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• Segundo os interacionistas, as crianças procuram sempre, de 
forma ativa, compreender aquilo que vivenciam e explicam 
aquilo que lhes é estranho, construindo hipóteses que lhes 
pareçam razoáveis.

• Constroem seu conhecimento por meio de sua interação com 
o meio.

• Os interacionistas discordam dos inatistas (desprezam o papel 
do ambiente) e dos ambientalistas (ignoram fatores 
maturacionais).

• Os interacionistas destacam que o organismo e o meio 
exercem ação recíproca – essa interação acarreta mudanças 
sobre o indivíduo.

• Apoia-se na ideia de interação entre o organismo e meio 
(aquisição do conhecimento como um processo construído 
pelo indivíduo durante toda a sua vida).
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A teoria de Jean Piaget
• Piaget (1896-1980).

• Visão interacionista do desenvolvimento.

• Considerou que se estudasse cuidadosamente a maneira pela qual 
as crianças constroem as noções do conhecimento lógico (tempo, 
espaço, objeto, casualidade etc.), poderia compreender a gênese 
(nascimento) e a evolução do conhecimento.

• Teste de inteligência de Binet-Simon (instrumento que para medir a 
idade mental do indivíduo).

• Interesse de Piaget pelas respostas “erradas” das crianças – lógica 
do funcionamento mental da criança # da lógica  funcional mental 
do adulto.

• Processo contínuo de trocas entre o organismo vivo e o meio 
ambiente.



Equilíbrio/equilibração

• Alicerce da teoria – noção de equilíbrio.

• Manter um estado de equilíbrio ou de adaptação com 
seu meio.

• Processo de equilíbrio é denominado processo de 
equilibração marjorante.

• Para Piaget, o desenvolvimento do sujeito ocorre 
através de constantes desequilíbrios e equilibrações.

• Provoca a ruptura do estado de repouso – da harmonia 
entre organismo e meio – causando um desequilíbrio 



• Assimilação e acomodação: processos distintos e opostos.

• Assimilação: mecanismo que desenvolve ações 
destinadas a atribuir significações, a partir da sua 
experiência anterior, aos elementos do ambiente com os 
quais interage.

• Acomodação: mecanismo em que o organismo é 
impelido a se modificar, a se transformar para se ajustar 
às demandas impostas pelo ambiente.

• Obs: Há momentos em que a assimilação prevalece sobre 
a acomodação (jogo simbólico infantil) modificandos-lhes 
os significados. Há momentos que é inverso (como na 
imitação) a criança copia o modelo.



Etapas do desenvolvimento cognitivo

• Piaget  definiu o desenvolvimento como sendo um 
processo de equilibrações sucessivas (fases, etapas ou 
períodos).

• Sensório-motora.
• Pré-operatória.
• Operatório-concreta.
• Operatório-formal.

Obs: o social é um dos quatro fatores responsáveis por 
esse percurso cognitivo, de modo que as condições em 
que o desenvolvimento ocorre precisam também ser 
levadas em consideração.
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Etapa sensório-motora
• Vai do nascimento até, aproximadamente 2 anos de idade.

• Percepções sensoriais e esquemas motores para resolver seus 
problemas, que são essencialmente práticos.

• Não possui pensamento.

• Esta presa ao aqui-e-agora da situação.

• Lança mão de esquemas motores: pega, joga etc.

• Forma, assim “conceitos sensórios motores” de maior, menor, 
objetos que balançam etc. 

• O esquema sensório-motores são construídos a partir de 
reflexos inatos (o de sucção, por exemplo).



• Esquemas iniciais dão origem a esquemas conceituais, 
modos internalizados de agir para conhecer, que 
pressupõem pensamento.

• Afetividade e inteligência são aspectos indissociáveis e 
influenciados, desde cedo, pela socialização.

• Construção da noção “eu”.

• A criança irá elaborar a sua organização psicológica 
básica, seja no aspecto motor, no perceptivo, no afetivo, 
social e no intelectual.

• Concepção de uma realidade estável (espaço, tempo e 
causalidade – novas formas de lidar com o meio.
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Etapa pré-operatória

• É marcada, em especial, pelo aparecimento da linguagem oral entre os 
dois anos de idade.

• Possibilidades de ter esquemas de ação interiorizados, chamados de 
esquemas representativos ou simbólicos.

• Forma representações (avião, de papai, de sapato etc.).

• A criança indica a expressão de um desejo.

• Tem origem, então, o pensamento sustentado por conceitos.

• Etapa que indica inteligência capaz de ações interiorizadas, ações 
mentais (experiências infantis).

• Recebe o nome pré-operatório = pensamento egocêntrico (centrado 
no ego, no sujeito).



• Animismo – termo que indica que a criança empresta a “alma” as 
coisas e animais, atribuindo-lhes sentimentos e intenções próprios 
do ser humano.

• Antropomorfismo – ou atribuição de uma forma humana a objetos 
e animais.

• Transdedutividade – a criança parte do particular para o particular 
(dificuldade que criança tem de elaborar leis, princípios e normas 
gerais a partir de sua experiência cotidiana.

• O pensamento pré-operatório é também extremamente 
dependente da percepção imediata, sofrendo com isto uma série 
de distorções.

• A criança nesse período não tem noção de conservação, para ela 
mudando a aparência do objeto, mudam também a quantidade, o 
volume, a massa e o peso.

• Falta uma operação: reversibilidade .
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Etapa operatório-concreta

• Aquisição do desenvolvimento cognitivo.

• O pensamento lógico, objetivo, adquire preponderância. 

• A ações interiorizadas vão se tornando cada vez mais reversíveis e, 
portanto, móveis e flexíveis.

• Criança é capaz de construir um conhecimento mais compatível com o 
mundo que a rodeia.

• O pensamento é operatório porque é reversível: o sujeito retorna 
mentalmente ao ponto de partida – a criança opera quando tem noção 
(2+3=5, pois sabe que 5-3=2).

• A construção das operações possibilita, assim, a elaboração da noção de 
conservação. O pensamento agora baseia-se mais no raciocínio  que na 
percepção.

• Pensamento operatório é denominado CONCRETO. 
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Etapa operatório-formal

• Reside no fato de que o pensamento se torna livre das 
limitações da realidade concreta.

• A partir dos 13 anos de idade, torna-se capaz de raciocinar 
logicamente mesmo se o conteúdo do seu raciocínio e falso.

• A libertação do pensamento, permitirá ao adolescente pensar 
e trabalhar não só a realidade concreta, mas também com a 
realidade possível.

• Raciocínio pode utilizar hipóteses = possibilidades.

• A construção típica da etapa operatório-formal e, assim o 
raciocínio hipotético-dedutivo: é ele que permitirá ao 
adolescente estender seu pensamento até o infinito.



• Atinge o grau mais complexo do seu desenvolvimento 
cognitivo.

• Piaget acredita que o desenvolvimento humano 
apresenta diferentes momentos (um pensamento, uma 
maneira de calcular, uma certa conclusão).

• As etapas são contínuas e descontínuas.

• Contínuas – sempre se apoia na anterior, incorporando-a 
e transformando-a.

• Descontinuidade – transformações qualitativas radicais 
ocorrem no modo de pensar das crianças.

• Modelo piagetiano é marcado pela maturação.
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Desenvolvimento
Moral da Criança
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Alguns esclarecimentos 
sobre a teoria Piagetiana
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