetição reforça os conhecimentos assimilados, 
ou preexistentes, tornando-os mais consistentes, o que facilita a aprendizagem e o 
desenvolvimento da inteligência. Para Piaget, a estrutura cognitiva vai construindo-se 
concomitante à construção de novos conhecimentos, por meio da busca natural do homem de 
adaptar-se ao meio ambiente. 

Piaget concebe o homem como sujeito ativo dentro do processo de aprendizagem, por entender 
o conhecimento como o resultado da interação homem-meio. Ao relacionar-se, o homem não se 
despoja de sua condição de sujeito ativo. Segundo (Wachowicz, citado por Matui, 1995, p. 62) 
"na verdade, o homem se produz ao produzir a realidade na qual vive, ao se relacionar com o 
meio e com os outros homens". 

A interação social que se segue a cada momento de nossas vidas é um elemento definidor de 
nossas ações e de nossos comportamentos sociais. Piaget pensa o ser social como o indivíduo 
que se relaciona com os outros, seus semelhantes, de forma equilibrada. Entretanto, Piaget faz 
uma ponderação muito interessante sobre relação equilibrada, a qual, segundo ele, somente 
pode existir entre pessoas que estejam no mesmo estágio de desenvolvimento (Taille, 1992). 

O equilíbrio a que Piaget se refere somente pode existir entre pessoas que estejam no mesmo 
nível de desenvolvimento, ou seja: “A maneira de ser social de um adolescente é uma, porque é 
capaz de participar de determinadas relações (...) e a maneira de ser social de uma criança de 
cinco anos é outra, justamente porque ainda não é capaz de participar de relações sociais que 
expressam e que demandam um equilíbrio de trocas intelectuais”. (TAILLE, 1992, p.14). 

Portanto, dependendo do estágio em que a criança esteja, poderá falar-se de um grau maior ou 
menor de socialização. Resumidamente, para Piaget, a socialização possui vários graus. 
Começa no grau zero, quando a criança é recém-nascida, até o grau máximo, representado pelo 
conceito de personalidade. A personalidade significa, portanto, o momento de autonomia do 
indivíduo, quando ele já superou o egocentrismo e consegue estabelecer uma relação de trocas 
intelectuais recíprocas com os outros. 
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Está claro que, para Piaget, o conhecimento deve ser visto como uma construção em constante 
processo. Isso pressupõe entender que a criança é capaz de criar, recriar e experimentar de 
forma autônoma, impulsionando seu próprio desenvolvimento. Nesse sentido, o ato de errar não 
pode ser visto como falha e, sim, como um momento necessário da aprendizagem; a ausência 
do erro denuncia a ausência da experimentação e, consequentemente, a ausência da 
aprendizagem. 

Visto que a socialização e a moral vão sendo consolidadas ao longo da infância, o trabalho 
coletivo em Piaget tem o papel de mediador das relações e de instigador da capacidade de 
participação, cooperação e respeito mútuo. O trabalho coletivo socializa, estabelece laços de 
afetividade e permite, à criança, perceber-se como parte de uma coletividade, superando seu 
egocentrismo. 

No Construtivismo piagetiano, o educador não é o detentor do saber, mas o facilitador do 
processo ensino-aprendizagem. O aluno não é mero receptor de conhecimento, mas o agente 
ativo que constrói conhecimento. A relação professor-aluno deve ser de respeito mútuo e 
cooperação. 

É claro que não se pode tomar uma teoria como verdade absoluta. O conhecimento é sempre 
relativo e uma teoria é sempre limitada. Por isso, uma teoria deve servir, dentre tantas, como 
uma possibilidade de construção de uma educação diferenciada. 

A própria prática pedagógica, que se renova a cada dia, deve ser vista como um palco onde se 
experimenta se inventa e se recria o ato de ensinar: nesse palco, podem surgir outras teorias. 
Por fim, na aplicação de uma teoria, é preciso levar em conta a realidade sociocultural dos alunos 
para que não se caia no risco de reproduzir e de copiar mecanicamente determinada concepção 
de educação: o que deu certo em determinado lugar não, necessariamente, pode responder as 
necessidades de outra e diversa realidade 

 
Disponível em https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/pedagogia/as-contribuicoesteoricas-de-

jean-piaget/32647 
  

 

 

 
Para saber mais ...  
 

Para compreender mais o assunto, sugerimos a leitura do texto dos outros módulos do 

PROINFANTIL, uma publicação do Ministério da Educação. In: LOPES, Karina Rizek; MENDES, 

Roseana Pereira; FARIA, Vitória Líbia Barreto de (Orgs.). Livro de estudo Módulo II.Brasília: 

MEC. Secretaria de Educação a Distância, 2005. 70p. (Coleção PROINFANTIL; Unidade 2). 

Disponível em http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Educinf/mod_ii_vol2unid2.pdf 

 

 
Sugestões de estudo sobre o tema: 
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1. As diferentes concepções sobre o desenvolvimento da criança foram tema da unidade 
anterior. Diante do que estudamos na Unidade 1 e aqui, propomos que você escreva com 
suas palavras: qual a diferença entre a Teoria Inatista, a Ambientalista e a Construtivista 
na compreensão de como o homem conhece? 
 

2. Tente observar em sua sala de aula alguma situação que envolva um desses processos 
(assimilação, acomodação e adaptação). Que tal aproveitar os momentos em que as 
crianças estão explorando objetos ou quando brincando ar livre? Você pode escrever 
essa experiência no caderno e levar para debatendo seu encontro semanal. 
 

3. Tente pensar em um objeto ou em uma situação-problema que seja novo(a) para você, 
algum desafio que precise superar, exigindo que você atue sobre ele(a), a fim de 
conhecê-lo(a) e desvendá-lo(a). Você pode descrevê-lo(a) em seu caderno. 
 

4. Procure observar por alguns minutos uma criança em torno de 9 a 12 meses brincando 
com alguns objetos e registre suas ações, buscando fazer relações com as ideias 
piagetianas. 
 

5. Que tal procurar uma criança de 3 e uma de 4 anos e tentar reproduzir estes experimentos 
piagetianos? Pergunte-as onde tem mais água diante de duas vasilhas ou onde tem mais 
massa diante das duas distribuições diferentes da massa! Depois, registre o que 
aconteceu. Você pode levar esse registro para compartilhar com o grupo! 
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Aula 6 – O desenvolvimento Social e a Construção do Juízo 

Moral na Criança 

 

  

 

 

  

Para compreender o assunto, sugerimos a leitura do texto As etapas do desenvolvimento 

cognitivo. In: Bessa, Valéria da Hora. Teorias da Aprendizagem. Curitiba: IESDE Brasil S.A., 

2008. (204 p). Disponível em http://files.psicologandoja.webnode.com.br/200000064-

e4114e50b2/teorias_da_aprendizagem_online.pdf 

 

Aprofundando o assunto 

O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E A CONSTRUÇÃO DO JUÍZO MORAL 

  

Se a construção da moral depende da vida com os outros, o lugar social representado pela 
escola e mais especificamente pela sala de aula merece destaque neste cenário. Assim, a 

competitividade entre alunos para obtenção de notas individuais deve ser substituída por 
trabalhos e parceria e em grupo, onde predomine a solidariedade e o respeito. 

Sá 

O desenvolvimento social da criança 

Talvez a discussão mais difícil realizada por Piaget esteja presente justamente em seus 
escritos sobre a moral infantil. E isto ocorre por dois motivos: o primeiro, pelo fato de o próprio 
Piaget ter trabalhado, no conjunto de sua obra, durante pouco tempo sobre o assunto e o outro 
motivo se deve ao fato de o pouco que foi escrito pelo autor sobre o tema ter um caráter 
incompleto, ou seja, como se o próprio Piaget ainda estivesse rascunhando ideias sobre o 
desenvolvimento moral da criança. 

No entanto, mesmo que incompleto, a ideia piagetiana de desenvolvimento do moral e da 
justiça na criança ainda desperta nos educadores grande interesse, uma vez que nos revela de 
que maneira as noções de regras vão sendo construídas durante o processo de desenvolvimento 
infantil. 

Objetivos de Aprendizagem: Discutir o desenvolvimento social da criança. 
Identificar o papel da escola e da família no contexto escolar. Planejar atividades 
lúdicas que promovam a aprendizagem. Destacar a importância do brincar como 
prática educativa na educação infantil. 
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É nesse ponto que somos convidados a pensar sobre a importância da socialização na 
vida humana. Segundo Cunha (2003, p. 92), “a trajetória do desenvolvimento intelectual, do 
pensamento sensório-motor às operações formais, é acompanhada pelo desenvolvimento da 
sociabilidade do indivíduo”, nos revelando, para além da evolução da inteligência em estágios, 
uma evolução paralela sobre cooperação, justiça, moral e regras sociais, que, aos poucos vão 
sendo introduzidas pelo meio na vida da criança. 

O percurso da sociabilidade, segundo Cunha (2003, p. 93), tem como função desfazer o 
egocentrismo, levando o indivíduo a um estado de plena socialização, o que ocorre em três 
momentos distintos. O primeiro momento, que ocorre durante o estágio sensório-motor (0-2 
anos), é representado pela fase de anomia (ausência de regras), onde há o predomínio de ações 
guiadas pelo prazer individual da criança. Uma vez que a criança, no estágio sensório-motor, 
ainda possui uma capacidade cognitiva reduzida, torna-se fácil compreendermos que a ausência 
de regras ocorre pelo fato de não ser possível para a criança internalizar conceitos abstratos, 
como os conceitos de moral, justiça, certo e errado, entre outros. 

O segundo momento inicia-se no estágio pré-operatório (2-7 anos) e estende-se ao 
estágio operatório-concreto (7-12 anos), apresentando variações apenas da capacidade de 
abstração que vai se tornando cada vez mais complexa ao longo do desenvolvimento cognitivo 
da criança. Neste segundo momento, há a predominância do estado de heteronomia (regras 
exteriores), no qual a criança percebe as regras apresentadas pelo meio como leis imutáveis, 
processo denominado por Piaget de realismo moral e respeito unilateral. As noções de certo e 
errado que vão sendo apresentadas às crianças são reproduzidas sem questionamento formal, 
ou seja, sem uma compreensão lógica do processo. É neste segundo momento também que 
ocorre o ápice do egocentrismo, sendo necessária a socialização da criança com outras pessoas 
e grupos para que possa, ao mesmo tempo em que entra em contato com eus diferentes do dela, 
compreender as diferentes regras apresentadas pelo meio no qual está inserida de modo a 
desfazer o egocentrismo em direção a uma maior socialização. 

Já o terceiro momento do processo de sociabilidade é representado pelo estado de 
autonomia (regras próprias), presente no estágio operatório-formal (12 anos em diante).  Neste 
momento, já com o egocentrismo completamente desfeito, a capacidade de socialização do 
indivíduo é notadamente maior, além disso, seu desenvolvimento cognitivo alcança níveis de 
abstração que permitem a compreensão, o questionamento, a reconstrução e até mesmo a 
produção de novas regras sociais. A autonomia, segundo La Taille (1992, p. 51), é marcada pela 
superação do processo de heteronomia, permitindo ao indivíduo ampliar seus conceitos sobre 
justiça e moral. 

Mas, como ocorre o processo de socialização? Quais são as instâncias responsáveis por 
este desenvolvimento? Para compreendermos um pouco melhor o desenvolvimento social da 
criança, falaremos um pouco sobre o papel da escola e da família. 

 

O papel da escola e da família 

Todos sabemos, mesmo que seja pelo senso comum, que a educação compete à família 
e à escola, prioritariamente. Porém, mesmo que saibamos disso, nem sempre tais instâncias se 
responsabilizam pela educação das crianças, criando o famoso “jogo de empurra” tão conhecido 
pelos educadores no interior das escolas. Tal fato dificulta e muito a construção, pela criança, 
das noções sociais necessárias ao seu desenvolvimento. Isto porque os pais esperam que a 
escola ensine as noções de certo e errado, de justiça e moral, e a escola, por sua vez, espera 
que os pais façam a mesma coisa antes de enviarem seus filhos ao convívio coletivo. 

No meio deste “jogo de empurra” está a criança, que sem ser ensinada corretamente pela 
família e pela escola, constrói a noção de que a regra é não ter regras, o que mais tarde gera na 
sociedade a impressão de uma criança sem limites. Ora, os limites, como chamamos, não são 
inatos, ou seja, não nascem com a criança, precisam ser ensinados para que possam ser 
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colocados em prática. Mais que isso, precisam ser cobrados para que a criança perceba a 
importância das regras sociais para o convívio em sociedade. 

É neste sentido que a família e a escola devem se preocupar com a socialização de suas 
crianças. Quando falamos de socialização, não estamos nos referindo apenas ao contato da 
criança com outras, mas a este contato mediado pelas regras que vão sendo ensinadas.  Assim, 
socializar significa apresentar a criança às regras sociais presentes nas relações estabelecidas 
com as outras pessoas. A família faz isso quando, no dia-a-dia, mostra a autoridade materna     e 
paterna, construindo o respeito pelo diálogo em lugar da obediência cega por meio de castigos 
e quando, de fato, insere limites sobre as ações das crianças. 

A escola, por sua vez, atua de forma a ampliar a noção de meio social, desfazendo a 
coação, muito comum na relação entre crianças e adultos, construindo a noção de cooperação. 
Segundo Sá (2001, p. 104), “o professor deixa de ocupar o papel de grande árbitro e a prática 
da autoavaliação e da avaliação pelo grupo passa a ser construída no dia-a-dia escolar”. Para 
Cunha (2003, p. 98), genericamente, pode-se dizer que a cooperação, como recurso pedagógico, 
coloca em prática a tese piagetiana de que não é conhecimento aquilo que o educando adquire 
passivamente e, mais ainda, que não é possível conhecer um objeto qualquer por meio de um 
único ponto de vista. O trabalho em equipes permite que os alunos atuem sobre os saberes a 
serem aprendidos, que pesquisem, que busquem novas fontes de informação, que levantem 
dados sobre os conteúdos escolares e, principalmente, que façam tudo isso traçando ideias, uns 
com os outros, trabalhando cooperativamente na construção do conhecimento. 

Como vimos, a cooperação insere uma noção lúdica no ato de aprender, permitindo não 
somente a construção de novos conhecimentos formais, mas também a construção sobre 
conhecimentos sociais como a noção de respeito. E já que falamos no caráter lúdico da 
cooperação, passemos agora à compreensão de como a ludicidade ou brincadeira pode ser útil 
ao processo de aprendizagem. 

 

A atividade lúdica e a aprendizagem 

No processo de aprendizagem é necessário que a criança esteja motivada para que se 
interesse por uma atividade. E essa motivação influencia no seu processo de aprendizagem e 
na construção de ideias e convicções próprias, fazendo parte integrante de sua personalidade. 

De acordo com Friedmann, a aprendizagem depende em grande parte da motivação: as 
necessidades e os interesses da criança são mais importantes que qualquer outra razão para 
que ela se ligue a uma atividade e da confiança na sua capacidade de construir uma ideias 
própria sobre as coisas, assim como exprimir seu pensamento com convicção são características 
que fazem parte da personalidade integral da criança. (FRIEDMANN, l996, p. 42). 

Dessa forma, o brincar aparece como um elemento de aprendizagem e desenvolvimento 
de adaptação social, de libertação pessoal e conservação da própria cultura ao encerrar uma 
série de valores, nomeadamente recreativos, pedagógicos, culturais, entre outros. Vale ressaltar 
que o brincar aparece também definido como jogo na teoria piagetiana. Assim, ao longo do 
período infantil, Piaget observou três sucessivos sistemas de jogo: o jogo de exercício, o jogo 
simbólico e o jogo de regras. 

O jogo de exercício está muito presente no estágio sensório-motor e refere-se ao 
movimento corporal sem verbalização; consiste simplesmente em utilizar para o prazer uma 
conduta qualquer, onde a brincadeira é individual e autocentrada. Isso pode ser observado em 
bebês que ficam repetindo gestos já aprendidos, em situações em que seu uso não é necessário, 
por puro prazer, circunscrevendo a ação ao ato corporal. 

Com o surgimento da linguagem, inicia-se o processo que leva a criança em direção ao 
estágio pré-operatório, que incorpora o anterior e acrescenta às atividades da criança os 
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símbolos a representação mental. Uma vez tendo acesso ao símbolo, a criança começa a 
representar suas próprias ações. Temos com isso então o jogo simbólico; esse não tem limites 
funcionais, além de exercer papel semelhante ao jogo de exercício, acrescenta um espaço onde 
se podem resolver conflitos e realizar desejos que não foram possíveis em situações não-lúdicas. 
É a fase do faz-de-conta. 

O jogo de regras, por sua vez, marca a transição da atividade individual para a 
socializada. Este jogo não ocorre antes de quatro a sete anos, mas predomina no período de 
sete a onze anos. Para Piaget, a regra pressupõe a união de dois indivíduos e sua função é 
regular e integrar o grupo social. Podemos distinguir dois tipos de regras: as que vêm de fora e 
as que são construídas espontaneamente, que dão origem ao jogo de construção, onde a criança 
cria algo.  

No que se refere aos aspectos sociais, os jogos aparecem como instituições sociais 
capazes de promovera comunicação interpessoal, criando um relacionamento grupal entre 
aqueles que jogam. Ou seja, jogando, a criança tem acesso à realidade social e à compreensão 
das regras. Desta forma, Piaget considera a atividade lúdica como berço obrigatório das 
atividades intelectuais da criança, sendo, por isso, indispensável à prática educativa. 

 

O brincar como instância educativa 

O jogo ou brincadeira facilita a apreensão da realidade e é muito mais um processo do 
que um produto. Por meio dele, a criança percebe como se dá a relação humana, explora, 
desenvolve noções sobre o número físico, estabelecendo novas cadeias de significado e amplia 
suas percepções do real. Por ser essencialmente dinâmico, o jogo permite comportamentos 
espontâneos e improvisados, uma vez que os padrões de desempenho e as normas podem ser 
criados pelos participantes. Há liberdade para tomada de decisões, e a direção que o jogo 
assume é determinada pelas crianças considerando o grupo e o contexto. 

Por meio da brincadeira, a criança experimenta, se organiza, constrói normas para si e 
para o outro, cria e recria o mundo que a cerca. Esta é a forma de linguagem que cada criança 
usa para compreender e interagir com o mundo, estimulando a ludicidade e contribuindo para 
uma série de fatores importantes para seu desenvolvimento físico, emocional, cognitivo e social. 

  Desta forma, é preciso, no interior dos espaços escolares, valorizar a brincadeira como 
forma de expressão que traduza a construção dos conhecimentos pela criança, vivenciada pela 
turma, em grupos ou individualmente. Isso requer tempo e espaço, mas garante à criança o 
direito à infância. 

 

A importância do brincar na educação infantil 

Como vimos, pelo brincar a criança prepara-se para aprender. Brincando ela aprende 
novos conceitos, adquire informações e interage com o mundo. O brincar torna-se um elemento 
muito importante para o desenvolvimento da criança, sendo um modelo ativo e formador de sua 
imaginação. Segundo Moyles (2002, p. 62),  

o brincar é tão importante para a criança como o trabalhar para o adulto. Isso explica por que 
encontramos tanta dedicação da criança em relação ao brincar.  Brincando ela imita gestos e 
atitudes do mundo adulto, descobre o mundo, vivência leis, regras, experimenta sensações. 

Assim, temos que a brincadeira é uma forma de linguagem que a criança utiliza para 
tentar compreender o mundo; brincando ela recria os momentos de sua vida, suas experiências 
e suas expectativas. Enquanto brinca, a criança percebe o outro e aprende que não está sozinha 
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no mundo. O brincar surge então como o espaço da partilha, da cooperação e também da 
competição, atitudes que surgem e são negociadas naturalmente durante a atividade lúdica. 

Ao brincar, afeto, motricidade, linguagem e outras funções cognitivas estão 
profundamente interligadas. A brincadeira favorece o equilíbrio afetivo da criança e contribui para 
o processo de apropriação de signos sociais. Cria condições para uma transformação 
significativa da consciência infantil, por exigir das crianças formas mais complexas de 
relacionamento com o mundo (OLIVEIRA, 2002, p. l60). 

É no momento que a criança deixa de brincar sozinha e passa a perceber o prazer e a 
interação com o outro que desenvolve também o afeto. O afeto representa a “mola propulsora” 
de toda e qualquer atividade, o que significa dizer que o afeto contribui para que a criança sinta-
se atraída para a aprendizagem. Segundo Sá (2001, p. 99), os aspectos afetivos, cognitivos e 
sociais são indissociáveis. A principal ferramenta utilizada pelo homem na demonstração de 
afeto é a linguagem. Também é pela linguagem que a criança se vê inserida no meio em que 
vive. Podemos perceber que no momento que a criança vê a possibilidade de usar a linguagem 
como modelo de interação na sociedade em que convive, ela inicia a utilização da linguagem 
como instrumento de internalização dos papéis sociais, tanto que nas brincadeiras de faz-de-
conta interpreta as falas das pessoas de seu convívio. 

Deste modo, as brincadeiras permitem a exploração do potencial criativo de numa 
sequência de ações libertas e naturais em que a imaginação se apresenta como atração 
principal, o que significa dizer que por meio do brinquedo, a criança reinventa o mundo e libera 
as suas fantasias. 

De acordo com o Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil – Recnei – 
(BRASIL, l998), para que as crianças possam exercer sua capacidade de criar é imprescindível 
que haja riqueza e diversidade nas experiências que lhe são oferecidas. Para o Recnei (BRASIL, 
l998): 

 [...] o brincar apresenta-se por meio de várias categorias de experiências que são 
diferenciadas pelo uso do material ou dos recursos predominantes implicados. Essas categorias 
de experiências podem ser agrupadas em três modalidades básicas e propiciam a ampliação 
dos conhecimentos infantis por meio da atividade lúdica. 

Deste modo, percebe-se que o brincar é considerado como uma atividade específica e 
fundamental na educação infantil. E é este pressuposto que nos permite estabelecer a relação 
da brincadeira infantil com a função pedagógica. 

Texto Complementar 

BRINCAR É PARA TODOS 

Crianças com e sem deficiência se beneficiam de brincadeiras inclusivas na Educação Infantil 

O brincar, o aprender e o conhecer andam juntos. Ato natural e aprendizagem cultural ao mesmo 
tempo, o brincar é essencial na vida das crianças e deve ser prioridade diária em uma concepção 
inclusiva de educação. Independentemente de suas condições físicas, sensoriais, intelectuais ou 
sociais, as crianças precisam brincar, e as unidades de Educação Infantil são lugares onde elas 
podem dar vazão à criatividade e à imaginação. Mas, para que isso aconteça, os professores 
precisam incentivar a autonomia e garantir espaço, tempo e materiais para a brincadeira. A 
gestão escolar é responsável por apoiar as iniciativas dos docentes e por envolver toda a equipe 
e as famílias no processo educativo. Com o propósito de aprimorar as práticas inclusivas nas 
Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs) de São Paulo, a Fundação Volkswagen criou o 
Projeto Brincar, para formar gestores, professores e demais educadores. Durante dois anos, 
consultores da OSCIP Mais Diferenças trabalharam em conjunto com profissionais da rede 
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pública para buscar, pensar, criar, experimentar e consolidar atividades pedagógicas que 
garantem o brincar para todos – crianças com e sem deficiência. Em todo o Brasil, são vários os 
desafios que se apresentam para os educadores. O principal deles é como colocar em prática 
nas salas de aula – em geral com turmas numerosas e que seguem uma rotina –, ideias 
inovadoras ou até bem simples, mas que valorizam os saberes, respeitam o tempo e os 
interesses das crianças.“É possível potencializar tanto o aprender quanto o brincar por meio de 
contextos culturais planejados, construídos com espaços, materiais e interações que enriquecem 
e permitem escolhas e o protagonismo da criança, além de profissionais bem formados.” Tizuko 
Morchida Kishimoto, professora e pesquisadora da Faculdade de Educação da Universidade de 
São Paulo (USP) e consultora acadêmica do Projeto Brincar. 

Utilizar materiais acessíveis, mudar a disposição da sala e estimular a expressão por meio da 
arte foram apenas algumas das propostas da formação do Projeto Brincar. Quer um exemplo? 
Mesas viradas de ponta-cabeça tiveram sua base envolta em filme plástico. Com tintas e pincéis, 
algumas crianças pintavam no material transparente do lado de fora; outras, sentadas sobre o 
tampo invertido, na parte de dentro, encostavam o rosto no plástico para que seus colegas 
desenhassem contornos ou criassem livremente sobre os relevos da face. Diferentes linguagens, 
como artes visuais, teatro, corpo e movimento, cinema, audiovisual, fotografia, livro, literatura e 
letramento, foram abordadas nos encontros de formação. Depois, aconteceram práticas nas 
unidades escolares, em acompanhamentos contínuos, que possibilitaram aos educadores 
exercitar novas formas de brincar e abrir seu leque de atividades. O objetivo da experimentação 
conjunta, no dia a dia da Educação Infantil, foi uma mudança sensível de olhar. A ideia era deixar 
de lado atividades diferenciadas e adaptadas para as crianças com deficiência e planejar 
brincadeiras diversificadas, propondo novas formas de interação e incluindo toda a turma.  

98% dos participantes acreditam que o Projeto Brincar trouxe contribuições para o 
desenvolvimento de alunos com e sem deficiência(Fonte: avaliação de 2017 do Projeto Brincar). 

Menino com síndrome de Down brinca, dança e canta junto com a colega. Na rotina escolar, as 
diferenças são acolhidas e aceitas pelas crianças.Os principais conceitos abordados na 
formação e muitos exemplos de práticas do Projeto Brincar podem ser consultados pelos 
educadores de todo o país na publicação Caderno Brincar – Volume 2, iniciativa da Fundação 
Volkswagen em parceria com Nova Escola. Brincadeiras e inclusão podem também transformar 
e aprimorar o cotidiano de sua escola, para isso entenda quais são as temáticas mais relevantes 
para leitura e imersão – tratadas em capítulos ilustrados com fotos das Escolas Municipais de 
Educação Infantil. Veja como:  

Ressaltar a importância do brincar no currículo 
* Montar oficinas para aproximar as famílias. 
* Reorganizar os espaços e o tempo. 
* Estimular interações e descobertas.  
* Oferecer linguagens e sensações para as crianças. 
* Registrar e refletir sobre a prática pedagógica. 
 
Completam a publicação entrevistas com Tizuko Morchida Kishimoto, professora da Faculdade 
de Educação da Universidade de São Paulo (USP) e estudiosa do brincar, das pedagogias e das 
culturas da infância, e Gabriel de Andrade Junqueira Filho, professor da Faculdade de Educação 
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), defensor da ideia de protagonismo 
compartilhado entre as crianças e os educadores. Um material essencial para a consulta de 
diretores, coordenadores e professores. 
 

Revista Nova Escola 
Disponível em https://novaescola.org.br/conteudo/15454/brincar-e-para-todos 

 
  

 

https://novaescola.org.br/conteudo/15454/brincar-e-para-todos
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Para saber mais ... 

Para a compreensão da noção de regras e da formação do juízo moral das crianças, 
indicamos a leitura de dois livros de Piaget sobre o tema: O juízo moral na criança (São Paulo: 
Summus, 1994) e O julgamento moral na criança (São Paulo: Mestre Jou, 1975). 

 

 

Atividade individual / grupo 

Observe crianças em atividades de cooperação e procure identificar em qual momento 
do processo de formação do juízo moral a criança se encontra (anomia, heteronomia ou 
autonomia). Para tanto, você pode sugerir brincadeiras e jogos que permitam identificar também 
de que forma a criança se socializa. Esta atividade pode ser realizada com crianças da sua 
própria família. Divirta-se! 
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Aula 7 – A teoria Sociointeracionista da Aprendizagem 

 

 

  

 

 

  

Para compreender o assunto, sugerimos a leitura do texto As etapas do desenvolvimento 

cognitivo. In: Bessa, Valéria da Hora. Teorias da Aprendizagem. Curitiba: IESDE Brasil S.A., 

2008. (204 p). Disponível em http://files.psicologandoja.webnode.com.br/200000064-

e4114e50b2/teorias_da_aprendizagem_online.pdf 

 

Aprofundando o assunto 

A TEORIA SÓCIO-HISTÓRICO-CULTURAL DO DESENVOLVIMENTO 

 

Um primata pode aprender bastante através do treinamento, usando suas habilidades motoras 
e mentais; no entanto, não se pode fazê-lo mais inteligente, isto é, não se pode ensiná-lo a 
resolver, de forma independente, problemas mais avançados. Por isso, os animais são incapazes 
de aprendizado no sentido humano do termo; o aprendizado humano pressupõe uma natureza 
social específica e um processo através do qual as crianças penetram na vida daqueles que as 
cercam. 

Vygotsky  

História pessoal de Lev Vygotsky 

Lev Semenovich Vygotsky nasceu na cidade de Orsha, próxima a Minsk, capital de 
Bielarus, país da hoje extinta União Soviética, em 17 de novembro de 1896. Conviveu no seio 
de uma família judaica de posses, o que lhe permitiu uma excelente formação cultural e 
intelectual. Em 1924, casou-se com Roza Smekhova com quem teve duas filhas. Porém, desde 
1920 convivia com uma tuberculose que o levaria à morte prematura em 1934, antes de 
completar 38 anos. Apesar disso, sua produção escrita nesses poucos anos de vida foi intensa. 

Vygotsky criou um laboratório de Psicologia na Escola de Formação de Professores de 
Gomel e participou da criação do Instituto de Deficiências, em Moscou. Paralelamente à sua vida 
profissional propriamente dita, Vygotsky mantinha intensa vida intelectual, fazendo parte de 

Objetivos de Aprendizagem: Conceituar mediação. Estabelecer a relação entre 
aprendizagem e desenvolvimento. Compreender o conceito de zona de 
desenvolvimento proximal. Analisar a relação entre pensamento e linguagem; 
Relacionar a fala e o uso de instrumentos;  Destacar a interação social em contextos 
de aprendizagem; Analisar o papel do professor na educação infantil. 
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vários grupos de estudo, fundando uma editora e uma revista literária, coordenando o setor de 
teatro do Departamento de Educação de Gomel e editando a seção de teatro do jornal local. 

O enorme volume de sua produção intelectual marcou, de certa forma, o estilo de seus 
textos escritos, que são definidos por alguns estudiosos como sendo textos densos, cheios de 
ideias, numa mistura de reflexões filosóficas, imagens literárias, proposições gerais e dados de 
pesquisa que exemplificaram essas proposições gerais. 

Devido a sua enfermidade, muitos dos textos de Vygotsky não foram originalmente 
produzidos na forma escrita; foram criados oralmente e ditados à outra pessoa que os copiava, 
ou anotados taquigraficamente durante suas aulas ou conferências (OLIVEIRA, 1993, p. 21). 

Em 1905, ocorre a revolução popular contra o Czar Nicolau II1 (conflito do povo) e 
acentua-se a crise social na Rússia, uma sociedade cheia de problemas, onde havia claros 
sintomas de descontentamento em amplas camadas da população, por ocasião da passagem 
de uma economia feudal decadente para uma economia capitalista em plena expansão. Essa 
transição provocava crises constantes. A Revolução de 1905 revelou que amplas camadas da 
sociedade russa detestavam os regimes czaristas. No dia 9 de janeiro, os desarmados e 
pacíficos manifestantes foram atacados pela guarda do palácio quando estes mesmos 
manifestantes apenas pretendiam entregar uma petição ao Czar Nicolau II, solicitando melhores 
condições de vida. Neste sentido, essa revolução foi chamada de Ensaio Geral (preparação para 
a Revolução Russa). Porém, só em 1917 ocorre de fato a Revolução Russa. 

Também em 1917, Vygotsky forma-se em Direito na Universidade de Moscou. Na 
Revolução Russa é criado o conselho dos comissários do povo, presidido por Lênin. É importante 
dizer neste momento que a Revolução Russa influenciou sobremaneira a obra de Vygotsky, uma 
vez que sua experiência filosófico-política se baseou na participação em projetos de construção 
de uma nova sociedade em seu país. 

O pano de fundo da formação intelectual de Vygotsky foi a Primeira Guerra Mundial, que 
teve consequências profundas para o regime czarista. O Czarismo tinha como uma das bases 
de sustentação o exército. Eram as tropas uma força usada para reprimir manifestações 
populares. Com a guerra, o exército sofreu milhares de baixas, soldados foram mortos, feridos e 
aprisionados ou desertaram. Isso obrigou o governo a recrutar novos soldados. Estes provinham 
dos campos e das fábricas; eram camponeses e operários que não apoiavam o governo. Não 
estavam interessados em defender o Czar Nicolau II, não sendo surpresa o comportamento que 
muitos regimentos e tropas assumiram quando a Revolução explodiu – soldados aliaram-se aos 
revolucionários. A guerra foi um desastre para o governo czarista, as derrotas sucederam em 
combates terrestres e navais, as perdas foram grandes, tanto humanas, quanto materiais. O 
aumento da exploração de camponeses e de operários provocou maior número de revoltas no 
campo e nas cidades. 

Mesmo assim, de 1917 a 1923, Vygotsky vive em Gomel, lecionando Literatura e 
Psicologia e em 1918, abre com o amigo Semyon Dobkim e o primo David Vygotsky, uma 
pequena editora de obras de literatura (fechada pouco tempo depois, devido a uma crise de 
fornecimento de papel na Rússia). 

Em 1922, após o final da Primeira Grande Guerra, Stalin é nomeado secretário-geral do 
Partido Comunista, constituindo a URSS (União das Repúblicas Socialistas Soviéticas) e 
centralizando o poder. 

Em 1924, Vygotsky faz uma conferência no II Congresso de Psiconeurologia de 
Leningrado, marco importante em sua história profissional. Muda-se para Moscou, a convite de 
Kornilov, para trabalhar no Instituto de Psicologia de Moscou. Nesse mesmo ano morre Lênin e 
Stalin assume o poder. 
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Ainda em 1925 começa a organizar o Laboratório de Psicologia para Crianças Deficientes 
(transformado em 1929 no Instituto de Estudos das Deficiências e, após sua morte, no Instituto 
Científico de Pesquisa sobre Deficiências da Academia de Ciências Pedagógicas). 

 Em 1928, ocorre o processo de modernização da URSS: industrialização, reforma 
agrária, alfabetização, efetivado por Stalin, que governou a URSS de 1928 a 1953, não admitindo 
oposição ao seu governo, caracterizando, portanto, o regime fascista, onde elementos que 
discordassem de sua atuação política passavam a ser tratados como inimigos. Esse foi o tipo de 
governo que passou a existir na URSS a partir da posse de Stalin, um homem inflexível, firme 
em suas ideias e duro em suas atitudes. 

Em 1929, dá-se início a ditadura stalinista. Em 1934, Vygotsky morre de tuberculose, em 
11 de junho, aos 37 anos de idade, ano em que ocorre a publicação do livro Pensamento e 
linguagem, na URSS. 

A preocupação de Vygotsky com a Educação possuía motivos políticos, levando em 
consideração seu compromisso revolucionário. Ele pretendia que, por meio da Educação, 
pudesse acelerar o desenvolvimento da Rússia. 

Segundo Maciel (2000, p. 63), desde o início da vida profissional, Vygotsky foi incitado à 
procura de uma verdade. O desenvolvimento de uma nova ciência do homem foi muito mais do 
que uma meta profissional, ele se entregou à construção do conhecimento psicológico como se 
fosse uma causa. Essa devoção, quase religiosa, permitiu que ele convivesse com massacres, 
a guerra da Rússia contra a Alemanha e a Áustria, pressões político-partidárias, críticas 
acadêmicas, ataques recorrentes da tuberculose, avisos médicos da sua morte iminente, os 
trabalhos forçados da sobrevivência, a indiferença do mundo exterior; é essa devoção que 
explica que, apesar de toda a precariedade de sua vida, ainda pudesse desenvolver um trabalho 
científico criativo. 

Além disso, se queremos compreender a obra de Vygotsky, precisamos lembrar que seu 
pensamento político e suas ações literárias têm origem na ideologia marxista, ou seja, 
precisamos compreender que assim como para Marx, para Vygotsky as mudanças produzidas 
na sociedade e na vida material interferiam diretamente na natureza humana, pois considerava 
o homem um ser histórico, construído a partir de suas relações com o mundo natural e social, e 
neste sentido, o sujeito social se constrói com base no movimento de internalização da cultura, 
numa perspectiva histórica, ampliando a compreensão dos mecanismos pelos quais a cultura se 
apropria dos sujeitos e como os sujeitos se apropriam dela. 

Segundo Turnbull (2001, p. 133), Marx considerava como mais importante conflito da 
sociedade moderna aquele entre a burguesia (patrões) e o proletariado (trabalhadores). Esse 
conflito seria finalmente resolvido por uma vitória do proletariado em uma revolução social, 
seguida pela ditadura do proletariado e, finalmente, a dissolução de todas as formas de controle 
social e a emergência de uma sociedade realmente livre e justa. 

Para Maciel (2000, p. 76-77), Vygotsky pensava que o homem deveria enfrentar as 
desarmonias interiores, a dificuldade de viver e conviver, sobretudo “escutando a vida”. Em uma 
carta a Levina (discípulo e colaborador, em 16 de julho de 1931), Vygotsky chama a atenção 
para a necessidade de encontrar um significado para a vida. Diz ele: 

A principal coisa, sempre e agora, parece-me, é não identificar a vida com sua expressão 
exterior, e isso é tudo. Depois, escutando a vida (esta é a virtude mais importante, uma atitude 
relativamente passiva no começo), você encontrará a si mesmo... Claro que não  se pode viver 
sem dar espiritualmente um sentido a vida. Sem a filosofia (a sua própria filosofia pessoal) pode 
haver niilismo2, cinismo, suicídio, mas não [há] vida. Mas tem sua filosofia, é claro. 
Aparentemente, você tem que amadurecê-la em si mesmo, dar-lhe espaço dentro de você, 
porque ele conserva a vida em nós. Depois há a arte, para mim, poemas, para outros, música. 
Depois há o trabalho. Quantas coisas podem incitar uma pessoa à procura da verdade. Quanta 
luz interior, calor e apoio existe na busca em si! E, então há   o mais importante, a própria vida, 
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o céu, o sol, amor, pessoas, sofrimento. Isto não são simplesmente palavras, isto existe. É real. 
(VEER; VALSINERR, 1996, p. 29). 

Refletindo sobre a teoria de Vygotsky, percebemos que o autor esteve sempre à procura 
de algo mais, no sentido de compreender o homem e a interação da cultura existente no ser 
social. 

Esta busca pelo esclarecimento do modo como os sujeitos humanos se apropriam de 
suas culturas continua a ser um objeto de estudo fundamental para os nossos dias, conferindo 
ainda mais atualidade às ideias de Vygotsky. 

 

 A teoria sócio-histórico-cultural da aprendizagem 

Vygotsky, em sua abordagem sociointeracionista, entende e apresenta o homem em 
relação ao conhecimento, como o indivíduo que se desenvolve a partir do meio físico e 
socialmente. Para ele, os processos mentais não são inatos, mas  se originam entre indivíduos 
humanos e se desenvolvem ao longo do processo de internalização de formas culturais de 
comportamentos e não de reações automáticas, ações reflexas e associações simples que ele 
afirma serem de origem biológica. 

Diferentemente de Piaget, ele afirma que as características tipicamente humanas não 
estão presentes desde o nascimento, mas resultam da interação do homem com seu meio 
sociocultural. 

Com relação ao cérebro, por exemplo, Vygotsky afirma que é como um “sistema aberto 
de grande plasticidade”, e que sua estrutura e modos de funcionamento são moldados ao longo 
da história à medida do desenvolvimento individual, e pode servir às novas funções sem que 
sejam necessárias transformações no órgão físico. 

Para o desenvolvimento de uma Psicologia que integrasse o ser humano enquanto corpo 
e mente, ser biológico e social, Vygotsky parte de suas considerações de que o sujeito define 
sua constituição na internalização das atividades socialmente enraizadas e historicamente 
desenvolvidas e desenvolve os conceitos a seguir. 

Processos elementares, que são os processos de ordem biológica, como reflexos, reações 
automáticas e associações simples. 

Processos psicológicos superiores, que são os que caracterizam o funcionamento psicológico 
tipicamente humano, regidos pela ação consciente, pelo caráter voluntário da atenção e da 
memória ativa e pelo comportamento intencional. 

Síntese, que se apresenta como um conceito diferenciado em Vygotsky por considerar a 
emergência de algo novo, e não a simples soma ou justaposição de dois elementos. O que surge 
é sempre algo que não estava presente nos elementos iniciais, mas foi tornado possível pela 
interação desses elementos, gerado num processo de transformação. 

Plasticidade, caracterizada por ser a possibilidade de ser moldado a partir da interferência/ação 
de elementos externos, e que conta com       a presença de uma estrutura básica que pode servir 
a novas funções, criadas na história social, sem que o órgão físico seja transformado. Essa 
plasticidade caracteriza o cérebro humano que, segundo Vygotsky, não é um sistema de funções 
fixas e imutáveis, mas que se modifica ao longo da história da espécie e do desenvolvimento 
individual. 

 

O conceito de mediação 
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De acordo com o pensamento difundido por Vygotsky, as funções psicológicas, apesar 
de contarem com um suporte biológico, fundamentam-se nas relações sociais entre o indivíduo 
e o mundo. Assim, a cultura apresenta-se como parte essencial do processo pelo qual passa o 
ser humano para a constituição de sua natureza, transformando-se em um ser sócio-histórico. 

Essa relação do homem com o mundo não é direta, mas mediada por sistemas 
simbólicos, que são os elementos que levam o sujeito à compreensão do mundo que o cerca e 
de si mesmo como parte integrante do corpo social. A presença desses elementos mediadores 
torna as relações do homem com seu meio mais complexas, atuando no seu desenvolvimento. 
Há dois tipos de elementos mediadores: 

o instrumento – objeto social que carrega consigo a função para a qual foi criado e o modo de 
utilização desenvolvido durante a história do trabalho coletivo. A formação da sociedade com 
base no trabalho é um processo que marca o homem como espécie diferenciada, visto que os 
animais não produzem instrumentos com um objetivo específico, não os guardam para uso futuro 
e não preservam sua função como conquista a ser transmitida a outros membros do grupo social. 
O trabalho cria a cultura e a história humanas pela ação transformadora do homem sobre a 
natureza; 

o signo – instrumento da atividade psicológica que age da mesma maneira que o instrumento no 
trabalho. Porém, é orientado para dentro do próprio sujeito e dirige-se ao controle de ações 
psicológicas. O signo auxilia em tarefas que exigem memória ou atenção e representa a 
realidade de maneira a fazer referências a elementos ausentes no tempo e no espaço. Torna a 
ação psicológica mais sofisticada e possibilita um controle maior sobre o comportamento e a 
ação motora. A utilização dessas marcas externas, no entanto, transforma-se em processos 
internos de mediação3 e propicia o desenvolvimento de sistemas simbólicos, estruturas 
complexas e articuladas em que se organizam os signos. 

Este processo é caracterizado como “internalização” e caracteriza-se pela transformação 
do uso de marcas externas para a utilização de signos internos, que são representações mentais 
que substituem os objetos do mundo real. Os signos internalizados mediam a relação do homem 
com o mundo, libertando-o da necessidade de interação concreta com os objetos de seu 
pensamento. 

 

Aprendizagem e desenvolvimento 

Como a busca de Vygotsky, em relação à compreensão da origem e do desenvolvimento 
das funções psicológicas ao longo da história social e individual da espécie humana, tem uma 
atenção maior voltada para a questão do desenvolvimento do indivíduo por interferência do meio 
em que vive, há uma ênfase na importância dos processos de aprendizado. Para ele, o 
aprendizado está intimamente relacionado aos processos de desenvolvimento e constitui um 
aspecto desses processos na organização cultural e, portanto, humana das funções 
psicológicas. 

A aprendizagem pode ser definida como o despertar de processos de desenvolvimento 
no interior do sujeito que não ocorreriam sem o seu contato com o ambiente cultural. 

Como Vygotsky enfatiza o processo sócio-histórico, o aprendizado inclui a 
interdependência entre indivíduos, ou seja, a relação entre aquele que ensina e aquele que 
aprende. Tem um significado mais abrangente porque envolve sempre a interação social e, na 
falta de situações propícias ao aprendizado, o desenvolvimento fica impedido de ocorrer. Deste 
modo, o aprendizado como relação do indivíduo com o ambiente sócio-histórico-cultural de que 
participa desencadeia processos internos de desenvolvimento do indivíduo. 
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A importância do papel do outro social é relevante na visão de Vygotsky na 
medidaemquetrazàtonaumconceitodesuateorianasrelaçõesentredesenvolvimento e 
aprendizado: o conceito de zona de desenvolvimento proximal (ZDP). 

Segundo Maciel (2000, p. 69-70), de diferentes maneiras Vygotsky chamou a 
atençãoparaopermanenteestadodemovimentoemudançadosprocessospsicológicos. Para situar 
a relação aprendizagem e desenvolvimento, propõe a categorização de dois níveis de 
desenvolvimento: o nível real e o nível potencial. Baseado na identificação desses níveis elabora 
o conceito da ZDP. Considera o desenvolvimento real, o nível das funções mentais da criança 
que se estabelece como resultado de ciclos de desenvolvimento já completados. Tudo que a 
criança consegue fazer por si mesma de uma maneira independente. Chama a atenção de que 
quando se avalia a idade mental de uma criança usando testes psicológicos, está determinando 
o próprio nível de desenvolvimento real. Já o nível de desenvolvimento potencial corresponde 
assim a toda uma área que está em fase de amadurecimento, corresponde a uma série de 
processos que estão para ser atualizados na história do desenvolvimento da criança. 

Diante disso, caracteriza a zona de desenvolvimento proximal como 

[...] a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar através da 
solução independente de problemas, e o nível de desenvolvimento potencial, determinado 
através da solução de problemas sob a orientação de um adulto ou colaboração com 
companheiros mais capazes. (VYGOTSKY, 1994 apud Maciel, 2000, p. 70). 

A zona de desenvolvimento proximal é constituída pelo conjunto de funções que 
amadureceram e que ainda estão em fase embrionária. Em diferentes momentos, Vygotsky 
ressalta que o aprendizado é construído nas relações sociais. O contato com a realidade, com 
os instrumentos, com o trabalho, em especial com outras pessoas, é fundamental na construção 
do conhecimento e do sujeito psicológico. 

De acordo com Vygotsky, para compreender adequadamente o desenvolvimento deve-
se considerar não apenas o nível de desenvolvimento real da criança, capacidade de realizar 
tarefas de forma independente, mas também o nível de desenvolvimento potencial, isto é, sua 
capacidade de desempenhar tarefas com a ajuda de adultos ou de companheiros mais capazes 
(OLIVEIRA, 1993, p. 59). 

 Entendemos então que é a partir da existência desses dois níveis    de desenvolvimento 
– real e potencial, que Vygotsky define a zona de desenvolvimento proximal. 

O nível de desenvolvimento real refere-se às conquistas que já estão consolidadas na 
criança/adulto, o que já aprendeu e domina; indica os processos mentais que já se 
estabeleceram, representando as funções já amadurecidas. 

O nível de desenvolvimento potencial refere-se o que a criança/adulto é capaz de fazer 
mediante a ajuda de outra pessoa (adulto ou outra criança). Para Vygotsky, esse nível é bem 
mais indicativo do desenvolvimento mental do que aquilo que ela consegue fazer sozinha. 

O nível de desenvolvimento proximal, por sua vez, é a distância entre o nível de 
desenvolvimento real, que costuma determinar através de solução, independente de problemas, 
e o nível de seu desenvolvimento potencial, determinado através da solução de problemas sob 
a orientação de um adulto ou em colaboração       de companheiros mais capazes. Assim, a ZDP 
é um domínio em constante transformação, uma vez que a criança que faz algo com a ajuda de 
alguém hoje, poderá, em pouco tempo, estar realizando sozinha a mesma tarefa. 

Concluímos então, que para Vygotsky, o fundamento do funcionamento psicológico 
tipicamente humano é social e, portanto, histórico; ou seja, todos   os elementos do ambiente 
humano são carregados de significado cultural, constituindo-se em elementos mediadores na 
relação entre homem e o mundo (OLIVEIRA, 1993, p. 40). 
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A teoria sócio-histórico-cultural no espaço escolar 

Neste sentido, é interessante refletirmos sobre a relevância do conceito de zona de 
desenvolvimento proximal para a área da educação, na medida em que, em interação com outras 
pessoas, a criança é capaz de colocar em movimento vários processos de internalização e 
desenvolvimento que, sem a ajuda externa, seriam impossíveis de ocorrer. 

Para Rego (2002, p. 71),  

o desenvolvimento pleno do ser humano depende do aprendizado que realiza num determinado 
grupo cultural, a partir da interação com outros indivíduos da sua espécie. Isto quer dizer, por 
exemplo, um indivíduo criado numa tribo indígena, que desconheça o sistema da escrita e não 
tem nenhum tipo de contato com um ambiente letrado, não se alfabetizará. O mesmo ocorre com 
a aquisição da fala. A criança só aprenderá a falar se pertencer a uma comunidade de falantes, 
ou seja, as condições orgânicas (possuir o aparelho fonador), embora necessárias, não são 
suficientes para que o indivíduo adquira a linguagem. 

Assim, ao trabalhar com o meio cultural e com a relação entre os indivíduos para a 
definição do percurso do desenvolvimento humano, Vygotsky não propõe uma pedagogia 
autoritária. Pelo contrário, trabalha constantemente com os conceitos de reconstrução e 
reelaboração por parte do indivíduo do conteúdo culturalmente construído e transmitido na 
interação social com grupo que integra. 

 A constante recriação da cultura faz parte do processo histórico das sociedades 
humanas e auxilia na construção da subjetividade e da consciência individual de cada um dos 
seus membros, de modo que, na escola, a interação entre os alunos também provoca 
mudanças/transformações no desenvolvimento das crianças. 

As funções psicológicas superiores são construídas no espaço escolar, na combinação 
das características biológicas, do nível real de desenvolvimento da criança e do seu nível 
potencial, mas, principalmente, nas relações que a criança estabelece e que são, por sua vez, 
mediadas por instrumentos e símbolos, com o auxílio da intervenção por parte de educadores e 
de amigos na interação social. 

O aprendizado torna-se um processo essencial na construção do ser humano como 
espécie diferenciada e do seu desenvolvimento, pois envolve a interferência do outro social para 
a reconstrução da experiência individual e dos significados que a compõem. Deste modo, a 
escola teria então como função o desenvolvimento de aberturas para a construção de zonas de 
desenvolvimento proximal da criança, na qual a intervenção do educador é um processo 
pedagógico que objetiva o alcance de avanços que não ocorreriam espontaneamente. 

 

A importância do estudo das ideias de Vygotsky 

Compreendemos que o aprendizado de modo geral e o aprendizado escolar em particular 
não só possibilitam como orientam e estimulam o processo de desenvolvimento. Um processo 
que envolve, ao mesmo tempo, quem ensina e quem aprende não se refere somente a situações 
em que existe um educador fisicamente presente, pois, como nos aponta Oliveira (1993, p. 40), 
a interação social pode manifestar-se por meio de objetos, eventos, situações, modos da 
organização do real e na própria linguagem. 

Segundo Maciel (2001, p. 66), Vygotsky destaca o lugar das interações sociais como 
“espaço privilegiado de construção de sentidos e, portanto, da linguagem como criação do 
sujeito. Considera o pensamento e a linguagem a chave para a compreensão da natureza da 
consciência humana”. 
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A linguagem, segundo Vygotsky, abre caminhos para a zona de desenvolvimento 
proximal, isto é, ajuda a criança a avançar de um nível de desenvolvimento real para uma área 
de potencialidades por meio da mediação realizada pelo outro. Dessa forma, podemos dizer que 
Vygotsky tem como um de seus pressupostos básicos a ideia de que o ser humano constitui-se 
como tal na sua relação com o outro social, onde a cultura torna-se parte da natureza humana 
num processo histórico que, ao longo do desenvolvimento da espécie e do indivíduo, molda o 
funcionamento psicológico do homem (OLIVEIRA, 1993, p. 24). 

Para Maciel (2001, p. 67), cada palavra, antes de tudo, é uma reflexão generalizada da 
realidade. A autora observa que a relação entre o pensamento    e a palavra é um processo vivo, 
no qual a palavra confere vida ao pensamento e desenvolve significados e sentidos, uma vez 
que o mundo é percebido além dos objetos reais, constituindo-se em sentido e significado, o que 
nos possibilita, a partir da linguagem, interpretar e criar realidades. 

É por meio das relações com o outro e com o mundo que a criança aprende a ler esse 
mundo e a internalizá-lo. As diversas leituras do mundo que vão sendo feitas são produções de 
sentidos e eles não nascem do nada. Eles são criados, se fundam socialmente e são construídos 
em confronto com as relações sócio- historicamente determinados (SECRETARIA MUNICIPAL, 
1996, p. 66-67). 

A linguagem é assim considerada o sistema simbólico básico dos grupos humanos e 
constitui uma representação da realidade (fornecida pelo grupo cultural em que o indivíduo se 
desenvolve) como forma de organização e percepção do real. Os sistemas de representação 
constituem uma espécie de filtro pelo qual o ser humano vê o mundo e opera sobre ele. 

A cultura, por sua vez, se presentifica em um espaço de constante movimento de 
recriação e reinterpretação de informações, conceitos e significados. Em sua formação social, o 
homem é um ser ativo que interage com o mundo cultural na criação de seu mundo subjetivo. 
Ao longo de seu desenvolvimento, o indivíduo toma posse das formas de comportamento 
fornecidas pela cultura e passa por um processo em que as atividades externas são 
transformadas em atividades internas. 

 

A relação pensamento–linguagem 

Vygotsky distingue duas funções da linguagem: a de intercâmbio social, na qual o impulso 
criado pela necessidade de comunicação faz com que o homem crie e utilize sistemas de 
linguagem. Inicialmente, o bebê se manifesta apenas para demonstrar estados gerais como 
desconforto ou prazer, mas, à medida que o indivíduo cresce, a comunicação se torna mais 
sofisticada e são utilizados signos aprendidos e compartilhados com o grupo social do qual faz 
parte. Essa tradução da complexidade da experiência humana em signos gera a segunda função 
da linguagem, denominada por Vygotsky como pensamento generalizante, que é   a 
simplificação/generalização da experiência individual para a sua tradução em signos 
compartilhados pelo grupo social ao qual pertence o indivíduo. 

Nesse processo, o real é ordenado e classificado de acordo com os grupos de ocorrências 
que se assemelham e que são agrupados sob uma mesma categoria conceitual. O trabalho, 
como atividade coletiva de ação sobre a natureza, implica planejamento e faz com que os 
indivíduos, para se organizarem coletivamente, criem um sistema de comunicação que permita 
a troca de informações específicas e a partilha de significados comuns ao projeto coletivo. 

O significado, segundo Vygotsky, é um fenômeno que pertence à palavra, pois é seu 
constituinte, e também ao pensamento humano, compondo cada palavra uma generalização ou 
um conceito. É construído ao longo da história e com base nas relações dos homens com o 
mundo físico e social e, por isso, está em constante transformação. Os significados não são 
estáticos porque acompanham, além do desenvolvimento da língua, sofrendo modificações e 
ajustes por parte do grupo social, o desenvolvimento humano em sua aquisição. Então, 
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conhecimento linguístico e conhecimento sobre o mundo crescem a partir da experiência pessoal 
de cada indivíduo. 

Porém, os significados continuam sendo transformados durante todo o desenvolvimento 
dos seres humanos e ganham diferentes formas na educação formal do indivíduo. No processo 
escolar, o educador interfere diretamente na formação de conceitos e na transformação dos 
significados a partir de definições e referências mediadas pelo conhecimento já consolidado na 
cultura. Há um outro aspecto do significado na cultura, que Vygotsky divide em dois 
componentes: o significado propriamente dito, que se refere às relações objetivas formadas no 
processo de desenvolvimento da palavra e que consiste em seu núcleo básico de compreensão, 
compartilhado por  todas as  pessoas  que o utilizam; e o sentido, que se refere ao significado 
para cada indivíduo, relacionado ao contexto em que está inserido no uso da palavra e de suas 
vivências afetivas. Isto é, o sentido da palavra constitui-se a partir da combinação de seu 
significado objetivo com o contexto de uso e os motivos afetivos e pessoais de seus usuários. 

Vygotsky considera assim, que o processo de desenvolvimento de pensamento e 
linguagem ocorre de maneira análoga ao das outras funções psicológicas. Como o movimento é 
sempre da atividade social para a individualizada, a criança, ao utilizar primeiramente a fala 
socializada, visando a comunicação, passa a ser capaz de utilizar a linguagem como instrumento 
de pensamento, e desenvolve o que Vygotsky chama de discurso interior, que é uma forma 
interna de linguagem dirigida ao próprio sujeito. 

No entanto, ocorre um fenômeno que media a relação entre discurso socializado e 
interior, denominado fala egocêntrica, que é caracterizado pela presença de monólogos que a 
criança cria na ausência de um interlocutor. A   fala egocêntrica tem, inicialmente, uma função 
pessoal ligada às necessidades do pensamento, como auxílio no planejamento de sequências a 
serem seguidas   e na solução de problemas. Depois disso, a linguagem passa a ser utilizada 
como instrumento interno de pensamento, num processo gradual que a leva ao desenvolvimento 
do discurso interior, mas permanecendo ainda na fala socializada, externa. Vygotsky discute 
ainda, o papel de sua concepção de significado da palavra na comunicação humana e a função 
da inter-relação intelecto–afeto. Segundo ele, a separação desses dois aspectos como objetos 
de estudo, constitui uma das principais deficiências da psicologia tradicional, já que com isso, o 
processo de pensamento apareceria como um fluxo autônomo, segregado dos fatores afetivos 
como as necessidades e interesses, inclinações e impulsos, e analisa essa inter-relação como 
unidade. 

Haveria, segundo Vygotsky, a evidência de uma fase pré-verbal de pensamento na 
infância, e de estágios no desenvolvimento da fala independentes do pensamento cujas 
manifestações seriam o balbucio, o choro e as primeiras palavras. Em um determinado momento, 
em torno dos dois anos de idade, as curvas de desenvolvimento do pensamento e da fala, até 
então separadas, se encontram para iniciar uma nova forma de comportamento. 

Esse instante, em que a fala começa a servir ao intelecto, e os pensamentos começam a 
ser falados, é sinalizado por dois fenômenos:  a curiosidade súbita    e ativa da criança sobre as 
palavras e o aumento rápido em seu vocabulário.      A criança parece, então, ter descoberto a 
função simbólica das palavras. Esse processo se dá de forma gradual, e a criança aprende a 
estrutura objeto-palavra antes da estrutura simbólica interna. 

Vygotsky analisa então, a evolução do significado, ou seja, o processo pelo qual o 
pensamento chega a ter existência por meio de palavras, e distingue dois planos na fala: um 
interno (significativo, semântico) e um externo (fonético). Ambos formam uma unidade complexa 
e não-homogênea, com movimentos independentes. No aspecto fonético, o caminho procede da 
parte para o todo, começando por uma palavra, passando posteriormente a combinações cada 
vez mais amplas. No campo semântico, o processo se dá inversamente, a criança parte de um 
complexo significativo, para o domínio de unidades semânticas separadas, o significado das 
palavras passando a dividir seu pensamento, anteriormente indiferenciado, nessas unidades. 
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Outro aspecto observado em relação aos dois planos da fala, é o de haver uma 
interdependência entre aspectos semânticos e gramaticais da linguagem.  A gramática estaria 
por trás da palavra, e a emissão verbal mais simples seria na verdade, não uma correspondência 
rígida entre som e significado, mas sim, um processo.  

As expressões verbais se desenvolvem gradualmente, e o processo de transição do 
significado para o som é complexo. Inicialmente, a criança utiliza as palavras sem consciência 
da distinção entre formas verbais e significados. Com o desenvolvimento, a criança começa a 
diferenciar os planos semântico e vocal. 

Para Vygotsky, portanto, a direção do desenvolvimento do pensamento não é do 
individual para o social, mas do social para o individual. A fala egocêntrica é então uma etapa 
intermediária, elo genético altamente relevante, anterior ao desenvolvimento da fala interna, que 
se processa por uma acumulação lenta     de mudanças funcionais e estruturais da fala externa, 
e da diferenciação das funções social e egocêntrica da fala. Por essa ocasião, as estruturas da 
fala da criança se tornam estruturas básicas de seu pensamento. Ocorre então um salto, 
mudando a natureza da fala e do intelecto, que passa da esfera do biológico para o sociocultural. 
Vygotsky considera, portanto, que o pensamento verbal não é uma forma de comportamento 
inato, mas sim algo determinado por um processo histórico-cultural. 

 

A fala e o uso de instrumentos 

O estudo do uso de instrumentos isolados do uso de signos é habitual nas pesquisas a 
respeito da história natural do intelecto prático e nos estudos do desenvolvimento dos processos 
simbólicos na criança. Os psicólogos preferiram estudar o desenvolvimento do uso de signos 
como um exemplo de intelecto puro, e não como o produto da história do desenvolvimento da 
criança. Como afirmava W. Stern, o reconhecimento do fato de que esses signos verbais têm 
significado constitui “a maior descoberta da vida da criança”, atribuindo o uso desses signos à 
descoberta espontânea. 

Um exame detalhado do desenvolvimento da fala e de outras formas de uso de signos 
era considerado desnecessário. Em vez disso, tem-se admitido que a mente da criança contém 
todos os estágios do futuro desenvolvimento intelectual; eles existem já na sua forma completa, 
esperando o momento adequado para emergir. Mesmo quando o uso de instrumentos e a fala 
estavam intimamente ligados, eles eram estudados como processos separados e pertencentes 
a duas classes completamente diferentes de fenômenos. 

Embora a inteligência prática e o uso de signos possam operar independentemente em 
crianças pequenas, a unidade dialética desses sistemas no adulto constitui a verdadeira 
essência no comportamento humano complexo. Para Vygotsky, a atividade simbólica tem uma 
função organizadora específica que invade o processo do uso de instrumento e produz formas 
fundamentalmente novas de comportamento. 

O momento de maior significado no curso do desenvolvimento intelectual, que dá origem 
às formas puramente humanas de inteligência prática e abstrata, acontece quando a fala e a 
atividade prática, então duas linhas completamente independentes de desenvolvimento, 
convergem. Assim que a fala e o uso de símbolos são incorporados a qualquer ação, esta se 
transforma e se organiza dentro de linhas inteiramente novas. Realiza-se, assim, o uso de 
instrumentos especificamente humanos, indo além do uso possível de instrumentos mais 
limitados pelos animais superiores. A criação dessas formas caracteristicamente humanas de 
comportamento produz, mais tarde, o intelecto, e constitui a base do trabalho produtivo: a forma 
especificamente humana de uso de instrumentos. 

Os experimentos realizados por Vygotsky demonstraram dois fatos importantes: 
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A fala da criança é tão importante quanto a ação para atingir um objetivo. As crianças não ficam 
simplesmente falando o que elas estão fazendo; sua fala e ação fazem parte de uma mesma 
função psicológica complexa, dirigida para a solução do problema em questão. 

Quanto mais complexa a ação exigida pela situação e menos direta a solução, maior a 
importância que a fala adquire na operação como um todo. Às vezes, se não for permitido seu 
uso, as crianças pequenas não são capazes de resolver a situação. 

Essas observações nos levam a concluir que as crianças resolvem suas tarefas práticas 
com a ajuda da fala, assim como dos olhos e das mãos. Essa unidade   de percepção, fala e 
ação, que, em última instância provoca a internalização do campo visual, constitui o objeto central 
de qualquer análise da origem das formas caracteristicamente humanas de comportamento. 
Para desenvolver o primeiro desses pontos devemos indagar: o que realmente distingue as 
ações de uma criança que fala das ações de um macaco na solução de problemas práticos? 

A primeira coisa que impressiona é a liberdade incomparavelmente maior das operações 
das crianças, a sua maior independência em relação à estrutura   da situação visual concreta. 
As crianças, com a ajuda da fala, criam mais possibilidades que aquelas que os macacos podem 
realizar com a ação. Em segundo lugar, as operações práticas de uma criança que pode falar 
tornam-se muito menos impulsivas e espontâneas do que as dos macacos. Esses, tipicamente 
realizam uma série de tentativas descontroladas de resolver o problema em questão. 
Diferentemente, a criança que usa a fala divide a atividade em duas partes consecutivas. Por 
meio da fala, ela planeja como solucionar o problema e então executa a solução elaborada por 
uma atividade visível. A manipulação direta é substituída por um processo psicológico complexo 
por meio do qual a motivação interior e as intenções, postergadas no tempo, estimulam o seu 
próprio desenvolvimento e realização. Essa forma nova de estrutura psicológica não existe nos 
macacos. 

A maior mudança na capacidade das crianças para usar a linguagem como instrumento 
para a solução de problemas acontece um pouco mais tarde no seu desenvolvimento, no 
momento em que a fala socializada (que foi previamente utilizada para dirigir-se a um adulto) é 
internalizada. Em vez de apelar para um adulto, as crianças passam a apelar a si mesmas; a 
linguagem passa, assim, a adquirir uma função intrapessoal além do seu uso interpessoal. A 
relação entre fala e ação é dinâmica no decorrer do desenvolvimento das crianças. 

Num primeiro estágio a fala acompanha as ações e reflete as vicissitudes do processo de 
solução do problema de uma forma dispersa e caótica. Num estágio posterior, a fala desloca-se 
cada vez mais em direção ao início desse processo, de modo a, com o tempo, preceder a ação. 
Concebe-se assim, a atividade intelectual verbal como uma série de estágios nos quais as 
funções emocionais   e comunicativas da fala são ampliadas pelo acréscimo da função 
planejadora. Essa estrutura humana complexa é o produto de um processo de desenvolvimento 
profundamente enraizado nas ligações entre história individual e história social. 

 

Interação entre aprendizado e desenvolvimento 

Essencialmente, encontramos três grandes posições teóricas na relação entre 
desenvolvimento e aprendizagem. 

A primeira diz respeito à independência do processo de desenvolvimento e do processo 
de aprendizagem. A aprendizagem é um processo puramente exterior, paralelo de certa forma 
ao processo de desenvolvimento da criança, mas que não participa ativamente neste e não o 
modifica absolutamente; utiliza os resultados do desenvolvimento, em vez de se adiantar ao seu 
curso e de mudar sua direção. 

Um exemplo típico dessa teoria é a concepção de Piaget, que estuda o desenvolvimento 
do pensamento da criança de forma completamente independente do processo de 
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aprendizagem. Essa teoria chega a postular uma nítida separação de ambos os processos no 
tempo. O desenvolvimento deve atingir uma etapa com a maturação de determinadas funções, 
antes de a escola fazer a criança adquirir determinados conhecimentos e hábitos; ou seja, o 
curso do desenvolvimento precede sempre o da aprendizagem, que é encarada como uma 
superestrutura do desenvolvimento, e essencialmente não existem intercâmbios entre os dois 
momentos. A segunda categoria de teorias diz que a aprendizagem é desenvolvimento. Atribui 
à aprendizagem um valor de primeiro plano no desenvolvimento da criança, tornando as leis do 
desenvolvimento como leis naturais. 

Essa teoria considera que existe um desenvolvimento paralelo entre esses dois 
processos, de modo que cada etapa da aprendizagem corresponde a uma etapa do 
desenvolvimento. O seu principal fundamento é a simultaneidade, a sincronia entre os dois 
processos. O terceiro grupo de teorias tenta conciliar os extremos dos dois primeiros pontos de 
vista: o processo de desenvolvimento é um processo independente do da aprendizagem, mas 
por outro lado essa mesma aprendizagem considera-se coincidente com o desenvolvimento. 

 

O papel do professor no desenvolvimento do pensamento e da linguagem 

De acordo com a teoria de Vygotsky, o domínio da linguagem (oral e escrita) é 
fundamental para o desenvolvimento cultural do aluno, evidenciando sua presença no mundo e 
a possibilidade de intervir no seu ambiente. 

Por esse motivo, o professor deve acompanhar o modo pelo qual a criança internaliza o 
conhecimento externo e como o aprendizado escolar incita as relações internas dos processos 
intelectuais. Assim, ele assume um papel de intermediação no processo de aprendizagem do 
aluno e o ajuda a construir seu conhecimento. Também é igualmente importante atentar para o 
meio cultural no qual os alunos estão inseridos, uma vez que os mesmos podem apresentar 
rendimentos desiguais do nível de habilidades e conhecimentos. 

Com isso, chamamos a atenção dos educadores para que, antes de iniciar processos de 
aprendizagem tentem conhecer o universo sociocultural e vocabular de seus alunos, percebendo 
se estão aptos a compreender a linguagem que será utilizada em sala de aula. 

 

 

 

Para saber mais... 

Uma boa sugestão de aprofundamento do tema é o livro de Vygotsky: A construção do 
pensamento e da linguagem. (São Paulo: Martins Fontes, 2000). 

  

 

Atividade Individual 

 

Em grupos, escolham palavras com diferentes significados regionais (como aipim, por exemplo) 
e discuta a importância da linguagem para a aquisição de conhecimentos escolares específicos. 
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Aula 8 – A teoria da Afetividade e Aprendizagem 

 

  

 

 

  

Para compreender o assunto, sugerimos a leitura do texto A teoria de Henri Wallon. In: Bessa, 

Valéria da Hora. Teorias da Aprendizagem. Curitiba: IESDE Brasil S.A., 2008. (204 p). Disponível 

em http://files.psicologandoja.webnode.com.br/200000064-e4114e50b2/teorias_da_aprendizagem_online.pdf 

 

Aprofundando o assunto 

A TEORIA DE HENRI WALLON 

 

   O caráter altamente contagioso da emoção vem do fato de que ela é visível, abre-se 
para o exterior através de modificações na mímica e na expressão facial. [...] A emoção esculpe 
o corpo, imprime-lhe forma e consistência.  

Dantas 

 

Histórico de Wallon 

Henri Wallon nasceu em Paris, França, em 1879. Graduou-se em Medicina e Psicologia 
e também em Filosofia. Atuou como médico na Primeira Guerra Mundial (1914-1918), ajudando 
a cuidar de pessoas com distúrbios psiquiátricos. Em 1925, criou um laboratório de psicologia 
biológica da criança. Quatro anos mais tarde, tornou-se professor da Universidade Sorbone e 
vice-presidente do Grupo Francês de Educação Nova – instituição que ajudou a revolucionar o 
sistema de ensino daquele país, da qual foi presidente de 1946 até morrer, também em Paris, 
em 1962, aos 83 anos. 

Ao longo de toda a vida, dedicou-se a conhecer a infância e os caminhos da inteligência 
nas crianças. 

Militante de esquerda, participou das forças de resistência contra  Adolf  Hitler e foi 
perseguido pela Gestapo (a polícia política nazista) durante a Segunda Guerra (1939-1945). Em 
1947, propôs mudanças estruturais no sistema educacional francês. Coordenou o projeto 
Reforma do Ensino, conhecido como Langevin-Wallon – conjunto de propostas equivalentes à 

Objetivos de Aprendizagem: Discutir a relação entre o afeto e a construção do 
conhecimento em Wallon. Relacionar os estágios da psicogenética walloniana com 
aprendizagem infantil. Definir o afeto no processo de aprendizagem. Analisar a 
relação professor–aluno na sala de aula e os aspectos cognoscitivos da interação, 
bem como os aspectos socioemocionais.  



 

 

FACULDADE DE SUZANO 

73 
Rua José Correa Gonçalves, 57 - Centro - Suzano / SP CEP: 08675-130 

Fone: (11) 4746-7300 • unisuz.edu.br 

 

nossa Lei de Diretrizes e Bases. Nele, por exemplo, está escrito que nenhum aluno deve ser 
reprovado numa avaliação escolar. 

Em 1948, lançou a revista Enfance, que serviria de plataforma de novas ideias no mundo 
da Educação, que rapidamente se transformou numa espécie de bíblia para pesquisadores e 
professores. 

De acordo com Galvão (2003, p. 15), Wallon foi um homem que procurou unir a ação 
social à atividade científica. Sua vida foi marcada por intensa participação no que acontecia em 
sua época. 

Marxista, não pelo sistema de governo, mas pela corrente filosófica, dizia que é preciso 
separar o plano político do científico. Segundo Zazzo (1983 apud GALVÃO, 1995, p. 20), o termo 
marxismo faz hoje pensar num sistema de governo, numa interpretação da História, num dogma. 
Isto tudo está inteiramente fora do pensamento de Wallon. De Marx, ele ficou com o ideal de 
libertação e, no plano científico, conservou do marxismo não o ensino de um dogma e sim um 
método de análise. 

 Wallon também tinha grande relação com as artes. Ele faz uma relação entre a atividade 
do cientista e a do artista. Ainda segundo Zazzo (1968, apud GALVÃO, 1995, p. 20), há um 
grande parentesco entre o artista e o cientista. O cientista tem necessidade de mais imaginação 
do que costuma supor. Ele precisa remanejar a realidade para compreendê-la. O artista precisa 
desarticulá-la para reafirmá-la a sua maneira. 

De acordo com Galvão (2003, p. 23), ao longo da carreira, Wallon foi se aproximando 
cada vez mais da Educação. Achava que entre Psicologia e Pedagogia deveria haver uma 
relação de mútua reciprocidade. A Pedagogia ofereceria campo de observação e investigação à 
Psicologia, uma vez que esta, na construção de conhecimentos sobre o processo de 
desenvolvimento infantil, aprimoraria a prática pedagógica. 

Henri Wallon define o ser humano como uma pessoa geneticamente social, dizendo:  

 

 

 Wallon procurou compreender o desenvolvimento infantil por meio das relações 
estabelecidas entre a criança e seu ambiente, vendo a pessoa como um ser total, tanto em sua 
individualidade como na relação com os outros. Sendo assim, ele não propôs um sistema que 
aconteça por etapas de evolução psíquica, organizado e linear, desenvolveu sua teoria na 
compreensão dos objetivos da criança e os meios que ela usa para realizá-los, investigando cada 
uma de suas manifestações dentro de suas possibilidades. 

 Wallon propõe o estudo integrado do desenvolvimento, que abarca toda a atividade 
infantil – afetividade, motricidade, inteligência – podendo assim definir seu projeto teórico como 
a elaboração de uma psicogênese da pessoa total. 

 Segundo Henri, para a compreensão do desenvolvimento infantil não bastam os dados 
fornecidos pela psicologia genética. É preciso recorrer a dados provenientes de outros campos 
de conhecimento como a neurologia, psicopatologia, antropologia e a psicologia infantil, campos 
estes de comparação, privilegiados por ele.  
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Portanto, para ele, o desenvolvimento se dá de forma descontínua, marcado por 
retrocessos e rupturas. A cada estágio de desenvolvimento infantil há uma reformulação e não 
simplesmente uma adição ou uma reorganização dos estágios anteriores, ocorrendo uma 
interação entre ambiente e sujeito.   

  

Afeto e construção do conhecimento em Wallon 

Para Wallon, o desenvolvimento não começa cognitivamente. A atividade da criança está, 
a princípio, voltada para a sensibilidade interna (afetiva), que abrange o primeiro ano de vida. A 
afetividade designará os processos psíquicos que acompanham as manifestações orgânicas da 
emoção, que depois irá se juntar à sensibilidade externa, ou seja, elementos do mundo exterior, 
para aí caracterizar o aspecto cognitivo do desenvolvimento.  

Não se trata de um processo linear, no qual o aspecto cognitivo pegará o lugar do afetivo. 
Há a indicação de conflito e oposição permanente entre eles, alternando-se em fases centrípetas, 
ou seja, voltadas para si mesmas e centrífugas, de interesse pelo mundo humano ou físico. A 
elaboração do objetivo se faz pelo subjetivo e vice-versa.  

Quando nasce, a criança é um ser centrípeto, isto é, ocupado consigo mesmo e pouco 
ou nada reage aos objetos do mundo físico. Suas reações se voltarão ao mundo humano, 
principalmente para o adulto mais próximo a ela, a mãe, na maioria dos casos.  

No período pós-nascimento, as sensações internas de desconforto aparecem por meio 
de movimentos reflexos, sendo que quando ainda estava no útero materno, todas as 
necessidades posturais ou alimentares eram satisfeitas automaticamente. 

Todas as respostas do meio ligadas às manifestações do bebê estabelecerão relações 
entre suas manifestações impulsivas e as ações do adulto, denominado por Wallon de reações 
úteis.  

A emoção é o elo entre a criança e o outro, e é a etapa impulsiva que prepara a etapa 
emocional. O movimento atua sobre o meio humano como forma de comunicação.  

Os efeitos de tal ligação tornam as manifestações cada vez mais expressivas e 
intencionais. Porém, antes de se caracterizar como processo relacional, o estágio impulsivo 
emocional aponta para o fechamento da consciência sobre si, isto é, para a indiferenciação entre 
a criança e o outro.   

Ao longo do primeiro ano de vida, o interesse pela presença humana prevalece. O contato 
com os objetos é intermediado por pessoas. O interesse da criança por eles parece ser uma 
transferência da pessoa para o objeto por ela apresentado. As sensações auditivas, visuais e 
táteis, que começam a se constituir, despertam reações afetivas, não exploratórias.  

Wallon mostrou que as crianças têm também corpo e emoções (e não apenas cabeça) 
na sala de aula, pois sua teoria pedagógica diz que o desenvolvimento intelectual envolve muito 
mais do que um simples cérebro. Fato que podemos perceber na elaboração de Wallon sobre 
seus estágios de desenvolvimento. 

Segundo Galvão (2003, p. 43), 

Wallon vê o desenvolvimento da pessoa como uma construção progressiva em que se 
sucedem fases com predominância alternadamente afetiva e cognitiva. [...] As atividades 
predominantes correspondem aos recursos que a criança dispõe, no momento, para interagir 
com o ambiente. 

Estágios da psicogenética walloniana 
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1.º Impulsivoemocional – para Wallon, a emoção é predominante nesse estágio, uma 
vez que atua como instrumento de ligação da criança com o meio, onde a afetividade orienta as 
primeiras reações do bebê para as pessoas e vice- versa. Isso significa dizer que a criança 
depende emocionalmente do meio para sobreviver e é por meio da relação de afeto que contagia 
as pessoas ao seu redor para a tarefa de cuidar. 

2.º Sensóriomotor e projetivo – vai até o terceiro ano de vida da criança, que se interessa 
em explorar o mundo físico, tem mais autonomia para explorar espaços e objetos. Há um grande 
desenvolvimento da linguagem. Nesse estágio, as relações com a inteligência prática e simbólica 
são predominantes. A projeção aparece como uma maneira da criança exteriorizar os atos 
mentais através dos atos motores. 

Assim, como ela terá condições de identificar e nomear objetos, chamado por Wallon de 
consciência de si, lhe permitirá objetivar-se, identificando sua imagem e seu nome. Ao mesmo 
tempo em que a mesma palavra serve para designar diversos objetos, cada objeto corresponde 
a um nome. Essa confusão é pertinente ao pensamento sincrético, que é a principal característica 
do pensamento da criança de 3 à 6 anos, influenciado pela subjetividade, no qual prevalecem os 
critérios afetivos sobre os lógicos e objetivos. 

 

3.º Personalismo – estende-se entre os três e os seis anos. O processo de formação da 
personalidade é o centro dessa fase. A criança começa a pensar por si de acordo com as 
relações que tem com o meio social, colocando novamente a afetividade num lugar de 
predominância. Podemos dizer, assim, que o personalismo se constitui como uma relação sólida 
de afeto entre a criança e o outro. Relação extremamente necessária nessa fase, que caracteriza 
a entrada da criança no meio formal de educação. 

4.º Categorial – inicia-se aos seis anos, com a função simbólica consolidada e a 
personalidade diferenciada. Em função do estágio do personalismo, há um grande avanço na 
inteligência. O interesse em compreender o mundo é aguçado, levando a criança a uma maior 
exploração do mundo exterior, imprimindo as suas relações com o meio e a preponderância do 
aspecto cognitivo. 

5.º Adolescência – nesta fase, existe a necessidade de afeto e uma nova definição do 
que envolve a personalidade. Há um rompimento da tranquilidade, desestruturação dessa nova 
definição devido às modificações sofridas pelo corpo em decorrência das alterações hormonais 
e, novamente, temos um retorno à prevalência da afetividade. 
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A toda essa variação da afetividade, Wallon chama de predominância funcional. Na etapa 
da construção do eu, a afetividade predomina mais do que nos outros estágios. 

Cada fase internaliza o que a anterior conquistou e isso se dá de forma contínua. Há 
sempre troca entre as fases. Uma depende da outra, seja afetivamente ou cognitivamente. 

Assim, as ideias de Wallon são fundamentadas em quatro elementos básicos que se 
comunicam o tempo todo: a afetividade, o movimento, a inteligência e a formação do eu como 
pessoa. 

Segundo Dantas (1992, p. 85), a raiva, a alegria, o medo, a tristeza e os sentimentos mais 
profundos ganham função relevante na relação da criança com o meio. Galvão (2003, p. 61), 
completa dizendo que a emoção causa impacto no outro e tende a se propagar no meio social. 

Em relação ao movimento, Wallon diz que as emoções dependem fundamentalmente da 
organização dos espaços para se manifestarem. Quanto à disposição dos espaços, Wallon diz 
que as salas de aula deveriam ser repensadas, deveriam ser diferentes do modelo tradicional 
utilizado em muitas escolas atualmente, uma vez que a criança precisa de espaço para se 
movimentar com liberdade. O movimento é extremamente necessário para o desenvolvimento 
completo da pessoa. De acordo com Galvão (2003, p.  69), além do seu papel na relação com o 
mundo físico, o movimento tem um papel fundamental na afetividade e também na cognição. 

Já a inteligência é desenvolvida conforme a visão que a criança tem do mundo exterior. 
Existe um grande conflito entre o interior e o exterior. O interior é cheio de sentimentos e sonhos 
e o exterior é repleto de códigos e símbolos. É por meio desses constantes conflitos e na tentativa 
de resolvê-los que a criança desenvolve sua inteligência. 

Na construção do eu, Wallon diz que há grande dependência do outro. Nessa fase a 
criança faz manhã, se joga no chão para conseguir algo, imita o outro. Todo e qualquer tipo de 
sentimento, a crise de oposição ao outro que se torna estimulante para a criança se descobrir, 
faz parte da construção do eu. No eu corporal, a criança descobre seu corpo, como, por exemplo, 
colocar o dedo na boca ou segurar algo e com essas experimentações é que consegue fazer 
diferença entre o que pertence ao seu corpo e ao mundo exterior, construindo os limites do seu 
corpo. 

De acordo com Galvão (2003, p. 51), o eu corporal é condição necessária para a 
construção do eu psíquico, identificado mais claramente no estágio personalista. Nessa etapa, 
ocorrem crises, nas quais os conflitos interpessoais são frequentes. A criança, na maioria das 
vezes, se opõe ao outro, ao que for diferente dela, não aceita nada do outro. É devido ao 
sincretismo (misturas, confusões da mentalidade) que muitas vezes ocorrem crises de ciúmes e 
raiva. 

Sobre isso, Wallon diz que a criança responde às impressões que as coisas lhe causam 
com gestos dirigidos a ela e que o eu dependo essencialmente do outro, tanto para ser referência 
quanto para ser negado. Isso se dá principalmente quando a criança começa a viver a chamada 
crise de oposição, em que a negação do outro funciona como uma espécie de instrumento de 
descoberta de si própria, o que acontece aos três anos de idade, na hora de saber quem “eu” 
sou. Sedução e imitação do outro são características comuns nessa fase. Até mesmo a dor, o 
ódio e o sofrimento são elementos estimuladores da construção do eu. Isso justifica o espírito 
crítico da teoria walloniana aos modelos convencionais de educação. 

Segundo esse teórico, as transformações fisiológicas em uma criança revelam traços 
importantes de caráter e personalidade. Por exemplo, a emoção é altamente orgânica, altera a 
respiração e os batimentos cardíacos e, por consequência, as impressões da criança sobre as 
situações vivenciadas. 

 

O afeto no processo de aprendizagem 



 

 

FACULDADE DE SUZANO 

77 
Rua José Correa Gonçalves, 57 - Centro - Suzano / SP CEP: 08675-130 

Fone: (11) 4746-7300 • unisuz.edu.br 

 

O afeto é essencial para todo o funcionamento do nosso corpo. Ele nos dá coragem, 
motivação, interesse e contribui para todo o desenvolvimento do ser.  É pelas sensações que o 
afeto nos proporciona que podemos sentir quando algo  é verdadeiro ou não. Para a criança, o 
afeto é importantíssimo. Ela precisa se sentir segura para poder desenvolver seu aprendizado. 
Para que esse processo ocorra de forma significativa, o professor precisa ter consciência dos 
seus atos em relação aos alunos, uma vez que as emoções também fazem parte desse 
processo, estruturando a inteligência do indivíduo. 

Durante toda nossa existência, muitos acontecimentos fazem parte da nossa consciência; 
são as nossas experiências de vida. Essas experiências podem ser agradáveis ou não e é por 
meio do afeto que apreendemos essas informações. Ele valoriza tudo o que está dentro de nós, 
como o medo e a angústia. E fora, como vivências representadas por cada pessoa em particular. 

Os fenômenos afetivos referem-se às experiências subjetivas, que revelam a forma como 
cada sujeito é afetado pelos acontecimentos da vida, ou melhor, pelo sentido que tais 
acontecimentos têm para ele. 

O meio sociocultural é parte integrante dos fenômenos afetivos, pois tem relação com a 
qualidade das interações entre os sujeitos, enquanto experiências vivenciadas. Assim, o afeto 
está presente em vários momentos da vida como construtor das relações. O toque da pele, do 
corpo, da fala, do ouvir e a atitude do professor em abaixar para falar com as crianças, por 
exemplo, são gestos que contribuem para todo o desenvolvimento do educando no processo de 
aprendizagem. 

Dessa mesma forma, todas as relações familiares, profissionais ou pessoais são 
permeadas pela afetividade, em qualquer idade ou nível sociocultural. Assim, a afetividade 
estrutura o ser para que ele se torne capaz de ter sonhos, esperança, desejos e resistência às 
frustrações. 

Conforme as ideias de Wallon, a escola infelizmente insiste em imobilizar a criança numa 
carteira, limitando justamente a fluidez das emoções e do pensamento, tão necessária para  o  
desenvolvimento  completo  da  pessoa. Ele entende o verdadeiro valor do aluno como ser que 
vive de emoções, e entende também que essas emoções precisam ser valorizadas e levadas 
em consideração em todo o processo de aprendizagem. Para esse teórico, as emoções têm 
papel essencial no desenvolvimento da pessoa, mas costumam ser ignoradas nos modelos 
tradicionais de ensino que pouco estimulam esse universo de emoções. 

Assim temos que a escola precisa enxergar as crianças como seres humanos complexos 
e únicos, cada qual com suas características físicas e psicológicas. Uma questão muito 
importante nesse processo é o respeito que o professor deve ter com a particularidade de cada 
aluno. Preservar e respeitar a intimidade do aluno é muito importante em todo o processo de 
aprendizagem. Nunca expor um problema sem autorização do aluno faz parte do respeito que 
se quer conquistar. É importante que não deixemos para trabalhar as emoções somente em 
momentos críticos, mas que coloquemos esse tema na proposta da escola. 

O importante aqui é não confundirmos afeto com falta de cobrança. O aluno precisa ter 
consciência do seu papel. O afeto entre professor e aluno não pode ser o mesmo que ocorre na 
relação entre pais e filhos, a qual muitas vezes adquire o peso do envolvimento possessivo. 
Muitas vezes ótimos professores não conseguem ensinar seus próprios filhos devido a grande 
paixão que sentem um pelo outro, o que faz com que não direcione e não organize o aprendizado. 

O afeto, desse modo, vai muito além de dar beijinho, elogiar e acarinhar. Muitas vezes o 
afeto é demonstrado de forma contrária: quando o professor é severo. Se ele é justo e chama a 
atenção de forma respeitosa, o aluno passa a admirá-lo e busca não decepcioná-lo. 

Um dos pontos importantes em todo o processo de ensino-aprendizagem é que o aluno 
compreenda o quanto o professor se compromete e se importa com ele. A criança precisa 
acreditar em si para melhorar a imagem que ela tem dela mesma. Dessa forma, quando há 
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incentivo, as pessoas se sentem capazes e essa capacidade deve ser estimulada a todo o 
momento. 

A Educação, quando trata do lado emocional, é considerada importantíssima, pois 
melhora a motivação e a socialização e faz do indivíduo um ser capaz de reconhecer seus erros 
e acertos. 

 Assim, é preciso dar espaço para que a criança tenha seus próprios sentimentos, sem 
por isso ser julgada, ajudando a expressá-los de maneira socialmente aceitável. Não é errado 
nem feio sentir raiva. O que pode ser reprovado é a expressão inadequada da raiva, como bater 
em alguém. 

Como sabemos, a emoção é essencial ao indivíduo e a afetividade é o combustível das 
ações provocadas pelas emoções. 

 

Relação professor–aluno na sala de aula 

É de responsabilidade da escola democrática dar condições para os alunos continuarem 
estudando e aprendendo durante toda a vida, valorizando o respeito pelos companheiros, a 
solidariedade, a capacidade de participação em atividades coletivas, bem como acreditar nas 
transformações  da  sociedade,  fazendo  com que suas ações e palavras tenham sentido, tendo 
também consciência da importância do sentimento de coletividade onde todos se preocupam 
com o bem de cada um e de todos. 

Dessa forma, cabe ao professor, como parte integrante da escola, ter a responsabilidade 
e o compromisso com o aluno, dando apoio para que este se torne um cidadão participativo na 
sociedade como um todo. Libâneo (1994, p. 251), nos diz que a característica mais importante 
da atividade profissional do professor é a mediação entre o aluno e a sociedade. 

Segundo o autor, o professor prepara o aluno para que este possa fazer  uma relação do 
que já conhece (sua  origem)  com o que virá a conhecer (o  que  o meio tem a lhe oferecer). 
Para tanto, o professor precisa colocar o aluno como centro em todo o processo de elaboração 
das suas aulas e ter consciência da sua responsabilidade educativa, considerando o aluno desde 
o planejamento até o momento de avaliação da aprendizagem. 

Fora do círculo familiar, a escola é o primeiro agente  socializador  e, para que ela ofereça 
todas as condições necessárias para que a criança se sinta segura e protegida, é necessária a 
presença de um educador consciente do seu profissionalismo. É preciso que o professor tenha 
consciência de que ao entrar na escola pela primeira vez, a criança tem a necessidade de ser 
bem recebida, pois é nesse momento que há um rompimento com sua vida familiar, dando início 
a um novo momento. 

Para que esse momento inicial se dê de forma tranquila, o professor precisa perceber 
algumas coisas que a criança gosta, ou melhor, que a criança traz de seu meio original e 
aproveitar tais características para estimular a aprendizagem. Isto torna o professor mais próximo 
de seus alunos.  

Porém, na maioria das vezes, a criança percebe quando o professor gosta dela e acaba 
por tirar proveito dessa situação. O professor deve mostrar que gostar não significa fazer todas 
as vontades, mas agir com paciência, dedicação e afeto para que o aprendizado se torne muito 
mais prazeroso e efetivo. Até porque, quando há autoritarismo, o desinteresse pelo aprendizado 
acaba sendo inevitável. 

 Em muitos momentos de hostilidade dos alunos, o professor acaba cometendo atitudes 
equivocadas. É preciso manter a calma, dialogar com o aluno e tentar perceber o que está 
acontecendo. O professor, ao demonstrar por meio de muita paciência seu interesse em ajudar 
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a resolver a situação, se torna parte essencial de um bom relacionamento entre professor e 
aluno. 

Outra questão muito importante no processo de ensino-aprendizagem é nunca, em 
hipótese alguma, rotular o aluno, dizendo que ele é “terrível”, “muito bagunceiro”. Esse tipo de 
definição pessoal é internalizado pelo aluno, e leva a acreditar que ele é assim e pronto. O 
professor é parte principal no processo de construção da autoestima do aluno e rótulos só farão 
retardar e dificultar um processo significativo de construção. Aceitar as diferenças, respeitar e 
valorizar sem discriminar e comparar, ajuda para que se tenha um desenvolvimento afetivo 
valoroso. 

De acordo com Saltini (1997, p. 91), a serenidade e a paciência do educador, mesmo em 
situações difíceis faz parte da paz que a criança necessita. Observar a ansiedade, a perda de 
controle e a instabilidade de humor, vai assegurar à criança ser o continente de seus próprios 
conflitos e raivas, sem explodir, elaborando-os sozinha ou em conjunto com o educador. A 
serenidade faz parte do conjunto de sensações e percepções que garantem a elaboração de 
nossas raivas e conflitos. Ela conduz ao conhecimento de si mesmo, tanto do educador quanto 
da criança. 

Assim temos que o professor precisa ter consciência de que suas atitudes são 
fundamentais para que se tenha um bom trabalho e que a partir de atitudes de respeito, ele 
consiga contagiar todos os alunos e esses, por sua vez, se conscientizem de que as emoções 
são sentimentos importantes, que fazem parte do cotidiano escolar, mas que precisam ser 
mediadas de alguma maneira. 

De acordo com Libâneo (1994, p. 249), o trabalho docente é organizado levando-se em 
conta aspectos cognitivos e afetivos. A relação entre professores e alunos faz parte dos objetivos 
do processo de ensino. Essa relação não se restringe à transmissão e assimilação, pois leva em 
conta o conjunto, promovendo a valorização do outro. 

Segundo o mesmo autor, no trabalho docente deve-se levar em consideração dois 
aspectos: o cognoscitivo – as formas de comunicação dos conteúdos escolares e as tarefas 
indicadas aos alunos; e o socioemocional – as relações pessoais entre o professor e o aluno e 
as normas disciplinares indispensáveis ao trabalho docente. 

 

Aspectos cognoscitivos da interação 

Os aspectos cognoscitivos estão presentes no momento de ensinar e de aprender, na 
transmissão e na assimilação de conhecimento. Ou seja, cabe ao professor, em suas aulas, ter 
em vista tarefas cognoscitivas para os alunos como objetivo da aula, conteúdos, exercícios. 
Quanto aos alunos, eles têm um nível de conhecimento e potencialidades cognoscitivas 
determinados de acordo com o desenvolvimento mental, idade e experiência de vida. Assim, o 
trabalho docente se dá por uma via de mão-dupla entre as tarefas propostas pelo professor e o 
nível de preparo dos alunos para resolverem as tarefas. 

Para que a interação entre os dois grupos seja feita de forma inteligível, é preciso que o 
professor transmita os conteúdos de forma clara e compreensível, formule perguntas que o aluno 
possa entender. Ficando claro que não se espera total entendimento entre o professor e o aluno, 
devido a outros fatores pedagógicos. 

O professor, desta forma, é visto como aquele que ouve, dá atenção, responde às 
questões dos alunos, se preocupa com seu modo de expressar e com o modo como o aluno se 
expressa. Por meio das opiniões, dos questionamentos dos alunos, das respostas, das 
dificuldades e da assimilação dos conteúdos ao longo da disciplina é que o professor constrói a 
sua avaliação diagnóstica. 
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Para que haja uma boa interação é preciso que o professor fale com simplicidade sobre 
temas complexos, tenha um bom plano de aula e saiba o nível de conhecimento dos alunos, 
explicando o que espera do aluno em relação à matéria, procurando falar de forma correta para 
que não prejudique a aprendizagem. 

 

Aspectos socioemocionais 

São vínculos afetivos entre professor, o aluno e a disciplina. Deve-se diferenciar a 
afetividade que o professor precisa ter, do amor pelas crianças, da relação maternal ou de 
qualquer tipo de relação familiar. É preciso que combine respeito com severidade. 

Autoridade e autonomia devem estar unidas, se complementarem. O professor 
representa a sociedade, intermedia indivíduo e sociedade. O aluno vem com sua individualidade 
e liberdade. 

De acordo com Libâneo (1994, p. 251), a liberdade é o fundamento da autoridade e a 
responsabilidade é a síntese da autoridade e da liberdade. Muitas vezes, em nome da 
autoridade, o professor se torna arrogante, humilha os alunos e essa atitude não contribui para 
o crescimento deles. 

 

A disciplina na classe 

O professor enfrenta uma grande dificuldade no que se refere à disciplina. É preciso saber 
lidar com o autoritarismo sobre a questão da indisciplina, empregando com segurança todo 
conhecimento profissional sem deixar de fora o lado afetivo, orientando o aluno em sua 
caminhada. Conteúdos significativos e envolventes e métodos adequados farão da aula um 
momento muito mais agradável e prazeroso e com isso espera-se que a indisciplina seja menor. 

Outro fator importante é deixar o aluno participar das atividades, ajudar o professor nas 
tarefas. Essa ajuda precisa ser dada de forma organizada e controlada para estimular o 
desenvolvimento e a aprendizagem do aluno e mostrar que ele pode vencer barreiras. 

 Apesar de todo empenho dos professores com elogios e incentivos, existem aqueles 
alunos que não conseguem “gostar” da tarefa de estudar e o professor acaba tendo que se 
“impor” de alguma forma e mostrar que é preciso estudar, que eles têm obrigações que precisam 
ser cumpridas e respeitadas, o que deve ser feito de forma adequada e coerente, uma vez que 
a autoridade e a afetividade devem caminhar juntas. 

 

Texto Complementar 

HENRI WALLON E O CONCEITO DE SINCRETISMO 

Entenda de que maneira o pesquisador francês mostrou que as crianças pensam, mesclando 
realidade e imaginação 

Ao conversar com crianças pequenas, é comum ouvir frases curiosas. Se você pergunta, por 
exemplo, por que a Lua aparece à noite, uma responde que "ela queria sempre estar de dia, mas 
brigou com o Sol", outra diz que "as estrelas resolveram quem ficava de dia e quem ficava de 
noite" e assim por diante. Esse jeito de pensar, que por vezes parece não ter lógica para os mais 
crescidos, é chamado de pensamento sincrético e é natural da infância. Sincretizar significa 
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reunir, e é isso que os pequenos fazem - ao tentar explicar as coisas, eles misturam realidade e 
fantasia sem distinção. Embaralham todas as ideias em um mesmo plano e veem o mundo de 
forma global e generalizada.  

O termo vem da filosofia e aparece em diversas teorias do desenvolvimento. Foi na obra do 
médico, psicólogo, filósofo e educador francês Henri Wallon (1879-1962), no entanto, que 
ganhou uma nova perspectiva: o pesquisador explicou que o desenvolvimento infantil vai do 
sincretismo à categorização (leia um resumo do conceito na última página). "No início, a 
percepção do bebê é nebulosa. Aos poucos, à medida que tem contato com novas experiências 
e informações, ela vai se refinando. Com o desenvolvimento, chega-se ao pensamento 
categorial, no qual a criança já é capaz de definir e explicar elementos", diz Laurinda Ramalho 
de Almeida, vice-coordenadora do Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação da 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).  

A maneira como a criança pensa é influenciada por dois fatores: sua capacidade cognitiva e as 
referências que recebe do meio. Os pequenos têm acesso a conhecimentos vindos de diferentes 
fontes - experiências pessoais, informações trazidas de casa ou da escola e tradições culturais 
(mitos, fábulas e histórias). No entanto, não conseguem organizá-los.  

Wallon explica que o pensamento infantil tem características particulares, diferentes das do 
adulto. A principal delas é o pensamento por meio de pares complementares. A criança não 
consegue explicar um objeto sem relacioná-lo a outro. Quando questionada, combina diferentes 
referências e apresenta uma resposta. "Ela tenta conciliar tudo aquilo que recebe das fontes de 
conhecimento usando para isso uma lógica própria", diz Laurinda. Nada impede, no entanto, que 
os mesmos elementos sejam recombinados em outro momento e adquiram outro sentido. Os 
pequenos podem, por exemplo, dizer que a chuva é o vento e depois, ao ser questionados se 
ambos são iguais, afirmar que não e que só é chuva quando tem trovão.  

Essa aparente confusão ocorre porque a criança ainda não é capaz de colocar os objetos em 
um sistema de categorias preestabelecido, no qual cada coisa tem um único significado. Quando 
tenta explicar o mundo à sua volta ou responder a algum questionamento, ela enfrenta 
obstáculos e procura diversos mecanismos para fugir deles. "Esse processo envolve um ajuste 
entre o que já é conhecido e as respostas que precisa dar. Para isso, todos usam os artifícios 
que possuem naquele estágio de desenvolvimento", explica Lilian Pessôa, coordenadora auxiliar 
e professora no curso de Pedagogia da Universidade Paulista (Unip) e doutoranda em Educação 
pela PUC-SP.  

Entre as principais estratégias de resposta estão a tautologia, a elisão e a fabulação. A primeira 
é a repetição de uma ideia dada: "Como é o sal? É salgado". "Na impossibilidade de dar uma 
resposta a uma questão, o menos arriscado é repetir o primeiro termo dado pela pessoa que 
perguntou", diz Laurinda. A elisão significa fugir do tema e passar de um assunto a outro 
aparentemente diferente: "O barco boia porque tem água e é de madeira. Às vezes, a gente faz 
cestos de palha e sofás". Já a fabulação é a tentativa de preencher as lacunas do relato 
imaginando, ampliando ou inventando. Por exemplo, uma criança, ao ser questionada de onde 
veio, diz que saiu do repolho. Provavelmente ela recebeu essa informação da mãe ou de outra 
fonte do conhecimento. Para validar sua resposta, ela afirma que se lembra de quando estava lá 
e descreve o que sentia.  

O aspecto lúdico das falas dos pequenos dá a elas um caráter poético, mas também pode gerar 
desconfiança entre os adultos - que confundem o que é dito com mentiras. Para evitar o 
problema, é importante perceber que a mistura entre realidade e imaginação faz parte do 
pensamento infantil (leia o trecho de livro na próxima página). Como diz Wallon no livro As 
Origens do Pensamento na Criança: "Muitas invenções sobre as quais a criança tece fantasias 
recebem seu tema do adulto. É, aliás, com frequência, com fábulas que ele responde às 
curiosidades dela. A ficção não é apenas natural da criança. Ela lhe é também proposta ou 
imposta".  
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Cheio de significados e sentidos, e repleto de conexões subjetivas, o jeito como os pequenos 
explicam o mundo à sua volta não deve ser tomado como verdade, mas tampouco pode ser 
reprimido. "Disciplinar inteiramente o pensamento, sejam quais forem os termos como isso se 
exprima, pode corresponder a fechar os caminhos que permitem recombinações suscetíveis de 
conduzir o pensamento por caminhos inéditos. É aqui que o sincretismo, que guarda a 
possibilidade de tudo ligar a tudo, de forma anárquica, pode levar ao novo", diz a pesquisadora 
Heloysa Dantas no livro A Infância da Razão.  

É preciso, portanto, oferecer condições para que a criança exerça seu pensamento e sua 
expressão e possa evoluir. "Quanto mais repertório ela adquirir e quanto mais puder 
experimentar situações diversas e confrontar o que pensa com pessoas que têm bagagens 
culturais diferentes (sejam elas crianças, professores, pais ou outras fontes com as quais tenha 
contato), mais chances há de caminhar para a diferenciação", diz Laurinda (leia a questão de 
concurso na última página). A professora lembra que é na solução dos confrontos que a 
inteligência evolui. 

HENRY WALLON No fim do século 19 e no início do 20, o pesquisador francês se empenhou 
em analisar o desenvolvimento infantil e entender os caminhos da inteligência na criança. 
(Crédito: Studio Harcourt) 

Ler Wallon exige esforço, mas vale a pena 

Wallon não é um autor de fácil leitura. Contemporâneo de Jean Piaget (1896-1980) e Lev 
Vygotsky (1896-1934), ele escreveu oito livros nos quais se dedicou a estudar o desenvolvimento 
infantil, tendo uma relação estreita com as teorias da Educação. "Sua obra agrupa questões 
tratadas de maneira isolada pelos outros dois pensadores. Ele não estuda os elementos do 
desenvolvimento separadamente, mas a criança completa, em todas as suas dimensões", diz 
Silvia Rodrigues, professora assistente da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).  

A complexidade dos textos, no entanto, não pode ser um impeditivo para a leitura. A obra do 
pesquisador oferece diversos elementos para conhecer e entender o funcionamento mental 
infantil e com isso ajudar a criança na superação dos obstáculos que ela enfrenta em seu 
processo de desenvolvimento dentro da escola. Cabe ao educador contribuir para que os 
pequenos caminhem rumo à categorização do pensamento sem inibir sua imaginação. Como diz 
o pedagogo e psicólogo francês René Zazzo no prefácio do livro Para Conhecer Wallon: Uma 
Psicologia Dialética, de Pedro da Silva Dantas: "Somos forçados a ultrapassar nossa razão 
clássica e a romper com nossa inteligência linear para compreender Wallon e, graças a ele, 
melhor compreender as crianças".  

Na próxima reportagem da série, você vai conhecer outro importante foco de estudo do 
pesquisador: a afetividade - que impacta diretamente o pensamento infantil. Ela é, juntamente 
com a inteligência e a motricidade, uma das dimensões da criança que atuam de forma integrada 
no processo de construção do conhecimento. Wallon explica que os pequenos trazem para suas 
falas uma combinação de tudo o que receberam de informação (pelo meio ou por experiências 
pessoais) e que os afetou de alguma forma. 

Revista Nova Escola 01 de Setembro de 2011 
Disponível em https://novaescola.org.br/conteudo/58/henri-wallon-e-o-conceito-de-sincretismo 
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Para saber mais...  
 

Para saber um pouco mais sobre a teoria de Wallon, sugiro a leitura do livro de Henri 
Wallon intitulado As origens do pensamento na criança (São Paulo: Manole, 1988). 

 

 
Atividade Individual 
 
1. Segundo Wallon, para a compreensão do desenvolvimento infantil, não bastam os dados 
fornecidos pela psicologia genética. É preciso recorrer a dados provenientes de outros campos 
de conhecimento como a neurologia, psicopatologia, antropologia e a psicologia infantil, campos 
estes de comparação, privilegiados por ele. A afirmativa está:  
a) Correta  
b) Incorreta  
 
2. Para Wallon, o desenvolvimento não se trata de um processo linear, no qual o aspecto 
cognitivo pegará o lugar do afetivo. Há a indicação de conflito e oposição permanente entre eles, 
alternandose em fases centrípetas, ou seja, voltadas para si mesmas e centrífugas, de interesse 
pelo mundo humano ou físico. A afirmativa está:  
a) Correta  
b) Incorreta 
  
3. O estágio impulsivoemocional acontece aproximadamente de 1 a 3 anos, período de muita 
exploração do mundo físico, onde predominarão as relações cognitivas com o meio. A criança 
desenvolve a capacidade de simbolizar e a inteligência prática. A afirmativa está:  
a) Correta  
b) Incorreta  
 
4. Uma boa prática pedagógica será aquela que apóia as relações entre a criança e o meio 
humano e físico, incluindo o conhecimento e reconhecendo que se modificam reciprocamente. 
A afirmativa está:  
a) Correta  
b) Incorreta 
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Aula 9 - Emoção, Movimento e Cognição na Aprendizagem 

 

  

 

 

  

Para compreender o assunto, sugerimos a leitura do texto A teoria de Henri Wallon: emoção, 

movimento e cognição. In: Bessa, Valéria da Hora. Teorias da Aprendizagem. Curitiba: IESDE 

Brasil S.A., 2008. (204 p). Disponível em http://files.psicologandoja.webnode.com.br/200000064-

e4114e50b2/teorias_da_aprendizagem_online.pdf 

 

Aprofundando o assunto 

A TEORIA DE HENRI WALLON: EMOÇÃO, MOVIMENTO E COGNIÇÃO 

  

O movimento, a princípio, desencadeia e conduz o pensamento (Heloisa Dantas) 
 

O papel do movimento na aprendizagem 

Psicomotricidade tem como objetivo desenvolver o aspecto comunicativo do corpo, o que 
equivale a dar ao indivíduo a possibilidade de dominar seu corpo, de economizar sua energia, 
de pensar seus gestos a fim de aumentar-lhes a eficácia e a estética, de completar e aperfeiçoar 
seu equilíbrio.  A prática psicomotora na Educação é uma atividade de caráter essencialmente 
educativo e preventivo. Esta se utiliza do movimento corporal e de atividades lúdicas para 
estimular o desenvolvimento psicomotor, promover a integração dos aspectos motores, 
cognitivos e socioafetivos, além de preparar as crianças para aprendizagens futuras, 
favorecendo consideravelmente a alfabetização e prevenindo distúrbios de aprendizagem. 

Assim, a prática psicomotora na Educação vai acompanhar o desenvolvimento da 
criança, criando condições favoráveis para que o mesmo ocorra de forma harmoniosa. Tal 
trabalho tem caráter profilático, pois permite prevenir inadaptações e/ou defasagens 
psicomotoras que podem ser difíceis de corrigir depois de estruturadas. 

As atividades propostas vêm favorecer o desenvolvimento psicomotor e permitir às 
crianças expressarem seus sentimentos, ideias e emoções por meio  do lúdico. O trabalho, sendo 
realizado em grupo, favorece a socialização, as trocas afetivas e a construção da personalidade 
pelo descobrimento da própria individualidade. O espaço oferecido à comunicação e expressão 
corporal favorece o elo entre o somático, o psíquico e o emocional. 

Objetivos de Aprendizagem: Discutir ao papel do movimento na aprendizagem. 
Estabelecer a importância do desenvolvimento do esquema corporal relação entre 
o afeto e a construção do conhecimento em Wallon. Definir Psicomotricidade 
Relacional, bem como olhar de Wallon sobre o desenvolvimento psicomotor sala de 
aula e os aspectos cognoscitivos da interação, bem como os aspectos 
socioemocionais.  
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A noção espacial, por sua vez, será construída paralelamente ao desenvolvimento de 
suas possibilidades de locomoção. No exercício de deslocamento, a criança vai poder vivenciar 
o espaço da relação com o outro e assim conhecer seus limites. 

A educação psicomotora é uma forma de atuação que objetiva facilitar a aprendizagem, 
adaptar e situar a criança em relação a seu meio, socializando-a. No processo educativo, vai 
valorizar o exercício da liberdade e da criatividade num con- texto onde existe o eu e o outro e, 
por isso, a solidariedade e a responsabilidade. 

  As atividades com músicas, por exemplo, são fundamentais na aprendizagem e 
no desenvolvimento não só psicomotor, mas também no esquema corporal e no 
desenvolvimento mental. 

 

A importância do desenvolvimento do esquema corporal 

Falemos agora também sobre o esquema corporal e como pode ser trabalhado com o 
auxílio da música. O esquema corporal é a organização das sensações do próprio corpo em 
relação aos dados do mundo exterior. Implica na percepção e controle do corpo e na 
independência dos diversos segmentos do corpo entre si e em relação ao tronco. 

Assim, podemos definir o esquema corporal como o conjunto de imagens formadas por 
uma pessoa sobre sua unidade corporal a partir de experiências perceptivas. Tais percepções 
são por nós aproveitadas na organização dos nossos movimentos posturais. 

O trabalho com o corpo é fundamental por ser ele o primeiro veículo de relação com o 
mundo. É por meio dele que a criança entra em contato com o mundo, descobre e estabelece 
relações consigo, com o outro e com tudo que está à sua volta. 

As brincadeiras com o corpo permitem à criança explorar as suas possibilidades e fazem 
parte das suas atividades espontâneas. Por meio dessas brincadeiras, a criança adquire 
confiança necessária em si mesma, descobrindo suas potencialidades e limites. A educação do 
esquema corporal deve evoluir do global (a unidade do corpo), da ação (a própria atividade), 
para a reflexão (a compreensão e controle do movimento em determinada atividade). 

O professor deve observar e estimular os momentos da brincadeira de cada criança, 
individualmente ou em grupo, favorecendo a realização de movimentos que incluem força 
muscular, destreza, agilidade e flexibilidade. Deve aproveitar esses momentos para que a 
criança reconheça, nomeie e localize as partes do corpo em si e no outro, ao mesmo tempo em 
que atende à necessidade de movimento da criança de correr, saltar, entre outros. 

As atividades que envolvem todo o corpo desenvolvem as noções de espaço e posição: 
dentro/fora; em cima/embaixo; para frente/para trás; entre outros. Isto favorece a aquisição de 
noções matemáticas e a descoberta do mundo à sua volta. 

Deste modo, a criança utiliza-se dos seus sentidos para construir a percepção de seu 
próprio corpo, percepções estas que envolvem as noções que vão sendo construídas 
paralelamente sobre espaço e tempo num ambiente determinado. Com isso, a referência da 
criança na sua relação com o ambiente na qual está inserida e com as outras pessoas ao seu 
redor é o seu próprio corpo. 

A imagem corporal assim constituída sofre alterações ao longo da vida de cada indivíduo, 
evoluindo em favor das novas adaptações que vão sendo exigidas pelo meio. Podemos dizer, 
assim, que existe mobilidade na imagem corporal construída por cada pessoa ao longo de seu 
próprio desenvolvimento. 

Inúmeras pesquisas, desenvolvidas em diferentes países e em diferentes épocas, 
particularmente nas décadas finais do século XX, confirmam a influência da música no 
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desenvolvimento psicomotor e cognitivo da criança. Isto porque as canções, desde os momentos 
iniciais da vida de uma pessoa, incluindo o período intra-uterino, fazem parte da nossa formação. 
As mães de todo o mundo, de maneira instintiva, utilizam a música como um recurso para criar 
laços afetivos com seus filhos, mesmo sem saber que, além dos laços afetivos estão estimulando 
sensorialmente seus bebês. Tal estimulação ganha importância na evolução da aprendizagem 
da criança, uma vez que a música auxiliará o desenvolvimento cognitivo e o desenvolvimento 
psicomotor de tal indivíduo. 

A estimulação pela música encontra suporte em outros processos de estimulação que 
ocorrem concomitantemente com o desenvolvimento do sentido auditivo. O conjunto dessas 
estimulações sensoriais vai ser responsável por parte do desenvolvimento da inteligência 
humana,  segundo  Wallon.  Além disso, as atividades relacionadas ao desenvolvimento 
psicomotor estão intimamente relacionadas com o fato de o movimento humano desenvolver-se 
pelo ritmo (cadência dos movimentos em compasso com o espaço-tempo), do equilíbrio 
(sustentação tônica do corpo em torno de um eixo central), da postura (sustentação tônica do 
corpo através dos músculos, que podem estar em estado de retesamento, quando estamos 
parados ou em movimento, mantendo uma posição estática ou que exija do corpo tonicidade 
maior para possibilitar o movimento; ou em estado de relaxamento, como quando estamos 
dormindo) e da lateralidade. Esta última, além de ter correspondência com a compreensão dos 
sentidos de esquerda e direita, tem ligação também com as funções auditivas responsáveis pelo 
equilíbrio. Este fato é facilmente percebido em pessoas com labirintite, uma síndrome sensorial 
relativa à alterações nas estruturas auditivas (ou ocasionada por questões emocionais, como 
estresse contínuo) que afeta a lateralidade e, por consequência, o equilíbrio humano. 

Ainda sobre o desenvolvimento psicomotor, podemos afirmar que existe uma proximidade 
e uma ligação aparente entre a educação psicomotora, as brincadeiras e as músicas, pois o 
encontro da música com as brincadeiras não só acompanha o desenvolvimento como estimula 
as habilidades das crianças e permite também que elas venham a ter uma noção de espaço e 
conheçam seus limites. 

 

Psicomotricidade Relacional 

Muitos estudos sobre a psicomotricidade humana partem do pressuposto teórico que 
afirma serem os primeiros anos de vida de suma importância para   a evolução da criança como 
pessoa autônoma, criativa e socializada. É a etapa básica para o posterior equilíbrio da 
personalidade e para o desenvolvimento da inteligência. 

  A Psicomotricidade Relacional diz respeito aos problemas de relacionamento 
enfrenta dos no âmbito do desenvolvimento motor. Várias são as atividades que podem ser 
desenvolvidas pelos educadores no interior de suas salas de aula, que têm por objetivo auxiliar 
na adaptação das crianças comprometidas afetiva ou motoramente ao ambiente 
escolar/educacional. Apesar de seus profissionais reconhecerem que a psicomotricidade 
relacional não se desenvolve a partir de princípios pedagógicos, podemos afirmar que sua 
aplicação, aliada ao desenvolvimento pedagógico realizado pela criança, pode ser bastante útil 
para aproximar os alunos, criar laços afetivos entre os mesmos e os professores, além de 
contribuir, em seu sentido amplo, na incorporação da dimensão emocional-afetiva e intelectual. 

Deste modo, a função da Psicomotricidade Relacional seria a de desenvolver os núcleos 
psicoafetivos dos sujeitos em relação, potencializando, por meio do movimento, a compreensão 
de si e do outro, uma vez que favorece também momentos de contato nos quais a percepção 
sobre o corpo se altera na relação, em que cada um tem a possibilidade de reconhecer e 
reconstruir a imagem de sua própria unidade corporal ou de seu próprio esquema corporal. 

 

O olhar de Wallon sobre o desenvolvimento psicomotor 
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Segundo Wallon, o ato mental se desenvolve a partir do ato motor na medida em que o 
ato motor é o responsável por propiciar as interações do sujeito com o meio. Apesar disso, à 
medida que o ato mental vai sendo construído e fortalecido, se sobrepõe ao ato motor, criando 
um jogo de oposição entre pensamento e ação. 

No que se refere à atividade muscular, Wallon diferencia duas funções:   a atividade 
cinética, visível pela mudança de posição do corpo ou de partes do corpo; e a atividade postural, 
responsável por manter a posição assumida pelo corpo ou partes do corpo. Tais funções estão 
presentes em todas as nossas ações e funcionam como recurso mediador, por exemplo, na 
expressão das emoções. 

É justamente pela emoção que cativamos o meio para que este nos forneça as 
informações necessárias ao nosso desenvolvimento cognitivo. Desta forma, quando bebês nos 
agitamos muito (ato motor) na tentativa de chamar a atenção do meio (afetividade/emoção) sobre 
a satisfação de alguma das nossas necessidades. Uma vez que somos atendidos ou não, o meio 
passa anos a fornecer informações que vão sendo aprendidas gradativamente, nos levando até 
o ponto em que não são mais necessárias agitações corporais ou grandes demonstrações de 
afeto para nos relacionarmos com o meio, pois somos já capazes de ações mentais que 
prescindem em grande parte do ato motor e da afetividade. 

A esta mudança de contágio do meio que ora se faz pelo ato motor/ emocional, ora pelo 
ato mental, Wallon chamou de alternância, sugerindo que em cada fase do desenvolvimento 
humano, uma dessas formas (motora, afetiva ou mental) prevalece sobre a outra. 

Ainda segundo Wallon, o papel da Educação seria então o de favorecer   o 
desenvolvimento de cada uma dessas formas de contágio do meio, compreendendo que a 
sobreposição de uma sobre a outra é momentânea e que ora o aluno terá seu nível cognitivo 
diminuído em função dos seus afetos (caso dos bebês e, em parte, dos adolescentes), ora o 
aluno terá seu nível afetivo diminuído em função de suas necessidades intelectuais (caso das 
crianças em idade escolar e, em parte, dos adolescentes). 

 

 

 

Texto complementar  

PSICOMOTRICIDADE 

 (FIALHO, 2005) 

 A Psicomotricidade reflete um estado da vontade, que corresponde à execução de movimentos. 
Os movimentos podem ser voluntários ou involuntários. 

Dos movimentos involuntários, temos os automatismos elementares inatos e os adquiridos. Os 
inatos são aqueles que nascem conosco e são representados pelos reflexos, que são respostas 
caracterizadas pela invariabilidade qualitativa de sua produção e execução. Estes reflexos 
podem ser agonistas, antagonistas ou deflexos (alternantes), que são mais hierarquizados que 
os reflexos puros, permitindo certo grau de variabilidade, conforme a adaptabilidade individual. 
Referem-    se a necessidades orgânicas. Influindo nestas respostas, temos os instintos, 
responsáveis pela autoconservação individual. No Homem eles são misturados com o afeto, 
produzindo tendências ou inclinações. 

Os automatismos adquiridos são os reflexos condicionados, que ocorrem devido a aprendizagem 
e nos formam hábitos, que, quando bons, nos poupam tempo e esforço; porém, se exagerados, 
eliminam nossa criatividade e nos deixam embotados. Os hábitos podem ser passivos 
(adaptação biológica ao seu ecossistema) ou ativos (comer, andar, tocar instrumentos etc.). Os 
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reflexos condicionados são produzidos desde as primeiras semanas de vida. Esses reflexos 
condicionados geralmente começam como atividade voluntária e depois, por já estarem 
aprendidos, são mecanizados. 

Os atos voluntários estão relacionados e dependem da inteligência e do afeto. O ato volitivo 
envolve quatro etapas: 

* intenção ou propósito – inclinações e tendência que fazem com que surja interesse em 
determinado objeto; 

* deliberação – na qual ponderamos os motivos (razões intelectuais) e os móveis (atração ou 
repulsão, vindas do plano afetivo); 

* decisão – demarca o começo da ação, inibindo os móveis e motivos vencidos; 

* execução – há os movimentos físicos. 

 Vamos, adiante, citar alguns dos quadros encontrados no campo das alterações de 
psicomotricidade: 

Estupor (ou acinesia) é a perda da atividade espontânea englobando, simultaneamente, a fala, 
a mímica, os gestos, a marcha etc. Vem e vai bruscamente em crises de agitação psicomotora. 
É o caso do estupor catatônico (nos esquizofrênicos) e o depressivo (na depressão). Na 
neurologia, este mesmo termo – estupor – é utilizado para designar redução do nível de 
consciência, que na psiquiatria designamos como “torpor” ou “entorpecimento”. 

Agitação e inibição psicomotora são graus de determinado estado psicomotor. Quando há 
pequeno aumento ou diminuição dos movimentos, são designados como inquietação e 
lentificação psicomotoras, respectivamente. Quando são alterações mais acentuadas, 
representam a agitação e inibição motora propriamente ditos. Podem ocorrer alterações da 
psicomotricidade em indivíduos normais, como, por exemplo, após experimentar forte tensão 
emocional ou preocupações que levam à vontade de andar ou levam à imobilidade. A agitação 
patológica pode ocorrer com caráter uniforme e estruturado – como na mania –, ou 
desordenadamente e de forma improdutiva – como na catatonia esquizofrênica, na epilepsia e 
em psicoses infecciosas e tóxicas (delirium tremens). A inibição ocorre, por exemplo, na 
depressão, estupor, estados confusionais e amenciais. Um grau ainda mais elevado de agitação 
é o furor, que se caracteriza por uma extrema agitação, necessitando intervenção imediata para 
impedir danos aos outros ou ao próprio paciente. 

Maneirismos ocorrem em esquizofrênicos, oligofrênicos e histéricos.  São caracterizados por 
gestos artificiais ou linguagem e escrita rebuscada, com uso de preciosismo verbal, floreados 
estilísticos e caligráficos, entre outros. 

Ecopraxia também ocorre em esquizofrênicos, oligofrênicos e histéricos (principalmente nos 
primeiros), onde há imitação de um comportamento, sem propósito (gestos, atitudes etc.). Pode 
haver ecolalia (sons), ecomimia (mímica) e ecografia (escrita). 

Estereotipias são características do catatonismo em que há repetição automática de 
movimentos, frases e palavras (verbigeração), ou busca de posições e atitudes, sem nenhum 
propósito. As estereotipias cinéticas são confundidas com os tiques nervosos, porém esses são 
elementares, de fundo neurótico. É mais difícil de distingui-las dos cerimoniais compulsivos, 
porém estes são atos complicados que servem para aliviar a tensão nervosa da pessoa que a 
realiza. Alguns acham que as estereotipias cinéticas são atos que eram compreensíveis e 
motivados, que perderam sua causa. 

‘Negativismo é a oposição ativa ou passiva às solicitações externas. Na passiva, a pessoa 
simplesmente deixa de fazer o que se pede. Na ativa, a pessoa faz tudo ao contrário do que se 
pediu e, às vezes, quando desistimos eles o fazem sendo isso a “reação de último momento”. O 
negativismo verbal pode se apresentar na forma das para respostas (ou seja, o paciente entende 
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a pergunta do entrevistador, porém não responde algo compatível com a pergunta, e sim algo 
“ao lado”, ou próximo). O negativismo faz parte da série catatônica e representa ação imotivada 
e não-deliberada A obediência automática é o oposto do negativismo, em que o paciente tem 
extrema sugestionabilidade e faz tudo o que é mandado. Ocorre na esquizofrenia e em quadros 
demenciais.  

Catalepsia, pseudoflexibilidade cérea ocorre devido à hipertonia do tônus postural. Ocorre na 
histeria, esquizofrenia e parkinsonismo. A flexibilidade cérea é a conservação de uma posição, 
ocorrendo no parkinsonismo, enquanto que nos esquizofrênicos e histéricos há 
pseudoflexibilidade cérea, devido à influência de fatores psicogênicos. 

Extravagâncias cinéticas, comuns à conduta esquizofrênica. Pode ser descrito como a perda da 
gracilidade, ou seja, da naturalidade, espontaneidade, proporcionalidade dos gestos e atitudes; 
como a rigidez facial (o pregueamento da testa em “M” é característico da catatonia); paratimias 
(a mímica não está em concordância com o pensamento verbalizado); focinho catatônico 
(protusão permanente dos lábios); interceptações cinéticas (interrupção brusca de um gesto 
apenas esboçado) etc. Há ainda as dicinesias, que são movimentos involuntários e repetitivos 
anormais. Pode ocorrer em quadros catatônicos ou após o uso de neurolépticos (em 20% dos 
pacientes) por longo tempo, dando a dicinesia tardia (principalmente a síndrome 
bucolingomastigatória). 

 

  

 

Para saber mais ... 

Sobre o assunto tratado, sugerimos o seguinte livro: 

GALVÃO, Izabel. Henri Wallon: uma concepção dialética do desenvolvimento infantil. Petrópolis: 
Vozes, 2003. 

 

   

Atividade Individual 

1. Fiquem atentos aos momentos de maior emoção experimentados por cada um de vocês 
durante a semana. Observem se nesses momentos há sobreposição da emoção sobre a 
razão (sensação de ter perdido a razão) e procurem relatar de que forma tais emoções 
interferiram na aprendizagem de vocês. 
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Aula 10 – A Teoria da Aprendizagem Significativa 

 

  

 

  

Para compreender o assunto, sugerimos a leitura do texto Ausubel e a aprendizagem 

significativa. In: Bessa, Valéria da Hora. Teorias da Aprendizagem. Curitiba: IESDE Brasil S.A., 

2008. (204 p). Disponível em http://files.psicologandoja.webnode.com.br/200000064-

e4114e50b2/teorias_da_aprendizagem_online.pdf 

 

Aprofundando o assunto 

AUSUBEL E A APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

 

História pessoal 

David Ausubel, psicólogo cognitivista, desenvolveu sua teoria buscando compreender os 
processos de aprendizagem. Para ele, a aprendizagem estava subordinada a um esforço do 
aprendiz em ligar seus novos conhecimentos aos seus conhecimentos anteriores. 

Em seus estudos, procurou demonstrar que o desenvolvimento da inteligência está 
diretamente relacionado a processos mentais, ou melhor, ao processamento da informação de 
forma ativa e organizada em sua estrutura cognitiva. 

Ausubel procurou observar a aprendizagem tal qual ela ocorre na sala de aula, 
evidenciando a necessidade de, para que se possa realizar um bom trabalho pedagógico, ligar 
os novos conhecimentos transmitidos aos alunos a conhecimentos anteriores já presentes em 
suas estruturas mentais. 

Diante disso, Ausubel considera de fundamental importância o trabalho docente no 
sentido de identificar e organizar os conhecimentos prévios dos alunos e ensinar de acordo com 
esses conhecimentos. 

 

A aprendizagem segundo Ausubel 

Como psicólogo cognitivista, Ausubel se encaixa no grupo de teóricos que buscaram 
estudar os processos de cognição por meio dos quais o mundo ganha significado. Um desses 

Objetivos de Aprendizagem: Discutir a aprendizagem segundo David Ausubel. 
Identificar os tipos de aprendizagem. Destacar as contribuições da teoria da 
aprendizagem significativa para a Educação. 
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processos é o da aprendizagem, considerando-se que enquanto aprende, o aluno atribui 
significado à realidade a sua volta. 

De acordo com Moreira (1983, p. 61), existem três tipos de aprendizagem: a 
aprendizagem cognitiva, a aprendizagem afetiva e a aprendizagem psicomotora. A 
aprendizagem cognitiva é apresentada pelo autor como “aquela que resulta no armazenamento 
organizado de informações na mente do ser que aprende e esse complexo organizado é 
conhecido como estrutura cognitiva”. 

Já a aprendizagem afetiva diz respeito aos sentimentos que acompanham a experiência 
cognitiva. Tais sentimentos podem ser de angústia, frustração, dor, satisfação, tristeza, alegria, 
entre outros. 

A aprendizagem psicomotora, por sua vez, está relacionada ao conjunto  de respostas 
musculares adquiridas por treinos específicos. Tal aprendizagem também acontece 
paralelamente à aprendizagem cognitiva. 

  Assim, a partir das definições anteriores, confirmamos a pertença da teoria de 
Ausubel ao grupo de teorias denominadas cognitivistas, o que não significa dizer que Ausubel 
negue a existência dos outros tipos de aprendizagem. Ao contrário, Ausubel chega mesmo a 
afirmar reconhecer a importância das aprendizagens afetiva e psicomotora no desenvolvimento 
das aprendizagens cognitivas. 

Porém, há na teoria de Ausubel uma clara relação com a questão das aprendizagens 
adaptativas, ou seja, por acomodação dos novos conceitos adquiridos a um grupo de conceitos 
previamente aprendidos, modificando-os. Assim, a questão não se coloca apenas na fixação de 
novos conhecimentos a conhecimentos anteriores, mas na maneira como essa fixação ocorre, a 
saber, por intermédio de interações adaptativas (acomodações), que alteram o conhecimento 
anterior em função de uma pressão organizativa dos esquemas cognitivos. 

Assim, um grupo de conceitos/conhecimentos já aprendidos atua como âncora, 
integrando o novo conhecimento aos anteriores e o modificando. Tal ideias se apresenta no 
interior de uma das mais importantes formulações de Ausubel sobre o processo de aprender: o 
conceito de ancoragem. 

A ancoragem é o processo responsável por ligar os conhecimentos já adquiridos aos 
novos conhecimentos, colocando-os em interação. Desse modo, segundo Ausubel, quando um 
novo conhecimento é ancorado, atrelado a outros já formulados, há uma maior probabilidade de 
esse conhecimento não se perder, levando à ocorrência de uma aprendizagem mais significativa. 

Isso significa dizer, por exemplo, que quando fazemos relação entre o que estamos 
estudando com outros conhecimentos que já possuímos (que  podem  ser de ordem teórica ou 
prática), a relação entre eles produz um conhecimento ampliado, modificado, que não é mais o 
anterior em si, nem o novo conhecimento isolado, mas sim um novo conhecimento oriundo de 
interações entre diferentes elementos cognitivos. 

Desse modo, uma vez ligados, ou melhor, ancorados, tais conhecimentos tendem a não 
se perder dentro do conjunto de outros tantos conhecimentos que possuímos, caracterizando o 
que Ausubel chama de aprendizagem significativa. 

 

A aprendizagem significativa 

A aprendizagem significativa pode ser entendida como um processo que envolve 
sucessivas ancoragens por meio da ligação do novo conhecimento ao conhecimento 
subsunçor1. O contrário da aprendizagem significativa seria, para Ausubel, a aprendizagem 
mecânica, que ocorre por meio de pouca ou nenhuma interação entre os 
conceitos/conhecimentos anteriores (subsunçores) e os novos conceitos/conhecimentos. 
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No ambiente escolar estamos acostumados a chamar a aprendizagem mecânica de 
“decoreba”. Segundo Ausubel, a “decoreba” não descarta a possibilidade de uma relação com a 
aprendizagem significativa, mas esta última fica menos favorecida quanto menos nos colocarmos 
de forma ativa no processo de aprender. 

  Dessa forma, a aprendizagem significativa é um conceito central na teoria de 
Ausubel e, como tal, é em torno desse conceito que ele formula várias outras noções sobre o 
processo de aprender. 

O primeiro conceito a ser compreendido é o de elementos subsunçores, que nada mais 
são que elementos facilitadores do processo de aprender. Tais elementos são representados 
pelos conhecimentos prévios e por conceitos anteriores já formulados pelo aprendiz. Além disso, 
podemos também considerar como elementos subsunçores aqueles utilizados pelo professor 
para auxiliar  na  organização do conhecimento a ser construído pelo aluno. Nesse sentido, os 
materiais, as explanações introdutórias e toda a gama de atividades voltadas para a construção 
de umas ideias iniciais sobre algum conteúdo podem ser consideradas um elemento subsunçor, 
contanto que atue, de fato, como facilitador da aprendizagem. 

Assim, podemos dizer que a aprendizagem significativa só ocorre diante de condições 
específicas voltadas para o ato de aprender. A essas condições Ausubel chamou de condições 
de ocorrência da aprendizagem que dizem respeito ao conhecimento a ser transmitido e a 
disposição do aluno para o ato de aprender. 

Sobre o conhecimento a ser transmitido, Ausubel nos diz que um conhecimento para ser 
compreendido por um aluno deve ser relacionável com outros conhecimentos e incorporável ao 
conjunto de esquemas cognitivos (modos de aprender) de cada aluno. Isso significa dizer que o 
conteúdo deve se relacionar com os interesses dos alunos, ou seja, fazer sentido, para que o 
aluno continue estimulado para a aprendizagem. 

Já a disposição do aluno para aprender nos aponta para o fato de que, para haver 
aprendizagem é necessário, antes, que exista um esforço por parte do aprendiz; é preciso que o 
aprendiz queira realizar a ligação entre a nova informação e os conceitos já existentes em sua 
mente. Tal esforço, segundo Ausubel, deve ser espontâneo para que a aprendizagem não acabe 
se transformando em um ato mecânico de “decoreba”. 

Mas, qual a evidência de existência de uma aprendizagem significativa? Segundo Moreira 
(1983, p. 65), tais evidências são difíceis de serem percebidas ou observadas, uma vez que os 
alunos podem simular a aprendizagem por meio de memorizações. Desse modo, para obter 
evidências sobre uma aprendizagem significativa, Moreira (1983, p. 65) recomenda o trabalho 
de avaliação voltado para mapearmos os conceitos já adquiridos pelos alunos, o que poderia ser 
feito com questionários ou atividades do tipo “desafio”. 

Tal preocupação com as evidências de aprendizagem se deve também em parte pelo fato 
de Ausubel considerar que a aprendizagem significativa pode ocorrer de três formas distintas: 
por meio da aprendizagem representacional (de tipo mais básico em que o aprendiz liga os 
símbolos a seus significados, atribuindo significado ao símbolo); por meio da aprendizagem de 
conceitos, ligada à representação de conceitos amplos (genéricos), classificados em categorias 
pelo aprendiz. Nesse tipo de aprendizagem, o aprendiz já é capaz de fazer abstrações a partir 
do símbolo, ou seja, já é capaz de representar o símbolo, descolando-o do seu real significado, 
utilizando-o para outros fins; e a aprendizagem proposicional, relativa à aprendizagem dos 
significados das ideias a partir de proposições. Segundo Ausubel, as proposições são 
combinações de conceitos, ou seja, um conjunto de ideias do qual se pode extrair o significado 
de vários conteúdos. 

Além de classificar a aprendizagem significativa em três tipos, Ausubel também se 
preocupa em classificar as aprendizagens significativas por força de atração organizativa, ou 
seja, procurando demonstrar se a pressão para a ocorrência da aprendizagem partiu dos 
conhecimentos anteriores já existentes na estrutura cognitiva do aprendiz, se partiu dos novos 
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conhecimentos ou se partiu de ambos. Desse modo, Ausubel nos diz que as aprendizagens 
significativas também podem ser subordinadas, superordenadas e combinatórias. 

Na aprendizagem significativa subordinada, o novo conhecimento encontra-se 
subordinado ao conhecimento anterior, ou seja, depende do conhecimento prévio para poder se 
ancorar (fixar). 

Na aprendizagem significativa superordenada, é o novo material já assimilado que, por 
meio de acomodações na estrutura cognitiva, passa a ser responsável por se ligar aos 
conhecimentos prévios, assimilando-os. 

Já na aprendizagem significativa combinatória a nova informação, por meio 
depressõesrecíprocasentreosconhecimentosanterioreseosnovosconhecimentos, torna-se 
potencialmente significativa, não necessitando impor uma subordinação ou super-ordenação dos 
conhecimentos. 

Além dos conceitos já apresentados até aqui, Ausubel também desenvolveu mais dois: o 
de diferenciação progressiva e o de reconciliação integrativa. 

A diferenciação progressiva diz respeito à modificação do conceito subsunçor 
(conhecimento prévio) através da elaboração hierárquica de proposições e conceitos na 
estrutura cognitiva, de modo que as ideias mais inclusivas a serem aprendidas sejam 
apresentadas primeiro. E então, diferenciada em termos de detalhes e especificidade. 
(MOREIRA, 1983, p. 69). 

Já a reconciliação integrativa é definida como um processo que reorganiza a estrutura 
cognitiva com base nas novas aprendizagens relacionadas umas com as outras, o que lhes 
atribui novos significados gerados a partir de sucessivos processos adaptativos, ou seja, a partir 
da alteração, reorganização ocorrida nos conhecimentos prévios com a introdução de um novo 
conceito. 

Como podemos ver, ao pensar uma teoria de aprendizagem baseada na questão da 
significação do mundo por meio da organização dos conhecimentos em esquemas cognitivos, 
Ausubel formula uma teoria extensa e complexa (quando não conseguimos compreender a 
lógica de sua proposição), que talvez por esse motivo seja pouco utilizada pelos profissionais da 
educação. 

Por outro lado, Ausubel nos traz também contribuições valiosas quanto ao entendimento 
dos processos de aquisição de conhecimento e fixação de conteúdos, bastando ao professor 
compreendê-los para poder colocá-los em prática. 

  

O papel do professor na teoria de Ausubel 

Diante de sua teoria, Ausubel se aproxima do trabalho docente sugerindo modos de 
intervenção que auxiliem na facilitação da aprendizagem de forma significativa. Para tanto, 
Ausubel diz que o professor necessita: 

determinar a estrutura conceitual e proposicional da matéria, que significa determinar os 
conceitos que serão utilizados bem como a forma de sua apresentação; 

identificar   os   elementos   subsunçores    (conceitos/conhecimentos    já formulados e 
adquiridos) que serão necessários para aprender significativamente um conteúdo; 

diagnosticar o que os alunos já sabem, mapeando, entre os subsunçores, aqueles que 
encontram-se disponíveis na estrutura cognitiva do aluno; 
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ensinar utilizando recursos e princípios que levem os alunos de uma apren- dizagem 
conceitual a uma aprendizagem significativa, o que pode ser feito com o auxílio dado pelo 
professor para a compreensão da matéria. 

Concluímos assim que, para Ausubel, o papel do professor está relacionado à 
organização dos conhecimentos dos alunos em torno dos elementos subsunçores bem como à 
tarefa de facilitador da aprendizagem por via de recursos específicos e diagnósticos precisos 
sobre as possibilidades cognitivas de cada aluno. 

 

 

Texto Complementar 

CONHECIMENTO PRÉVIO 

Entenda por que aquilo cada um já sabe é a ponte para saber mais 

Elisângela Fernandes 

Virou quase uma obrigação. Não há (ou pelo menos não deveria haver) professor que inicie a 
abordagem de um conteúdo sem antes identificar o que sua turma efetivamente conhece sobre 
o que será tratado. Apesar de corriqueira nos dias de hoje, a prática estava ausente da rotina 
escolar até o início do século passado. Foi Jean Piaget (1896-1980) quem primeiro chamou a 
atenção para a importância daquilo que, no atual jargão da área, convencionou chamar-se de 
conhecimento prévio (leia um resumo do conceito na última página).  

As investigações do cientista suíço foram feitas sob a perspectiva do desenvolvimento 
intelectual. Para entender como a criança passa de um conhecimento mais simples a outro mais 
complexo, Piaget conduziu um trabalho que durou décadas no Instituto Jean-Jacques Rousseau 
e no Centro Internacional de Epistemologia Genética, ambos em Genebra, Suíça. Ao observar 
exaustivamente como os pequenos comparavam, classificavam, ordenavam e relacionavam 
diferentes objetos, ele compreendeu que a inteligência se desenvolve por um processo de 
sucessivas fases (leia um trecho de livro na página 3). Dependendo da qualidade das interações 
de cada sujeito com o meio, as estruturas mentais - condições prévias para o aprendizado, 
conforme descreve o suíço em sua obra - vão se tornando mais complexas até o fim da vida. Em 
cada fase do desenvolvimento, elas determinam os limites do que os indivíduos podem 
compreender.  

Dessa perspectiva, fica claro que o cerne de sua investigação relaciona-se à capacidade de 
raciocínio. Por não estudar o processo do ponto de vista da Educação formal, Piaget não se 
interessava tanto pelo conhecimento como conteúdo de ensino. Na década de 1960, esse tema 
mereceu a atenção de outro célebre pensador da Psicologia da Educação, o americano David 
Ausubel (1918-2008). "Ele foi possivelmente um dos primeiros a usar a expressão conhecimento 
prévio, hoje consagrada entre os professores", diz Evelyse dos Santos Lemos, pesquisadora do 
ensino de Ciências e Biologia do Instituto Oswaldo Cruz.  

De acordo com Ausubel, o que o aluno já sabe - a ideia-âncora, na sua denominação - é a ponte 
para a construção de um novo conhecimento por meio da reconfiguração das estruturas mentais 
existentes ou da elaboração de outras novas. Quando a criança reflete sobre um conteúdo novo, 
ele ganha significado e torna mais complexo o conhecimento prévio. Para o americano, o 
conjunto de saberes que a pessoa traz como contribuição ao aprendizado é tão essencial que 
mereceu uma citação contundente, no livro Psicologia Educacional: "O fator isolado mais 
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importante influenciando a aprendizagem é aquilo que o aprendiz já sabe. Descubra isso e 
ensine-o de acordo".  

Ao enfatizarem aspectos distintos do conhecimento prévio, as visões de Piaget e Ausubel se 
complementam. "Para aprender algo são necessárias estruturas mentais que deem conta de 
novas complexidades e também conteúdos anteriores que ajudam a assimilar saberes", diz 
Fernando Becker, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 

Sondagens de saberes: como fazê-las bem 

Não resta dúvida de que a força conferida ao conhecimento prévio transformou as rotinas das 
salas de aula (leia a questão de concurso na última página). Entretanto, ainda persistem alguns 
mal-entendidos relacionados ao tema. O mais básico deles é realizar a sondagem do que a turma 
sabe, mas não utilizar esse resultado no planejamento do trabalho diário. "De nada adianta 
coletar informações se elas não servirem como guia para orientar atividades, agrupamentos e 
intervenções", defende Tania Beatriz Iwaszko Marques, docente da UFRGS.  

Outro engano recorrente diz respeito à forma como as sondagens são conduzidas. Para muitos 
professores, diagnosticar conhecimentos prévios equivale a conversar com os alunos e ver o que 
eles sabem sobre o assunto. Essa raramente é a melhor estratégia. Digamos, por exemplo, que 
o objetivo de um docente de Educação Física é ensinar futebol. Dificilmente ele vai conhecer a 
condição prévia de cada criança a não ser que as coloque para jogar. "O caminho mais indicado 
para identificar os saberes dos estudantes é propor situações-problema, desafios que os 
obriguem a mobilizar o conhecimento que possuem para resolver determinada tarefa", afirma 
Regina Scarpa, coordenadora pedagógica de NOVA ESCOLA.  

Também vale pôr em xeque a tese de que todos os saberes que a turma possui sempre 
colaboram para a construção de um conhecimento. Na verdade, em alguns casos, eles podem 
até ser um obstáculo. No campo das Ciências, por exemplo, a experiência empírica das crianças 
as leva a pensar que, entre os seres vivos, aqueles que se locomovem são animais, enquanto 
os demais são vegetais. Essa noção pode dificultar a compreensão de que corais e esponjas 
sejam animais. A nova informação somente será compreendida quando os alunos perceberem 
a incoerência explicativa da ideia anterior. No caso, estudando as características específicas de 
celenterados e poríferos e compreendendo que animais e movimento não são características 
indissociáveis. 

Conhecimento prévio não é sinônimo de pré-requisito 

Um último ponto - fundamental - é desfazer a confusão entre conhecimento prévio e os chamados 
pré-requisitos. Apesar do uso corrente como sinônimos, no campo da Educação os dois termos 
não significam a mesma coisa. Enquanto conhecimento prévio diz respeito aos saberes que os 
alunos já possuem, os pré-requisitos constituem uma lista, muitas vezes arbitrária, de conteúdos 
e habilidades sem as quais, teoricamente, não seria possível avançar para o conteúdo seguinte. 
Há dois problemas com o uso de pré-requisitos. O primeiro é excluir do processo educativo 
alunos que não dominam determinado tema. O segundo é que, em muitos casos, os pré-
requisitos determinados pelo professor são aleatórios e não têm relação com o processo de 
aprendizagem. Na alfabetização, por exemplo, pensava-se há até pouco tempo que conhecer 
todas as letras do alfabeto era um pré-requisito para começar a escrever. Hoje, as pesquisas 
psicogenéticas mostram que isso não é verdade, já que as letras do nome próprio funcionam 
como um primeiro referencial para as crianças arriscarem a escrita. "Trabalhar com 
conhecimento prévio, em vez de pré-requisitos, aprimora o ensino", finaliza Regina. 

 
Revista Nova Escola 01 de Março de 2011 

Disponível em https://novaescola.org.br/conteudo/264/0-conceito-de-afetividade-de-henri-wallon 
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Com base na teoria de David Ausubel sobre a aprendizagem significativa, discutam o papel do 
professor com base nas indicações de atuação propostas pelo teórico. Procurem apontar limites 
e possibilidades para cada uma das quatro funções determinadas por Ausubel para o trabalho 
docente. 

  

 

Para uma melhor compreensão da teoria de David Ausubel, sugere-se a leitura do capítulo 5 do 
livro: 

MOREIRA, Marco Antônio. Ensino aprendizagem: enfoques teóricos. São Paulo: Moraes, 1983. 
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Aula 10A – A Psicogênese da Língua Escrita e Aprendizagem 
na Educação Infantil 

 

  

 

  

Para compreender o assunto, sugerimos a leitura do texto A teoria de Henri Wallon: emoção, 

movimento e cognição. In: Bessa, Valéria da Hora. Teorias da Aprendizagem. Curitiba: IESDE 

Brasil S.A., 2008. (204 p). Disponível em http://files.psicologandoja.webnode.com.br/200000064-

e4114e50b2/teorias_da_aprendizagem_online.pdf 

Aprofundando o assunto 

EMÍLIA FERREIRO E A PSICOGÊNESE DA LÍNGUA ESCRITA 

 

Temos uma imagem empobrecida da criança que aprende: reduzimo-la a um par de olhos, um par de 
ouvidos, uma mão que pega um instrumento para marcar e um aparelho fonador que emite sons. 

Emília Ferreiro 

 

História pessoal 

Emília Ferreiro nasceu na Argentina, onde se formou em Psicologia, e desenvolveu seus 
estudos sobre linguagem, doutorando-se na Universidade de Genebra sob a orientação de Jean 
Piaget. Em sua tese, propôs um novo olhar sobre a alfabetização baseada no que chamou de 
psicogênese da língua escrita. 

Em 1974, dá início às pesquisas em torno do desenvolvimento da linguagem infantil, 
baseando-se nos princípios piagetianos da psicogênese. Apesar de basear-se nos estudos 
anteriores já realizados por Piaget, Emília Ferreiro avança em relação ao seu mestre, uma vez 
que Piaget não havia ainda considerado a psicogênese da língua escrita em suas análises. Deste 
modo, os estudos de Emília Ferreiro vieram a se tornar um marco na transformação do conceito 
de aprendizagem da escrita pela criança. 

Suas pesquisas foram motivadas, segundo Rodrigues e Pariz (2005, p. 96), pelos altos 
índices de fracasso escolar observados nas escolas mexicanas (país onde se radicou). Junto 
com Ana Teberosky, também pesquisadora argentina, investigou de que maneira as crianças 
constroem hipóteses linguísticas sobre o sistema de escrita. 

Para tanto, utilizou-se de conhecimentos de psicologia, psicolinguística e psicogenética, 
procurando compreender de que maneira construímos aprendizagens em torno do sistema 

Objetivos de Aprendizagem: Discutir a relação entre Psicologia os e os processos 
de aprendizagem das crianças na escola. Identificar as hipóteses infantis no 
processo de leitura. Destacar as contribuições da psicogênese da língua escrita. 
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escrito. Assim, é praticamente impossível abordar o tema do processo de iniciação da escrita em 
crianças sem utilizarmos os referenciais de Emília Ferreiro e Ana Teberosky.  

Apesar disso, precisamos ter em mente que os estudos de Emília Ferreiro não postularam 
uma metodologia de ensino-aprendizagem para as classes de alfabetização, mas sim buscou, 
como Piaget, compreender de que maneira a construção do conhecimento da criança sobre os 
processos de leitura e escrita vão sendo realizados ao longo do seu desenvolvimento. Portanto, 
podemos afirmar que os estudos de Emília Ferreiro eram de cunho psicológico e não pedagógico. 

No entanto, muitos educadores, ao se apropriarem da teoria formulada por Emília 
Ferreiro, interpretam erroneamente suas análises como sendo um método de ensino para as 
classes de alfabetização. 

Os resultados de suas pesquisas nos mostram a aprendizagem da escrita dissociada da 
aprendizagem da fala e que o caminho utilizado pela criança para a compreensão dos símbolos 
linguísticos passa pelas associações entre os fonemas e grafemas de cada conjunto de 
linguagem. Além disso, Emília Ferreiro também aponta a construção do conhecimento, ou 
melhor, o construtivismo, como suporte teórico privilegiado para a explicação do processo de 
escrita, uma vez que para escrever é necessário que realizemos constantes interações com o 
meio que nos cerca e com os códigos linguísticos que representam o que desejamos denominar. 

Deste modo, segundo Ferreiro, para que possamos evitar os erros mais comuns em 
relação ao processo de ensino de crianças em classes de alfabetização, devemos tomar 
conhecimento das teorias psicológicas, das práticas pedagógicas e das metodologias voltadas à 
compreensão da maneira como a criança lida com o seu próprio processo de desenvolvimento 
em relação à escrita. 

Nas classes de alfabetização, é comum nos depararmos com pais e professores ansiosos 
pela demonstração de capacidades de leitura de seus filhos e alunos. Isso é facilmente percebido 
nas comparações realizadas por pais e professores sobre o desenvolvimento das crianças, como 
se todas necessariamente seguissem o mesmo percurso no processo de alfabetização. Deste 
modo, quando pais e professores “diagnosticam” erradamente a “falta de habilidade” da criança 
para ler e/ou escrever, imediatamente atribuem isso a problemas de ordem psicológica, à falta 
de atenção, à imaturidade infantil, deixando de lado as análises pedagógicas sobre a forma como 
o próprio processo de alfabetização está sendo conduzido. 

Segundo Ferreiro, a questão da alfabetização gira em torno da representação que a 
criança faz do mundo, ou seja, de que maneira cada criança “lê” o mundo e o traduz em imagens 
e palavras. Somente a partir dessa representação, ou melhor, da compreensão pelos 
professores sobre o modo como cada criança “lê” o mundo, é que se pode compreender a forma 
como cada criança evolui no sentido da construção do seu conhecimento sobre a leitura e a 
escrita. 

De acordo com esse pensamento, Emília Ferreiro formula a noção de hipóteses 
linguísticas. As hipóteses linguísticas, segundo ela são construídas pelas crianças mesmo antes 
de ter sido iniciado seu processo formal de alfabetização. Isto se dá porque, ao se relacionar 
com os objetos de conhecimento e realizar as sucessivas assimilações sobre o objeto, cada 
criança, a partir de seus conhecimentos prévios, formula hipóteses sobre o objeto que está 
conhecendo. No caso de o objeto ser um signo linguístico, como as letras, o processo se dá da 
mesma forma. De acordo com Ferreiro e Teberosky, as crianças começam suas “leituras”  a 
partir das representações gráficas do mundo (desenhos), mas depois de algum tempo, com a 
introdução formal nas classes de alfabetização, as crianças vão sendo apresentadas a outros 
códigos, podendo já distinguir o desenho da grafia textual. A criança passa então de uma “leitura” 
representacional para uma leitura de fato, com a compreensão de que, para que algo possa ser 
lido, precisa antes ter sido grafado. 
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As hipóteses infantis no processo de leitura 

De acordo com as pesquisas de Emília Ferreiro, toda criança passa, ao iniciar seu 
processo de leitura, por cinco fases de desenvolvimento nas quais constrói hipóteses 
diferenciadas sobre a leitura e a escrita. Vejamos as características de cada fase. 

Fase das garatujas 

Diz respeito aos rabiscos realizados pelas crianças. Muitas vezes, tais rabiscos ainda não 
se configuram nem como desenhos, nem como palavras, mas têm para a criança uma 
representação específica do que ela pretende demonstrar. As garatujas são, desta forma, 
tentativas das crianças em representar os símbolos gráficos com os quais têm contato 
cotidianamente. O interessante dessa fase é que a criança, por não saber ler formalmente, 
representa no rabisco as suas próprias intenções e ideias de forma única, não havendo 
possibilidade de o mesmo rabisco ser compreendido de igual maneira por outro “leitor”, infantil 
ou adulto. Assim, segundo Ferreiro, a criança nesta fase é capaz de interpretar o desenho, 
diferenciando-o da escrita; utilizar algumas letras na tentativa de formar palavras; reproduzir 
alguns traços da escrita. 

 

Fase da hipótese pré-silábica 

A criança, apesar de conseguir representar graficamente algumas letras e conhecê-las, 
ainda não é capaz de associar a letra à sua sonoridade. Justamente por isso, ao tentar 
representar algum objeto na forma escrita, o faz sem correspondência entre as letras e demais 
representações utilizadas e a palavra que deseja representar. 

 

Fase da hipótese silábica 

Nesta fase, a criança tenta mais amplamente reproduzir graficamente a letra a partir da 
associação da grafia com o som a ela associado. Deste modo, a criança busca associar o som 
à palavra, formando a hipótese de que é preciso usar formas diferentes para ler coisas diferentes. 
Para tanto, utiliza dois princípios básicos: o da quantidade de sílabas identificadas sonoramente 
na palavra e o da variedade de letras, uma vez que, para as crianças, elas não podem ser 
repetidas. 

 

Fase da hipótese silábica alfabética 

Nesta fase, instala-se o conflito entre o som e o número de sílabas representado. Isto 
significa dizer, de acordo com Rodrigues e Pariz (1998), que a criança representa o número de 
sílabas, mas percebe que para o som poder ser representado graficamente é preciso acrescentar 
mais letras. A criança – que até então entendia que o número mínimo de letras a ser utilizado 
numa palavra correspondia a três, sem que essas pudessem se repetir – é forçada a ampliar 
suas noções silábicas, o que a conduz para o nível seguinte. 

  

Fase da hipótese alfabética 

Nesta fase, uma vez tendo sido forçada pelo conflito da fase anterior a ampliar suas 
noções silábicas, a criança passa a representar a grafia e o som de forma correspondente, 
compreendendo que cada letra é um valor menor que a própria sílaba e que a sílaba é um valor 
menor que a palavra. Com isso, a criança passa a conseguir formar várias sílabas e, a partir das 
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sílabas, palavras. De acordo com Ferreiro, podemos afirmar que as crianças nesta fase 
compreendem que as letras são unidades menores que as sílabas e que estas últimas podem 
ser separadas nessas unidades menores; a palavra tem relação com o som, mas que o som não 
identifica necessariamente a letra que deve ser utilizada para que se possa grafar uma palavra 
e que, com isso, a escrita pressupõe uma necessidade de analisar foneticamente cada uma das 
palavras a serem representadas. 

 

E as cartilhas? 

As críticas em torno da utilização das cartilhas como metodologia para o ensino da leitura 
e da escrita encontra-se no pensamento de que, para que alguma coisa sirva para ler, é preciso 
que contenha um certo número de letras, variável entre dois e quatro. Letra sozinha não 
representa nada escrito. De nada servem, também, conjuntos com letras repetidas, pois as 
crianças entendem que só podem ser lidas palavras que contenham letras diferentes. Uma 
explicação para tal seria que, no seu dia-a-dia, observam que o comum é encontrar palavras 
formadas por uma variedade de letras. Deste modo, a cartilha, por trazer letras soltas, sem 
correlação com a palavra propriamente dita, não contribui de forma positiva para o processo de 
aquisição da escrita. 

As cartilhas mostraram-se e mostram que não são eficientes para a tarefa de ensinar a 
ler e a escrever a crianças pré-silábicas. De acordo com pesquisas realizadas na área da 
linguagem, toda cartilha parte do pressuposto de que a criança já compreende o nosso sistema 
de escrita. Ou seja, que ela já entende que aquilo que as letras representam é a pauta sonora 
dos nomes dos objetos, e não o próprio objeto a que se referem. No mesmo sentido, estudos 
atuais já demonstraram suficientemente que as dificuldades mais importantes do processo de 
alfabetização situam-se ao nível de compreensão da estrutura do sistema alfabético. 

Por outro lado, em muitas escolas, as cartilhas continuam sendo utilizadas, 
especialmente quando as ações pedagógicas partem da ideia de que escrever é transcrever um 
código sonoro. Assim, as cartilhas são utilizadas na tentativa de desenvolver habilidades 
gráficas, como a qualidade do grafismo e a capacidade motora para o traço; a noção espacial, 
pelo uso de pautas que circunscrevem a escrita num determinado espaço; a escolha dos 
caracteres linguísticos e a prontidão auditiva e visual, a partir de atividades como cobrir, 
preencher, copiar e ligar.  

Deste modo, o que muitos pesquisadores afirmam é que o uso das cartilhas desconsidera 
as aprendizagens anteriores das crianças sobre o objeto a ser representado ou sobre a própria 
escrita, pautando-se numa prática reprodutivista e não reflexiva. 

  

A alfabetização 

Emília Ferreiro, seguindo os passos e orientações de Jean Piaget, buscou compreender 
de que maneira construímos conhecimentos em torno dos atos de ler e escrever. Para tanto, não 
buscou suas respostas nos modelos pedagógicos de ensino, mas sim nas próprias crianças que, 
por serem ativas em suas ações   de conhecer, constroem elas mesmas suas próprias hipóteses 
sobre a leitura e a escrita. Por este motivo, Ferreiro não se preocupou em escrever sobre como 
ensinar uma criança a ler e a escrever, como muitos ainda pensam. 

As ferramentas de análise dos processos de leitura e escrita utilizadas por Emília Ferreiro 
pautam-se nos princípios construtivistas de ação que na prática alfabetizadora podem ser 
utilizados como referência para todos os professores interessados em desenvolver seus alunos 
de forma ativa a partir de interações com a palavra. 
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Isto significa dizer que não é o professor que ensina o aluno a ler, mas sim que o próprio 
aluno, mesmo antes de adentrar a classe de alfabetização, já inicia um processo de leitura que 
costuma ser desconsiderado por muitos educadores. Neste sentido, uma vez que o aluno já traz 
para a sala de aula sua maneira de “ler” o mundo e representá-lo, o processo desloca-se do ato 
de ensinar para  o ato de aprender – que depende da ação concreta do aprendiz sobre aquilo 
que deseja conhecer. Deste modo, o aluno deixa de ser um mero reprodutor de ideias já prontas 
e passa ser visto como um agente da sua própria aprendizagem. 

Deste modo, ao ser apropriada pela Educação, a teoria desenvolvida por Emília Ferreiro 
contribui no sentido de buscar alterar as práticas alfabetizadoras até então deslocadas da 
criança, passando a considerá-la o centro de todo o processo educativo. Com isso, modifica-se 
também o olhar sobre o contexto social da criança, sua linguagem e suas maneiras próprias de 
intervir sobre a língua materna. Ao mesmo tempo, conceitos como imaturidade, prontidão, 
incapacidade e dificuldade de aprendizagem passam a ser repensados, uma vez que precisam 
ser considerados não isoladamente, mas circunscritos num contexto histórico-social do qual a 
criança faz parte. 

 

Texto complementar 

É HORA DE ESCREVER CERTO 

(ARAÚJO, 2006) 

Ensinar ortografia é essencial desde as primeiras séries. Você só precisa saber quando 
e como. E conhecer bem as regras, claro 

Há vários motivos para você ensinar seus alunos a escrever de forma correta. Além de estimular 
o aprendizado da língua oficial do país – que todos temos a obrigação de conhecer bem –, o 
conhecimento das normas ortográficas ajuda a garotada a superar o medo de se expressar por 
escrito e, diferentemente do que muitos acreditam, não afeta em nada a criatividade. Ao 
contrário. No momento em que dominam as palavras com segurança, as crianças não precisam 
parar a toda hora para verificar a grafia e podem voltar toda a atenção para o desenvolvimento 
da história. E isso vale desde os primeiros anos do Ensino Fundamental. Não perca tempo! 

Os primeiros passos 

O ensino da ortografia deve ter início assim que o estudante começa a entender o sistema de 
escrita alfabética — de preferência ainda na 1.ª série. Isto é, quando tiver aprendido o valor 
sonoro das letras e já puder ler e escrever pequenos textos. Segundo o professor Artur Gomes 
de Morais, do Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), é preciso 
deixar bem claro para os alunos que todas as regras ortográficas são fruto de uma convenção 
social, de um acordo estabelecido pelos especialistas cujo objetivo é padronizar a escrita — e 
que, no mundo em que vivemos, quem não domina essa convenção corretamente é 
discriminado. “Por isso, não deixe a criança acreditar que vai aprender ‘na hora certa’. Desde os 
primeiros momentos é papel do professor ajudá-la a refletir sobre os erros ortográficos”, afirma. 
“Só assim ela internaliza as regras, que, por serem aparentemente complexas, vão desafiá-la 
por toda a vida”. Morais alerta também para o fato de que o domínio da escrita alfabética nem 
sempre é homogêneo em cada sala de aula e que o número de erros num texto nunca deve ser 
usado como parâmetro de avaliação. 

Durante a última década, o professor pernambucano pesquisou o tema em escolas espanholas 
e brasileiras, sob a orientação da educadora argentina Ana Teberosky, e percebeu que explorava 
um terreno árido em que coexistem falsas crenças, dúvidas, sentimentos de insegurança – e 
muito autoritarismo –, tanto por parte de quem ensina a língua escrita como de quem precisa 
usá-la na escola e fora dela. “Quem não cria oportunidades de reflexão sobre as dificuldades 
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ortográficas do idioma não pode nunca exigir que o aluno escreva certo”, ensina Morais em seus 
livros de formação. 

Refletir sobre a escrita 

Estudo realizado há cinco anos, em Pernambuco, sob a orientação da professora Lucia     Lins 
Browne Rego e da psicóloga Lair Levi Buarque, do Departamento de Psicologia da UFPE, 
detectou algumas fontes de dificuldade na aprendizagem de regras ortográficas. No trabalho, 79 
crianças do Ensino Fundamental de escolas públicas e particulares do Recife escreveram um 
ditado de palavras reais e inventadas, no meio de frases, que exigiam o uso de r, rr, ç, s e outras 
letras consideradas difíceis. O aluno recebia um papel com frases incompletas. Os examinadores 
liam cada uma, ditavam as palavras faltantes e explicavam caso a caso as irregularidades que 
porventura as crianças encontrassem. 

Quando comparadas com crianças que não tinham sido expostas a esse tipo de intervenção 
(escrever refletindo sobre a grafia das palavras), as pesquisadas demonstraram ampla 
superioridade no entendimento das regras. “O desafio maior do professor é elaborar situações 
didáticas que permitam à turma compreender as conexões entre a língua e a ortografia”, 
aconselha Lucia. “Com alguma criatividade, é possível transformar esse ‘patinho feio’ que 
sempre foi a ortografia, numa atividade prazerosa”. 

Psicogênese 

O professor Paulo Francisco Slomp, do Departamento de Educação da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul, desenvolve desde 1996 um trabalho para averiguar se é possível falar em 
psicogênese (origem e evolução psíquica) da ortografia nas crianças, se existe um padrão no 
modo pelo qual um recém-alfabetizado encara as normas ortográficas e se há níveis de 
desenvolvimento cognitivo proporcionais à apropriação dessas normas. 

“Uma forma muito comum de enfrentar uma dúvida na hora de escrever é não solucioná-la, 
substituindo a palavra que nos é difícil por um sinônimo”, exemplifica Slomp. “Com isso, o 
problema imediato se resolve, mas chega um momento em que essa saída não é mais possível”. 
Ele também lembra um hábito quase natural de decidir a grafia de certas palavras apresentando 
duas versões (pretenciosa / pretensiosa, por exemplo) para chamar a atenção para o contraste 
e obter, de memória, a grafia correta. “Desconheço a origem desse método de resolução, mas 
acredito que ele não provém de nenhuma teoria clássica sobre o conhecimento”, relativiza 
Slomp, levantando uma questão para ser pensada por todo professor. Percebe-se, deste modo, 
que a convenção que unifica a escrita das palavras em Língua Portuguesa exige algum esforço 
para ser compreendida. Observe abaixo os casos mais freqüentes, seguidos de exemplos 
práticos. 

Regulares – São as palavras cuja grafia podemos prever e escrever, mesmo sem conhecê-las, 
porque existe um “princípio gerativo”, regra que se aplica à maioria das palavras da nossa língua. 
As correspondências regulares podem ser de três tipos: 

Diretas – Inclui a grafia de palavras com p, b, t, d, f e v (exemplo: pato, bode ou fivela). Não há 
outra letra competindo com elas, mas é comum a criança ter dificuldade para usá-las por causa 
do pouco conhecimento da pronúncia. 

Contextuais – A “disputa” entre o r e o rr é o melhor exemplo desse tipo de correspondência. A 
grafia que devemos memorizar varia em função do som da letra. Por exemplo: para o som do  “r 
forte”, usamos r tanto no início da palavra (risada), como no começo de sílabas precedidas de 
consoante (genro). Quando o mesmo som de “r forte” aparece entre vogais, sabemos que temos 
que usar rr (carro, serrote). E, quando queremos registrar o outro som do r, que alguns chamam 
de “brando”, usamos só um r, como em careca e braço. Essa variedade explica por que, a 
princípio, as crianças têm tanta dificuldade. 

Morfológicogramaticais – Nesse caso são os aspectos ligados à categoria gramatical da palavra 
que estabelecem a regra com base na qual ela será escrita. Por exemplo: adjetivos que indicam 
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o lugar onde a pessoa nasceu se escrevem com esa (francesa, portuguesa), enquanto 
substantivos derivados se escrevem com eza (certeza, de certo; avareza, de avaro). Na maioria 
dos casos essas regras envolvem morfemas (partes internas que compõem a palavra), 
sobretudo sufixos que indicam a família gramatical. 

Irregulares – Não há regras que ajudem o estudante a escrever corretamente. A única saída  é 
memorizar a grafia ou recorrer ao dicionário. Elas se concentram principalmente na escrita: do 
som do s (seguro, cidade, auxílio); do som do j (girafa, jiló); do som do z (zebu, casa); do som do 
x (enxada, enchente); o emprego do h inicial (hora, harpa); a disputa entre e, i, o e u em sílabas 
átonas que não estão no final de palavras (seguro, tamborim); ditongos que têm pronúncia 
“reduzida” (caixa, madeira, vassoura etc.). 

 

 

Para saber mais ... 

Sobre a teoria de Emília Ferreiro, proponho a leitura da transcrição da entrevista realizada com 
a autora pela Revista Nova Escola, que pode ser encontrada na edição de janeiro/fevereiro de 
2001. 

 

Atividade Individual 

Uma sugestão lúdica: construam cartilhas voltadas para a alfabetização que procurem superar 
os modelos criticados por Emília Ferreiro, buscando utilizar as hipóteses de leitura sugeridas 
pela autora. 
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1. A NOÇÃO DE OBJETO PERMANENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tome um objeto (bola, boneco ou carrinho) que desperte a atenção da criança e deixe que ela 

brinque com ele. 

2. Quando a criança estiver bem interessada no objeto, recubra-o com um lenço. 

Respostas Prováveis 

Até o 5
o
 ou 7

o
 mês 

A criança retira a mão, como se o objeto tivesse desaparecido. Às vezes, chora decepcionada. 

A partir do 7
o
 mês 

Levanta o lenço em busca do objeto. 
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Quando a criança já for capaz de levantar o lenço, pegue o objeto e, diante dos olhos da 

criança, coloque-o debaixo do lenço A, à sua direita, e depois o desloque para o lenço B, à sua 

esquerda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respostas Prováveis 

Por volta de 7
  
meses(estádio IV) 

A criança vai procurar o objeto em A, ignorando os deslocamentos. 

Aos 9-10
  
meses(estádio V) 

A criança procura o objeto em função de seus deslocamentos, a menos que eles sejam muito 

complexos. 

Aos 11-12
 
meses (estádio VI) 

A criança é capaz de dominar várias combinações, como erguer uma almofada e debaixo dela 

ainda encontrar um lenço que deve ser levantado. 

Conclusões Piagetianas 

1. A descoberta da noção de objeto permanente é fundamental para a formação das noções de 

espaço, tempo e causalidade. 

2. Descobrir o objeto permanente é compreender que um objeto continua a existir mesmo 

quando não está diante de nossos olhos. 

3. Inicialmente, a criança percebe que o objeto continua a existir mesmo quando encoberto, 

mas não compreende (porque não consegue acompanhar) os deslocamentos (até ± 9 meses). 

Depois, a criança acompanha os deslocamentos simples (± 10 meses) e finalmente compreende 

os deslocamentos complexos (a partir de 12 meses). 

4. A conservação do objeto é, entre outras, função de sua localização. Isto evidencia que a 

construção do esquema do objeto permanente é solidária com toda a organização 

espaciotemporal do universo prático, como também com sua estruturação causal. 
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2. A CONSTÂNCIA PERCEPTUAL 

 

 

 

2.1.  Constância da forma 

1. Mostre à criança com fome a mamadeira, de modo que não seja visível o bico, mas apenas a 

parte branca.  

Chegue à mamadeira ao alcance da mão da criança, para que ela possa pegá-Ia, caso 

queira. 

Respostas Prováveis 

Até 7 - 8 meses 

A criança vira, com facilidade, a mamadeira, quando percebe, em segundo plano, o bico. Mas 

não toca o objeto se não vê o bico e enxerga apenas a mamadeira cheia de leite. 

A partir de 9 - 10 meses 

A criança identifica a mamadeira, mesmo que só veja sua parte branca. 
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2.2. Constância da grandeza 

1. Use duas caixas semelhantes, porém de tamanhos diferentes. 

2. Por várias vezes, coloque um doce ou um objeto familiar para a criança dentro da caixa 

maior, de modo que ela se acostume a escolher a maior das duas caixas, quando procurar o doce 

ou objeto. 

3.  Substitua a caixa maior por uma que seja menor que a pequena. 

4. Coloque o doce ou objeto sob a caixa maior dentre as duas (lembre-se que na situação 

anterior ela era a menor) e verifique qual das duas a criança escolhe. 

 

Respostas Prováveis 

Até 5 meses 

A criança se mostra confusa e geralmente erra ao escolher.  

A partir de 5 meses 

Treinada a escolher a maior de duas caixas, a criança continua a escolher corretamente, ainda 

que se afaste a caixa maior e esta corresponda, então, a uma imagem retiniana menor. 

Conclusões Piagetianas 

1. Constância perceptiva e conservação operatória são coisas diferentes. Ambas têm em comum 

a conservação da grandeza ou da forma de um objeto e repousam em mecanismos de compen-

sação. Mas, no caso da constância perceptual, o objeto não muda na realidade, só na aparência, 

isto é, apenas do nosso ponto de vista; não é preciso raciocinar para corrigir a aparência. Já no 

caso da conservação operatória, o objeto é modificado na realidade e, em consequência, deve-se 

mudar nossa maneira de raciocinar para compreender a invariância, assegurando compensações.  

2. As constâncias perceptivas aparecem desde o primeiro ano, entre 6 e 12 meses (período 

sensório-motor), embora evoluam até cerca de 10 anos. As primeiras conservações operatórias 

só começam aos 7-8 anos (substância) e se escalonam até 12 anos (volume) conforme veremos 

adiante. 

3. A criança que identifica a mamadeira mesmo que não esteja vendo o bico já é capaz de 

atribuir à mamadeira uma forma constante. Isto ocorre a partir do momento em que, aos 9 

meses, começou a procurar objetos escondidos sob lenços. A permanência e a forma constante 

do objeto estão interligadas. 

4. A constância da grandeza começa por volta de 5 meses, antes, portanto, da constituição do 

objeto permanente, mas após a coordenação da visão e da preensão. Isto se explica porque a 

grandeza de um objeto é variável à visão, mas constante ao toque. 
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3. A CAUSALIDADE NA CRIANÇA 

 

Apresentamos algumas questões que podem ser dirigidas às crianças e analisamos algumas respostas 

prováveis. 

QUESTÕES RESPOSTAS PROVÁVEIS CAUSALIDADE (tipo) 
1. O almoço está quente. Como se faz 

para ele esfriar? 

Antes de 4 ou 5 anos: Eu bato o pé e ele 

esfria. (Ou qualquer outra resposta que 

evidencie que a criança julga que pode 

agir sobre as coisas). 

Mágico- fenomenista 

2. Por que as nuvens se movem? a) Até 4 ou 5 anos: “ Papai do céu 

empurra”. 

a) “A gente move as nuvens”. 

b) “As nuvens seguem a gente”  

c) “Elas se movem sozinhas”. 

c) “O ar empurra”.  

 

a) Artificialista 

b) Animista 

c) Mecanicista 

3. O que é uma cama? “É para mim dormir”. Finalismo 

4. O que é uma casa? “É pra gente ficar lá dentro”.  Finalismo 

5. O que faz as ondas do mar se 

moverem? 

a) “Um homem empurra” 

b) “Os barcos tocam” 

c) “As águas que vêm atrás empurram as 

da frente”. 

d) “O ar, o vento, as toca”. 

e) “Elas vem atrás da gente”. 

a) Artificialista 

b) Mágico-fenomeísta 

c) Mecanicista 

d) Lógica 

e) Animista  

6. O observador estende a mão com uma 

folha de papel, fazendo sombra, e 

pergunta: “Por que há sombra aqui”? 

a) “Porque ela é pra mim ver”. 

b) “Porque a mão faz sombra ou porque 
a gente faz sombra”. 

c) “Porque você tampou a luz”. Ou: “É 

um lugar onde não tem luz”. 

a) Finalística 

b) Fenomenista 

c) Respostas que evidenciam uma 

Lógica 

7. O sol se movimenta? Por quê?  a) “Pra gente ficar quente”. 

b) “Pra acompanhar a gente”. 

b) “É ele mesmo que anda”. 

b) Ele quer esquentar a gente. 

c) “Um homem grande” ou “Papai do 
Céu empurra”. 

d) “As nuvens tocam no sol”. 

 

a) Finalista 

b) Animista 

c) Artificialista 

d) Fenomenista 
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A noção de causalidade na criança 

Perguntas que exigem explicação, quando apresentadas a crianças, levam-nas a dar 

respostas que evidenciam sua noção de causalidade em diferentes níveis de idade. A relação de 

causa e efeito, muito significativa para a compreensão de ciências, permite-nos explicar, 

predizer e controlar os fenômenos. 

Piaget analisou a evolução da causalidade na criança. 

Na fase sensório-motora- A criança, no estádio III, só conhece como causa única sua própria 

ação, independente mesmo de contatos espaciais. Se, puxando um cordão, balança o chocalho preso ao 

berço, a causa está no ato de “puxar o cordão”, e não no cordão que foi puxado. Por isso, tenta balançar 

objetos distantes até 2 ou 3 metros puxando o cordão.  

 

Essa causalidade é chamada mágico-fenomenista. Fenomenista, porque qualquer coisa pode ser 

produzida por qualquer coisa, de acordo com ligações já observadas anteriormente. Mágica, porque está 

centrada na ação do sujeito sem levar em consideração nem mesmo os contatos espaciais entre sujeito e 

objeto. Entretanto, à medida que a inteligência se desenvolve e se forma a noção de objeto permanente, a 

causalidade se objetiva e especializa- as causas reconhecidas não são mais exclusivamente localizadas na 

ação própria e relações de causa e efeito levam em conta os contatos físicos e espaciais. Assim, a criança 

dos estádios V e VI da fase sensório-motora, tendo visto um objeto ao lado de um tapete, não puxará mais 

o tapete para alcançar o objeto, embora fizesse isso nos estádios anteriores. Lentamente, foi à criança 

tomando-se consciente do eu e sendo capaz de distinguir entre a realidade externa e seu próprio eu. Mas 

atingir a objetividade é demorado e a criança usa, ainda, explicações não objetivas.  

 

Por volta de 3 anos a criança inicia uma fase perguntadora, na qual a pergunta mais frequente é 

“por quê”? As respostas que as crianças dessa faixa dão ao que lhes é perguntado pelos seus 

contemporâneos demonstram característica egocêntricas de finalismo, animismo e artificialismo. O 

finalismo é devido a não diferenciação do psíquico- os nomes são ligados às pessoas, os sonhos são 

quadrinhos materiais que podem ser olhados, o pensamento é uma voz que fala atrás das pessoas. 

 

O animismo representa, também, uma não diferenciação – tudo que se movimenta é vivo e 

consciente – o vento sabe que sopra, o sol anda para onde quer. O artificialismo atribui origens humanas 

as coisas. O sol teria nascido com os homens, para lhes dar luz; o lago é um buraco feito pelo homem, que 

nele colocou água. 

Essas explicações de causa e efeito evidenciam uma pré-causalidade, que evolui até o nível das 

operações concretas. Exemplo dessa causalidade operatória é o atomismo infantil como derivante de 

operações aditivas e da conservação decorrente delas até 7 anos. O açúcar dissolvido na água 

desaparece e seu gosto se transforma em cheiro; por volta de 7 -8 anos, conserva-se a 

quantidade de açúcar, mas não se conservam seu peso nem o volume; a partir de 9-10 anos, 

acrescenta-se a conservação de peso e, a partir de 11-12 anos, a do volume. Explica-se do 

seguinte modo: os grãos de açúcar, em vias de fundir-se, são muito pequenos e invisíveis e, 

assim, conservam a substância sem conservar peso ou volume. Mais tarde, a criança admitirá 

que conserva o peso e, depois, o volume. 

 

Nessas explicações causais, o real resiste à dedução e há uma grande dose de aleatório. A criança 

não apreenderá a noção de acaso ou de mistura irreversível enquanto não estiver de posse de operações 

reversíveis. Ora, se o acaso, a princípio, é obstáculo à dedutibilidade, a criança acaba, a seguir, 

assimilando o aleatório à operação, compreendendo que, se os casos individuais permanecem 

imprevisíveis, os conjuntos são previsíveis: das relações entre as ocorrências surge, assim, a base da 

operação de probabilidade, que precisa, para completar-se, da estrutura da combinatória, que geralmente 

se elabora por volta de 11-12 anos. 
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4. OPERAÇÕES INFRALÓGICAS 

4.1. Conservações físicas 

 

4.1.1 Conservação de quantidades  

a) Contínuas 

 
TRANSVASAMENTO DE LÍQUIDOS 

 

1. Tome 2 copos estreitos e altos (iguais) e 1 taça larga e baixa, capaz de conter a mesma 

quantidade de água de um dos copos. 

 

 

2. Encha de água os 2 copos, mostrando à criança que há, em ambos, a mesma quantidade de 

água. 

 

 

RESPOSTAS PROVÁVEIS APÓS O DOMÍNIO DA CONSERVAÇÃO  

 

(após 6 ou 7 anos aproximadamente) 

 

 

“A água é a mesma. Não aumentou nem diminuiu nada".  

 (identidade simples ou aditiva) 

 

  “Se voltar a água para o copo, é a mesma água”.   

            

              (reversibilidade por inversão) 
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“A taça é mais baixa, mas é larga; o copo é mais alto, mas é estreito; por isso, é a 

mesma coisa”. 

 

(reversibilidade por compensação ou por reciprocidade de relações) 

 

 

RESPOSTAS ANTES DO DOMÍNIO DA CONSERVAÇÃO  

(antes de 6 ou 7 anos ) 

 

 

“Na taça, porque ela é mais larga”. 

 

 

                

                                                  “No copo, porque ele é mais alto”. 

 

 

 

“No copo. Não! É na taça! Não sei!”.  
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Alteração da forma de uma porção de massa 

1. Tome uma porção de argila ou massa plástica e divida-a ao meio com uma faca. 

 

 

 

 

 

2.  Com as duas porções de massa faça 2 bolas iguais. Mostre que as 2 contêm a mesma 

quantidade de massa. 
 

 

 

 

 

3. Diante da criança, enrole uma das bolas de massa plástica transformando-a em salsicha. 

 

 

 

 

 

Pergunte à criança: - onde há mais massa? Na bola ou na salsicha? 

RESPOSTAS PROVÁVEIS 

Antes de 6 ou 7 anos 

- Na salsicha; ela é comprida. 

- Na bola; ela é grande. 

A partir de 6 ou 7 anos 

- Há a mesma quantidade de massa. 
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4.1.1 Conservação de quantidades  

b) Descontínuas 

1. Tome 1 copo e 1 taça. Coloque numa caixa várias continhas de plástico ou grãos de feijão. 

 

 

 

 

2. Usando as duas mãos, vá colocando, simultaneamente, 1 grão no copo e outro na taça. Diante 

da criança, repita isso sucessivamente. 

 

 

 

 

 

 

3. Interrompa e pergunte: onde há mais grãos? 

 

 

 

 

 

RESPOSTAS PROVÁVEIS 

Antes dos 6 anos 

- No copo, porque é mais comprido. 

- Na taça, porque é larga. 

Aos 6, 7 anos 

 

- A mesma quantidade nos dois. 
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Aos 7, 8 anos  

 

- Você pôs a mesma quantidade de grãos no copo e na taça.   

 

- Cada grão que punha no copo, punha outro na taça. É a mesma quantidade.  

 

 

CONCLUSÕES DE J. PIAGET 

 

- A conservação é uma noção operatória que permite à criança compreender que alterações da forma não 

causam alteração da quantidade, do peso ou do volume. 

 

- Crianças em nível pré-operatório de desenvolvimento parecem raciocinar apenas sobre estados ou 

configurações, desprezando as transformações. 

 

Por isso, elas observam o resultado final (estado) que é água no copo e na taça e desprezam a 

transformação observada, que foi o derramar da água.  

 

- Na fase pré-operacional, a criança é incapaz de descentração, isto é, de centrar sua atenção em 2 ou mais 

aspectos da realidade ao mesmo tempo. Quando focaliza a atenção na altura do copo, ela não consegue 

ficar atenta à sua largura. 

 

4.1.2 Conservação do peso 

Balança e massa plástica 

 

1. Use uma balança de 2 braços e uma porção de massa plástica.  

 

  

 

 

2. Divida a massa plástica em 2 porções iguais; faça com elas 2 bolas iguais e coloque uma bola 

em cada braço da balança. 

A criança deve ver que há equilíbrio na balança, porque as 2 bolas têm o mesmo peso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Retire as bolas de massa plástica da balança. 
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Tome uma das bolas, diante da criança, e transforme-a em salsicha ou amasse-a. 

Pergunte: Você acha que, agora, ela tem o mesmo peso da bola? Por quê? 

 

 

Balança e biscoitos 

1. Tome 2 biscoitos verdadeiros ou feitos de massa, sendo ambos da mesma forma. 

Use a balança de 2  braços. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Mostre à criança que os 2 biscoitos têm o mesmo peso, colocando um em cada braço da 

balança. 

 

 

 

 

 

 

3. Retire os biscoitos da balança. Divida um deles em 6 pedaços. 
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Pergunte: Você acha que o biscoito inteiro pesa a mesma coisa que o biscoito partido? 

 

 

 

 

 

Conjuntos de Bolas de Massa 

1. Tome 4 pares de bolas de massa plástica colorida.  

A criança é informada de que, em cada par, as bolas têm o mesmo peso. 

 

 

2. Em cada par, uma das bolas é mantida em sua forma e a outra é transformada em  

triângulo, retângulo, achatada ou alongada. 

 

 

 

3. Pergunta-se à criança: Você acha que, em cada um desses pares, o peso continua a ser o 

mesmo, aumentou ou diminuiu? 

RESPOSTAS PROVÁVEIS 

 

Antes de 8 anos 

 

A salsicha (ou a bola) é mais pesada. 

 

O biscoito inteiro é mais pesado 

 

A massa que mudou de forma não tem o mesmo peso da outra. 
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A partir de 8 anos 

 

O peso é o mesmo (em todas as 3 experiências).  

 

 

CONCLUSÕES PIAGETIANAS 

 

1. A conservação de peso é uma noção graças à qual a criança compreende que alterações de forma e/ou 

posição não são acompanhadas de consequentes alterações de peso. 

 

2. A conservação de peso é alcançada mais tardiamente do que a conservação de quantidade. Geralmente, 

de oito anos em diante, as respostas infantis tendem a evidenciar o domínio da conservação de peso. 

 

3. Às vezes, as respostas infantis variam conforme o material usado; provavelmente, isto se deve à 

familiaridade com o material.  

 

 

4.1.3 Conservação do volume 

Copos D´água e Massa Plástica 

1. Tome 2 copos iguais de água e 2 bolas iguais de massa plástica. 

 

 

 

 

2. Coloque as bolas no copo d'água, para que a criança perceba como sobe o nível da água. 

 

 

 

 

 

3. Transforme uma das bolas em um biscoito alongado. 

Diga: agora, se você puser o "biscoito" no copo d'água, o nível da água vai aumentar a mesma 

quantidade que aumentará se você puser a bola? Por quê? 
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Copos D´água e Cilindros 

 

 

1. Use os 2 copos iguais, contendo água. Tome 1 cilindro grande e 3 pequenos, de modo que os 3 

pequenos tenham um volume total igual ao do grande.  

 

 

 

 

 

2. Introduza o cilindro grande em 1 copo e os 3 cilindros pequenos em outro. 

 

 

 

 

 

3. Peça à criança que explique por que o nível de água é o mesmo nos 2 copos. 

 

Copos D´Água, Bolas de Pingue-Pongue e Massa Plástica 

1. Tome 1 bola de pingue-pongue e 1 bola de massa plástica, do mesmo tamanho que a de 

pingue-pongue. Use 2 copos iguais com água até o meio. 

 

 

 

 

 

2. A criança deve verificar que a bola de pingue-pongue difere da bola de massa plástica em 

peso.  
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Introduza 1 bola em cada copo de água. 

 

 

 

 

 

 

3. Peça à criança que explique por que o nível de água é o mesmo nos 2 copos. 

 

RESPOSTAS PROVÁVEIS 

Antes de 9 ou 10 anos 

- O nível da água vai aumentar mais se for a bola (ou se for a salsicha). 

- O nível da água vai aumentar mais se pusermos a peça grande (ou se pusermos os 3 

cilindros). 

- O nível da água aumentará mais com a massa plástica; a bolinha de pingue-pongue é leve. 

Após 9/10 anos 

O nível da água aumentará a mesma quantidade. 

CONCLUSÕES PIAGETIANAS 

1. A conservação do volume é uma noção alcançada quando a criança compreende que 

alterações de forma, posição, diferenças de peso não estão, necessariamente, associadas às 

variações de volume. 

2. Essa noção é, geralmente, alcançada por volta de 9-10 anos, mais tardiamente do que a 

conservação de quantidade e peso. Parece haver uma hierarquia no surgimento desses três 

tipos de conservação. 
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4. OPERAÇÕES INFRALÓGICAS 

4.2. Conservações espaciais 

 

4.2.1. Conservação do comprimento 

 

Comparação de Duas Retas 

1. Recorte em papel duas réguas de aproximadamente 12cm x 1cm. Recorte 4 Vs com a 

largura de 1cm. 

 

 

 

 

 

2. Coloque os Vs nas extremidades das réguas, na disposição abaixo. 

 

 

 

 

 

 

3. Pergunte: qual das 2 é maior? 

Mude os Vs: onde eles se abriam, feche. Repita a pergunta. 

RESPOSTAS PROVÁVEIS 

Antes de 6-7 anos 

A criança considera a régua fechada menos. 

Após 7 anos 

A régua é do mesmo tamanho. 
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CONCLUSÕES PIAGETIANAS 

1. A conservação do comprimento é mais fácil de ser compreendida do que a conservação de 

quantidades contínuas, volume e peso. 

2. A percepção infantil é globalística. A criança vê a "régua toda" com o acabamento e não a 

régua sem as extremidades. Ela não é capaz de observar que os Vs podem ser invertidos numa 

régua e na outra (percebe estados, mas não percebe transformações). 

 

Régua e Tiras Plásticas 

1. Apresente à criança uma tira plástica ondulada do tipo de fio de telefone de brinquedo e uma 

tira plástica não ondulada, de modo que os extremos das duas sejam coincidentes. 

 

 

2. Mostrando as 2 tiras à criança, pergunte:  

- As 2 tiras são do mesmo tamanho? 

 

 

 

 

 

  

 

 

RESPOSTAS PROVÁVEIS 

Etapa I- 4 anos e meio 

A criança admite que as 2 tiras têm o mesmo tamanho, ainda que tenha a oportunidade de passar 

os dedos sobre a ondulação da tira plástica. Quando se estende a tira, a criança admite que ela 

seja mais longa, mas se ela ondula novamente, a criança volta a admitir que o tamanho é o 

mesmo. 

Etapa II- de ± 5 a ± 7 anos 

Respostas intermediárias, isto é, ora uma é considerada mais longa, ora as duas tiras são 

consideradas iguais. 
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Etapa III- a partir de 7 anos 

A criança percebe, claramente, que a tira ondulada é bem mais longa que a outra. 

 

Lápis ou Varetas 

1. Tome 3 lápis ou varetas do mesmo tamanho e disponha-os sobre a mesa, de modo que seus 

extremos coincidam. 

Chame a atenção da criança para que ela perceba que todos são igualmente longos. 

 

 

 

 

 

2. Adiante um dos lápis 5em em relação aos demais. 

Pergunte à criança: os lápis são igualmente longos? 

 

 

 

 

 

RESPOSTAS PROVÁVEIS  

Etapa I - 4 anos e meio  

O lápis que sobressai é considerado mais longo, pois a criança centra sua atenção no extremo 

que sobressai, não conseguindo focalizar a atenção no outro. 

Etapa II – 5 a 6 anos 

Respostas intermediárias; gradualmente predomina a resposta correta. 

Etapa III – a partir de 6 e meio a 7 anos 

A criança apresenta a resposta e é capaz de justificar. 
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4.2.2. Conservação do comprimento 

1. Apresente à criança 2 quadrados de cartolina, de 20cm x 30cm, representando 2 pastos. 

Diga-lhe que uma vaca comerá um pasto e outra comerá o outro. 

 

 

 

 

 

2. Tome algumas casinhas de papelão e vá distribuindo-as sobre os campos do seguinte modo: no 

1º pasto, vá colocando as casas de papelão a partir do centro, distribuindo-as bem espaçadamen-

te. 

No 2º, coloque as casas bem juntas, a partir de uma esquina.  

3. A cada nova casa que se vai colocando, pergunta-se à criança se as vacas terão a mesma 

quantidade de campo para pastar. 

 

 

 

 

 

 

 

RESPOSTAS PROVÁVEIS  

Etapa I – anterior a 5 anos 

A criança geralmente não se interessa pelo problema. 

Etapa II – 5 a 7 anos 

A criança acredita que a quantidade de pastos é diferente, bastando que se mova uma das casas 

para alterá-la. O equívoco surge, geralmente, após a colocação da 2
a
 ou 3

a
 casa. 

Etapa III – por volta de 8 anos 

A criança se mostra segura quanto à resposta, verificando que estando juntas ou separadas as 

casas cobrem o mesmo espaço. 
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4.2.3. Conservação de volumes espaciais 

 

Apresente à criança o seguinte problema: algumas pessoas moram nestas casas 

(conjuntos de blocos de madeira) nesta quadra (folha de cartolina ou apenas uma mesa). Elas 

desejam mudar construindo casas que lhes deem o mesmo espaço, mas que tenham formas 

diferentes. Você vai usar os cubos disponíveis para construir as casas das pessoas na segunda 

quadra, observando que essas casas devem oferecer a seus moradores o mesmo espaço. Como 

fazer isto? 

 

 

 

 

 

 

 

Há, provavelmente, uma hierarquização desses eventos. Entre 5 e 7 anos, as crianças 

consideram impossível edificar sobre uma base menor uma casa mais alta do que o modelo 

porque não são capazes de estabelecer compensações de altura x largura e, 

consequentemente, não compreendem o volume. 

Entre 8-9 anos, a criança consegue, sobre uma base menor, edificar uma casa mais 

alta, mas não compreende ainda a equivalência dos volumes. O sujeito consegue dissociar o 

volume da forma, mas falta-lhe o igualamento das diferenças, isto é, a decomposição ou 

recomposição métricas. Em outras palavras, a forma diferente das novas casas construídas 

não ocupa a mesma quantidade de volume de espaço. 

Aos poucos, contudo, a criança começa a medida de decomposição e recomposição 

por meio de cubos-unidades, mas ainda concebe o volume como soma de superfícies. 

Por volta de 11-12 anos, as crianças descobrem a relação matemática entre superfícies 

e volume: "se dois volumes são idênticos, o produto multiplicativo dos elementos (ou dos 

comprimentos) segundo as três dimensões é o mesmo". 
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5. OPERAÇÕES LÓGICAS 

5.1. Operação lógica de classificação 

 

5.1.1. Classificação aditiva visual 

1. Construa, em cartolina, conjuntos de quadrados e círculos, em cor azul e vermelha, em 2 

tamanhos. 

2. Inicialmente, deixe a criança manipular os objetos, descrevendo-os verbalmente (Ex.: isto é 

um quadrado grande, vermelho, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

3. Peça à criança que organize o material em classes de acordo com um atributo (cor, tamanho, 

forma). 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÕES PIAGETIANAS 

1. Classificação é uma operação lógica graças à qual organizamos objetos em grupos de 

acordo com um ou alguns atributos comuns a eles. 

2. A classificação aditiva-visual simples é atingida aproximadamente aos 5 ou 6 anos. 

3. Até por volta de 8 ou 9 anos a maioria das crianças é capaz dl efetuar classificações 

tomando em consideração 2 ou 3 atributos simultaneamente. 

Ex.: quadrados grandes vermelhos  
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quadrados grandes azuis 

quadrados pequenos vermelhos 

quadrados pequenos azuis  

círculos pequenos azuis 

círculos pequenos vermelhos 

círculos grandes azuis 

círculos grandes vermelhos 

 

5.1.2. Classificação aditiva tátil-cinestésica 

1. Coloque sobre uma mesa 2 bolas grandes de madeira, 2 bolas pequenas, 2 cubos grandes, 2 

cubos pequenos, 2 quadrados grandes de madeira e 2 pequenos, 2 círculos grandes de madeira 

e 2 pequenos. 

2. Cubra todos os objetos com uma toalha ou coloque um lenço cobrindo bem os olhos da 

criança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. A criança é levada a brincar, manipulando esse material. Pode pegar, mas não pode olhar (O 

material é mantido coberto). 

4. Pede-se à criança que distribua o material em 2 grupos, de acordo com 2 possibilidades 

(tamanho, forma). 
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CONCLUSÃO 

A maioria das crianças mais jovens considera mais difícil classificar de acordo com 

critérios táteis-cinestésicos, do que com critérios visuais. Piaget e Inhelder verificaram, nesse 

tipo de experimento, que é mais fácil distinguir pelo tato objetos que diferem pelo tamanho do 

que objetos que diferem pela forma. 

5.1.3. Classificação aditiva antecipatória 

1. Faça em papelão seis círculos, seis quadrados e seis triângulos. De cada conjunto de seis, 3 

devem ser pequenos e 3 grandes, e de cada conjunto de 3, um é azul, outro vermelho e outro 

amarelo. 

Coloque à frente da criança um Conjunto de Envelopes. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Diga à criança: "Você vai tentar pôr tudo isso em ordem. Todas as coisas que têm a mesma 

característica vão ser postas num envelope e escreveremos, do lado de fora, o que contém o 

envelope. Você deve usar o mínimo possível de envelopes". 

Depois que a criança tiver examinado as peças, pergunte: “Quantos envelopes serão 

necessários?” “O que deve ser escrito neles?” Coloque as peças em cada envelope. 

RESPOSTA 1 
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RESPOSTA 2 

 

 

 

 

 

 

 

RESPOSTA 3 

 

 

 

 

 

Observação: As 3 respostas evidenciam níveis diferentes de maturidade. As estruturas lógicas mais 

evoluídas vão caracterizando maior visão de síntese.  

5.1.4. Composição de classes Classe-Inclusão ou Inclusão de Classes 

Classe-Inclusão ou Inclusão de Classes 

1. Use quadrados de cartolina vermelhos, quadrados azuis e círculos azuis. Deixe a criança 

manipular. 

 

 

 

 

 

 

 



GOULART,I. B. PIAGET: Experiências básicas para utilização pelo professor. 11ª edição. 1996. 

 

 

2. Pergunte à criança: 

- Todos os círculos são azuis? 

- Todas as peças vermelhas são quadradas? 

- Todas as peças azuis são círculos? 

- Todos os círculos são vermelhos? 

 

1. Use os seguintes materiais: figuras recortadas em cartolina de 3 patos, 5 passarinhos e 5 

borboletas. 

 

 

 

 

 

 

2. Pergunta-se à criança: 

- Há mais aves ou passarinhos? 

- Há mais aves ou animais? 

- Agora, mostre os que não são aves. 

Observação 

Certifique-se, antes do início da experiência, de que a criança tem conceito do que seja uma 

ave. 

1. Tome um conjunto de contas (cerca de 20 ou mais) de plástico ou madeira, sendo 5 ou 6 

marrons e as demais amarelas. 

2. Coloque as contas sobre a mesa, aproximando as marrons. 

3. Pergunte à criança: 

"Há mais contas marrons ou contas de madeira (ou plástico)?"  

“Há mais contas amarelas ou contas de madeira (ou plástico)?" 
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1. Use um conjunto de triângulos grandes vermelhos, triângulos grandes verdes e triângulos 

pequenos vermelhos. 

Mostram-se à criança essas peças e então, oferecendo-lhe algumas sacolas, pergunta-se: 

 

 

 

 

 

 

a) Aqui está uma sacola de coisas vermelhas. Todas as peças pequenas pertencem a essa 

sacola com coisas vermelhas? Por quê? 

b) Aqui está uma sacola para triângulos. As peças verdes pertencem a essa sacola? Por quê? 

c) As peças vermelhas devem ir na sacola de triângulos? Por quê? 

d) Esta é uma sacola para peças pequenas. As peças verdes pertencem a essa sacola? Por quê? 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÕES PIAGETIANAS 

1. A classe-inclusão é um tipo de operação de classificação, no qual a criança compreende as 

relações entre um conjunto de objetos e seus subconjuntos e entre os vários subconjuntos. 

2. A idade em que as crianças respondem acertadamente essas questões varia de 5 a 10 anos e, 

provavelmente, tal variação deve-se à sofisticação da linguagem (ex.: todos os pássaros são 

animais?). 

Em geral, só quando a criança compreende a natureza de uma classe lógica e é capaz de 

verificar se todo membro tem certa característica ela é capaz de responder adequadamente as 

perguntas sobre todos e alguns, ou seja, “Todos os círculos são azuis?” “Todos os azuis são 

círculos”, e isto só ocorre aos 9/10 anos. 
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3. A classe-inclusão é indispensável para a compreensão do conceito de número. 

5.1.5 Classificação multiplicativa  

1. Tome 16 cartões quadrados de 5 cm x 5 cm, cada um contendo um desenho de uma folha. As 

folhas devem ser de 4 tamanhos diferentes e de 4 tons diferentes de verde. 

 

2. Cada criança recebe a instrução para organizar o material como lhe pareça melhor. Pergunta-

se como ela pretendeu organizar. 

3. Pode-se, também, orientar a criança com as seguintes instruções: 

"Ponha próximas às peças que são mais parecidas". 

"Veja o tamanho e a cor das peças. Organize conforme as duas características". 
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CONCLUSÕES PIAGETIANAS 

1. Nesse tipo de operação lógica, a criança deve fazer classificações usando 2 atributos ao mesmo 

tempo, tais como tamanho e cor. 

2. Por volta de 8 anos a maioria das crianças pode jogar com a classificação multiplicativa. 

 

5.1.6 Multiplicação lógica de classes 

Use o seguinte material: 

a) uma peça branca quadrada de eucatex ou linóleo, dividida em quadros de 4cm x 4cm. Três dos 

quadros são cobertos com cartões pretos, debaixo dos quais deve haver: no quadro da direita, 3 

estrelas amarelas, no da esquerda 3 estrelas verdes e no seguinte 3 círculos verdes; o 4
o 

quadro 

vazio é descoberto. 

b) um conjunto de quadros para comparação, contendo objetos em todas as combinações possíveis 

das 3 formas - estrela, quadrado e círculo - e 3 cores - amarelo, verde e azul. 

2. Proceda da seguinte forma: 

- proponha questões relativas à identificação de objetos nos 3 quadros e a escolha de conjuntos 

de objetos a partir do conjunto de comparação. 

a) (Quadros cobertos). Qual destes (mostre o conjunto comparativo) subconjuntos deve 

pertencer a este quadro (mostrar o quadro vazio)? 

b) (Quadros descobertos). Por que você pensa que este subconjunto deve estar neste lugar? 

CONCLUSÕES PIAGETIANAS 

A operação de multiplicação lógica de classes requer que a criança trabalhe com duas, três ou 

mais variáveis, combinando-as entre si. No exemplo, ela deve multiplicar logicamente o 

conteúdo de cada quadro, a fim de antecipar qual deverá ser o conteúdo do último, que se acha 

vazio. 
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5.1.7. Multiplicação lógica de relações 

1. Use o seguinte material: 

- um retângulo branco dividido em 3 quadros: o quadro inferior e o do meio devem estar 

cobertos por um cartão preto, sob o qual devem estar: no quadro inferior, um quadrado verde-

claro (1 polegada); no quadro do meio, um quadrado verde-médio (3/4 de polegada); o quadro 

superior deve estar vazio e descoberto; 

- um conjunto de comparação composto de nove quadros, fornecendo todas as possíveis combinações de 

cotes: verde-claro, verde-médio e verde-escuro e das 3 medidas: lados de 1 polegada, 3/4 de polegada e 

1/2 polegada. 

2. Proceda da seguinte forma: 

* Proponha questões que levem o sujeito a comparar os objetos dos quadros com aqueles do 

conjunto, primeiramente descoberto e depois coberto. Com os quadros cobertos e depois com 

eles descobertos, pergunte: 

- Qual desses conjuntos de comparação pertence a este quadro? (quadro superior vazio) 

- Por quê? 

CONCLUSÕES PIAGETIANAS 

Os objetos podem ser classificados de acordo com atributos absolutos (por exemplo: 

grande ou pequeno, vermelho ou azul). Nesse teste de multiplicação de relações, por outro 

lado, 2 atributos relativos têm de ser combinados para se obter o próximo em uma série (ou 

seja, cada objeto é menor e mais escuro do que o imediatamente anterior a ele). 

Logo, não basta multiplicar logicamente os atributos tomados em seu sentido absoluto - 

o grande, pequeno, etc. Cada atributo aqui é tomado em relação aos demais - ele é mais claro 

ou mais escuro que o outro, etc. 
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5.2. Operação lógica de seriação 

 

5.2.1. Seriação simples 

 

1. Recorte círculos de papelão em 10 tamanhos. 

2. Disponha 5 dos círculos, deixando 3 espaços vazios e coloque ao lado os círculos que 

sobraram. 

3. Peça à criança que preencha os espaços vazios com os círculos que estão faltando. 

 

5.2.2. Seriação complexa 

1. Tome 10 varinhas ou pauzinhos de picolé cortados em tamanhos que variem de 5 a l5 cm. 

 

 

 

2. Entregue à criança as varinhas sem ordená-las. 

3. Peça à criança que ordene as varinhas da menor para a maior. 
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RESPOSTAS PROVÁVEIS 

Quando a ordenação exige comparação das varinhas 2 a 2, porque as diferenças são 

pouco aparentes, verificam-se as seguintes etapas:  

Até ± 6 anos 

A criança forma pares ou pequenos conjuntos (uma pequena, outra grande, etc.) mas 

não as coordena entre si. 

Após 6/7 anos 

A criança usa um método sistemático que consiste em procurar, por comparação de 2 a 

2, primeiro a menor, depois a menor das que ficaram, etc. 

Assim uma varinha qualquer (a de 10 cm, por exemplo) é percebida como maior do 

que as que a precederam (5 cm, 6cm, 7cm, 8cm, 9cm) e ao mesmo tempo como menor do que 

as varinhas que a sucedem (11cm, 12cm, 13cm, 14cm e 15cm). 

Para ser capaz de fazer esta ordenação, a criança usa uma forma de reversibilidade por 

reciprocidade. 

 

5.2.3. Transitividade 

1. Organize 3 conjuntos de botões; 20 botões azuis, 25 botões vermelhos e 30 botões verdes. 

2. Apresente à criança os conjuntos de botões de cor azul e vermelha e diga que há menos 

botões azuis do que vermelhos. 

3. Afaste o conjunto de botões azuis e apresente à criança os conjuntos de cor vermelha e 

verde. 

4. Diga à criança que há menos botões vermelhos do que verdes. 

5. Pergunte: Qual a cor do menor conjunto? 

E do maior? 

Quando a criança compreende que A < C se A < B e B < C, depois de comparar 

perceptivamente A e B e depois B e C, escondendo A para deduzir sua relação com C, diz-se 

que ela dominou a transitividade. 
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5.2.4. Correspondências seriais 

1. Use recortes de bonecas de tamanhos diferentes e recortes de sombrinhas também em 

tamanhos diferentes. 

 

2. Peça à criança que ordene as bonecas e as sombrinhas, de acordo com o tamanho, fazendo 

corresponder a cada boneca uma sombrinha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÕES PIAGETIANAS 

1. A seriação ou ordenação é uma operação lógica que consiste em ordenar, dispor os elementos 

segundo sua grandeza crescente ou decrescente. Surge, geralmente, por volta de 7 anos. 

2. Inicialmente, a criança domina a seriação simples e depois as seriações complexas e, 

finalmente, as correspondências seriais ou seriações de duas dimensões. 
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3. A transitividade é o coroamento da operação lógica de seriação e possibilita a compreensão de 

que se   

A = B                     B= C            

Logo A = C 

 

5.3. Operação lógica de compensação 

5.3.1. Compensação simples 

1. Arme uma balança de madeira (balança de Roberval), com 2 braços, na extremidade dos quais 

são pendurados pratos de alumínio ou papel. 

2. Use um conjunto de cubos. Coloque um cubo em cada prato. A seguir, coloque mais um dos 

cubos do lado direito e pergunte: 

E agora? Como posso equilibrar a balança? 

 

 

 

 

3. Retire o cubo adicional do lado direito. 

Puxe o braço da balança para a direita, causando novo desequilíbrio e pergunte: 

O que posso fazer para equilibrar a balança? 

E se eu continuar puxando o braço para a direita? 

 

RESPOSTAS PROVÁVEIS 

7/8 anos 

A criança resolve a questão 2. 

R. - coloca um peso do lado esquerdo (compensação por reciprocidade) ou retira o peso 

colocado (inversão ou negação). 

11/12 anos 

O adolescente resolve a questão 3. A compreensão começa quando ele percebe que há 

equivalência de resultados toda vez que, de um lado, se aumenta um peso sem alterar o 

comprimento e, de outro, se aumenta o comprimento sem alterar o peso. 
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Nesse momento a criança combina os 2 tipos de reversibilidade (por inversão e 

reciprocidade). Compreende-se que: diminuir o peso aumentando o comprimento equivale a 

aumentar o peso diminuindo o comprimento. 

 

5.3.2. Compensação complexa 

1. Apresente o desenho de 2 aquários ligados entre si. 

2. Explique à criança que os peixes: 

a) fogem da água fria, do gelo; 

b) procuram a comida. 

 

 

 

 

3. Diga que, no momento, eu tenho poucos peixes no aquário A e muitos no aquário B. 

4. Coloque as seguintes questões: 

a) se os peixes do aquário B estão saciados, o que posso fazer para manter o mesmo número de 

peixes nos 2 aquários? 

b) se o aquário a está muito frio, o que posso fazer para manter o mesmo número de peixes nos 

2 aquários? 

c) como se faz para equilibrar o número de peixes nos 2 aquários? 

 

RESPOSTAS PROVÁVEIS 

Só na fase final do período operacional concreto (± 9/10 anos) as crianças têm 

condições de manipular as variáveis e responder corretamente. 

CONCLUSÕES PIAGETIANAS 

1. A compensação é uma operação lógica de raciocínio que permite restabelecer o equilíbrio 

de um sistema que tenha se alterado por modificações em uma variável, mudando-se a direção 

de uma variável diferente no mesmo sistema ou da mesma variável num sistema diferente. 

2. O sujeito chega, inicialmente, por via ordinal, a constatar que, quanto mais aumenta o peso, 

tanto mais o braço da balança se inclina e afasta da linha de equilíbrio. Essas constatações 

conduzem-no a descobrir uma função linear e a compreender uma primeira condição de 

equilíbrio - igualdade dos pesos a distâncias iguais do meio. 
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Descobre, em seguida, também por via ordinal, que um peso P faz tanto mais inclinar a 

balança quanto mais se afasta do ponto mediano do braço. Conclui, então, que se pode atingir 

o equilíbrio com dois pesos iguais quando se mantêm iguais as suas distâncias L, sejam elas 

quais forem. 

A compreensão começa quando a criança percebe que há equivalência de resultados 

toda vez que, de um lado, ela aumenta o peso sem alterar o comprimento e, de outro, aumenta 

o comprimento sem alterar o peso; daí vai deduzir que, partindo de dois pesos iguais, 

colocados à mesma distância do centro, conserva-se equilíbrio diminuindo um, porém 

afastando-o, e aumentando o outro, porém aproximando-o do centro. 

Só a partir desta proporção qualitativa é que o sujeito vai chegar às proporções métricas 

simples. 

3. O domínio das compensações simples se inicia ainda na fase operacional concreta inicial (7 

a 9 anos), enquanto compensações mais complexas, que envolvem diversas variáveis, só têm 

condições de ocorrer no final da fase operacional concreta (9 a 11 anos). Quando muitas 

variáveis são envolvidas, a compensação complexa só será possível na fase operacional 

formal. 

 

5.4. Pensamento proporcional 

5.4.1. Experiência pictórica 

1. Apresente à criança o seguinte problema: 

 

 

 

 

 

 

 

A árvore A cresceu 80 centímetros em um ano e a árvore B cresceu 200 centímetros em 2 anos. 

2. Responda: 

As 2 árvores cresceram na mesma proporção? 

A árvore A cresceu mais rapidamente que a árvore B? 

A árvore B cresceu mais rapidamente que a árvore A? 
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5.4.2. Experiência verbal 

1. Exponha a seguinte situação: 

A população de uma cidade mineira aumentou em doze mil (12.000) habitantes em dois (2) anos, 

enquanto a população de uma cidade paulista aumentou em três mil (3.000) habitantes em um (1) 

ano. Por outro lado, a população de uma cidade gaúcha aumentou em seis mil (6.000) habitantes 

em três (3) anos. 

2. Solicite que seja apontada a alternativa correta: 

a) A cidade mineira cresceu mais rapidamente do que a cidade gaúcha. 

b) A cidade gaúcha cresceu mais rapidamente do que a cidade paulista. 

c) A cidade gaúcha cresceu mais rapidamente do que a cidade mineira. 

d) A cidade paulista cresceu mais rapidamente do que a cidade mineira. 

 

RESPOSTAS PROVÁVEIS 

Antes de 11 anos 

A criança tende a mostrar-se confusa e, entre 9 e 11 anos, é capaz de responder corretamente a 

questão apresentada na experiência n. 5.4.1, mas não responde a questão apresentada na expe-

riência 5.4.2, que envolve a comparação de 3 variáveis. 

Após 11/12 anos 

O adolescente responde corretamente as 2 questões. 

CONCLUSÕES PIAGETIANAS 

1. O pensamento proporcional, razão-proporção ou proporcionalidade é uma operação lógica de 

raciocínio que permite a construção de relações métricas que descrevem matematicamente 

mudanças proporcionais nas variáveis. 

A grandeza relativa de uma razão pode aumentar diminuir ou manter-se a mesma em relação à 

grandeza de outra razão se a grandeza das variáveis for modificada. 

2. A noção de proporção começa sempre sob uma forma qualitativa e lógica antes de se 

estruturar quantitativamente. Por isto, a compensação é uma operação lógica que constitui a 

subestrutura da razão-proporção. 
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5.5. Operação lógica de probabilidade 

1. Diante do adolescente, vá colocando numa sacola ou caixa fechada 15 bolas vermelhas, 10 

azuis, 8 verdes e 5 amarelas. 

2. Em seguida, pergunte-lhe: 

- Se eu, de olhos vendados, tentar tirar da sacola (ou caixa) uma bola, qual a cor terá mais 

chance de sair? Por quê? 

CONCLUSÃO PIAGETIANA 

Para responder adequadamente o adolescente precisa compreender, pelo menos, 2 operações: 

- uma combinatória, que permite tomar em consideração todas as associações possíveis entre 

os elementos em jogo; 

- um cálculo de proporções, que permite compreender que probabilidades como 3/9 ou 2/6 etc. 

são iguais entre si. 

 

5.6. Combinatória 

5.6.1. Combinação de objetos 

1. Use frascos transparentes contendo os seguintes líquidos incolores: 

A -  ácido sulfúrico  

B - água pura 

C - água oxigenada  

D - hipossulfito 

E - iodeto de potássio. 

 

 

 

 

 

2. Num outro frasco transparente deve haver um líquido amarelado, resultante da combinação 

de A + C + E. 

3. Mostre ao adolescente o líquido amarelado e diga: eu obtive essa cor combinando o conteúdo 

desses frascos aí. Tente você também obter essa cor. 
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RESPOSTAS PROVÁVEIS 

7 a 11 anos 

A criança faz combinações 2 a 2 ou combina todos os 5 frascos de uma vez. Quando usa grupos 

de 3 não realiza todas as combinações possíveis. 

11/12 anos a 13/14 anos, aproximadamente. 

Realiza todas as associações possíveis; combinando os conteúdos inicialmente 2 a 2, depois 3 a 

3, depois 4 a 4, etc. 

A + B 

A + C  

A + D  

A + E  

A + B + C  

A + B + D  

A + B + E 

A + C + D, etc. 

 

5.6.2. Combinação de ideias Ó 

Apresente ao adolescente a seguinte situação: 

Quebra-Cabeças das Casas 

Aqui você tem um interessante problema. Se procurar organizar informações de uma maneira 

inteligente, conseguirá responder às perguntas propostas no final. 

Leia com atenção e procure trabalhar rapidamente: 

1. Existem 5 casas, cada qual de uma cor diferente e habitada por um homem de nacionalidade 

diferente, com animais de estimação também diferentes, fumando cigarros de marcas diferentes 

e usando diferentes bebidas. 

2. O inglês mora na casa vermelha. 

3. O espanhol tem um cachorro. 

4. Na casa verde bebe-se café. 

5. O ucraniano bebe chá. 

6. A casa verde fica imediatamente à sua direita, com relação à casa cor de marfim. 
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7. O homem que fuma Minister é dono dos caramujos. 

8. Fuma-se Astória na casa amarela. 

9. Na casa do meio bebe-se leite. 

10. O norueguês mora na primeira casa à esquerda. 

11. O homem que fuma LS mora na casa do lado do homem da raposa. 

12. Fuma-se Astória na casa ao lado daquela em que se guarda o cavalo. 

13. Quem fuma Orleans, bebe suco de laranja. 

14. O japonês fuma Hollywood. 

15. O norueguês mora pegado à casa azul. 

16. Toma-se café na casa ao lado daquela em que existe o cachorro. 

a) Quem toma água?  

b) Quem é o dono da zebra? 

 

CONCLUSÕES PIAGETIANAS SOBRE A COMBINATÓRIA 

1. A combinatória é uma classificação das classificações. Ela permite combinar entre si objetos 

ou fatores, ideias ou proposições reunindo-os 1 a 1, 2 a 2, 3 a 3, etc. 

2. A emergência do pensamento combinatório é uma característica do pensamento lógico formal 

e acontece por volta dos 11/12 a 14/15 anos. 

3. A combinatória depende do domínio dos mais diversos tipos de operações de classificação. 

4. A evolução do pensamento até atingir a combinatória é a seguinte: 

 - No nível pré-operatório os sujeitos se limitam a associar casualmente 2 elementos ao mesmo 

tempo, e a explicar o resultado por fenomenismo ou outra forma de causalidade pré-lógica ("a 

gente pode fazer de novo o xarope ... "). 

- No subestádio II A, que é a 1
a
 etapa operacional concreta (7 a 9 anos ±), os sujeitos, já 

havendo dominado as operações de multiplicação lógica de correspondência biunívoca, não 

chegam ainda a construir combinações dois a dois ou três a três, etc. As únicas reações 

espontâneas dos sujeitos consistem em associar cada uma das garrafas ao conta-gotas ou 

misturar, ao n tempo, o conteúdo das 4 garrafas. 

Isto se explica porque a criança domina apenas combinações elementares e limitadas, 

que intervêm nos agrupamentos de multiplicação de classes e de multiplicação de relações, isto 

é, associações ou correspondências entre um termo e cada um dos outros ou entre um termo e 

todos os outros. Se não houver sugestões de outros, o sujeito não chega, por si, às combinações 

2 a 2. 
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- No subestádio II B, que é a 2
a
 etapa operacional concreta (9 a 11/12 anos ±), são introduzidas 

as combinações n a n. Trata-se de simples tentativas empíricas, não sistemáticas, mas que já 

revelam progresso. 
 

- No subestádio III A, que corresponde à 1
a
 etapa operacional formal (até ± 13 anos), aparecem 

o método sistemático no emprego das combinações n a n e a compreensão de que a cor é devida 

à combinação como tal. 

- No subestádio III B, correspondente à 2ª etapa operacional formal (a partir de ± 13/14 anos), a 

novidade são as combinações e, principalmente, as provas que se apresentam de maneira mais 

sistemática, caracterizando uma fase de organização. 

A partir deste experimento pode-se concluir que há estreita correlação entre a 

construção ou estrutura de conjunto das operações combinatórias de uma parte e, de outra, a 

das operações proposicionais - ao mesmo tempo em que o sujeito combina os elementos, ele 

combina os enunciados proposicionais que exprimem os resultados das combinações e assim 

constrói o sistema de operações binárias de conjunções, disjunções, exclusões, etc. 

 

5.7. Indução de leis 

5.7.1. Flexibilidade de hastes metálicas 

1. Coloque sobre a mesa um suporte, no qual possam ser equilibradas várias hastes metálicas, 

feitas de metais diferentes que tenham cortes transversais. 

2. Introduza na abertura do suporte varetas metálicas que variem quanto a comprimento, 

materiais de que são feitas, espessura. 

3. Coloque-as com a parte maior para o lado direito, ou bem centralizadas. 

4. Arranje alguns pesos que possam ser adaptados na extremidade das varas, fazendo-as vergar. 

5. Vá testando cada uma das varas, a fim de verificar se ela se curva mais do que outra ou 

menos do que outra quando é colocado um peso na sua extremidade. 

6. Peça ao adolescente para verificar a flexibilidade das varetas. Ele pode usar qualquer das 

Varas, dispô-las de qualquer forma para verificar se ela se curva. 

7. Peça-lhe para organizar as varas em ordem crescente de flexibilidade. 

Observação: 

Este problema inclui diversas variáveis. Quer-se saber até que ponto o sujeito isola variáveis 

específicas e mantém outras constantes, a fim de verificar uma hipótese específica. 

Para resolvê-lo, deve-se fazer uso de um autêntico raciocínio científico. 
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RESPOSTAS PROVÁVEIS 

Estádio I: pré-operacional 

A criança apenas descreve o que vê e, como não dispõe nem de classificações nem de 

seriações organizadas, completa o que é observado com relações pré-causais: finalismo, 

animismo, artificialismo, etc. 

"A varinha não toca a mesa porque ela está lá no alto...”. 

Estádio II A: operacional-concreto inicial 

Surgem as classificações, seriações e correspondências coerentes e diferenciadas, mas 

isto não basta para assegurar a dissociação dos fatores e a organização de uma experiência 

verdadeira. 

A criança compara o efeito de cada fator tomado isoladamente, mas não os combina, 

nem é capaz de separar um deles, fazendo-o variar e manter constantes os demais. 

Estádio II B: operacional-concreto final 

Enquanto no estádio anterior os sujeitos só utilizavam a multiplicação lógica na forma 

elementar da correspondência biunívoca, os desse estádio usam o esquema dos quadros de 

dupla entrada com seriações orientadas em sentidos diferentes, assim como agrupamentos co-

unívocos (várias relações para um mesmo resultado). 

Nesse estádio, o sujeito verifica a ação de um fator deixando invariantes todos os outros 

fatores. Chega a compreender como comprimento e peso se compensam quando a matéria de 

que é feita a vareta é a mesma. Mas não generalizam esta compensação a outros fatores 

conhecidos. 

Estádio III A: operacional-formal inicial 

Caracteriza-se pelo aparecimento do pensamento formal, com o raciocínio hipotético-

dedutivo e há uma busca ativa de verificação. O sujeito compreende agora não só o real, mas o 

possível. Concebe o real como produto de diversos fatores que se combinam de diversos modos 

(a combinatória). Cada varinha é comparada com cada uma das outras. 

Estádio III B - operacional-formal final 

O sujeito chega a um método mais sistemático, cuja simplicidade aparente não poderia 

ser alcançada antes dessa idade. Agora, o adolescente responde de modo espontâneo, sem 

cometer erros. 

A formação e utilização do sistema total se manifesta através do desenvolvimento do 

esquema "permanecendo invariáveis todos os demais", o resultado é devido ao fator X que foi 

alterado. 
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CONCLUSÕES POSSÍVEIS 

1. A distâncias iguais, uma vareta de aço redonda e fina tem a mesma flexibilidade que uma 

barra de metal brando e mais grossa. 

2. A distâncias iguais, uma barra redonda e grossa de aço apresenta a mesma flexibilidade que 

uma barra de aço quadrada e menos grossa. 

 

5.7.2. Flutuação dos corpos e eliminação de contradições 

1. Coloque diante do adolescente alguns recipientes com água (bacias ou baldes) e alguns 

objetos feitos de materiais diferentes (madeira, borracha, plástico, papelão, etc.). 

2. Peça-lhe que classifique os objetos como flutuantes ou não-flutuantes sobre a água e que 

esclareça, para cada um dos objetos, a razão de sua classificação. 

3. Solicite ao adolescente que resuma os resultados e, se ele não o fizer espontaneamente, que 

formule a lei que inferiu da sua experiência. 

 

CONCLUSÕES PIAGETIANAS 

1. Lei esquerda: os corpos flutuam se têm uma densidade ou peso específico inferiores ao da 

água. 

2. Nesta lei intervêm duas relações: a de densidade (relação do peso, o volume) e a relação entre 

o peso do objeto (sua densidade, se está cheio, ou o peso de sua matéria e do ar que contém) e o 

volume de água correspondente. 

3. Entra em jogo aqui também uma classificação - corpos que flutuam sobre a água e corpos que 

não flutuam e mais outras 2 classes eventuais: corpos que flutuam sobre a água em certas 

situações e não flutuam em outras, e corpos que flutuam sobre a água em qualquer situação. 

4. A lei buscada representa uma relação entre 2 grandes classes: a dos corpos cuja densidade é 

inferior à da água e a dos corpos cuja densidade é superior. 

5. Esta lei não se refere a noções acessíveis no nível das operações concretas, já que a noção de 

conservação do volume e, em consequência, a noção de densidade só se elaboram no estádio 

operacional-formal (11-12 anos). 

 

RESPOSTAS PROVÁVEIS 

Estádio I A: 4/5 anos  

As crianças conseguem compreender se um objeto flutua ou não, mas não encontram a 

explicação para o fenômeno, nem estendem a corpos semelhantes à propriedade. Nem entendem 

que a propriedade de flutuar é constante. A criança não faz classificações. 
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Estádio I B: até 7/8 anos 

A criança tenta classificar os objetos de modo estável, mas não faz uma classificação coerente 

por que: 

a) ao não encontrar a lei o sujeito se conforma com explicações múltiplas; formula uma série de 

subclasses difíceis de ordenar hierarquicamente. 

b) a criança encontra novas explicações e acrescenta novas divisões à classificação, mas não 

coordena o conjunto. 

c) algumas dessas classificações são contraditórias. 

Estádio II A: 7 a 9 anos 

A criança esforça-se para superar a contradição. Isto é possível graças a uma revisão da 

noção de peso em suas relações com a de volume, o que significa que a criança começa a 

renunciar à noção absoluta de peso e orienta-se para a de densidade, sobretudo a de peso 

específico. 

Densidade é a relação existente entre o peso de certo volume do corpo e do volume igual 

de água e peso específico ao peso de 1 cm
3 

do corpo considerado. Mas Piaget fala de densidade 

quando o sujeito relaciona de modo explícito peso e volume e de peso específico quando o 

sujeito compreende que, para volume igual, cada matéria apresenta um peso próprio. 

Estádio II B: 9 a 10 anos 

A criança alcança a conservação do peso e aplica as operações concretas de seriação, 

igualação e, até certo ponto, medida. 

Em lugar de qualificar as diversas matérias quanto aos pesos simples (o cubo é pesado, a 

bola leve, etc.) usa um esquema novo: os objetos mais pesados são mais cheios e os mais leves 

são ocos (ou cheios de ar), mas não se trata ainda de estabelecer uma relação operatória entre 

peso e volume. Não relaciona, ainda, o peso dos corpos e o volume da água. 

Estádio III 

O pensamento formal é indispensável à realização acabada da construção desta lei por 

que: 

1. O conceito de densidade supõe o de volume e a conservação do volume só se constitui no 

início do nível formal, por volta de 11/12 anos. Isto ocorre porque a conservação de volume 

diversamente das formas simples de conservação, que o sujeito domina mediante simples 

compensações aditivas, supõe a intervenção das proporções. 

2. A indução de leis supõe a exclusão de interpretações demasiado simples, próprias do estádio 

II A; ela exige o trabalho com hipóteses que não correspondem aos dados fornecidos pela ob-

servação concreta; elas requerem a intervenção do pensamento hipotético-dedutivo. 
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6. Conceito de número 

A fim de verificar se a criança já é capaz de dominar o conceito de número, realize as 

seguintes experiências citadas anteriormente. 

1. Experiências sobre conservação de quantidade. 

2. Experiências sobre classe-inclusão (dentro da operação lógica de classificação). 

3. Experiências sobre seriação. 

Acrescente a estas as seguintes experiências: 

A. Experiência destinada a avaliar a noção de unidade. 

1. Mostre à criança pares de objetos - 2 bolas, 2 carretéis, 2 carteiras, 2 lápis, etc., e pergunte: 

O que há de comum em todos estes conjuntos? Ou há alguma coisa em comum quando você 

observa estes conjuntos? 

2. Repita a experiência usando conjuntos de 3, 4 objetos e depois de 1 objeto. 

3. Faça o mesmo usando desenhos como abaixo. 

 

 

 

E repita a pergunta: o que há de comum em todos estes conjuntos? 

Observação: A resposta deve ser referente ao número de objetos dos conjuntos. 

B. Experiências referentes à correspondência termo a termo, que também avaliam a 

conservação da quantidade. 

Equivalência de conjuntos de xícaras e pires  

Etapa 1 

Tome 6 xícaras e 6 pires. Disponha os pires em fila sobre a mesa, diante da criança, e peça a ela 

que faça uma fileira de xícaras que contenha o mesmo número de elementos. 
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Etapa 2 

Mantenha a fileira de pires e aumente o espaço entre as xícaras de modo que os extremos não se 

correspondam. 

Pergunta: Há mais pires ou xícaras? 

Etapa 3 

Coloque as xícaras juntas, ao lado dos pires. Pergunte: há mais xícaras ou mais pires? 

 

 

 

 

 

 

 

RESPOSTAS PROVÁVEIS 

4 a 5 anos 

Quando se pede à criança que coloque uma xícara diante de cada pires, ela toma um 

número arbitrário de xícaras ou todas elas. Se as xícaras ou os pires são colocados mais próximos 

entre si, a criança acredita que há maior quantidade dos objetos que se encontram mais 

espaçados. 

5 ½ a 6 anos 

A criança fica confusa. Espaçando-se os pires, a criança admite que há maior número 

deles. Ora acerta, ora erra numa etapa de transição. 

A partir de 6 anos 

A criança responde corretamente, com independência do que faz o experimentador. 

Costuma responder que apenas as xícaras foram colocadas mais juntas. 

 

 

 

 

 



GOULART,I. B. PIAGET: Experiências básicas para utilização pelo professor. 11ª edição. 1996. 

 

Equivalência de Conjuntos de Bonecas e Camas 

1. Tome 10 bonecas e 10 camas de bonecas. Coloque uma boneca em cada cama, evidenciando a 

igualdade do número de bonecas e camas. 

 

 

 

 

 

2. Retire as bonecas das camas e coloque-as enfileiradas mais juntas que as camas, de modo que 

as últimas camas não tenham bonecas diante delas.  

3. Pergunte: 

Há mais bonecas do que camas de bonecas?  

Há o mesmo número de bonecas e de camas?  

Há mais camas do que bonecas? 

 

RESPOSTAS PROVÁVEIS 

Antes de 6 anos 

Há mais camas do que bonecas (se as bonecas estão juntinhas e as camas separadas). 

Há a mesma coisa (se a correspondência cama-boneca é nítida). 

A partir de 6/7 anos  

Há a mesma quantidade. 
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A criança, nesta idade, costuma contar o número de bonecas e o número de camas. 

Correspondência Termo a Termo e Equivalência Durável 

1. Tome 10 botões de cor branca e 15 de cor azul. 

2. Faça uma fileira com botões brancos. 

3. Peça à criança que faça uma fileira igual à sua, usando os botões azuis. 

 

 

 

 

RESPOSTAS PROVAVEIS E EXPLICAÇÃO PIA GE TIA NA 

Por volta de 4-5 anos 

A criança faz uma fileira cujos extremos coincidem com os da outra fileira, mas o número 

de botões não é coincidente. 

Há, pois, ausência da conservação quando se altera a disposição dos botões. Não há nem 

correspondência termo a termo nem equivalência. A criança não consegue a correspondência 

termo a termo, mas procede por simples correspondência global, fundada na percepção do 

comprimento das fileiras. 

 

 

 

Por volta de 5-6 anos 

A criança faz uma fileira cujos extremos coincidem com os da outra fileira, mas o número 

de botões não é coincidente. 

Há, pois, ausência da conservação quando se altera a disposição dos botões. Não há nem 

correspondência termo a termo nem equivalência. A criança não consegue a correspondência 

termo a termo, mas procede por simples correspondência global, fundada na percepção do 

comprimento das fileiras. 

 

 

Por volta de 6-7 anos 

Mesmo que se mexa numa das fileiras, tornando-a mais comprida ou curta, a criança 

compreende que há o mesmo número de botões. 
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Nessa 3
a
 fase, há correspondência termo a termo e equivalência durável das coleções 

correspondentes. Nesta fase, já se observa uma correspondência biunívoca e recíproca, com 

equivalência das coleções. 

Em síntese, as várias experiências sobre correspondência termo a termo e equivalência 

de conjuntos nos remetem às seguintes conclusões: 

1- A comparação é qualitativa e global, sem correspondência termo a termo, nem equivalência 

durável. 

2-
 
Efetua-se a correspondência termo a termo, mas ainda a nível intuitivo e sem equivalência 

durável. 

3- Surge à correspondência operatória, qualitativa ou numérica e a equivalência dos conjuntos 

obtidos é durável. 

 

CONCLUSÕES PIAGETIANAS 

1. Aprender a contar verbalmente não é dominar o conceito de número. 

2. A formação do conceito de número se faz em estreita conexão com o desenvolvimento das 

operações infra lógicas de conservação de quantidade e das operações lógicas de classificação e 

seriação. 

3. Até cerca de 6 anos a criança tem um conceito intuitivo de número e acredita que a 

quantidade se altera quando se muda a disposição espacial dos elementos. Por isso, basta 

espaçar os elementos de um conjunto para a criança julgar que aumentou a quantidade dos 

elementos. A noção operatória de número só é possível quando se houver constituído a 

conservação de quantidades descontínuas, independente dos arranjos espaciais. 

4. O número resulta de 3 noções fundamentais:  

* a unidade. 

*a classe-inclusão. 

*a seriação. 

A noção de unidade surge como uma abstração das qualidades diferenciais, que tem como 

resultado tornar cada elemento individual equivalente a cada um dos outros: 1 = 1 = 1, etc. 

A classe-inclusão é o coroamento da classificação operatória e permite compreender que 

os elementos se tomam classificáveis segundo as inclusões (<): 1 < (1+1) < (1+1+1), etc. 

Finalmente, os elementos são também seriáveis e para distingui-los e não contar duas 

vezes o mesmo elemento nessas inclusões, o recurso é seriá-los no espaço e no tempo, ordenando 

segundo as relações "antes" e "depois": 1 →1→ 1. 

5. Conclui-se, pois, que o número constitui uma síntese de seriação e da inclusão e exige o 

domínio dos seguintes princípios: constância, associatividade e reversibilidade. 
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7. Conceito estruturado de espaço, tempo, ordem e velocidade. 

7.1. Conceito de espaço 

O conceito de espaço é bastante complexo; supõe a formação da noção de distância, a 

noção de longitude, a noção de superfície e a medida espacial. 

A noção de distância 

1. Use 2 árvores feitas de papelão, de aproximadamente 25cm de altura, que possam set 

colocadas de pé. 

2. Coloque as 2 árvores sobre uma mesa, a urna distância de, aproximadamente, 50 cm. 

3. Coloque, entre as 2 árvores, um anteparo de cartolina e pergunte: 

As árvores estão tão próximas quanto estavam antes? 
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RESPOSTAS PROVÁVEIS 

Etapa I- de 4 a 5 anos 

Se a criança compreende a pergunta, geralmente julga que o anteparo aproxima as árvores. 

Frequentemente, ela substitui a distância total entre as árvores pela distância até o anteparo. Isto 

se deve, provavelmente, à incapacidade de descentração. 

Etapa II- de 5 a 7 anos 

As respostas são intermediárias: 

a) a distância é alterada quando se coloca um anteparo; 

b) a distância não é alterada pelo anteparo, mas a criança admite que vista de um dos extremos a 

distância é maior. 

Etapa III- a partir de ± 7 anos 

A criança responde de forma imediata e correta. A noção de distância não é afetada pela 

interposição de objetos, nem pela direção a partir da qual se observa. 

 

A noção de longitude 

O segundo elemento do conceito de espaço é a noção de longitude ou conservação do 

comprimento, à qual nos referimos em outra parte do texto e que pode ser avaliada por 

experiências com réguas' e tiras plásticas encaracoladas que são comparadas, ou experiências 

com conjuntos de lápis, em que um é afastado à direita e pede-se à criança que compare seu 

comprimento ao dos demais. 

É útil lembrar que a conservação do comprimento supõe, como pré-requisito, a noção 

de distância. 

 

A medida espacial 

1. Procure dispor de: 

*Uma prateleira de aproximadamente 1 metro  

*Uma fita métrica 

*Tiras de papel de mais ou menos 25cm. 

2. Mostre à criança a prateleira e diga-lhe que ela deverá comprar um barrado para enfeitá-la. 

3. Pergunte: Como você poderá saber a quantidade de barrado? 
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RESPOSTAS PROVÁVEIS 

Etapa I- 4 a 7 anos aproximadamente 

A criança abrirá os braços para medir e logo em seguida reduzirá ou aumentará a abertura. 

Etapa II - 7 a 8 anos aproximadamente 

A criança usará as tiras de papel várias vezes ou o palmo de sua mão para verificar quantas 

vezes o palmo ou a tira está contido na prateleira. (Descobre a unidade, que aplica sucessi-

vamente sobre o todo, por deslocamento ordenado.) 

Etapa III - Após 9 anos, aproximadamente  

A criança usará a régua ou fita métrica. 

 

 

CONCLUSÕES PIAGETIANAS 

1. O conceito de espaço constitui-se independentemente do conceito de número, mas em 

estreito isomorfismo com ele. 

2. A noção de espaço inicia-se com a medida espacial. A medida, por sua vez, se inicia com 

uma divisão do contínuo em partes e um encaixe dessas partes, relacionado, estreitamente, 

com a inclusão de classes. 

3. A constituição e uso da unidade exigem que uma das partes seja aplicada, sucessivamente, 

sobre o todo, por deslocamento ordenado, o que significa seriação. 

4. A medida é, pois, um resultado do deslocamento e da adição partitiva. 

 

7.2. Conceito de tempo 

 O conceito de tempo envolve as noções de sucessão de eventos, duração e 

simultaneidade de eventos. 

Noção de sucessão de eventos 

Ordenação de história muda 

1. Recorte os quadros de uma historinha muda, composta de 5 ou 6 cenas. 

2. Apresente à criança os quadros em desordem e solicite que ela os ordene, "colocando em 

primeiro lugar o que aconteceu logo depois, e assim por diante". 
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Percurso das bonecas 

 

 

 

 

 

 

2. Tome duas bonecas e as faça avançar a velocidades diferentes e por impulsos independentes 

ao longo das duas pistas paralelas. 

3. A boneca n. 1 vai do ponto A ao ponto D e a n. 2 vai do ponto A ao B. 

A boneca n. 1 para, enquanto a n. 2 segue de B a C. 4. Pergunte à criança: 

a) Qual das bonecas parou primeiro? 

b) Se a boneca n. 1 parou ao meio-dia, a boneca n. 2 teria parado antes ou depois do meio-dia? 

 

Noção de duração de eventos 

Bonecas 

Usando a experiência anterior, faça a seguinte pergunta: Você observou o quanto as bonecas n. 

1 e n. 2 caminharam. Elas andaram durante a mesma quantidade de tempo ou uma delas andou 

durante mais tempo? 

Relógios 

1. Apresente à criança o desenho de 2 relógios, como abaixo. 

 

 

 

 

2. Apresente à criança as seguintes situações. 

• João saiu de casa no horário indicado no relógio A e retomou no horário indicado no relógio 

B. Ele foi à mercearia e voltou. 

• José saiu de casa no horário indicado no relógio A e retomou no horário indicado no horário B. 

Ele foi à padaria, passou pelo mercado, foi ao açougue e voltou. 
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3. Pergunte: Um deles gastou mais tempo que o outro? Por quê? 

 

Noção de simultaneidade de eventos 

Use o mesmo material da experiência sobre o percurso de bonecas. Manipule as duas bonecas 

segundo a seguinte orientação: 

A boneca 1 pára em C e a 2, simultaneamente, em B. Pergunta-se: Ambas pararam ao mesmo 

tempo? 

Em caso negativo, qual delas parou primeiro? 

 

RESPOSTAS PROVÁVEIS 

Etapa I-  4 ½ a 5 anos 

A criança confunde relações temporais e espaciais - "mais tempo" significa "mais longe", 

"primeiro" ou "atrás". Para ela, a duração é proporcional à distância percorrida. A criança pensa 

que a boneca n. 1 demorou mais tempo que a n. 2 porque caminhou mais rapidamente ou que a 

boneca n. 2 parou antes porque não foi tão longe quanto a n. 1. 

Há frequentes mudanças de opinião.  

Etapa II- 5 a 6 ½ anos 

A criança começa a dissociar a ordem espacial e temporal, embora de modo imperfeito. 

Pode haver progresso na ideia de sucessão, mas não na de duração, ou vice-versa. A simultanei-

dade e a duração coincidentes não são ainda bem compreendidas. 

Etapa III- 7 a 8 ½ anos 

A criança já separa espaço e tempo e distingue a sucessão temporal e a ordem espacial. 

Coordena a sucessão temporal com a duração e a simultaneidade num sist<[ma único e 

reversível. 

A partir dessa estruturação lógica, que revela um sistema coerente de relações temporais, 

a criança responde as questões corretamente. 

 

CONCLUSÕES PIAGETIANAS 

1. O conceito de tempo baseia-se em 3 espécies de operações: 

- uma seriação de acontecimentos, segundo uma ordem de sucessão temporal; 

- um encaixe de intervalos entre os eventos: disso resulta a duração; 

- uma métrica temporal, isomorfa à métrica espacial. 
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2. No conceito de tempo, é necessário situar as noções de sucessão, duração e simultaneidade. 

 

7.3. Conceito de ordem 

Ordem Linear 

Apresente à criança um arame no qual estão enfiadas bolas coloridas. 

Coloque à disposição da criança outros 2 arames semelhantes e várias bolas coloridas. 

 

 

 

 

 

 

3. Peça à criança que organize o segundo arame exatamente como o primeiro, ou seja, com as 

bolas coloridas na mesma ordem. Guarde-o. 

4. Depois, peça à criança que organize o terceiro arame na ordem inversa à do primeiro. 

 

RESPOSTAS PROVÁVEIS 

1. Entre 4 ½  e 5 ½ anos, a criança reproduz a ordem direta sempre que tem a possibilidade de 

comparar e colocar cada bola colorida imediatamente abaixo de sua correspondente no modelo. 

2. Entre 5 ½  e 6 ½  anos, a criança é capaz de reproduzir a ordem direta sem ajuda da 

correspondência visual, mas não consegue construir a ordem inversa. 

3. A partir de 6 ½  a 7 ½  anos, a criança toma-se capaz de construir uma ordem inversa mediante o 

pensamento direto reversível, sem necessidade de fazer tentativa. 
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Ordem aplicada a corpos móveis 

1. Tome um arame, no qual estão enfiadas boias coloridas. 

2. Faça um canudo de papelão de, aproximadamente, 20cm de extensão. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Passe o arame por dentro do canudo, tampando suas extremidades com a mão, e pergunte à 

criança: 

a) Em que ordem às contas sairão do outro lado? 

b) Se voltarmos o arame pelo lado do canudo por onde entrou em que ordem sairão as contas? 

c) Peça à criança que se assente do outro lado da mesa e faça a primeira pergunta. 

d) Gire o canudo, dentro do qual foi colocado o arame, diante da criança, e peça que lhe diga em 

que ordem as contas sairão pelo mesmo extremo. 

e) Coloque o arame dentro do canudo, diante da criança, e dê 2 giros de 180 graus no canudo. 

Então pergunte: Em que ordem sairão as bolas?  

f) Continue a dar os giros e repete-se a pergunta. 

Observação: Se a criança nenhuma das vezes respondeu que a bola do meio sairia primeiro, 

pode-se perguntar-lhe: 

"Por que a bola azul (se azul é a cor da bola do centro) não saiu em primeiro lugar em 

nenhuma das vezes"? 

 

RESPOSTAS PROVÁVEIS 

1
a 
Etapa – 4 a 5 ½ anos 

A criança só responde corretamente à questão "a", não compreende a ordem inversa e, 

mesmo quando se inverte o canudo, acredita que o resultado não se altera. A criança é 

incapaz de fazer previsão correta, porque não domina a reversibilidade. 
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2 
a
 Etapa – 5 ½ a 6 ½ anos 

A criança entende a inversão direta, mas não mais que isso. Responde corretamente a 

questão "b" e, ao final da etapa, dominará as respostas "c" e "d", mas terá de recorrer ao 

ensaio e erro para as questões "e" e “f”.  

Se no arame houver apenas 3 bolas, a criança chegará mais facilmente à resposta, mas, 

tratando-se de 5 objetos ou mais, a criança poderá supor que o objeto do meio sairá primeiro. 

3
a
 Etapa – 6 ½ a 7 ½ anos 

A criança dá a resposta correta e justifica por que a deu. 

 

7.4. Conceito de velocidade 

Noção de velocidade quando o movimento não é visível 

Esta experiência consiste em avaliar a velocidade de 2 veículos quando se veem apenas seus 

pontos de chegada. 

1. Construa 2 túneis de cartolina - um de 55cm e outro de 40cm de comprimento. 

2. Tome 2 carrinhos de plástico amarrando-os a cordões. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Passe os carrinhos por dentro dos túneis, puxando-os pelos barbantes, de modo que eles 

cheguem juntos ao outro lado. Pergunte: Qual dos carrinhos andou mais depressa? 
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RESPOSTAS PROVÁVEIS 

Etapa I- 5 a 6 anos 

A criança admite que os 2 carros desenvolveram a mesma velocidade. 

Etapa II – aproximadamente 6 anos 

A criança parte da mesma ideia e, pouco a pouco, começa a dizer que um dos carros andou por 

uma estrada mais longa. 

Etapa III- a partir de ± 6 ½ anos 

As relações de tempo e espaço são pensadas corretamente. 

A criança percebe que um dos carros percorreu um espaço maior; logo, foi mais veloz. 

 

Noção de velocidade quando o movimento é visível 

Estas três experiências destinam-se a avaliar a velocidade de 2 veículos quando todos 

os movimentos são visíveis e os pontos de partida são comuns. 

 

Experiência 1 

Faça o desenho de um caminho reto horizontal AB e outro caminho que se desvia do primeiro AC. 

AC é mais longo que AB. 

 

 

 

 

 

2.Explique à criança que os caminhos serão percorridos por 2 automóveis, que partirão na mesma 

hora e desenvolverão a mesma velocidade. Pergunte: 

Qual deles chegará primeiro? 

3. Mais tarde, mostre o que sucede e pergunte por que o automóvel que percorre AC chegou a C 

depois que o outro chegou a B. 

 

 



GOULART,I. B. PIAGET: Experiências básicas para utilização pelo professor. 11ª edição. 1996. 

 

Experiência 2 

1. Use o mesmo material da experiência anterior. 

2. Diga à criança: os 2 automóveis percorrem AB e AC; partem juntos de A e chegam juntos um a 

B e outro a C. 

3. Pergunte: Um foi mais rápido que outro? 

4. Mostre o que sucede e volte a perguntar se as velocidades eram iguais ou diferentes. 

 

 

RESPOSTAS PROVÁVEIS 

Etapa I- de 5 a 6 anos 

A criança espera que os 2 automóveis cheguem ao mesmo tampo. Quando se mostra que 

um chegou antes, admite que andou mais depressa, mesmo que se esclareça que desenvolveram a 

mesma velocidade. 

Se os 2 automóveis chegam simultaneamente, a criança afirma que desenvolveram a 

mesma velocidade, mesmo quando se demonstra o contrário. 

A criança não domina a noção de velocidade, tempo e distância. Maior velocidade 

significa chegar antes; se um veículo não chega antes, as velocidades não podem ser 

comparadas. 

Etapa II – 6 a 7 ½ anos aproximadamente 

A criança acerta as questões sobre a experiência 1, percebe que o tempo gasto depende 

da longitude dos caminhos e não da coincidência ou não dos pontos terminais. Mas a criança se 

confunde na experiência 2. 

Etapa III – 7 a 8 ½ anos aproximadamente 

As ideias de extensão do caminho, tempo e velocidade são estruturadas de modo 

adequado. 
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Experiência 3 

1. Trace, na cartolina, 2 caminhos para se chegar a uma estação: um reto e outro em linha 

quebrada, de modo que o início e o fim dos 2 caminhos sejam coincidentes. 

 

 

 

 

 

2. Faça rodar um carrinho plástico sobre o caminho sinuoso enquanto solicita à criança que faça 

rodar outro carrinho pelo caminho reto até levá-lo à estação. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Pergunte à criança: 

Qual dos 2 carrinhos terá percorrido maior distância? 

RESPOSTAS PROVÁVEIS 

Etapa 1 - de 5 ½  a 6 anos 

A criança se guia pelos pontos de chegada. Se eles coincidem, acredita que foi percorrida 

a mesma distância. Mas se a criança e o observador pararem no meio do percurso e voltarem 

ambos ao ponto de partida, a criança pode descobrir a resposta correta. 

Etapa 2 - de 6 a 7 ½  anos aproximadamente 

Se o observador ajudar a criança a raciocinar, conversando com ela, a criança talvez 

consiga separar a noção de distância percorrida da noção de ponto de chegada. Nessa fase, se 

dermos à criança uma fita métrica para medir os dois caminhos, ela a colocará de lado ou só a 

usará sem ordem nem sentido. 
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Etapa 3 - 7 a 8 ½  anos aproximadamente 

Começa a medição correta - a criança compreende que o caminho sinuoso é mais longo, e 

representa uma distância maior. Compreenderá ainda que, para percorrer este caminho gastando 

o mesmo tempo que o outro carro gastou, precisará de maior velocidade. 

 

CONCLUSÕES PIAGETIANAS SOBRE O CONCEITO ESTRUTURADO DE ESPAÇO, 

TEMPO E VELOCIDADE 

1. O conceito estruturado de velocidade = espaço / tempo (v = e/t) só é atingido por volta de 

10/11 anos. 

2. A noção de velocidade começa em forma ordinal. 

• Um móvel é mais rápido que outro se o ultrapassa, ou seja, se estando atrás do outro em 

dado momento, em seguida acha-se à sua frente. 

3. Inicialmente, na fase pré-operatória, a criança leva em conta os pontos de chegada, sem 

levar em conta ultrapassagens ou alcançamentos. Depois, começa a estruturar as 

ultrapassagens; a seguir, toma em consideração a grandeza crescente ou decrescente dos 

intervalos e, finalmente, estabelece uma relação entre tempo despendido e espaço percorrido. 

4. A estruturação operatória da velocidade constitui um fenômeno complexo, que envolve 

noções de espaço (distância, longitude e superfície), ordem, tempo e velocidade. 

5. Para o adulto, distância (espaço), velocidade e tempo são aspectos diferença dos de uma 

única estrutura cognitiva. A criança está centrada nos estados espaciais dos acontecimentos e 

não nas transformações. 

6. Há um processo circular - para desenvolver o conceito de tempo é necessário desenvolver 

os conceitos de movimento e velocidade. Mas, para desenvolver o conceito de velocidade, é 

necessário o conceito de tempo. 

 

 

 


