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RESUMO 

O ensino de Ciências da Natureza tem se mostrado 

ineficaz tanto nos cursos de 19 como de 29 graus. As con

sequências d~sta ineficiência aparecem nos resultados das 

provas de"Vestibu1ar e na própria Universidade. 

Esta deficiência expressa-se na incapacidade do 

sujeito de assimilar e operacionalizar esses conhecimentos, 

portanto na ausência de instrumentos que tornem viável es

te processo. 

O mais grave é a passividade do aluno em "consu

mir" um conhecimento do qual ele pouco ou nada compreende. 

Pasiividade que transferirá para outras relações, justifi

cando sua "justificada incapacidade". 

O conhecimento é um processo social e histórico 

que participa da evolução da matéria viva, onde cada indi

víduo, inserido num determinado espaço e tempo, atua como 

sujeito produtor de conhecimentos. 

A escola que impõe um "consumo" alienado de con

ceitos que não estão de acordo com a visão de mundo, com o 

estágio de pensamento do aluno é uma escola que reproduz 

as relações sociais de produção, formando um sujeito alie

nado que não participa do processo. a uma escola que re

produz as relações de classes, transmitindo-as como natu

rais para aqueles "justificadamente" incapazes. 

Professor"não é aquele que impõe conceitos, mas 

sim o que respeita a visão de mundo do aluno, o estágio de 

suas estruturas mentais, seu espaço e tempo para a produ -
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çao do seu conhecimento. Professor é o que dialetiza os ,-
conceitos ao invés de os impor, que acirra contradições le 

vando o aluno a pensar com autonomia, a analisar, criticar, 

criar. Que leva o aluno i ousadia da invençio. 

Ac'redi tando que a escola deve estar atenta i so

lução destas dificuldades,.desde as primeiras séries do 1 9 

grau, realizamos um trabalho com crianças de duas tu~s de 

la. série, durante quatro anos, reciclando professores, a-

companhando os alunos e avaliando seus trabalhos. 

Os pré-testes a que foram submetidas essas crian

ças revelou que, quanto às estruturas mentais, se enc~ntr~ 

vam no nível pré-operatório, sem condições de um bom desem 

pen~o na la. série do 1 9 grau. 

Respeitamos seus conhecimentos e- crenças e o es

tágio de desenvolvimento mental em que se encontravam. Apoi~ 

dos nas pesquisas de Jean Piaget, inçentivamos o desenvol-

vimento de um instrumental de pensamento que lhes permiti~ 

se transformar o realismo ingênuo de seus conhecimentos nu 

ma forma lógica compatível com a ciência atual. Procura-

mos desenvolver a sua criatividade e o uso de uma lingua-

gem argumentativa. Dar-lhes confiança, autonomia e prazer 

na produção de seus conhecimentos. 

Em face das diversas variáveis com que trabalha-

mos e dos resultados obtidos, concluimos que essas dificul 

dades nao se restringem às áreas de ciências, embora sejam 

aí mais evidentes, mas abrangem todas as áreas. Na reali

dade, sem condições. de análise, de crítica, de uma lingua-

gem argumentativa, de um pensamento autônomo capaz de pro

duzir conhecimentos torna-se difícil atingir resultados ideais 

em qualquer escolarização. 
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R E S U M E 

L'enseignement des sciences de la nature s'avere 

de plus en plus inefficace, soit à niveau du premier, soit 

du second degrés. Les conséquences de cette inefficacité 

sont évidentes, vus les résultats obtenus à niveau des 

examens d'admission à l'Université, voire à niveau des cours 

universitaires proprement dits. 

Cette insuffisance se définit par l'inaptitude· 

manifeste chez l'individu, incapable d'assimiler et 

d'opérationnaliser ces connaissances, donc par l'absence 

des outilsindispensables au développement de ce processus. 

Encore plus. grave est la passivité de 1 'étudiant , 

mené à "consommer" une connaissance qu'il comprend tant 

soit peu ou absolument pas. Passivité qu'il sera -cense 

transférer à d' autres relations, justifiant ainsi son incapacité 

"justifiée". 

Les connaissances représentent un processus social 

et historique qui integre l' évolution de la matiere vivante, 

dans le cadre de laquelle chaque individu - dans un espace 

et en un temps donné - agit comme um sujet producteur du 

savoir. 

En imposant la "consommation" aliénée de conceptions 

étrangeres à la vi~ion du monde et au niveau de développement de 

la pensée des étudiants, l'écble ne fait que reproduire les 

relations sociales de la production, formant un sujet aliénê, 

incapable de participer au proces de l'enseignement. Cette 

école ne fait que reproduire les relations des classes.qu'elle 
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fait passer tout naturellement 
... 
a ces individus dont 

l'incapacité est "justifiée" par la société. 

Un professeur est celui qui respecte la vision du 

monde de ses éleves, le niveau de développement de leurs 

structures mentales, I' espace et le temps dont ils ont besoin 

pour produire leurs connaissances, et pas celui qui impose 

des conceptions. Un professeur est celui qui met en évidence 

la dialectique des conceptions, au lieu de les imposer; celui 

qui "détonne les contradictions, menant ses éleves i travers 

le chemin de la pensée indépendante, de l'analyse, de la 

critique et de la création. Un professeur est celui qui rend 

son éleve capable d'oser inventer. 

Pendant 4 ans nous avons travaillé avec deux classes 

de lere, soi t perfectionnant les professeurs ,soit accompagnant et 

évaluant les travaux de classe, croyant que l'école devait 

faire attention ices difficul tés depuis les premieres rumées 

du premier degré. 

Une épreuve préliminaire a démontré qu' a niveau de 

leurs structures mentales, ces enfants se trouvaient au niveau 

pré-opératoire, sans conditions de mener i bon terme la lere 

année du premier degré. 

Nous avo~s respecté leurs connaissances, leurs 

croyances et le niveau dOe leur développement mental. Appuyés 

sur ies recherches de Jean Piaget, nous avons stimulé le 

"développement d'un outillage de pensées capable de leur 

permettre transformer le réalisme ingénu de leurs connaissances 

en une forme logique, compatible avec la science contemporaine. 

Nous avons cherch~ i développer leur créativité et l'employ 
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par eux d'un langage lbgique. Nous avons cherché -a leur 

donner la confiance, l'autonomie et le plaisir devant la 

production de leurs connaissances. 

Etant donné les plusieurs variables que nous avons 

utilisées °et les résultats obtenus, nous avons conclu que ces 

difficul tés ne sont pas restreintes aux sciences de la nature; 

m~me qu'elles y sdient plus évidentes, elles concernent tous 

les domaines. En réal i té, quel que soit le proces de scolarisation, 

pour atteindre des résul tats idéaux il est important de disposer 

des condi tions de I' analyse, de la cri tique, du langage logique, 

de la pensée autonome capable de produire des connaissances. 
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INTRODUÇÃO 

Trabalhando em área de ciências da natureza, COM 

alunos de 1 9 e 29 graus, foram se tornando, para nós, cada 

vez mais cruciais as dificuldades encontradas pelos alunos, 

nesta área, sobretudo aqueles de escola· pública. Dificulda 

des constatadas nos exames vestibulares e não superadas com 

as metodologias em uso. 

Caracterizando ainda esta situação configuramos o 

problema da passividade do aluno ao tentar "consumir" um co 

nhecimento do qual ele pouco ou nada compreende. Passivida 

de esta que é uma constante na sua situação de trabalho e 

que caracteriza a escola como reprodutora das relações so

ciais de produção. A mesma relação de descompromisso e ali 

enaçao .que mantém em relação aos conhecimentos ministrados 

na escola, a mesma não participação no processo será o mode 

lo para suas relações futuras. 

Uma tentativa de resolver o problema e que tomou 

vulto em projetos desenvolvidos nas Universidades é o da pr~ 

dução de instrumento$ para reprodução, em laboratórios, de 

fenômenos físicos, tais como são expressos nas leis cientí

ficas, isto é, delimitados em suas variáveis, para comprov~ 

ção empírica das leis correspondentes. Espera-se, numa ati 

tude positivista, que a partir dessas reproduções o aluno 

se habilite a compreender as leis científicas. 

Trata-se de uma metodologia de implicações ideoló 

gicas, já que encobridora do que consiste na realidade o es 

tilo de pensamento. e açao que gera a ciência e dos legÍti -
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mos instrumentos que a ela dão acesso. 

A ciência não nasceu da observação e da experiên

cia. Esta não é uma base segura de conhecimento científico 

como se pretende numa proposta de trabalho onde aparelhos 

construídqs sobre conhecimentos teóricos bem definidos, que 

custaram anos de estudo aos idealizadores, pretendem levar 

o aluno, no curto período de uma aula de laboratório, à des 

coberta de leis científicas .que exigiram, muitas vezes, sé

culos de pensamento inventivo, de análise, de crítica, de 

uma bem estruturada linguagem a nível do pensamento formal, 

para o qual o nosso aluno não foi-preparado. 

Nossa crítica não incide sobre o uso do laborató-

rio em ciências, ao contrário, acreditamos. na importância 

da manipulação de um material estruturado, no desenvolvimen 

to do pensamento. Nossa crítica se refere às espectativas 

colocadas, por esse método, quanto à redescoberta de enun -

ciados, hipóteses, leis e teorias, a partir da experiência. 

"Nia hi como emiti~ um enunciado cient16ico 
iem ult~apa~~a~ de muito aquilo que pode ~e~ 
ca~hecido, de manei~a inconte~tivel, 'com ba 
~e na expe~i~ncia imediata'".l 

Acreditando que a escola terá de resolver estas 

dificuldades a partir das primeiras séries do primeiro grau, 

quando a criança começa a operar no concreto, procuramos d~ 

senvolver uma metodologia que se fundamentasse na Filosofia 

da Ciência, na Lógica Formal e.Dialética, na Epistemologia 

e que atendesse a oDjetivos de levar o aluno a atuar como 

agente produtor de seu conhecimento, desenvolvendo seus po

tenciais de criatividade e racionalidade. Levá-lo à autono 
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mia de pensamento, através da análise, da crítica, de uma 

linguagem argumentativa bem estruturada. 

Delimitaremos a exposição do nosso trabalho 

quatro primeiras séries do 199rau, por acreditarmos 

, 
as 

que, 

nesta atividade que desenvolvemos durante alguns anos, em

bora referindo-nos apenas a essas primeiras séries, podere 

mos deixar claro urna práxis cuja preocupação é resgatar a 

capacidade de nosso aluno di entender o produto e o proce~ 

so de produção do conhecimento e saber usá-lo em benefí

cio do homem. 
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CAPITULO I 

A PRODUÇÃO DE CONHECIMENTOS COMO UM PROCESSO SOCIAL 
E HISTORICO E SUAS RELAÇOES COM A ESCOLA 

O CONHECIMENTO 

Inicialmente procuramos explicitar o significado 
... 

do termo "conhecimento" e seu estatuto, isto e, o que pre-

tendemos circunscrever quando nos referimos à palavra conhe 

cimento. 

O conhecimento é um produto que pretendemos pas -

sar às novas gerações e/ou um processo no qüal queremos en

gajá-las? Se processo, está ele embutido na História? Se 

tem urna historicidade, se processa num contínuo diacrônico 

~e/ou ê um processo si~~rônico que se realiza por saltos? 

Procuraremos explicitar sua estrutura e suas implicações. 

Para Antônio Vieira Pinto falar em "conceito" do 

conhecimento 

" he~ia uma petiç~o de p~inclpio, poi~ o 
conceito ~e de6ine como p~oduto do conheci -
mento e a himpie~ po~~ibiiidade do enunciado 
do te~mo "conceito" ~Ô ~e ve~i9ica no â.mbito 
do conhecimento j~ ~eaiizado". 

Vieira Pinto afirma que existe urna inadequação do 

instrumento lógico de que fazemos uso para falar do conheci 

mento. A lógica formal não teria poderes para explicar a 

totalidade do conhecimento pois nao pode romper o círculo 



6 

por ela criado. A l6gica formal.€ " ... o conhecimento das 

operações intelectuais 'que produzem o conhecimento". 2 s6 uma 

atittide l6gica de cariter dial€tico que d6 conta do concei

to de total idade chegari a expl icar todos os aspectos do prQ. 

cesso do conhecimento. 

Dessa forma, Vieira Pinto nao se propoe a definir 

o conhecimento " ... pois é a este que compete produzir as 

definições".3 Ele parte de um dado de realidade: a exist6n 

cia do conhecimento como fato social. Parte de um fato his 

t6rico 'n6s pensamos', de um 'cogitamus' e não de um 'cogi

to'. " .•. id€ia.intemporal, metafísica e de garantia unica 

mente subjetiva, relativa a um 'eu' que não € ningu€m, que 

não esti em situação no espaço e no tempo, mas do fato his

t6rico, social, objetivo de que 'n6s pensamos'''.'+ 

o 'cogitamus' nos inclui num processo objetivo e 

exterior a qualquer um, nao é uma evid6ncia interior, mas 

exterior que envolve o processo de pensar os outros, como o 

de ser pensado pelos outros. O existir como ser hist6rico 

e so'cial é ser conhecido pelos outros. 

A natureza social do conhecimento nao nos permite 

consideri-lo como um empreendimento isolado, individual,prQ. 

duto de uma.vocação, de um feliz acaso, desenraizado do prQ. 

cesso hist6rico. Esta é uma atitude ideol6gica justificadQ. 

ra da marginalização de segmentos sociais considerados inca 

pazes de participar dessa produção e mais facilmente manip~ 

liveis, com o progresso da ci6ncia e tecnologia. 
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"O conhecimento é uma propriedade geral da maté -

ria viva que acompanha o seu processo evolutivo"S e é conse 

quência do 'estar no mundo'. ~ comum a todo ser vivo mas a 

penas no homem evolui para uma tomada de consciência: a ra

cionalidade. " ... todo animal nasce com expectativas ou an

tecipações que poderão ser enquadradas como hipóteses~ uma 

espécie de conhecimento hipotético. E assevero que temos, 

neste sentido, certo grau de conhecimento inato a partir do 

qual podemos começar, ainda que possa ser completamente in

dígno de confiança. Este conhecimento inato, estas expect~ 

tivas inatas, se desiludidas, criarão no~~o p~imei~o p~ob!~ 

ma; e o crescimento seguinte de nosso conhecimento pode,po! 

tanto, ser descrito como consistindo inteiramente de corre

çoes e modificações de um conhecimento prévio"6. 

Popper em "Conhecimento Objetivo" propoe uma teo -

ria onde o crescimento do conhecimento é essencialmente dar 

winiano. Afirma que "desde a ameba até Einstein o cresci -

mento do conhecimento é sempre o mesmo"? Formula uma analo 

gia entre o crescimento do conhecimento e a Teoria da Sele

çao Natural a que ele chama "seleção natural de hipóteses". 

Numa competição em que as hipóteses incapazes são elimina -

das, o conhecimento é formado em cada momento histórico "da 

quelas hipóteses qu~ mostraram aptidão (comparativa)para so 

breviver, até agora, em sua luta pela existência"B. 

Nesse processo de evolução exossomitica a elimina 

ção de hipóteses não acarreta a eliminação dos organismos 

que as sustentam ou nelas acreditem, fato que ocorre, em g~ 

ral, na selação natural, com a eliminação de hipóteses ou 
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expectativas erroneas. O ser humano em vez de desenvolver 

6rgãos dos sentidos desenvolve instrumentos para amplii-los, 

corno' microsc6pios, telesc6pios, 6culos, etc. Em lugar de 

desenvolver um sistema neuro-muscular mais ripido desenvol

ve intrumentos que tornem mais igeis seus movimentos. 

Na evolução do conhecimento, além da transforma -

çao e surgimento de 6rgãos, devemos levar em conta a evolu

çao da linguagem. Para Popper, a linguagem humana tem duas 

funções inferiores e duas funções superiores. As duas infe 

riores que a linguagem animal e humana compartilham são: a 

função sintomática ou expressiva que consiste de sinais lin 

guísticos, e a função liberadora ou sinalizadora que libera 

ou estimula urna reação, do emissor dos sinais, no organismo 

receptor. As funções superiores, e exclusivamente do homem, 

são a descritiva e a argumentativa, sendo esta última a mais 

elevada. fiA função argumentativa da linguagem nao so e a 

mais elevada das quatro funções ... mas foi também a última 

delas a evolver. Sua evolução tem sido estreitamente lig~ 

da ã de urna atitude argumentativa, crítica e racional; e co-

mo esta atitude tem levado ã evolução da ciência, podemos 

dizer que a função argumentativa da linguagem criou o que 

é talvez o mais poderoso instrumento de adaptação biológica 

que ji apareceu no curso da evolução orgânica fl9
• 

Com o desenvolvimento das funções superiores da 

linguagem desenvolvem-se também significados e conteúdos abs 

tratos levando ã evolução de novas formas de solucionar pr~ 

blemas, pois argumentos críticos são formas de controle de 

erros, portanto um meio de seleção. 
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As hipóteses e teorias que se propõem a dar conta 

de nossos problemas são submetidas a testes empíricos e ar

gumentos críticos, como meio de controle, isto é, elimina -

çao de erros. "Os mais altos níveis de linguagem evoluiram 

sob a pre~sao de uma necessidade para o melho~ cont~ole de 

duas coisas: de nossos nÍviis inferiores de linguagem e de 

nossa adaptação ao ambiente, pelo método de desenvolver nao 

só novos instrumentos, mas também, por exemplo, novas teo

rias científicas, novos padrões de seleção" 1o • O crescimen 

to do conhecimento é um vetor que aponta de velhos proble -

mas para novos problemas, através-de conjecturas e refuta -

çoes. 

O avanço do conhecimento' permite i vida conquis -

tar formas de adaptação mais harmoniosas na natureza e é um 

direito de todos. Este direito, no estágio em que se encon 

tra o homem, não se restringe ao consumo de pequenas doses 

de informações, para serem automatizadas e repetidas, mas 

sim na plena participação do processo, na participação da con 

quista da humanidade, na busca de explicações para o real e 

de uma melhor adaptação à vida. 

~ no fazer das exigências da vida que as estrutu

ras mentais evoluem para um grau mais alto de autoconsciên

cia, de racionalidade .. ~ na luta por formas de adaptação 

sempre mais adequadas, numa aproximação contínua de objeto 

que o conhecimento avança e não da alienação desse processo 

evolutivo, na passi~idade ante àqueles que o manipulam . 

. O conhecimento, como produto, é um bem de consumo 

que só pode ser usufruído quando compreendido e analisado 
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por uma consciência crítica, caso contrário se presta à ex-

ploração, à manipulação, à alienação de direitos e da 
... 

pro-

pria identidade do sujeito. Como produção é uma prática ig 

serida no dia~a-dia (usurpada quando da alienação do sujei

to) e ao m~smo tempo um desafio, para maiores e melhores cog 

quistas, que só uma consciência criativa e autônoma, com to 

do seu potencial desenvolvido, pode dele participar. 

o conhecimento resulta do fato do ser vivo ;;~star 

no mundo", das suas condições biológicas, das suas relações 

de trabalho, de suas dependências do meio, em fim das rela 

çoes que estabelece nesse "estar no mundo". 

"Não há nenhuma atividade humana na qual se possa 

excluir toda intervenção intelectual - o homo óabe~ não po

de ser separado do homo ~ap~en~. E todo homem desenvolve, 

também fora 4e seu emprego, uma atividade intelectual. Em 

outras palavras, é um 'filósofo', um artista, um homem de 

gosto, partilha de uma concepção do mundo, tem uma linha cons 

ciente de conduta moral, e com isso contribue para a manu -

tenção ou modificação de uma concepção do mundo, isto é, p~ 

ra estimular novos modos de pensamento"ll. 

Se o conhecimento supoe uma forma de apreensao e 
... 

resposta ao "estar no mundo", como tal e um processo no tem 

po e no espaço, não individual mas social e histórico. As 

relações entre sujeito e objeto se transformam historicamen 

te numa dialética própria. 

~ na lógi~a dialética que esse processo se expli 

cita, pois esta lógica nao é um sistema fechado, sempre ad

mite mudança de conteúdo e a introdução de novas categorias, 
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A lógica dialética pode sempre se defrontar com, e analisar, 

novos fatos de conhecimento que não cabem nas construções 

teóricas anteriores. Ela não se atém a paradigmas estáti -

cos que imobilizam o movimento histórico do conhecimento. 

Para A. V. Pinto, o conhecimento é um processo que, 

embora em ess~ncia sempre o mesmo, admite tr~s etapas na sua 

capacidade de r~fletir a realidade: 

- a fase das reflexões primordiais 

- a fase de saber 

- a fase da ci~ncia 

Essas fases correspondem " a capacidade que o 

ser vivo possui de representar para si o estado do mundo em 

que se encontra, de reagir a ele conforme a qualidade das 

percepções que tem, e sempre no sentido de superar os obstá 

culos, de solucionar as situações problemáticas, que se opõem 

ã finalidade, a princípio inconsciente, de sua sobreviência 

como indivíduo e como espécie, mais tarde tornada plenamen

te consciente na representação do mais desenvolvido dos se

res vivos, o homem,,12. 

A primeira fase dos reflexos primordiais inclui t~ 

da escala evolutiva da matéria viva, desde as formas mais pri 

mitivas de organização até o surgimento do homem, abrangen

do as etapas iniciais do processo de hominização. E o tem

po de evolução das espécies, portanto o conhecimento se rea 

liza sem a consciência, que só vai aparecer no final desta 

fase, quando o homem começa a trabalhar sobre "a natureza, 

conjugando socialmente os esforços. 
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o conhecimento confunde-se com a pr6pria vida e 

diversifica-se de acordo com o grau de complexidade que a 

matéria viva vai adquirindo, na busca de uma melhor integr~ 

çao com o meio, para sua duração individual e para a evolu

çao da esp~cie. Uma condição indispensável para que essa di 

versificação se realize é que o ser vivo conheça o mundo em 

sentido cada vez mais amplo. 

Os reflexos condicionados vao adquirindo uma com

plexidade crescente, principalmente aqueles ligados à ali -

mentação e à defesa. A formação de representações torna-se 

possível com a complexidade do sistema nervoso cerebral,mas 

não alcança a idealidade, a abstratividade.lnstala-se a cons 

ci~ncia, com caráter não reflexivo." 

"O que importa é compreender que a consci~ncia hu 

mana, que ir~ ser a fonte e o agente da criação científica, 

inclui-se na continuidade de um processo natural, participa 

dos traços essenciais que o definem, apenas se distinguindo 

pela complexidade a que atingiu, sem necessitar reconhecer 

nenhuma origem transcendental, estranha às forças que impul 

sionam a série das transformações dos seres vivos,,13. 

Não há ainda a idéia universal que represente a t~ 

talidade de seres semelhantes, pertencentes a uma mesmacla~ 

se. As representações ~ão sao independentes das coisas,não 

as substituem. Aos poucos as representações de objetos se

melhantes, deslocam-se dos mesmos, levando a abstração aos 

universais . 

. O homem primitivo é agora capaz de abstrair idéias 

que transcendem os fatos, idéias que não estão mais coladas 
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ao real. Estabelece relações entre as id~ias~ fato que es

tá na o~igem do pensa~ento lógico quando da tomada de cons

ciência dessas associações, no pensamento discursivo. 

As "id~ias agora funcionam com relativa independên 

cia das p~rcepções imediatas. e o infcio dos procedimentos 

lógicos, complexos, indutivos e dedutivos. 

Começando a interferir no processo o homem produz 

incipiente, mas intenciona.1m"ente, os meios de subsistência 

de que necessita. Surge a produção intencional de "instru

mentos" cujas t~cnicas vão se aperfeiçoando no sentido de 

uma exploração cada vez mais útil -da natureza. O homem co

meça a operar instrumentalmente sobre o mundo. Estes ins -

trumentos vao se tornando cada vez mais complexos o que siK 

nifica um domfnio cada vez maior e mais proveitoso sobre a 

natureza. O homem evolui, "como esp~cie, biológica e social 

mente. Modificam-se as relações sociais. Surge a necessi

dade de preservar os conhecimentos adquiridos transmitindo-os 

aos filhos ou às pessoas mais próximas. 

Paralelamente ao desenvolvimento do trabalho o ho 

mem desenvolve sua subjetividade. Pouco a pouco se encami

nha para o conhecimento reflexivo chegando ao "saber". 

- O que caracteriza esta nova fase ~ a "autocons

ciência". O homem agora ~ultiva intencionalmente sua racio 

nalidade, na formação individual e na esp~cie. Cria modos 

de transmissão, socialmente organizadas do conhecimento. 

Para que as gerações futuras saibam responder com 

eficiência e economia aos desafios do meio, o saber ~ trans 

mitido pela educação, portanto tem caráter social, enquanto 
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o saber do animal transfere-se por herança, tem caráter bio 

lógico. 

Surge a capacidade de refletir sobre idéias, ima

gens e situações abstratas que explicam a realidade. 

Este saber nao é ainda "metódico", embora já auto 

consciente, portanto nao se inclui na categoria de ciência. 

O conliecimento já nao se realiza por ensaios e er 

ros, sem acumulação e sem transmissão social, ao contrário, 

agora tem caráter social e acumulação histórica. 

" •.• é a fase em que o homem sabe que sabe, mas nao 

sabe ainda como chegou ao saber,,14. 

Esta etapa está presente até hoje na espécie huma 

na. O homem organiza o conhecimento preliminarmente mas não 

chega ã organização metódica, cria as primeiras explicações 

racionais dos objetos, dos fatos e das idéias, mas ainda 

envoltas em crenças e ideologias. Nesta etapa foram cria -

das as primeiras teorias cosmogônicas. São os primeiros pa~ 

sos da razão na' busca incessante da verdade. 

À falta de reflexão metódica não há segurança ló

gica nas hipóteses e teorias explicativas, da fase do saber. 

As explicações são, em geral, indemonstráveis. O conheci -

mento é ainda empírico, dependente de observação. 

- O conhecimento atinge seu grau máximo de perfei 

çao quando se eleva ao plano 4a ciência, isto é, quando se 

constitui em "saber metódico". Na fase da ciência há méto

dos e projetos na busca da verdade, há sistematização e au

tocorreção do conhecimento. 
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o saber passa a ser intencionalmente concebido,vl 

sando transformar a realidade. liA ciência é a investigação 

metódica, organizada da realidade, para descobrir a essên -

cia dos seres e dos fenômenos e as leis que os regem com o 

fim de aproveitar as propriedades das coisas e dos proces 

sos naturais em benefício do homem 11 
1 5. 

Muda a qualidade da natureza do conhecimento. Ago 

ra é possível ao homem autocompreender-se como parte de um 

processo de evolução, através do produto subjetivo, a idéia, 

e de seu correlato objetivo, o objeto, num aproximar-se in

cessantemente do objeto, cercando-o circunstancialmente,sem 

nunca atingí-Io, já que pertencem, idéia e objeto, a planos 

de realidades distintas. 

li ... l'entendement historien, comme l'entendement 

physicien forme une verité 'objective' dans la mesure oú il 

construit et oú l'objet nlest qlun élement dans une repré -

sentation conhérent, qui peut être indéfiniment rectifiée, 

precisée, mais ne se confond jamais avec la chose même,,16. 

Há agora um método que indica como operar sobre o 

mundo para torná-lo ,inteligível, que regula as articulações 

entre as idéias, idéias que reproduzem as relações entre coi 

sas e fenômenos existentes, independentes da consciência. 

A' produção da ciência é um processo histórico que 

por s~r metódico segue ,regras preestabelecidas q.ue informa

rao o grau de verossimilhança dos resultados obtidos. 

A razão muda de qualidade no processo de evolução, 

o que lhe dá uma nova qualidade é a capacidade de proceder 

metodicamente em situações em que antes procedia empiricamente. 
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o m6todo se subjetiva, torna-se uma atividad~ consciente da 

capacidade ideativa. A razão determina seus procedimentos, 

ela 6 o m6todo do m6todo. A razao se constitui como ativi

dade metódica consciente. O método 6 agora um problema ra

cional. A lógica, como instrumento do saber, se antepõe as 

questões do m6todo, que problematiza as operaçoes mentais, 

que representam o mecanismo do pensar. 

Kant assume uma p~stura crítica em relação ao m6-

todo quando pergunta como 6 possível o conhecimento e nao 

mais se 6 possível conhecer objetos ideais e fenômenos natu 

rais. Há aqui uma mudança qualitativa do saber para a'aná

lise do "como" saber. 

Em cada, 6poca o "m6todo'" represen,ta os processos 

de pensamento e a atuação usados na aproximação do objeto. 

Os m6todos são determinados pelos diferentes tipos de obje

tos e situações a investigar e estão de acordo com o nível 

das forças produtivas, alcançado por determinado grupo so

cial. 

"A HISTORICIDADE da ciência é, conforme dissemos, 

consequência da historicidade do método, mas convém acres -

centar outra observação capital, a de que esta, por sua vez, 

é consequência da h.Ú,:toltic.idade. da Itazão" 1 7 • 

Mas a ciência, o método, a razao sao produtos do 

homem concreto, real, inserido numa comunidade social. 

A razão, como faculdade subjetiva, traz ã ciência 

e ao método as contradições do ser biológico que o produz, 

ela não é uma qualidade intrínseca do homem, um poder ima -

nente, mas sim o produto de um processo histórico que parti, 
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cipa da própria evolução biológica. ~ o processo de reali

zação do homem concre~o "inserido numa realidade concreta. 

"O homem realiza-se como homem, se faz um ser racional ra -

ciocinando"18 . 

. A pesquisa científica é a culminância de um pro -

cesso, extremamente complexo, onde o homem realiza amplame~ 

te a possibilidade de conhecer, dominar e transformar a na

tureza adaptando-a às suas necessidades. 

Embora culminante, este é apenas um momento do pr~ 

cesso de evolução permanente da matéria viva. Todo ato de 

pesquisa sobre a realidade é determinado pelo conhecimento 

acumulado, ainda que seja para negar as relações já estabe

lecidas e dar ao conhecimento um novo estat·uto teórico, trans 

formando-o qualitativamente. 

Toda pesquisa sobre determinado dado da realidade 

só é possível devido ao conhecimento acumulado até o momen

to. Por outro lado, o conhecimento acumulado se constitui 

de atos individuais realizados em determinado momento em de 

terminado lugar, isto é, sobredeterminado pelas relações só 

cio-econômicas-culturais de determinada época, em determina 

do lugar. 

Estabelece-se assim uma relação dialética em que 

as partes determinam o toqo mas só a totalidade explica ca

da elemento ou rejeita alguns na sua coerência interna de 

totalidade. A totalidade expressa o processo até o momen

to abordado e só eli está na origem de todo ato epistêmico. 

Uma nova produção ~pistêmica faz avançar o proce~ 

so e como tal pode parecer ser a criadora do processo. Na 
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verdade a nova produção se insere na totalidade histórica. 

Isto nao significa que o conhecimento se produza 

linearmente, por acumulações, que ele se amplie, num proce~ 

so de. concatenações infinitas. Trata-se de uma produção em 

saltos, com grandes cisões, em determinados momentos histó-

ricos, que deram origem a mudanças qualitativas significat! 

vas no conhecim~nto acumulado. Cortes que instituiram uma 

nova ótica, nova visão de mundo, novos métodos, novas técni 

caso numa tentativa de se aproximar cada vez mais do real. 

"Há pensamentos que nao recomeçam; sao os pensa -

mentos que foram retificados, alargados, completados ... Ora, 

o espíri to científico é essencialmente uma retificação do s~ 

ber, um alargamento dos quadros do conhecimento. Ele julga 

seu passado histórico, condenando~o ... A essência mesmo da 

reflexão é compreender que não se havia compreendido"19. 

A produção do conhecimento como processo embutido 

na matéria viva, não tem começo absoluto. ~ um processo em 
. ... . permanente relnlClO. 

Segundo Bachelard, o conhecimento. na sua capaci

dade de refletir a realidade, se apresenta, cronologicamen

te, em diversos graus e os diversos conceitos contemporâneos 

podem estar em diferentes estágios de maturidade. Enquanto 

alguns já atingiram um ultra-racionalismo, alto grau de ra-

cionalidade, outros estão ainda no realismo mais ou menos in 

gênuo. Há uma pluralidade nas explicações filosóficas da 

ciência, mas " ... o sentido da evolução epistemológica é cla 

ro e constante: a evolução de um conhecimento particular ca 

minha no sentido de uma coerência racional,,2o 
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Afirma ainda Bachelard.que se podemos discutir o 

progresso social, o progresso moral, etc., não podemos dis

cutir o progresso científico corno hierarquia de conhecimen

tos. Bachelard torna corno exemplo a evolução do conceito de 

massa para mostrar o progresso filosófico dos conceitos ci-

entíficos atravis do animismo, realismo., positivismo, raci~ 

nalismo simples ati o ultra-racionalismo que compreende o ra 

cionalismo complexo e o dialitico. 

A noção de massa era de início apenas urna avalia-

çao· qualitativa, grosseira, pela vista. "A noção de massa 

concretiza o próprio desejo de comer,,21. 

A massa, ati então, so e urna quantidade se for su 

ficientemente grande para ser avaliada ã simples observação. 

~ um conceito animista e corno tal pode ser apreendido rapi-

damente. 

A primeira contradição, entre o grande e o pesado, 

i corno sempre o primeiro c?nhecimento. A noção de massa era 

ati então um conceito-obstáculo, bloqueava o conhecimento. 

Num segundo nível o conceito está relacionado a um 

instrumento de medida. -Nesta epoca o instrumento ainda pr~ 

cedia ã teoria. Na ciência atual o instrumento é urna teo -

ria realiz~da, de ~ssência racional. 

o conceito de massa substitui uma experi~ncia sim 

pIes,' infalível, que nao é pensada, mas realizad"a empirica

.mente. A comparaçao dos pesos e braços, própria da balança 

-romana, e realizada pragmaticamente, sem ser "pensada". Tra 

ta-se de uma conduta realista. 
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No fim do século XVII nasce, com Newton, a mecâni 

ca raci0nal. A noção ,de massa não está mais ligada a uma 

experiência imediata e estática, mas sim dinamizada numa cor 

relação entre força e aceleração. A massa deixa de ser es 

tudada no seu .6 e.Jl para ser estudada no "devi r" dos fenôme -

nos. Se antes era quantidide de matéria, agora é um coefi-

ciente do "devir"(m =_f_). 
a 

. . . é a necessidade de compreender o devir que li 

racionaliza o realismo do ser,,22. Passa-se do realismo das 

coisas ao realismo das leis, a um~ nova instância onde' as 

deduções formais se fazem necessárias. A mecânica newtonia 

na .' .. "satisfaz o espírito independentemente das verifica

ções da experiência,,23. 

o racionalismo newtoriano designa como fundamento 

de suas cons~ruções o espaço, a massa' e o tempo absolutos. 

Com a Relatividade desmascara-se o absolutismo das 

noçoes de espaço, massa e tempo. A complexidade dos concei 

tos multiplica-s~ porporcionalmente ao grau de aproximação 

do objeto. 

A noçao de massa que só se definia em correlação 

com outras noções, como força e aceleração, apresenta-se a-

gora com uma estrutura. funcional interna. " ... chega-se pois 

ao seguinte paradoxo metafísico: o elemento é complexo,,24. 

A massa apresenta-se .como uma função do seu conhe 

cimento. ~ impossÍv'el pensá-la em repouso. 

Externamente a noção de massa apresenta outras com 

plexidades: ela não se comporta da mesma maneira quando su-
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jeita a uma aceleração tangencial ou a uma aceleração nor -

mal e já não se diferencia, em absoluto, da energia. t ain 

da uma noçao de base, mas complexa. O racionalismo tradi -

cional é abalado com a muI tiplicação do número de funções in 

ternas ã noção de massa. Ele se segmenta, se pluraliza,to~ 

na-se condicional. O racionalismo é, agora, diverso e fun

cional. 

Por fim o conceito de massa na mecânica de Dirac 

levanta uma contradição externa só possível na filosofia di~ 

lética do "por que não?". Trata-se de um conceito inadmis

sível nas filosofias anteriores. 

A noção de massa dialetizada nos é revelada, pelo 

cálculo, em duas massas. Uma que abrange todas as concei -

tuações anteriores e a outra que a ela se contrapõe, a "ma~ 

sa negativa". "O pensamento científico contemporâneo come

ça, pois, por colocar entre parêntesis a realidade"25. 

A nova conceituação de massa tem suas raízes na 

mecânica clássica e relativista, ao mesmo tempo que le~anta 

uma contradição que não poderia ser pensada a partir das no 

çoes newtonianas e relativistas de massa. 

A evolução do conhecimento não se processa na in

flexibilidade, numa filosofia do "como se", mas sim numa a-

ceitação irrestrita do "por que não?". Se matematicamente 

é previsível um cqncei to "desr.ealizado", como o da massa ne 

gativa ou da energia negativa~ "por que não" teorizá-Io nu

ma pura construção do espírito? 

"Dialetizar o pensamento é aumentar a garantia de 

criar cientificamente fenômenos completos, de regenerar to-
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das as variáveis degeneradas ou suprimidas qu~ a ciência,c~ 

mo o pensamento ingênuo, havia desprezado no seu primeiro 

estudo"2 6. Entretanto a teoria de Dirac se realiza numa cons-

trução fenomenal: a descoberta experimental do el~tron pos! 

tivo, feita por Blackett e Occhialini. 

" •.• a 'realização' leva o melhor sobre a realida-

de. Esta primazia da realização desclassifica a realidade. 

Um físico só conhece verdadeiramente uma realidade quando a 

realizou, quando deste modo é senhor do eterno recomeço das 

coisas e quando constitui nele um retorno eterno da razão,,27. 

No exemplo do conceito de massa analisado por Ba

chelard ficam claras -as mudanças radicais por que passam cer -

tos conceitos e corno estas mudanças sobrede~erminam trans -

formações no conhecimento, no pensamento e na visão de mun

do do homem. A dinâmica do processo não nos permite pensar 

urna forma terminal de conhecimento, uma forma terminal de a 

tingi r o obj eto. "Se, no aproximac ioni smo, não a t inginnos o 

objeto, foco imaginário de convergência das determinações, 

definiremos funções epistemológicas cada vez mais precisas 

e que, em todos os níveis, podem se substituir à função do 

real, desempenhar todos os pap~is do objeto. Em outras pa-

lavras, o objeto permanece imanente à id~ia, mesmo quando co 

locado, como é conveniente, tão longe quanto possível da i

d~ia. Urna idéia isolada guardará sempre um caráter subjet! 

vo e artificial. Mas uma idéia que se retifica forma em suas 

diversas determinações um grupo orgânico. g o grupo que r~ 

cebe o signo objetivo. ... 
Em outras palavres, o obj eto e a per~ 

pectiva das idéias,,28. 
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Se a primeira característica do pensar científico 

~ a descoberta do m~todo, de início praticado empiricame~e, 

evoluindo até o pensar filosófico, etapa da autoconsciência, 

por o~tro lado há um momento na produção do conhecimento 

que escapa às regras do método. O momento da formulação de 

hipóteses, em que o sujeito procura explicar o mundo atra

v~s de suposiçõ~s criadas no imaginário e inventar formas ex 

perimentais de testá-las. ~ o momento onde o imaginário e 

o racional se entrelaçam. 

O imaginário cria livremente relações entre as re-

presentações, as imagens e os conceitos, com seu poder de 

combinar representações subjetivas descompromissadas de suas 

relações objetivas ma~ que não exime o sujeito epistêmico de 

futuras comprovações experimentais. 

A ciência contemporânea tem se aventurado mais no 

imaginário. dentro da filosofia do "Por que não?", levanta

~da por Bachelard que exige uma mente aberta de al1fo grau de 

racionalidade ~ criatividade, que não radicaliza em paradiK 

mas preestabelecidos mas pelo contrário seja capaz de evo -

luir,ara nova ótica, novos métodos, novas formas de pensar. 

Essa mente aberta capaz de produzir novos conheci 

mentos nao nasce de uma escola castradora, inibidora da ra-

cionalidade e da criatividade. De uma escola que radicali

~-~za na repetição do conhecimento acumulado sem propiciara an/ 

lise e a crítica. O homem se constrói e evolui através de 

etapas bem definidas, numa trajetória que vai do real sensí 

vel em direção ao formal. Aqueles que trilharam os cami

nhos dos sucessivos graus de dificuldades poderão analisar 
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e criticar o saber contemporine~ e produzir novos conheci -

mentos. 

Qual o papel da escola nesse processo? Será que tem 

uma função produtiva real ou esclerosou-se no tempo, inca -

paz já de participar dos processos de criação e evolução, sim 

pIes transmissora do saber acumulado, ja em defasagem com o 

progresso do saber atual? Será apenas a transmissora de um 

saber inútil que produz o homem necessário ao funcionamento 

e reprodução da soc iedade indus tr ial ? Suj e i tos passivos, com 

melhor capacidade de trabalho, sem autonomia intelectual e 

política e que nos países do terceiro mundo propicia a de -

pendência dos países hegemônicos? 

O conhecimento como fato social se confirma a si 

mesmo na evolução biol6gica, como processo de formação e e

voluçã~ da racionalidade, na função de comunicação entre ho 

mens e de adaptação da natureza às suas necessidades mais 

urgentes. 

O pensar sobre o conhecimento s6 é possível, con

firmando a existência de um processo hist6rico de produção e 

acúmulo do mesmo, como fato social que se realiza fundamen

talmente no grupo. Alijar segmentos sociais desse processo, 

negando-lhes odese~volvimento de suas estruturas mentais, 

de sua racionalidade e p~rtanto o acesso ao formal, ao co -

nhecimento acumulado, com postura crítica, negando-lhes a po~ 

sibilidade de produzir novos conhecimentos é frustrar o pro 

cesso evolutivo de grupos sociais. e a base para a divisão 

e exploração social justificada. e um processo onde a iden 

tidade cultural se. dilui e o sujeito é alienado da circuns-
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tância "estar no mundo", da situação de sujeito histórico 

e social do conhecimento. 

Não é na "escola direito de todos" que a solução 

se delinea, -mas antes manipula e encobre o direito de todos 

a desenvolver todo seu potencial de criatividade e raciona 

nalidade. ~ na própria escola que este direito é escamo -

teado. Na exig~ncia dós conte~dos repetidos sem compreen

sao, na falta de espaço ~ara análise e crítica, na negaçao 

da capacidade do aluno em pensar com independ~ncia e produ 

zir novos conhecimentos, na negação dos conhecimentos ela

borados no dia-a-dia, que o alunõ traz para a escola, en

fim na negação da capacidade do aluno ou seja, na confirm~ 

çao constante de- sua incapacidade- intelec~ual onde se for

jam as justificativas para a exploração e dominação do ho-

mem sobre o homem. 

Para Eoucault, práticas sociais produzem domí

nios de saber que por sua vez sao responsáveis pelo surgi

mento de novos objetos, novos conceitos, novas técnicas e 

portanto novos sujeitos do conhecimento. Os sujeitos do co 

nhecimento t~m sua história que é a história da verdade. 

Há pois, através da história a constituição de 

um sujeito que é constantemente reformulado. Há duas his

tórias da verdade: 

- A história interna da verdade, que se autoreg~ 

la. ~ a história da verdade que se faz no seio da própria 

ciência. 

- A história exte!na da verdade que se dá em -va 

rios lugares, onde as regras do jogo são definidas. Destas 
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regras nascem formas diversas de subjetividade, de domínios 

de objetos, de tipos de saber. 

Foucault estuda a história externa da verdade atra 

v~s das priticas jud~ciirias. Destas priticas judiciirias 

nascem os modelos de verdade que circulam na sociedade e se 

impõem no domínio político, no comportamento cotidiano e até 

na ordem da ciência. Estas verdades que se impõem do exte

rior ao sujeito são constitutivas do sujeito do conhecimen-

to. 

Na Gr~cia o regulamento "judiciirio era constituí

do de contestação ou de disputa. O povo tinha o direito de 

julgar, de dizer a verdade, opondo-a iquela dos seus senho

res, o direito de tes~emunhar e julgar os governantes. " ... 

direito de opor uma verdade sem póder a um poder sem verda-

de •.. " . 2 9 

Desenvolve-se um novo tipo de conhecimento, por 

testemunho, por lembrança, por inqu~rito. Este saber de in 

qu~rito seri d~senvolvido por historiadores, botinicos, na

turalistas, geógrafos. 

O método de inquérito ressurgiu mais tarde na Ida 

de Média. Se o inquérito grego não chegava i fundação de 

um conhecimento racional, na Idade Média era mais obscuro e 

lento, bem mais efetivo e corria paralelamente ao desenvol

vimento da cultura ocidental. Havia um certo número de pro 

vas sociais, verbais, físicas," migico-religiosas de juramen 

to. " 

Em fins do s~culo XII e início do s€culo XIII es

tas praticas judiciirias desaparecem dandp lugar a um inqu~ 
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rito de forma bastante modificada. Não há mais a contesta-

ção entre indivíduos e a aceitação livre de um certo número 

de regras. A justiça agora se impõe, do alto, aOs oponen -

tes, aos partidos, aos indivíduos. Surge a figura do pro 

curador e noçoes novas como, infração. 

Quando declarado culpado, o indivíduo devia uma 

reparaçao ã sua vítima, mas principalmente ao soberano, ao 
.. 

Estado, a Lei. 

Esta reelaboração do Direito está referida menos 

aos conteúdos do que as condições e formas de saber. 

Os poderosos procuraram controlar os litígios ju

diciários, impedindo que isto ocorresse espontaneamente en

tre as partes. Dessa maneira mantinham o controle da circu 

lação de bens. Isto trouxe como consequencia além da con -

centração do poder judiciário a concentração de armas. 

E dessa forma que todo um saber econômico se acumu

lou, a partir do fim da Idade Média. Nos séculos XVII e XVIII 

nasceram as ciências como a Economia política, a Estatísti-

ca, etc. 

As técnicas de inquérito se estenderam a outros 

domínios como os do saber. Há agora condições de possibili 

dade de saber que vão influenciar todo mundo ocidental. 

A partir dos séculos XIV e XV apareceram inquéri

tos ligados ao domínio do saber ou do conhecimento, não di

retamente ligados aos domínios de exercício de poder, e que 

invocavam testemunhos,para.o estabelecimento da verdade,em 

domínios como o da. Geografia, da Astronomia, etc. "Todo o 
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grande movimento cultural que, depois do s~c~lo XII, começa 

a preparar o Renascimento, pode ser definido em grande par

te como o desenvolvimento, o florescimento do inquérito co

mo forma geral de saber".30 

'Quando o inquérito se apresenta como forma de sa

ber a prova tende a desaparecer tanto da prática judiciária 

como dos domínios do saber. 

Na Alquimia não ·se fazia inquérito para saber a 

verdade, mas sim uma prova, que o alquimista deveria obter 

desvelando a natureza, a qual escondia seus segredos. O sa 

ber alquímico era essencialmente uma prova por isto não se 

tranJmitiu nem se acumulou. Apenas se transmitiu em forma 

de regras secretas ou públicas. "A alquimia constitui es -

sencialmente um co~pu~ de regras jurídicas, de procedimen -

toS".31 

Outro exemplo do desaparecimento da prova nos do-
~ . ~ 

mlnlOS do saber e o desaparecimento do "disputatio", dispu-

ta, na universidade medieval, entre adversários que usavam 

armas verbais. A~ demonstrações se realizavam no apelo 
.. 
a 

autoridade, não num testemunho de verdade, mas de força. 

Quanto maior o número de autores que testemunhassem, maior 

possibilidade de determinada afirmativa ser verdadeira. 

No fim da Idade .M~dia o inquérito triunfa sobre a 

prova. O inqu~rito não é um conteúdo mas uma forma de saber. 

"O inquérito é precisamente uma forma política, 

uma forma de gestão, de exercício do poder que, por meio da 

instituição judiciária, veio.a ser uma maneira, na cultura 
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ocidental, de autentificar a verdade, de adquirir coisas 

que vão ser consideradas como verdadeiras e de as transmi

tir. O inquérito é uma forma de saber-poder".32 

Com as transformações das praticas judiciárias 

chega-se no século XIX a um controle maior sobre .os indivi 

duos li ••• não tanto sobre se o que fizeram os individuos 

está em conformidade ou não com a lei, mas ao nivel do que 

podem fazer, do que estão sujeitos a fazer, do que 

na iminência de fazer".33 

estão 

Chega-se a uma sociedade disciplinar, em oposi -

çao às sociedades penais, do controle social. Uma socieda 

de onde reina o panoptismo, uma vigilância total e ininter 

rupta. Não há mais inquérito. "Vigilância permanente so

bre os individuos por alguém que exerce sobre eles um po -

der - mestre-escola, chefe de oficina, médico, psiquiatra ,di 

retor de prisão - e que, enquanto exerce esse poder, tem a 

possibilidade tanto de vigiar quanto de constituir, sobre 

aqueles que vigia, a respeito deles, um saber".3~ Um sa

ber que se organiza em torno da norma do que é correto ou 

não, do que é normal ou nao, do que deve ou nao deve ser 

feito". 

~ um saber de vigilância, que controla os indivi 

duos. ~ um saber de observação que dará lugar às ciências 

de observação, com,o as c iênc ia:; humanas. 

O panoptismo, como 'traço caracteristico da nova 

sociedade, tem três aspectos básicos: vigilância., controle 

e correçao que são próprios das relações de poder de uma 

sociedade programada. 
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No panoptismo a. vigilância é sobre o que se é,não 

sobre o'que se faz, mas sim sobre o que se pode fazer. 

Foucault afirma que existe uma rede institucional 

de sequestro-que é intra-estatal, dentro da qual nossa exi~ 

tência es~á aprisionada. São as instituições pedagógicas, 

médicas, penais) industriais, que manipulam toda 

temporal da vida dos indivíduos". 

"dimensão 

o aparelho de pr~dução deverá utilizar todo o tem 

po de existência dos homens. Este tempo será colocado no 

mercado para ser trocado por salários. Há uma série d~ ins 

tituições que desenvolvem técnicas de extração máxima do tem 

po dps homens para transformá-lo em tempo de trabalho. Es

tas instituições se disfarçam sob a forma dOe protetoras, de 

seguradoras, de orientadoras, de educadoras, mas na verdade 

dispõem de um mecanismo para por o tempo da vida dos homens 

à disposição das exigências do trabalho. 

A segunda forma da instituição de sequestro 
.. 
e a 

do controle do c~rpo. Estas instituições, hospitais, esco

las, fábricas, ap&rentemente são todas especializadas, mas 

seu funcionamento implica numa disciplina geral que vai além 

de suas finalidades. 

A terceira função destas instituições consiste de 

um micro-poder, um poder judiciário que funciona no seu in-

terior. 

As pessoas que dirigem as instituições se delegam 

poderes de regulamentar o certo e o errado na conduta dos 

indivíduos, dar ordens, expulsar e aceitar indivíduos, to-
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mar decisões, punir, recompensar, fazer comparecer diante 

de instância de julgamento. 

o sistema educacional também funciona nos moldes 

do poder judiciário: avalia, classifica, pune, recompensa, 

aponta o melhor e o pior, estigmatiza, discrimina. 

A quarta caracteristica é um poder epistemol6gico 

II poder de extrair dos individuos um saber e extrair um 

saber sobre estes individuos submetidos ao olhar e já con -

trolados por estes diferentes poderes".35 

Inst i tuiçõe s, como fábr icas se apropriam do sa ber 

produzido pelo operário sobre seu próprio trabalho. Micro

adaptações, pequenas invenções e descobertas serão acumula

das pelo poder que exerce sobre ele uma severa vigilância. 

Há ainda o saber que nasce da observação dos indi 

viduos, do registro e análise de seus comportamentos. 

Assim se extrai o saber dos individuos para acumu 

lá-lo sob novas normas e estes indivíduos tornam-se objetos 

de um saber que ampliará o controle, a vigilância sobre os 

mesmos. 

De forma semelhante " a pedagogia se formou a 

partir daspr6priasadaptações da criança às tarefas escola 

res, adaptações observadas e extraidas do seu comportamento 

para tornarem-se em seguida leis de funcionamento das insti 

tuições e forma de poder exercido sobre a criança".36 

Estas instituições de sequestro garantem, através 

dos jogos do poder e do saber "que o tempo da vida se torne 

tempo de trabalho ,. que o tempo de trabalho se torne força 
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de trabalho, que a força de trabalho se torne' força produti 

va ... ti. ~ 7 

Para haver um sobre-lucro é preciso um sub~poder 

que nao é o chamado poder político, não é um aparelho de E~ 

tado, nem ,o poder das classes dominantes, mas sim formado 

de pequenos poderes, de pequenas instituições. 

O estabeiecimento e o funcionamento deste sub-po

der produz uma série de saberes. Saber do indivíduo,da no~ 

malização, saber corretivo que ao multiplicarem-se deram ori 

gem às ciências do homem e o colocaram como objeto da ciên

cia. 

As relações entre poder e saber mereciam um estu

do aprofundado que tomariam muito tem~o para ser realizado 

neste trabalho. 

Ac'redi tamos numa sobredeter'minação entre poder e 

saber. A constituição do saber se dá a partir de práticas 

sociais que por sua vez se estruturam na produção indivi

dual dos sujeitos. Sujeitos que estão inseridos num deter

minado espaço e tempo históricos e que portanto atuam den -

tro de condições pré-estabelecidas. 

Nesta breve exposição sobre Foucault queremos le

vantar mais uma razao para se pretender que a escola se pr~ 

ocupe em formar um sujeito produtor de conhecimentos, cria

tivo, intelectualmente autônomo e dotado de um espírito crI 

tico atuante. Que seja capaz de levantar toda problemática 

e contradições de seu tempo. 
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o homem é cada vez mais um ser planejado em sua 

economia, política, educação, cultura, saúde, lazer por gru 

pos que detém os meios de produção e num sentido mais am -

pIo por grupos que detém a própria produção do saber. 

A consci~ncia do sujeito inserido no processo hi! 

tórico tem desde sempre a dimensão social, e deve, a forma 

çao cultural que o induz ao questionamento sobre a realida 

de, às circunstâncias históricas pelas quais passa em de -

terminado espaço e tempo. Se estas circunstâncias nao lhe 

fornecem instrumentos adequados a este questionamento, man 

tem-se nos níveis mais baixos do realismo ingênuo. Sua con 

tribuição para o conhecimento como produção coletiva é po

bre e as comunidades se ressentem dessa defici~ncia nos há 

bitos de higiene, na saúde, na educação, na participação 

social e política, na participação dos bens provenientes 

do progresso técnico-científico, artístico, cultural e na 

vulnerabilidade ante o mau, uso da tecnologia. 

A ci~ncia já foi vista, no século XIX, como fa -

tor importante na solução de todos os problemas sociais,por 

se apoiar na lógica e na razão em oposição ã política que 

se apoiaria na emoção e na paixão. Este mito do cientifi

cismo, q~e perdurou' por muitos anos e ainda está presente 

na ideologia de algumas sociedades, fazia parte do libera

lismo'econômico e político. Era favorável ã pesquisa indi 

vidual e contrário a qualquer barreira institucional ou mo 

ral que inibisse a liberdade da pesquisa individual. O de

senvolvimento do racionalismo científico; individual e de 
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produções independentes conduziria, naturalmente, a uma so

ciedade mais feliz, racional e eficiente no campo econômi -

co, cultural e social. 

Embora essas expectativas nao se confirmassem,com 

a experi~ncia hist6rica, elaborou-se uma ideolog~a que jus

tificava o apoio do Estado a "qualquer" atividade científi

ca e desenvolvimento tecno16gico.A sociedade representada 

por grupos ascendentes se propunha a financiar atividades 

científicas sem se preocupar com os resultados práticos ime 

diatos. Se havia um fracasso nos" resultados práticos,a cur 

to ou médio prazo, isto não modificaria a crença na impor -

tincia da ~i~ncia para modificar a sociedade. Ci~ncia e co 

nhecimentos eram os principais fatores que diferenciavam so 

ciedades avançadas das demais. 

Embora presente até hoje o mito do cientificismo, 

algumas contradições foram levantadas, entre elas a da 

berdade a qualquer pesquisa ou produção científica. 

existem campanHas contra a energia n~clear e limitações 

pesquisa sobre a recombinação do ADN. 

li-

Hoje 
.. 
a 

Quanto à eliminação da política na vida social, 

nao ocorreu, mas o fato de ser tratada como irracional e 

apoiada na paixão abriu caminho para que a ci~ncia e a tec-

nologia viessem desembocar na tecnocracia. 

Mais tarde as expectativas em relação i ci~ncia 

como fator de desenvolvimento social conduziram a um novo 

enfoque, o de uma sociedade cientificamente planejada a qual 
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os indivíduos deveriam se submeter. Para os positivistas 

li ••• a sociedade ainda deveria alçar-se a níveis mais elev~ 

dos de racionalidade, o que seria alcançado mediante a des

coberta das leis, mecanismos e procedimentos técnicos que 

desvelariam um futuro que ~e supunha preordenado pelo pro

cesso evolucionário. A liberdade era o conhecimento da ne-

cessidade. Nesse sentido, o evolucionismo positivista in

corporava a história".38 

Este novo enfoque também negava legitimidade à p~ 

lítica. Elementos não racionais eram considerados ino~ort~ 

nos e ineficientes. Mais recentemente elementos não racio-

nais institucionais e culturais, embora considerados impos

síveis de serem submetidos a uma análise econômica, passa-

ram a ser considerados como de influência nos diversos cam-

pos sociais. Estendeu-se a avaliação racional a outras 
... 
a-

reas do comportamento social, como instituições educacio 

nais, sistemas políticos, organizações familiares, e outras. 

Por outro lado, a substituição da política pela 

ciência tem mecanismos de legitimação da dominação política 

moderna, claramente expressos nas comunidades científicas, 

onde prevalecem mecanismos de autoridade e confiança inter

pessoal. Uma descoberta científica só ê admitida como tal 

quando aceita pelos membros da comunidade que detém sufici

ente autoridade, isto ê, quando se ajustam aos paradigmas da 

comunidade. Entretanto, resistindo à mudanças drásticas, a 
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ciência dispõe de mecanismos que abrem os muros do conserva 

dor~smo: a livre circulação de idéias e informações, meca -

nismos de concorrência intelectual, valores de prova e evi-

dência, rituais de entrada para a comunidade. 

Os parâmetros de cientificidade da política incor 

poram algumas dessas características, mas nao todas. Valo

riza-se a autoridade da comunidade, confiança mútua e a for 
.. 

maçao que permite ao sujeito distinguir entre o que e "cien 

tífico" do que nao é. Estabelece-se, portanto, uma rígida 

estratificação que separa os que cumpriram <os rituais e ad

quiriram os direitos de produzir conhecimento e os que nao 

os conquistaram e somente podem acreditar na competência 

dos que estão por cima". ti num sistema de dominação tec 

nocrática, uns poucos comandam e os outros obedecem~ Os que 

comandam, utilizam os sinais externos que os qualificam pa

ra sua tarefa; usam o jargão correto e a parafernália técni 

ca, falam com o tom esperado e exibem as credenciais apro -

priadas a suas assertivas. Os que obedecem não podem com -

preender ou julgar o que eles estão fazendo, mas aprenderam 

o significado dos sinais exteriores, e confiam".39 

Nos .países em desenvolvimento se agrava o proces

so de massificação decorrente dos sistemas de dominação tec 

nocrática. Os sistemas de produção de massa, comunicação de 

massa e mercados de massa, originam a padronização de hábi-

<tos, de sistemas de valores, de comportamento. O paradoxo 

ê que um sistema de massa exige estruturas muito mais com -
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•... 

plexas de produção, administração e comercialização. Como 

produtores, os sujeitos desses sistemas, devem ter uma for

mação especializada, nos países em desenvolvimento o número 

de pessoas com formação especializada e portanto, integrada 

nos setores produtivos ~ muito menor dn que o de consumido

res. ~ a "sociedade dualista" onde um setor reduzido parti 

cipa de uma moderna economia de mercado e o setor mais am-

pIo permanece alijado do consumo, apenas como reserva de 

mão-de-obra não qualificada, portanto alijada dos bens e 

serviços produzidos pelos setores modernos. Essa sociedade 

dualista força o trânsito destes bens e serviços de um se

tor ao outro. Expandem-se os sistemas de saúde, educação, 

habilitação, nutrição, lazer e outros que pelas t~cnicas a

dotadas favorecem o aproveitamento de mão-de-obra qualifica 

da nas universidades. 

Alguns países socialistas resolveram esse proble-

ma adotando t~cnicas "aI terna ti vas", em detrimento de tecno 

logias avançadas, para atender às necessidades básicas das 

populações. A adoção de t~cnicas "alternativas" ou interme 

diárias exige um grau maior de criatividade, raciocínio ló

gico e espírito crítico. Novas t~cnicas se desenvolvem a 

partir do conhecimento acumulado no dia-a-dia, das necessi

dades básicas e das condições circunstanciais em que vive a 

população. 

Essas novas t~cnicas nao sao impostas por *' palses 

hegemônicos mas surgem de uma produção. col~tiva, de nova 
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ótica, nova maneira de pensar, entender e transformar o mun 

do, isto é, de uma prâxis produzida por sujeitos que assu -

mem seu destino, num determinado espaço ~ tempo, visando me 

lhores condições de vida a serem usufruidas por toda a popu 

lação. 

A condição da. massificação exige uma formação nao 

questionadora, um pensamento não analítico e uma postura não 

crítica, pois mesmo nas questões mais simples do dia-a-dia, 

é preciso um certo grau de "bom sendo" bem elaborado para 

refletir sobre situações de vida,-elaborar questões e pro

por soluções. 

Nossa preocupação com o ensino de ciências não tem 

relação com nenhuma das posturas cientificistas anteriormen 

te mencionadas, mas sim com o desenvolvimento das estrutu

ras mentais que possibilitam a crítica ao senso comum, o apr! 

moramento do bom senso, o crescimento do conhecimento e por 

tanto promovem a autonomia do sujeito. Estruturas que quan 

do desenvolvidas dão acesso ã linguagem da ciência e aos pa 

radigmas da comunidade científica, permitindo uma postura crí 

tica mesmo ã forma como os conhecimentos são produzidos e 

manipulados. 

Se a escola é aoresponsivel, em parte, pelo pro

cesso de desenvolvimento dos meios de produção de conheci

mento (estruturas mentais), passa a poder ser, também, em 

parte, distribuidora desses meios de produção, no momento 

em que a alguns são dadas maiores e melhores chances de de

senvolvê-los. 
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Para alguns a escola propicia, apenas, os meios 

de produção do conhecimento empírico (no máximo a nível das 

operações concretas) e a uma minoria dá acesso aos meios de 

produção do conhecimento formal. Mas contraditoriamente ofe 

rece ao cqnsumo de todos, produtos do conhecimento formal. 

Para a maioria, por não dispor de meios para consumí-Io,del 

xa de ser um bem de consumo, um produto desejável, para ser 

um produto imposto que não atende às suas necessidades ime

diatas, que não resolve suas tensões sociais, devidas a con 

tradições em outros planos. Pois o sujeito nao dispõe dos 

meios de produção de análise e crítica, dos contefidos e pr! 

ticas sociais, econômicas e políticas. 

Daí a importância "De uma educação que levasse o 

homem a uma nova postura diante dos problemas de seu tempo 

e de seu espaço. A da intimidade com eles. A da pesquisa 

ao invés da mera, perigosa e enfadonha repetição de trechos 

e de afirmações desconectadas das suas condições mesmas de 

vida". I+' Q 

Esta imposição de um produto que nao atende as ne 

cessidades do sujeito mas, contraditoriamente, lhe é apre

sentado como um bem·de consumo, leva-o à alienação cultural, 

a um não comprometimento com a escola, pois sua passagem por 

ela é uma farsa. "O ser alienado não olha para a realidade 

cOm critério pessoal, mas com olhos alheios. Por isso vive 

uma realidade imaginária e não a sua própria realidade obj~ 

tiva".ltl 
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A educação é um processo inerentemente interno. O 

sujeito só se educa quando agente do processo. 

aquele que induz a auto-educação. 

Educador -e 

Entretanto. num sistema capitalista, em geral, i! 

to nao ocorre porque a educação tem duas funções ~isicas! 

- a produção de sujeitos qualificados a manter o 

funcionamento dã economia; 

- a elaboração de métodos e formação de sujeitos 

que mantenham o controle polrtico~ 

A crise do sistema educacional nao é pois simple! 

mente material, mas envolve todos os processos educacionais 

e principalmente sua inserção num determinado sistema econo 

mico. 

Resta, pois, decidirmos se as instituições que co~ 

poem o sistema sócio-econômico " ... inclusive as educacio-

nais foram feitas para os homens, ou se os homens devem con 

tinuar a servir às relações sociais de produção alienadas ... ,,!+2 
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CAP!TULO 11 

ESTUDO DA TEORIA OPERAT6RIA DA INTELIGENCIA 

DE JEAN PIAGET 

Se toda conduta é uma adaptação ou uma· readapta 

çao de uma atividade perceptível, ou interiorizada em pen

samento, para Piaget li ••• a adaptação deve ser caracteriza 

da como um equilíbrio entre as atuações do organismo sobre. 

o meio e as atuações inversas". l Assim, dando ênfase -as 

interações do organjsmo e meio, desenvolve a teoria opera

tória da inteligência, pesquisando e estudando, durante anos, 

o processo de formação das estruturas mentais da criança, 

no seu duplo aspecto cognitivo e ~fetivo. 

Do ponto de vista fisiológico, na sua relação com 

o meio, o ser vivo absorve e transforma substâncias em es-

truturas adaptáveis ao seu próprio organismo. Ao nível da 

apreensao do mundo, ou ao nível da inteligência, o ser VI

vo também não se submete passivamente ao meio mas lhe im-

põem certas estruturas, embora exclusivamente funcionais, 

determinadas pela motricidade, pela percepção ou pela con

jugação de atividades reais ou virtuais (operações concep

tuais, etc.). 

Neste processo duas categorias fundamentais sao 

abordadas por Piaget: a assimilação e a acomodação. 

Assimilação mental " ... é a incorpor~ção dos ob

jetos nos esquemas da conduta,. e esses esquemas nada mais 

são do que esboços das atividades suscetíveis de serem re-
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petidas ativamente". 2 

Acomodação é uma adaptação da assimilação as di

ferentes atividades quer empíricas ou formais. 

A adaptação seria o equilíbrio dos intercâmbios 

entre o sujeito e os objetos ou entre a assimilação e a 

acomodação. 

o equilíbrio dos sistemas cognitivos se aproxima 

dos equilíbrios biológicos, no sentido em que estes siste

ma~ são abertos num sentido, o de trocas com o meio, e fe

chados em outro, enquanto "ciclos". 

A diferença fundamental entre o biológico e o co&, 

nitivo é que em caso de perturbação exterior ao sistema,se 

na equilibração não houver conservação do todo, para os prl 

meiros sobrevém a eliminação do organismo, para os segun

dos o esquema será rejeitado. Caso a equilibração leve a 

uma modificação compensadora, ocorre adaptação com sobrevi 

da, no caso dos primeiros~ e, para os sistemas cognitivos, 

um novo equilíbrio que se estrutura sobre o sistema ante

rior. 

Ou ainda o que diferencia os dois sistemas ê que 

os sistemas bJológicos só realizam assimilações a partir 

de conteúdos exógenos, enquanto que os cognitivos podem ta~ 

bém realizar assimilaçõés a partir de objetos formais, sem 

conteúdo exterior. Por ex.: um matemático enquanto traba

lha com produtos cartesianos se atém ao formal, enquanto a 

criança trabalhando com tabelas de dupla entrada, usa obj~ 

tos externos. 
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A equilibração dos sistemas cognitivos relacio

na-se a dois processos: de a6~~m~ta~ão (assimilação de no

vos elementos a um esquema sensório-motor ou conceitual ou 

assimilação recíproca, quando dois esquemas se aplicam aos . 
mesmos objetos) e de acomoda~ão (necessidade de levar em 

conta as particularidades próprias dos elementos). A aco

rnDdação está s~mpre subordinada à assimilação. 

Há três formas de equilibração: 

1 9 ) Das dificuldades de ajustamento entre o su

jeito e os objetos nasce uma equilibração, a partir da as

similação dos objetos a esquemas de ação e da acomodação 

destes esquemas aos objetos. 

29 ) Outras ~quilibrações têm a função de garan

tir uma interação perfeita entre os subsistemas. ~ o caso 

das assimilações recíprocas. Como os subsistemas se cons-

troem, em geral, em tempos diferentes, muitas vezes, sur-

gem desequilíbrios havendo necessidade de uma reequilibra-

çao. 

39 ) O equilíbrio progressivo da diferenciação e 

da integração, a· equilibração que garante aos subsiste

mas uma perfeita integração na totalidade que os engloba e 

que vai acrescentar uma hierarquia às relações colaterais, 

das equilibrações anteriores. Ex.: a síntese em uma tota-

lidade de dois si~temas de coqrdenadas como no caso de uma 

pessoa que se desloca dentro ·de um Snibus, tamb6m em movi

mento. São dois referenciais, um exterior ao "Snibus e o 

outro interior. Ocorrem assimilações e acomodações recí -

procas, obedecendo a uma hierarquia, com conservaçao do to 
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do e das partes. 

g necessário evidenciar o fato de que sem dese -

quilíbrio o conhecimento se manteria estático, pois sao 

eles que obrigam o sujeito a evoluir para novas formas de 

conhecimento. Entretanto, são apenas motivadores de um 

rompimento e de uma nova busca. A reequilibração é ares 

ponsável pelo surgimento de novas estruturas que visam ao 

melhoramento das precedentes. 

A equilibração progressiva tende sempre no senti 

do de um melhor equilíbrio da estrutura e da ampliação do 

campo de aplicação de novos conhecimentos, devido à cons

trução e aprimoramento das negaçoes e das inclusões 

" con~i~tindo a ma~ch~ e~pontanea do e~
pZ~ito em cent~a~-~ e ~obtte M a6ittmaçõv., e O~ 
ca~actette~ po~itivo~ do~ obje~o~, açõe6 ou 
me~mo opettaçõe~, a6 negaçõe~ 6ão então ne
gligenciada~ ou não 6e con6tttoem 6enão 6e
cundãttia e labottio6amente; como ela~ 6ão ne 
ce~~ãttia~ a toda~ a6 6ottma6 de equiiibttação, 
e~ta~ não ~e tteaiizam 6enão atttave~ de múi
tipla~ di6icuidade6, e ~ua elabo~ação ocupa 
longo~ pe~Zodo~."3 

As equilibrações e as reequilibrações ocorrem a 

través das regulações. Do ponto de vista de sujeito as re 

gulações sao reações às perturbações. 

Há dois tipos de perturbações: 

As que se opõem às acomodações (resistência "do 

"objeto, obstáculo à assimilações recíprocas de sistemas ou 

subsistemas, etc.). O sujeito está consciente de seus er

ros e a regulação é uma correção da ação atual, isto é,tr~ 
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ta-se de um feedback negativo. 

o segundo tipo de perturbação consiste de lacu

nas, caracteriza-se pela insuficiência de alimentação de 

um esquema. Trata-se da ausência de um objeto ou das con

dições necessárias para concluir uma açao, ou falta de um 

conhecimento indispensável naquela situação. Trata-se ag~ 

ra de um feedback positivo que pode l~var a um crescimento 

do erro ou do sucesso. 

Em geral os dois processos estão presentes nas 

regulações de perturbações. Uma regulação por feedback p~ 

sitivo consiste em reforços e por feedback negativo em CO! 

reçoes. Em geral os reforços sao complementados por cor

reções (aquisição de "novos hábitos envolve uma regulação 

por feedback positivo, mas vai depender da remoção de aI -

guns obstáculos que por sua vez depende de regulações de 

feedback negativo). 

As regulações levam, por sua vez, às compensaçoes. 

As compensações são ações de sentido contrário a 

determinado efeito e que tendem a anulá-lo ou a neutrali -

zá-lo. Os sistemas de compensações engendram, em diferen

tes níveis, a reversibilidade das operaçoes. 

"Ve 6ato, em ~eu p~;p~io mecani~mo, toda ~e 
guiação 6az inte~vi~ doi~ pnqce~~o~ de ~en~ 
tido cont~á~io: um ~et~oat~vo, conduto~ do 
~~~uitado de uma ação em ~ua ~etomada, e ou 
t~o, p~oat~vo~ conduzindo a uma co~~eção ou 
a um ~e6o~ço~ E~te6 do~~ mov~mento~ de d~~e 
çõe6 opo~ta~" não c.on~tituem aú:tda opeJtaçõe"i 
di~eta~ e inveJt~a~, po~~ ~eu~ t~ajeto~ d~6e 
~e~; ... ma~ quanto a~ ~ua~ o~iintaçõe~,um~ 
e bem a negação da outJta e há, de~ta 6o~ma, 
uma p~epa~ação paJta a Jteve~~~bii~dade."lt 
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Os feedbacks negativos sao instrumentos de corre 

çao de·obstáculos, isto e, sao compensaçoes de perturba

ções inteiras ou parciais. Se parcial, há então uma dife-

renciação do esquema em subesquemas. Se o acontecimento 

exterior .é negado ou há modificação dos esquemas temos uma 

negaçao parcial. 

No casn dos feedbacks positivos as regulações(r~ 

forços) se destinam a pr~encher uma lacu.na, mas .preencher 

uma lacuna também e uma compensaçao. Em toda conduta onde 

intervem reforços há uma compensaçao. 

No caso de feedbacks positivos importa o grau de 

sa~isfação que a reequilibração traz ao sujeito de forma 

que corresponda ã necessidades indispensáveis (na prática 

ou somente cognitivas). 

" todo~ o~ auto~e~ que ~e ocupa~am da~ 
nece44idade4, e em pa~ticula~ e~te pu~o 6un 
cionali~ta que 60i Clapa~ede (e ele viu cla 
~amente a4 ~ela~õe~ ent~e a4 nece~~idade~ 
em ge~al e o "p~oblema" como o momento ini
cial e nece~4ã~io do ato da inteligênciaJ,a 
.p~e4enta~am a nece~~idade como um de~equilI 
b~io momentâneo e ~ua ~ati46a~ão como uma 
JLeequilib~a~ão ... "5 

Mas os estados de equilíbrio conduzem a novos de 

sequilíbrios, a resolução de problemas coloca sempre novos 

problemas para o campo cognitivo. Mesmo no campo dos co -

nhecimentos lógico-matemáticos, que uma vez adquiridos por 

dedução se conservam indefinidamente, pode surgir a neces

sidade de ampliaçãq do domínio cognitivo. 

Uma equilibração não é uma busca de equilíbrio 

estável, ela acarreta sempie necessidade d~ uma construção 
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para melhor equilíbrio. 

"A ~azio debte melho~amento necebbi~io de 
todo equil.zb,:i~ co 9 Y};itivo eb ti em que o r:o 
ceb.60 de equ-ll-lb~aç.ao, aCaM..eta. de modo intlún 
beco uma. necubida.de de COnbtJtuça.o, logo de ultJta.-= 
pa.bbllgem, pelo p~õp~o na.·to que ele não a.bbeguM u 
ma ce~ta. conbe~va.ção ebta.biliza.do~a. benãõ 
no inte~io~ de tna.nbnO~ma.çõeb da.b qUa.ib eb 
ta ~ltima. conbtitui bomente a. nebulta.nte:
em out~a.b pa.la.vna.b compenba.ção e conbtnu -
çio bio bemp~e indibbociiveib".6 

Além das equilibrações simples, incompletas te

mos as equilibrações majorantes que resultam da união en-

tre as construções e as compensaçoes. Pois se toda cons

trução nova necessita de compensações (correção de defei

tos ou limitações das construções anteriores) e ela mesma 

comporta suas próprias regulações por outro lado, e reci

procamente, toda equilibração majorante leva à necessida

de de novas construções. 

o pensamento durante sua formação, nas suas in

terações com o meio, levanta contradições, que exigem ree 

quilibrações, ou modifica os conhecimentos anteriores,pa~ 

sando assim dé desequilíbrios para equilíbrios instáveis. 

A partir do nível operatório, com o equilíbrio 

dos "grupamentos·", que possuem mais mobilidade do que o e 

quilíbrio das estruturas dos níveis intuitivos, por tra -

tar-se de um sistema de trocas e transformações sempre co~ 

pensadas por outras transformações, em oposição às opera

ções isoladas das estruturas anteriores, o sujeito passa 

a estender sua ação, ao interiorizá-la, a distâncias esp~ 

ço-temporais cada vez maiores, segundo trajetos cada vez 

mais complexos. 
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Quando as açoes ou representações intuitivas se 

organi~am em sistemas. ~ que se caracterizam as operaçoes. 

Estes sistemas qualitativos, próprios do pensamento lógi -

co, se constituem de classificações simples, seriações de 

relações,. tabelas de dupla entrada, árvores genealógicas, 

etc., e são chamados por Piaget de "grupamentos" por apre-

sentarem algumas semelhanças com a estrutura de "grupo". 

"Vo ponto de vi4ta p4icol5gico, o "g~upamen 
to" con4i4te de ce~ta no~ma de equil1..b~io 
da4 ope~açãe4, po~tanto, de açãe4 inte~io~i 
zada4 e 0~ganizada4 em e4t~utu~a4 de conju~ 
to •.. " 7 

Os "grupamentos" sao "esquemas antecipadores" que 

estruturamos con~eúdos, no sentido de uma solução,para uma 

situação problema. 

A solução de um 'problema pressupoe de saída um 

"esquema antecipador" 

" ... que ~elaciona o objetivo a atingi~ com 
um 'complexo' de noçãe4, em ~elação ao qual 
ele c~ia uma lacuna; depoi4, em 4egundo lu
ga~ o 'p~eenchimento" de44e e4quema anteci
p~do~ po~ meio de conceito4 e de ~elaçãe4 
que vêm completa~ o 'complexo' ,0~denando-4e 
4egundo a4 lei4 da l5gica».8 

Este "esquema antecipador" ~ o "esquema de grup~ 

mento", isto ~, o con~ecimento das operações possíveis, e~ 

quema este que não ~ cri~do para aquela questão específica, 

mas sim estruturado durante a formação do pensamento. O su 

jeito realiza classificações, seriações, etc. desde a in -

fância e continuará a faze-lo sempre que se deparar com no 

vos conteúdos. 
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" cada p~obltma tanto no que Ae ~e6e~e ~ 
hipõte~e antecipado~a da ~olução quanto ao 
cont~ole po~meno~izado de~ta, con~i~te tão 
~omente de um ~i~tema e~pecial de ope~açõe~ 
a eóetua~ no ~eio do g~upamento total co~ -
~e~pondente. Pa~a encont~a~ ~eu caminho,não e nece~~ã~io ~econ~t~ui~ todo o e~paço, ma~ 
~imple~mente completa~ o p~eenchimento em 
dete~minado 4eto~".9 

x - x - x 

Piaget identifica alguns estágios na evolução do 

pensamento: o sensório-motor, do nascimento aos 2 anos; o 

período semiótico dos 2 aos 6-7 anos; o operatório concre-

to, dos 6-7 aos 11-12 anos e o formal, a partir dos 11-12 

anos. Estes estágios se subdividem em subestágios. 

Nos deteremos mais sobr~ o terceiro estágio, das 

operaçoes concretas, já que este trabalho se refere a cri

anças de 6/7 anos a 9/10 anos, e falaremos sucintamente so 

bre os demais. 

ESTÁGIO SENSÓRIO-MOTOR 

Do nascimento até um mes de idade o comportamen

to da criança é determinado por reflexos hereditariamente 

adquiridos. De 1 a 4 meses começam as primeiras reaçoes 

circulares primárias, através de repetições sucessivas, cujos 

resultados. são assimilados aos esquemas e adaptados i dife 

rentes situações. Por ex., o ato de chupar o seio materno 

ê adaptado i chupeta, ao polegar ou a qualquer outro obje

to que chegue perto de seus lábios. 

De 4 a 8 meses as repetições sucessivas começam 

a produzir alguma. ação eficiente sobre os objetos. - .... e o lnl 



S2 

cio da coordenação da visão e da apreensao. Começa a di

ferenciar entre fins e meios, sem pre-estabelecer os fins 

na aquisição de novas condutas. 

Dos 8-9 aos 11-12 meses ji adapta alguns esque

mas à situações novas. Ji é capaz de utilizar meios co -

nhecidos para a realização de novos objetivos. Ji se pre 

ocupa em localizar objetos desaparecidos, mas sem coorde

nar os deslocamentos sucessivos. 

De 12 a 18 meses realiza experi~ncia com obje -

tos e descobre novos meios para resolver situações novas 

(como jogar objetos para fora do berço). Começa a organi 

zaçao do "grupo pritico dos deslocamentos". Busca os ob 

jetos desaparecidos com coordenação dos deslocamentos su

cessivos. 

De 18 a 24 meses é capaz de inventar novos meios, 

por combinação mental ou motora, de agir sobre seu univer 

SOe Começa agora uma mudança qualitativa nos esquemas meg 

tais, a intelig~ncia passa de sensível e motora para men

tal. Inicia-se a fase representativa e interiorizada.Nos 

primeiros níveis deste estigio a finica realidade é a pr6-

pria criança e suas ações, não existe a perman~ncia do o~ 

jeto. O espaço é um meio s6lido do .qual ela é solidária. 

Seu corpo é o centro do mundo mas um centro que se igno -

ra, daí o termo usado por Piaget de "egocentrismo radi 

cal" para identificar os comportamentos desse estágio. À 

medida que as assimilações se tornam mais complexas, a a

tuação da criança, como organizadora do universo, leva-a 

à distinção progressiva dos objetos e, mais tarde, areIa 
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cioná-los entre si. Só ao final do estágio sensório-motor 

a criança ê capaz da ~oçao de objeto permanente e idêntico' 

a si mesmo (conservação qualitativa) devido à separação en 

tre ação e percepçao . 

. Quanto às estruturas temporais, de início se re

duzem à sensaçao de espera, de sucessão de êxitos ou fra -

cassos, de desejos. Piaget divide as fases sucessivas em 

séries: 

Tempo~ai~ p~ãtiea~ - um mesmo ato obedece a um 

princípio de sucessão das suas diferentes fases mas nada 

lhe permite sua reconstituição. 

Tempo~a"i~ ~ubjetJ...vaf.! - n"ão existe ajnda um tempo 

objetivo para a criança. Ela só percebe a ordem dos fenô

menos quando os produz. ~ ainda incapaz de reconstituir a 

história do seu universo. 

Tempo~ai~ objetiva4 - no quinto sub-estágio des

se período sensório-motor ê que surge uma ordenação do te~ 

po aplicável a to~o campo perceptivo, é quando a criança 

começa a ter uma visão mais objetiva do mundo. 

Tempo~ai~" ~ep~e~entativaf.! - só aparece no último 

subestágio, quando a criança ê capaz de recordar fatos não 

ligados à percepção direta, embora não seja ainda capaz de 

avaliar as durações, nem seriar corretamente os fatos. A 

duração subjetiva se aproxima cada vez mais da duração das 

coisas o que lhe facilita a ordenação dos movimentos no tem 

po. 



S4 

No último sub-estágio do estágio sensório-motor, 

inicia-se, no plano das açoes materiais, a descentração 

das ações em relação ao corpo próprio. 

"~ n~6ta oca6~ao que 6e con6titui o 6ujeito 
na medida em que 60nte de açõe6 e POi6 de 
conhecimento6, pon i660 que a coondenação 
de dua6 de66a6 açõe6 6upõem uma iniciativa 
que ultnapa6~a a intendependência imediata 
.a que 6e ne~tningiam ã~ conduta6 pnimitiva6 
entne uma coi6a ex.tenion e o conpo pnopnio"~ o 

g quando ocorre urna inversão das perspectivas e o sujeito 

passa a diferenciar-se dos objetos, atuando sobre os mes

mos num universo espácio-temporal e causal. As coordena -

ções das ações dos sujeitos estão intimamente ligadas -as 

coordenações espácio-temporais e causais que coincidem tam 

bém com o início da função semiótica e da inteligência re-

presentativa. 

Quanto às assimilações, nesse estágio, de início 

se realizam a partir de reflexos muito gerais, corno mamar, 

ouvir, tocar, olhar. Novos objetos são sucessivamente in-

corporados a estes esquemas. Num'segundo momento as assi

milações estão ligadas à distincias espácio-temporais en

tre o sujeito e os objetos assimiláveis. Por exemplo, na 

tentativa de apanhar um objeto pendurado no berço, conse -

gue balançá-lo. Na tentativa de reproduzir o mesmo efeito 

realiza uma assimilação reprodutora iniciando a formação 

de um novo esquema que permitirá a reprodução do gesto na 

presença de qualquer outro objeto pendurado e através de 

repetições sucessivas levará a uma assimilação' generaliza

dora onde a repetição, reconhecimento e generalização se 

realizam simultaneamente. Dessa forma o sujeito consegue 
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assimilar o mesmo objeto a dois esquemas (o ato de tocar e 

ouvir, por ex.) a que Piaget chama de assimilação recípro

ca. 

Mais tarde o sujeito toina-se capaz de atribuir 

um objetiyo a seus gestos, combinando diferentes esquemas 

de assimilação, já com uma'abstração a partir da açao so

bre os objetos. Começa também a obter uma determinada or

dem na sucessao dos movimentos. 

Nesse período dois tipos de coordenação sao ela

boradas: as das ações do sujeito que consistem em reunir, 

dissociar, ajustar, ordenar, estabelecer correspondências, 

que estão na base do pensamento lógico matemático; e as 

que dizem respeito is ações dos objetos uns sobre os ou

tros, que estão na base das relações causais. 

ESTÁGIO SEMIOTICO 

Este estágio é também chamado de pre-operacional 

porque, embora com várias conquistas que modificam qualita

tiva e quantitativamente as estruturas do estágio anterior 

nele ainda não se identifica a noção de conservação física 

nem de reversibilidade que permitem o desenvolvimento das 

operaçoes. 

A característica fundamental desse estágio ê o a

parecimento da função simbólica, como a linguagem, desenho, 

jogo simbólico, etc. Estas atividades de representação tr~ 

zem como consequência a interiorização das ações, ou seja, 

sua conceptualização em opo~ição aos esquemas de inteligên-



S6 

cia sensório-motor que nao sao manipulados por um pensame~ 

to e só se constituem na sua prática imediata; o início da 

socialização da ação e o aparecimento do pensamento propria 

mente dito. 

Ocorre pois uma transformação dos esquemas do es 

tágio anterior, que eram mediadores entre o sujeito e o ob 

jeto, só no momento presente, em noções propriamente ditas 

que possibilitam uma nova forma de interação, entre sujei

to & objeto, num contexto espácio-temporal mais amplo, já 

que as representações se afastam de seus objetos, (os sig

nificantes dos significados) no tempo e no espaço, o que 

faculta ao sujeito se representar simultaneamente uma 
~ 

se-

rie de ações materiais, ocorridas no passado ou no futuro. 

O egocentrismo que no estágio anterior se mani -

festava na indiferenciação entre sujeito e objeto,está ai~ 

da presente nessa nova fase mas agora ã nível da linguagem 

e do pensamento. O pensa~ento da criança ~ reali~ta e pr~ 

gride na medida que ela se liberta desse realismo inicial. 

Ignora os pontos de vista dos outros porque acredita que 

todos pensam como ela e portanto pode afirmar sem provar. 

Não necessita convencer, daí a ausência da relatividade das 

noções, do raciocínio dedutivo. . ~ Existe apenas o raClOCl -

nio tran~dutivo (do particular para o particular). O ani-

mismo e o artificialismo -estão na base de sua i~terpreta -

çao de mundo, bem como o sincretismo que a leva- a perce

ber tudo atrav~s de esquemas de conjunto, construídos pela 

imaginação. Não existe o acaso, o arbitrário, não distin

gue o possível do necessário. ~ graças ao sincretismo que 
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se pode ensinar uma criança a ler pelo método global (rec~ 

nhecendo as palavras antes das letras) "a percepçao sincrê 

tica exclui, pois, a análise, mas difere, por outro lado, 

dos nossos esquemas de conju~to, por ser mais rica e mais 

confusa do que eles".ll 

Toda "lógica" do sujeito está centrada em suas 

experiências passadas e nas relações subjetivas que ele es 

tabelece. O real e o imaginário nao se distinguem, se su-

perpoem. Sua visão de mundo nao coincidindo com o mundo 

objetivo terá implicações na causalidade e nas noçoes es -

pácio-temporais. 

Em função do egocentrismo a noçao de valores 
... 
e 

ainda heterõnoma: Só mais tarde com o inicio da descentra 

çao a criança compreende a necessidade da responsabilidade 

independent~ da autoridade e inicia 9 caminho da autonomia 

moral. 

Somente a partir dos 4 ou 5 anos se inicia uma 

descentração e o sujeito se torna capaz de classificações 

simples e seriaç~es com objetos, a partir de propriedades 

bem evidentes, embora não se trate ainda de uma operação ló 

gica. 

Nesse estágio de conhecimento representativo o 

sujeito faz conquistas na sentido das coordenações inter -

nas, classificações, correspondências, seriações em confi-

gurações espaciais, que estão na base das estruturas oper~ 

tórias; e no sentido das coordenações externas sobre obje

tos, que estão na base da causalidade. Com o aparecimento 

dos "Por quê?" iniciam-se as "explicações" causais dentro 
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da visão de mundo que lhe é própria. 

A passagem da ação ao pensamento se dá através 

das transformações da assimilação, que se processam em len 

ta elaboração e não ,de uma forma brusca e expontânea. No 

período de 2 a 4 anos a assimilação por conceitos (não mais 

por esquemas sensório-motores) diferencia os caracteres do 

objeto, da's ações do sujeito libertando-o assim da "situa -

çao presente". Podendo evocar situações passadas ou futu

ras realizará assimilações por "extensão" e nao apenas por' 

"compreensão", como no estágio anterior. 

Entretanto, há ainda dificuldades em dissociar os 

objetos do sujeito pois os mediadores entre eles são ainda 

pré-conceitos e pré-relações. As primeiras "funções cons

tituintes" ainda não foram elaboradas. Nesse subestágio a 

centração se manifesta na assimilação dos objetos e de seus 

poderes, com caracteres subjetivos da ação própria. Nessa 

diferenciação incompleta das ações do suj ei to, os obj etos 

adquirem cert~s poderes semelhantes aos das ações que re

caem sobre eles. A única causalidade atribuida aos obje -

tos é psicomórfica (os objetos são responsáveis pelas ações 

de puxar, empurrar, etc., tanto à distância como por conta 

to) . 

Nesse estágio, as assimilações se situam a nível 

de preconceitos porque o sujeito não possui ainda uma "no!. 

ma" para o "todos" ou "alguns" (primeira propriedade fund~ 

mental do conceito), portanto, o sujeito não compreende a 

relação de sub-classe da classe que permite ultrapassar os 

falsos absolutos, através da comparação entre objetos, pa-



S9 

ra verificar a relatividade de suas propriedades. Devido 

ao seu pensamento sincrético está centrado na classe e não 

consegue quantificar o "todos" ou "alguns". 

Por outro lado, o objeto permanece ainda a meio 

caminho entre o indivíduo e a classe. As pérolas de um co 

lar desfeito são ainda o colar. Devido a essa indiferen -

ciação entre o indivíduo e a classe e à causalidade psico

mórfica, dessa fase, que ~tribui poderes semelhantes aos 

da própria ação aos objetos, o sujeito dirá que a sombra 

projetada sobre a mesa é a mesma sombra "de debaixo das ár 

vores". 

Quanto às pré-relações sao também consequência das 

centrações que dão um caráter absoluto às relações. Assim, 

na relação assimétrica A<B<C, se B é maior que A não pode 

ao mesmo te~po ser menor que C. Se um objeto A está à es

querda de B, não pode, ao mesmo tempo, estar à direita de 

outro objeto. 

No segundo nível pré-operatório há uma descentra 

çao dos conceitos ou açoes conceptualizadas, devido às co

ordenações progressivas que aqui assumem a forma de "fun -

ções constituintes", pois não estão ainda constituídas. As 

funções constituídas se formarão no próximo estágio e com 

portam uma quantificação, enquanto que no presente, as fun 

çoes constituintes permanecem qualitativas ou ordinais. 

As funções constituintes, embora apresentem as 

características fundamentais da função, a de serem uma a

plicação unívoca, na direção desta aplicação,são um termo 

de passagem entre as ações e as opcraçoes, por apresentarem 
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as seguintes limitações: 

- A função constituinte ~ orientada mas nao re-

versível e portanto não comporta conservações. Se um su-

jeito puxa uma corda em ângulo reto, ~. 

a figura, admite, facilmente, que um dos segmentos da cor-

da cresce enquanto o outro diminui, mas como não chegou -a 

quantificação, acha que o segmento A aumentou mais do que 

diminuiu o segmento B. Não possue ainda estruturas que pe!., 

mi ta-m perceber a igualdade 6. A = A B, pois não tem a con

servação do comprimento A + B. 

- As funções constituintes mostram pela sua nao 

reversibilidade e conservação que estão ainda a meio cami

nho entre os esquemas de ação e uma estrutura operatória. 

Trata-se pois, de uma semi-lógica. Embora as pr~-relações 

tornem-se agora verdadeiras relações, como nesse exemplo 

onde uma das variáveis se modifica na dependência funcio -

nal de outra. 

o aspecto orientado e nao reversível da função 

constituinte mostra suas ligações com os esquemas de açao. 

A ação ainda nao promovida ã categoria de operação ~ sem -

pre orientada no sentido de um objeto. -Um trajeto e mais 

longo se chega mais longe, independente do ponto de parti-

da. 

Sob o aspecto lógico as coordenações entre as a

çoes conceptualizadas levam o sujeito a diferenciar o ind! 

víduo da classe. Enquanto no nível anterior as classifica 

ções permaneciam a nível de "coleções figu'rais", ã fal ta de 
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dissociar a extensão da compreeI1sao, no presente nível as 

coleções consistem de reuniões de indivíduos com a mesma 

característica X, sem levar em conta a configuração espa -

cial. 

Mas ainda nao é capaz de quantificar elementos 

de conjuntos em "todos" ou "alguns". Se colocarmos numa 

caixa um certo número de contas de madeira das quais a maior 

parte é vermelha e algumas são azuis, e perguntarmos ã cri 

ança se há mais contas de madeira ou mais vermelhas, ela 

dirá que há mais vermelhas por que há muito poucas azuis. 

Embora o sujeito tenha adquirido uma forma superior de in

tuição que Piaget chama de "articulada" não está ainda de 

posse dos grupamentos ou seja de uma estrutura operatória, 

pois para perceber que se A + A' = B então B > A é necessá 

rio a reversibilidade A = B A'. Por outro lado o sujei-

to se fixa no todo B ou nas partes A e A', isolando-as em 

pensamento. Mas ao centrar-se em A destrói o todo B de ma 

neira que A só pode ser comparada com A', o que demonstra 

ainda a não-conservação quantitativa do todo B. 

Também não domina a conservação da quantidade de 

massa e de volume, que implica na compensação de variáveis 

de diferentes direções, uma vez que o sujeito está centra

do apenas numa des~as variáveis. 

Quanto ã seriação de réguas pequenas, ,de dimen -

soes distintas, mas vizinhas, só é realizada a partir 'de 

comparações duas a duas, aleatoriamente, devido a falta de 

transi tividade. Devido a esta carência, e de outras compo

sições inferenciais, também nao é capaz de estabelecer rela 
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çoes causais. 

OPERAÇOES CONCRETAS 

O estágio das operaçoes concretas ocorre aproxi

madamente entre 7 e 8 anos"e se caracteriza pela aquisição 

gradativa de "operações" - transformações reversíveis que 

modificam algumas variáveis e conservam outras como inva -

riantes-; ~stas operações vao se constituir em sistemas de 

conjunto ou "estruturas", que por comportarem a reversibi

lidade sao suscetíveis de se fecharem assegurando a n~ces

sidade das composições que elas comportam. 

Das aç5es conceptualizadas a cri~nça passa, atra 

vés de transformações gradativas, por diferenciações pro -

gressivas e coordenações graduais, a adquirir novos instru 

mentos de conhecimento, como a fusão em um único ato das 

antecipações e retroações, que constitui a reversibilidade 

operatória. Esta nova aquisição permitirá o uso simultâ -

neo das relações "maior que" e "menor que", isto é, a ante 

cipação (orientação num sentido) e a retroação tornam-se 

solidárias. O sujeito estende sua ação ao interiorizá-la. 

Enquanto no nível anterior a criança ordenava v~ 

retas, por tamanho, co~parando duas a duas, aleatoriamente, 

uma pequena e uma grande;' ou de três em três, uma pequena, 

uma média, uma grande, sem conseguir encaixar estes resul

tados na série inteira, neste nível passa a usar o método 

de procurar a menor vareta do conjunto, em seguida a menor 

das restantes e assim sucessivamente. 
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o que caracteriza as operaçoes em oposição às re 

gulaçõe.s simples é que o suj ei to não. real iza mais as corre 

ções depois da ação executada materialmente, mas sim atra

vés de uma pré-corr~ção dos erros, devido ao domínio das 

antecipações e retroações combinadas. 

A transitividade só ê prevista como necessária 

quando se dá a -percepçao simul tânea de A < B < C, então pas

sa a ser lei do sistema, isto é a posição de cada elemento 

já está determinada na elaboração do mesmo, o que implica 

num fechamento do sistema sobre si mesmo, ou seja, suas li 

gações internas tornam-se necessárias. Não se trata mais 

de relações descobertas por tateios sem conexao com rela

ções ou fatos anteriores, mas sim de interdependências ne

cessárias. Isto envolve outra propriedade fundamental, a 

das conservações, isto é, as transformações internas de um 

sistema fechado não ultrapassam nunca suas fronteiras. 

Se em estágios anteriores a conservaçao era ape

nas qualitativa (como no caso de extravasamento do líquido 

de um frasco largo e baixo para um frasco estreito e alto, 

onde a criança afirmava ser o me~mo l1qu~do mas nao a mes

ma quantidade) agora percebem-se progressos na conservaçao 

quantitativa. O mesmo conjunto (discreto) ou a mesma mas

sa (contínua) conservam a sua quantidade ao passar do esta 

do A para o estado B, porque "nada se acrescentou" e "nada 

se retirou". Neste caso, a criança realiza uma "operação 

idêntica" (: O) que só tem sentido no interior. de um siste 

ma. Mais tarde afirmará que as quantidades se conservam ao 

passar do estado A para o estado B porque é possível retor 
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nar do estado B para o A. O sujeito antecipa o retorno 

de B p~ra A, não mais· por realizi-lo empiricamente,mas por 

reciprocidade por inversão. Trata-se de uma transformação 

própria de um sistema fechado que comporta a reversibilida 

de e a conservação. Mais tarde o sujeito afirmari que a 

quantidade se conserva por que os elementos de uma coleção 

ocupam ma ior espaço, porque es tão mai safas tados (menos den 

sa); ou que a massa (ou volume) aumentou numa dimensão po~ 

que diminuiu em outra (compensação de variáveis), sem efe

tuar nenhuma mensuraçao, por avaliação "a priori", de ma -

neira dedutiva. Realiza uma reve-rsibilidade por reciproci.. 

dade das relações que implica na conservaçao dos elementos 

do sistema e no fechamento do mesmo. 

O domínio da reversibilidade e da conservaçao, 

bem como um~ progressiva descentrali~ação levará também a 

quantificação do "todos" ou "alguns". 

Esses progressos que acabamos de ver em relação 

às operações concretas e seu aspecto lógico se realizam a 

partir de uma abstração refletidora sobre as estruturas do 

estágio anterior para elaborar as novas estruturas; de uma 

coordenação que tende a envolver a totalidade do sistema e 

seu fechamento e da auto-regulação que objetiva equilibrar 

as conexoes nos sentidos direto e inverso das operações. 

Esses mesmos progressos conduzem à síntese do nú 

mero inteiro como uma fusão operatória da inclusão das clas 

ses e da ordem seri~l, posto que uma vez abstraída as qua

lidades·dos elementos das coleções, tornam-se todos equiv~ 

lentes e levariam apenas a uma tautologia A + A = A. A ú~ 
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nica distinção possível é a que resulta da ordem no espaço 

ou no ~empo, ou por enumeração, mas que nao se alterariam 

permutando-se os termos. Uma abstração refletidora permi

te às relações de encaixamento e de ordem, uma coordenação 

que reúne num todo os elementos encaixados e a equlibração 

(auto-regulação) que permite percorrer o sistema nos dois 

sentidos vai garantir a conservação do conjunto. 

OPERAÇOES INFRA-LOGICAS 

Nos níveis anteriores o sujeito nao diferenciava 

os objetos espaciais, das coleções pré-lógicas (a mesma co 

leção era maior quando seus elementos eram enfileirados la 

do a lado, com espaços entre si, do que quando dispostosde 

qualquer maneira). Em torno dos 7-8 anos essa indiferen -

ciação já não existe. Ele já é capaz de distinguir as op~ 

raçoes lógico-aritméticas (repousam sobre o descontÍnuo,di 

ferenças e semelhanças) das operações infra-lógicas (deco! 

rem do contínuo, das proximidades). 

Esses dois tipos de operações sao isomorfas. Às 

classes (reuniões em termos equivalentes) das operações ló 

gico-aritméticas correspondem os seccionamentos (parcela -

mentos do contínuo) das operações físicas; às relações as

simétricas (séries encaixadas) correspondem os deslocamen

tos, aos números correspondem as medidas por congruência. 

As operações físicas trabalham sobre a realidade espaço te~ 

poral enquanto as operações lógico-aritméticas fazem abs -

tração do espaço e do tempo. 
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Entretanto, 

" •.• e46a di6tinçio nio eo~~e6ponde de modo 
algum a p~etende~ ~ue a6 p~imei~a6 ope~a
çõe6 (lõgieo-a~itmetieaól 6ão eóetuadaó men 
talmente, e a6 6egundaó mate~ialmente: po -
de-6e engend~a~ uma elaó6e eonót~uindo um 
"monte" ou uma ó ê.~ie alinhando 06 objU06 em 
"~ilei~a", ao me6mo tempo que 6e ~az abót~E: 
çao, ne66e6 doi6 ea60ó, do e6paço ocupado e 
da o~dem tempo~al da6 ope~açõe6 6ueeóóiva -
mente exeeutada6; inve~6amente, pode-óe óe-
·eiona~ em penóamento um pedaço de açuea~ em 
"g~i06" e 6ituá-loó mentalmente no eópaço 
do copo de água, lemb~ando-óe que eóóe eótE: 
do de di660luçio ê. neeeó6a~iamente ulte~io~, 
no tempo, ao e6tado óôlido inieial. O ea~ã.
te~ eomum de66e6 doi6 tip06 de ope~ação ê. 
de 6e~em, amb06, açõe6 ~eve~61veió e ê. eóóa 
a p~õp~ia deóinição de uma ope~ação, maó, 
t~aduza-6e neve~óibilidade ou não em geótoó 
mate~iai6 e em t~an660~maçõeó exte~io~eó,ió 
60 não inte~vê.m em nada quanto ã opoóição 
e6tabeleeida ent~e 06 doi6 tip06 de eompoói 
ção op~~atõ~ia; não óe~ ou 6e~ de natu~ezi 
e6paço-tempo~al". ~2 

A experiência aquirida sobre o real e as aprendi 

zagens que ela provoca são condições necessárias para o d~ 

senvolvimento operat6rio, mas não são suficientes,pois uma 

conservaçao como a da substância não se apoia em nenhum da 

do empírico. 

As operaçoes l6gico-aritm~ticas e as operaçoes fí 

sicas sao solidárias num desenvolvimento comum, isto ~, os 

dois aspectos fundamentais da inteligência, o operativo(as 

ações e as operações) e o figurativo (a percepç~o, a imita 

çao, a imagem mental) são interdependentes Antes dos 6 - 7 
. . 

anos essas operações são idênticas. -Os numeros sao repre-

sentados como figuras e os seres l6gicos como .obj etos com

plexos cuja classe ~ o aspecto coletivo e a rel~ção, a es

trutura interior. A partir do primeiro estágio das opera-
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çoes concretas, ao dominar a reversibilidade, o sujeito co 

meça a diferenciar essas operaçoes. As lógico-aritméticas 

como transformações que se referem ã coleção de objetos 

(classes), e ã relações entre estes objetos ou ã suas clas 

ses. E as físicas que se referem aos objetos como tais e 

suas relações espaço temporais ou seja-ã construção de um 

universo. 

A medida aparece como uma síntese do parcelamen

to e dos deslocamentos (medidas por congruência) em paral~ 

10 com a síntese dos encaixamentos e das relações de ordem, 

em conjuntos discretos (elaboração do número inteiro). 

~ preciso pois chegar a esta nova síntese para 

que o sujeito possa estabelecer a relação entre o conjunto 

numérico e a medida de um conjunto espacial (tendo usado 

inicialmente medidas não padronizadas, mas referidas ao su 

jeito). 

A defasagem que- se observa na elaboração das con 

servaçoes de quantidade de massa, peso e volume são devi -

das ao "fenomenismo" nas composições físicas e ao "egocen

trismo" nas composições lógicas. 

O "fenomenismo" é a valorização da experiência 1 

mediata~ da percepção. ~ a aparência dos fenômenos antes 

de ser corrigida pela razão. 

O egocentrismo considera como única realidade-a

- quela que aparece ã percepção própria. 

Egocentrismo e fenomenismo estão intimamente re

lacionados. Um nao existiria sem o outro o que justifica 
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que o desenvolvimento das operaçoes físicas se sincronize com o 

das operações 16gico-~ritm~ticas. 

Quanto às relações entre causalidade e operaçoes, 

Piaget verifica que ambas tem ori~em comum nas ações de s~ 

jeito emb.ora as operaçoes estejam associadas às coordena -

çoes e a causalidade às observações particulares do sujei

to. Estas estruturas cognitivas, inicialmente, permanecem 

indiferenciadas o que origi.na contradições internas que vão 

favorecer o desenvolvimento mental, na medida em que estas 

contradições conduzem a estruturas diferenciadas, coordena 

das atrav~s de equilibrações sucessivas. 

Como exemplo dessas contradições poderemos citar 

a indiferenciação entre peso-ação~propriedade, que leva o 

sujeito a afirmar que os barcos flutuam porque sao leves 

e portanto sustentados pela água, ao mesmo tempo que afir

mam que os barcos grandes flutuam porque são pesados e po

demsustentar-se a si mesmo. Ou ainda a indiferenciação 

relativa do tempo e da velocidade leva a concluir "mais rá 

pido" = " a mafs distante" = "mais tempo". 

Essas indiferenciações sao consequências deações 

pr6prias mal analisadas do ponto de vista operat6rio e ca~ 

sal. Mas estas contradições provocam um processo dial~ti

co que ~ o motor das diferenciações e consiste num esforço 

de coerência ou seja, de coordenações, que conduz a uma 

"superação" do estágio atual para novas estruturas, atra -

v~s de desequilibrações e reequilibrações peri6dicas. Não 

apenas para novas estruturas operat6rias mas tamb~m 

novas estruturas causais. 

para· 
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.ções 

A eliminação da contradição consiste de opera

aplicadas e atribuídas aos objetos, ou seja de es -

truturar um conteúdo e elaborar uma nova estrutura causal. 

Se as operações apl~cadas aos objetos garantiam ao sujeito 

a indução das leis físicas elementares, ele agora será ca

paz de explicações causais. 

Ao nível das operações concretas as diferencia -

çoes entre operações lógico-aritmética e causais são ainda 

muito limitadas, isto porque as operações concretas são aig 

da. parcialmente dissociadas de seus conteúdos e consistem 

de estruturações sucessivas de conteúdos diferentes. Ve

ja-se o ca~o das conservaçoes que evoluem a partir de tr~s 

argumentos: da identi.dade, da reversibil idade e das compeg 

sações; e sobre conteúdos diferentes de massa, peso e volu 

me. Verifica-se ainda, uma influ~ncia muito grande da cau

salidade sobre a lógica. 

Essas limitações se devem também ao fato de que 

as operações ~ão ainda muito elementares, de primeira po -

tência, em oposição às operações sobre operações, do está

gio seguinte. Essas operações consistem ainda de "agrupa

mentos", que são "grupos" incompletos ou semi-redes igno -

rando a combinatória e o grupo INRC de duas reversibilida-

des, ou seja, são ainda incapazes de construir 

hipotético-dedutivas. 

operaçoes 

As diferenciações progressivas e as coordenações, 

causais e operatórias conduzem a uma dissociação progressi 

va dos dois planos. Do real (conteúdos e objetos) e das 

operações. Estas são extemporâneas e se realizam entre o 
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poss!vel e o necessirio (hipot~t~co-dedutivas). 

"El a6peeto eau4al de la aeei5n p~opia aba~ 
ea 6U4 dimen4ione4 e4paeio-tempo~ale4, 4u4 
veloeidade4 IJ. 4U dinami4mo, mient~a4 que la4 
~elaeione6 logieo-matemãtiea4 haeen ab4t~ae 
ci5n de e4a6 eondieione4 6Z4iea4 pa~a na ~e 
tene~ mã6 que la 6o~ma de la4 eoo~dinaeio ~ 
ne6".13 

Os processos que conduzem a diferenciações pro -

gressivas entre o lógico-matemitico e o causal se fundamen 

tam na construção de formas extemporâneas. 

~ necessirio primeiro construir quadros de con 

junto simultâneos de acontecimentos passados, presentes e 

futuros que sejam ao mesmo tempo sucessivos no plano das 

comprovações perceptivas. Na observação de um fato real 

as ocorrências só podem ser sucessivas, mas para as opera

ções lógico-matemiticas, todas as "possibilidades" são si

multâneas. 

" lo p~opio del ~azonamiento hi~ot~tido
deduetivo e4 inelu60 pa4a~ di~eetamente de 
la6 p04ibilidade4 a lo neee4a~-i.o poniendo en 
eonexiôn a la4 p~ime~a4, 4in utiliza~ eomo 
inte~media~io lo ~eal ... En euanto a 4U 6e 
cundidad, la4 matemãtiea4 en 6U integ~idaa 
t~ata.n 4 o b~e lo p04ible y no e4 neeMM-tO in 
6i6ti~ pa~a ve~ que e4a p04ibil~dad 4ob~e ~ 
pa6a ampliam ente (y a~n in6initamente en el 
6entido lite~al del t~~mino) la6 6~onte~a6 

- de lo~eal". 1 '+ 

Em segundo lu~ar es~as diferenciações necessitam 

de auto-regUlações que introduzem nesses sistem~s um equi

líbrio móvel de maneira que as coordenações se efetuam nos 

dois sentidos. 
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A explicação causal, no estágio das operaçoes 

concretas, deriva também às vezes, de relacionar estados 

por meio de transformações reversíveis mas atribuindo aos 

obje~os o jogo das ~perações, isto é, não diferenciando as 

relações causais das operatórias de equilíbrio, portanto nao 

extemporâneas. 

~ importante considerar dois aspectos que envol

vem as relações entre as operações do sujeito no conheci -

mento físico e a causalidade dos objetos: 

- A leitura de uma experiência exige certos ins

trumentos de assimilação, isto é, a utilização de estrutu

ras operatórias. Ex.: para chegar à conservação da quanti 

dade de líquido, extravasado de um vaso A para um vaso B, 

é preciso estar de posse de uma estrutura de quantificação 

e de uma relação de transitividade. 

- As conexões causais ultrapassam sempre o campo 

dos observáveis. - -A partir da causalidade perceptiva nao e 

possível estabelecer relações corretas, internas, de causa 

lidade. Estas são estabelecidas por inferências, a partir 

de regulações e de relações de reciprocidade· simultâneas 

que ultrapassam as fronteiras dos observáveis. 

As informações não são extraídas dos objetos mas 

sim das operações do sujeito sobre os objeto? A constru

çao dessas operaçqes se apóia .sobre processos cada vez mais 

ricos de abstrações reflexas~ 

As funções passam então a expressar a ·fonte co -

mum das operações e da causalidade, pois esquematizam (ou 
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formalizam) as açoes. 

As funções expressam a dependência dos esquemas 

de açoes "aplicados" (no sentido matemático da palavra)aos 

objetos. 

Se as variações de x e y, em y = f(x), podem ser 

obtidas por abstrações simples, verificações efetuadas so

bre objetos, entretanto as leituras desses observáveis já 

estão relacionadas pela atividade coordenadora do sujeito, 

istd ~, relacionadas de determinada forma e não de outra 

ou de forma qualquer. 

No segundo subestágio das operaçoes concretas, a 

partir de 9-10 anos, verificam-se progressos em relação às 

operaçoes lógicas, como uma melhor compreensão das inters~ 

ções, das estruturas multiplicativas, da quantificação da 

inclusão. O sujeito torna-se capaz de separar as dependên 

cias funcionais num problema de indução, embora as variá -

veis ainda estejam insufioientemente distintas. Por ex.: 

estabelece relações entre ângulos de reflexão e de incidên 

cia. Em algumas situações empíricas, mais evidentes, ~ ca 

paz de determinar cóvariações quantitativas. Mas a novida 

de fundamental desse subestágio reside no domínio das ope

raçoes espaci~is ou infra-lógicas. 

Somente neste nível~ compreendida causalmente a 

horizontalidade do nível da água num recipiente·inclinad~. 

.A partir das novas estruturas das operações causais, a -a-

gua, objeto independente do sujeito que inclina o recipie~ 

te, passa a ser um operador espacial, que sempre recons

titui a sua forma; Somente agora ~compreendida a vertica 
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lidade de um fio a prumo pr6ximo a uma parede oblfqua. 

Antes dos 9 anos o sujeito acredita que uma vari 

nha inclinada que se deixa cair de certa altura, 

até o chão na mesma direção inclinada. 

. -seguIra 

Esses progressos se devem ã elaboração de um es

paço em oposição às simples figuras, ou seja à elaboração 

de coordenadas naturais. 

Nos diversos nfveis de desenvolvimento a geome -

tria dos objetos, do espaço físico, é solidária a uma cin~ 

mática. O que diferencia as operações l6gico-matemáticas 

das causais e das infra-l6gicas é exatamente que as primei 

ras são extemporâneas. Até então o movimento com a sua ve 

locidade se confundia com a força, algumas vezes chamada de 

"impulso". 

Nesse sub-nível inicia-se uma diferenciação en -

tre força e velocidade. Todo movimento, bem como as alte

rações de velocidade, exigem uma causa exterior. Mas a a

celeração s6 aparecerá no estágio das operações formais.Se 

por um lado a dissociação entre força e velocidade leva a 

alguns progressos pre-vetoriais, dando conta do sentido do 

movimento do m6vel ativo e da resistência do m6vel passi -

vo, por outro, traz contradições de cinemática e dinâmica 

para as quais o sujeito não dispõem ainda de instrumentos 

operat6rios capaz de solucioná-las. 

Esses desequilíbrios sao fecundos no sentido de 

,que sua equilibração corresponde a uma ultrapassagem das 

estruturas operat6rias construídas sobre d concreto para 
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estrutura de "operações sobre operações", que constituirão 

as operaçoes proposicionais. 

A aquisição das operações pré-vetoriais, do sen

tido do movimento, da resistência, enfim dos progressos dos 

problemas dinâmicos, leva o sujeito a prever urna rotação, 

para um retângulo empurrado por urna força cujo ponto de a

plicação não esteja no seu centro (o que até então era pr! 

visto corno urna translação), corno também a admitir um des-

vio na direção de urna bola que sofre um impacto lateral,de 

outra bola (o sujeito supunha, até então, que a bola passi 

va seguia a direção do trajeto inicial da bola ativa). 

o espaço físico adquire estrutura operatória em 

consequência das operações geométricas do sujeito e sua no 

va desenvolvoltura para lidar com problemas dinâmicos. 

~ nesse subestágio que se verifica a conservação 

do peso e do volume. 

OPERAÇOES FORMAIS 

A partir dos 11 a 12 anos o sujeito se reestrutu 

ra de forma a ~ltrapassar o pensamento operatório concreto 

e desenvolver o pensamento formal que se apóia em hipóte -

ses, sem a mediação do concreto. 

Existe um teste de Burt capaz de identificar cl~ 
~ 

ramente esta passagem, "Edi th e mais clara que Suzana, Edith 

é mais morena que Lili. Qual a mais morena das três?" An 

tes dos 11-12 anos, Edith e Suzana são consideradas claras 

e ao me.6mo tempo Edith e Lili são morenas, "logo" Lili ê a 
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mais morena. Só ao atingir o pensamento formal o sujeito 

é capaz de seriar corretamente as relações propostas. A r~ 

zão disso é que ele deve raciocinar sobre hipóteses ver

bais' sem recorrer a operações concretas. 

Como vimos no estágio anterior, às vezes, ocor -

rem defasagens relativas a operações de mesma categoria(do 

mesmo período) aplicadas a diferentes açoes ou conteúdos, 

como no caso das conservações. Estas defasagens são ditas 

"horizontais". Quando essas defasagens se referem a dife

rentes níveis (como a passagem das coordenações sensório -

motoras às coordenações representativas) são chamadas de 

"verticais". 

Verifica-se neste estágio uma defasagem "verti -

cal" entre as operações concretas e as formais, pois, embo 

ra possam referir-se aos mesmos conteúdos as segundas se 

realizam segundo a forma, sobre proposições e não mais so

bre a ação ou sobre objetos. 

Sobre um mesmo conteúdo podemos ter 

diferentes num problema. Por ex.: 

abordagens 

- Rosa e Laura têm, cada uma, Cr$lOO,OO. Rosa dá 

Cr$lO,OO a Laura. Quanto Laura tem a mais do que Rosa? 

o mesmo problema pode ser anunciado da seguinte 

maneira. 

- Rosa e Laura têm a mesma quantia. Rosa dá Cr$ 

10,00 a Laura. Quanto Laura tem a mais do que Rosa? 

No primeiro problema as operações são efetuadas 

sobre situações concretas (Cr$lOO - Cr$lO,OO comparado a 
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Cr$lOO,OO + Cr$lO,OO). 

No segundo sao efetuadas sobre proposições (x-lO 

comparado a x + 10). 

E no limiar da adolescência que essas defasagens 

ocorrem. Psicologicamente o adolescente está mais apto a 

estas transformações. O que o diferencia da criança épri~ 

cipalmente sua capacidade de refletir espacial e temporal

mente, em intervalos cada vez maiores, já não está preso 

ao presente e tem o prazer de elaborar teorias sobre todas 

as coisas. Dada a extemporaneidade de seu pensamento pode 

articulá-lo sobre simples proposições, sem relação com a 

realidade. 

Se o raciocínio do estágio anterior consistia de 

"grupamentos" de operações de primeiro grau, isto é, ações 

interiorizadas que se tornaram componíveis e reversíveis, 

sobre o concreto; o pensamento formal consiste de opera

ções proposicionais, com sua propriedade combinatória,suas 

proporcionalidades e distributividades, seus grupos de qua

ternalidade. 

As operaçoes formais consistem essencialmente de 

"implicações" e "incompatibilidades" estabelecidas entre 

proposições que exprimem seriações, classificações, rela

çoes, deslocamentos no espaço ou no tempo, etc. 

O conteúdo das proposições, que aqui substituem 

os objetos, consiste em operações intraproposicionais de 

classes, relações etc. A operação dedutiva que leva das 

proposições (hipóteses) às conclusões não é mais do mesmo 
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tipo. mas SIm interproposicioTln] e con~;jstc em uma "opera-

ção sobre opernç6~5". ou operação de segundo grau. 

Outra novidade nesse est5gio ~ a união em um ~ni 

co "grupo quatern5rio" das invers6es e reciprocidade no 

seio das combinaç6es proposicionais. Nas operaç6es concr~ 

tas encontramos duas formas de reversibilidade: a inversão, 

isto é, cada operação direta de um grupo comporta certa 0-

peraçao inversa, duas classes reunidas num momento podem 

ser de novo dissociadas (A + A' = B impl ica em A = B - A') 

e a reciprocidade (A = B e B = A, etc.), mas não podem ain 

da ser reunidas num sistema de conjunto. 

Neste estágio o suj ei to é capaz de compor as duas 

reversibilidades num ~nico grupo. Por ex.: quando coorde

na dois sistemas de referência, um móvel A que se desloca 

sobre outro móvel B, tem um referencial externo ao sistema 

ou sobreo móvel B. Estes referenciais podem ser coordena 

dos por inversão de movimento e/ou compensação de desloca-

mentos. 

FATORES SOCIAIS E O DESENVOLVIMEKTO INTELECTUAL 

~ preciso lembrar também os fatores sociais que 

interferem no desenvolvimento intelectual do sujeito pois 

a sociedade " 

» lhe 6o~nece um ~i~~ema de ~igno~ intei 
~amen~e acabado, oue modi6ica ~eu pen~amen~ 
to; ela lhe p~opõe. valo~e~ novo~ e lhe im
põ em uma ~ equenc:ta in6inita de ob~gaç.õu». 15 
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Segundo Piaget, 

"Ve aco~do com o nZvel de de~envolvimento 
do indivZduo, o~ inte~câmbio~ que ele man -
têm como o meio ~ocial ~ão de natu~eza mui
to dive~~a, e modi6icam, po~ con~eguinte,em 
cont~a pa~tida, a e~t~utu~a mental indivi -
dual de modo tambêm di6e~ente".16 

Durante a fase sensório-motora o bebê se identi-

fica com o meio físico, assim as regras impostas se confug 

dem com regularidades, não se caracterizando como "regras 

impostas". O bebê atua sobre estas "regularidades"por ge~ 

tos, gritos ou choros, mas como nao existe o pensamento não 

há ainda intercâmbio entre estruturas mentais e a vida so-

cial. 

Com o aparecimento da linguagem, as relações so-

ciais passam a i~terferir, transformar e enriquecer o pen-

sarnento. 

O sistema de signos convencional nao cria a fun

çao simbólica, mas contribui para o seu desenvolvimento.Co 

mo este sistema não é o responsável pela função simbólica, 

ele também não basta ã criança. Ela necessita de outras 

formas de "desempenho" para o seu pensamento, representa -

çao por imitação i gestos, desenhos, construções variadas 

com objetos, outras formas de emissão de voz, etc. 

A nível da expressão ela se divide entre o uso 

do signo coletivo e do símbolo individual. Embora o desen 

volvimento dos dois lhe sejam necessários, o segundo mere-

ce atenção especial. 

A criança assimila, de acordo com sua estrutura 
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intelectual, o sistema de noçoes, classificaç6es, rclações, 

etc. que a linguagem transmite e reconstroe esses concci -

tos. Resultando, no primeiro est5gio, apenas um pr6-con -

ceito, scmi-individual e semi-socializado (a palavra ca

chorro' lembra-lhe apenas o cachorro de sua casa). 

Por outro lado, ela não mantém, ainda, relações 

"diacrônicas" com a linguagem, isto é, aquelas que junta -

mente com a linguagem lhe inculcam uma forma de pensar. Em 

conversas com as pessoas próximas se inteira de um imenso 

universo de pensamentos exteriores a ela, numa relação "sin 

crônica" com a linguagem, que lhe conduzirá ã idéias intei 

ramente realizadas, normas, verdades obrigatórias. 

Como o pensamento intuitivo é ainda egocêntrico, 

centrado numa relação dada, é incapaz de corrigir a impre~ 

são resul tante da experiência imediata, pois é ainda um pen

samento fenomenista. 

Entretanto, embora dependente das influências in 

telectuais do meio social, ela reduz os pensamentos exte -

riores ao seu ponto de vista, exatamente por não poder di~ 

tinguir este do ponto de vista dos outros, e muitas vezes 

o deforma. ~ incapaz de se situar em diferentes perspectl 

vas sociais, como também não o é geometricamente. 

Inconsciente da sua subjetividade e capaz de atri 

buir a outrem sua própria visão das coisas. 

Devido a essa indiferenciação entre o seu pensa -

mento e o dos outros, o sujeito, nessa fase, está exposto a 

sugest6es e regras sociais que recebe sem críticas, e que 

Piaget chama de "heteronornia moral" , 
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" e õbv,(o que ne.6.6a.6 cond,(çõe.6 (que .6e 
.6e ~e.6umem toda.6 ã aU.6ênc,(a de 'g~upamen
to ' I a.6 co n.6 t~,(çõ e.6 do me,(o não podeMo.m ba.6 
ta~ pa~a engend~a~ uma lõg,(ca no e.6pZ~'(to 
da c~,(ança, me.6mo que a.6 ve~dade.6 que ela.6 
,(mpõem 60.6.6emILac,{ol1a,(.6 em .6eu conteú.do: ILe 
pet'(~ a.6 ,(de,(a.6 co~~eta.6, me.6mo ac~ed'(tan~ 
do que ~la.6 emanam de .6,( me.6mo, não equ,(va
le a lLauounaIL co~~etamente. Pelo co nt~â.IL,(o, 
paILa 'apILendeIL com 0.6 outlLO.6 a ~ac,(oc,(naIL lo 
g,(camente, e ,(nd,(.6pen.6â.vel que .6e e.6tabele~ 
çam entILe a.6 pe.6.6oa.6 e a cIL,{ança e.6.6a.6 ~ela 
çõe.6 de d,(6eILenc,(ação e de ILec,(pILoc,(dade .6I 
multânea.6 que ca~acte~,(zam a.6 cooJtdenaçõe~ 
do.6 ponto.6 de v,(.6ta". 17 

Até os 7-8 anos, nos níveis pré-operatórios, a 

criança ainda não é objeto de urna socialização da inteli 

gência que possa produzir modificações em suas estruturas 

mentais, por faltar ainda as relações de cooperação. 

~ nos níveis seguintes, das operaçoes concretas 

e formais que se manifestam claramente o papel das intera

ções do social com as estruturas individuais de pensamento. 

Para desenvolver um pensamento lógico é necessá-

rio que se estabeleça entre a criança e as pessoas que a 

cercam relações de diferenças e reciprocidades simultâneas 

que possibilitam a coordenação dos diferentes pontos de vis 

ta. 

Com o progresso das descentrações o sujeito se 

torna cada vez mais apto a coordenar diferentes pontos de 

vista, e a medida em que as intuições se agrupam opera to -

riamente ele se torna mais apto à cooperação, isto é, ca-

paz de estabelecer urna reciprocidade entre pontos de vista 

distintos. 
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"Na o~dem da inteligincia, a coope~aÇao ~ 
a~~im a di~cu~~ao t~avada objetivamente(don 
de e~~a di~cu~~ão inte~io~izada que ê a de~ 
libe~açao ou ~e6lex.ão), a colabo~açao no ~a 
balho, a t~oca de idêia~, o cont~ole mútuo 
(6onte de nece~~idade de demon~t~açao e de 
ve~i6icaçao), etc. t, po~tanto, cla~o que 
a co o pe~aÇao e~tã no po nto de pa~tida de uma 
~ê~ie de conduta~ impo~tante~ pa~a a con~ti 
tuiçao e o de~envolvimento da lõgica".18 -

Se o grupamento é urna coordenação de operaçoes, 

isto é, de ações próprias do indivíduo, a cooperação é urna 

coordenação de pontos de vista ou de ações de diferentes 

indivíduos. 

Existe urna interdependência entre o "grupamento" 

(operações lógicas) e a cooperaçao. 

" ~ em inte~câ.mbio de pen~amento e ~ em co 
ope~ação com o~ out~o~, o indivIduo não che 
ga~ia a g~upa~ ~ua~ ope~aç~e~ num todo coe~ 
~ente: ne~~e ~entido, o g~upamento ope~atõ
~io p~e~~upõem, po~tanto, a vida ~ocial".19 

Sem a cooperaçao os conceitos nao conservariam 

seu sentido permanente. A própria reversibilidade do pen-

sarnento se relaciona a urna conservação coletiva. 

Por outro lado, um intercâmbio de pensamento en

tre indivíduos consiste de um sistema de colocação em cor 

respondência ou seja em "grupamento". O ponto de vista de 

A é posto em correspondência com o ponto de vista de B, re 

lação que vai determinar o acordo ou o desacordo (não cor

respondência) dos parceiros, a validade e a temporalidade 

(duração) das proposições envolvidas no intercâmbio (rela-

ção). 

Mas a lógica nao se consti tue de um sistema de op~ 
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raçoes livres, mas sim, incorpora um conjunto de sentimen -

tos intelectuais e de condutas, de estados de consciência, 

sedimentados em obrigações sociais. Portanto, ela comporta 

regras e normas impostas de fora que têm um caráter social 

primitivo ou derivado. Assim, a objetividade, a nao contra 

dição, a necessidade de coerência (conservação do sentido 

das palavras, idéias, concei tos, etc.), a necessidade de com 

provação, não sao apenas um imperativo "hipotético", mas tam 

bém um imperativo moral ("categórico") para quem queira pa,!:. 

ticipar das regras do jogo social. 

A equilibração resultante das interações entre f~ 

tores sociais e desenvolvimento intelectual não pode ser co~ 

siderada apenas como consequência do pensamento individual 

ou exclusivamente do produto social. 

" a atividade ope~at5~ia inte~na e a QOO
pe~ação exte~io~, na .6 ent"<'do mai.6 p~eÚ.6o do.6 
te~mo.6, .6ão 0.6 doi.6 a.6peQto.6 Qomplementane.6 
de um me.6mo e úniQo Qonjunto, vi.6to que a e
qu"<'IZb~io de um depende da equilZb~io da ou
tno".20 

RELAÇOES ENTRE AFETIVIDADE E CONHECIMENTO 

Existe uma relação estreita entre o desenvolvimen 

to da afetividade e das funções intelectuais. São dois as

pectos indissociáveis de toda ação. Pois toda troca com o 

meio pressupõem estruturação e valorização. 

Em toda conduta a afetividade é responsável pelas 

motivações e pelo dinamismo energético; a cognição é respon

sável pelas técnicas e ajustamentos dos meios empregados. 
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P. Janet classifica de "ação primária" a relação entre o su 

jeito e o objeto (inteligência, etc.) e de "ação secundária" 

a reação do sujeito ã sua própria açao. 

" e~ta ~eaçio, que con~tltul o~ ~entlmen
to~ eiementa~e~, con~l~te em ~eguiaçõe~ da 
açio p~lmã.~la e ga~ante o con~umo de ene~gla~ 
lnte~na~ dl~ponZvel~". 21 

Nos níveis intuitivos distinguem-se três aspectos 

das relações afetivas: 

- O desenvolvimento dos sentimentos interindivi -

duais, ligados ã socialização das açoes; 

- sentimentos morais intuitivos, proveniente das 

relações entre a criança e os adultos; 

- regularizações de interesses e valores. 

As relações afetivas interindividuais sao os sen

timentos espontâneos de pessoa para pessoa. Nascem de urna 

troca de valores. Haverá simpatia em relação à pessoa que 

atende aos interesses do sujeito e o valorize. Haverá urna 

valorização mútua e urna escala de valores comuns. Já a an-

tipatia nasce da ausência desses valores comuns. 

Entre esses valores existem alguns particularmen-

te importantes, aqueles que a criança reserva para quem cog 

sidera superior a ela, respeito composto de afeição e/ou te 

mor, que estabelecem urna relação de desigualdade e está na 

origem dos primeiros sentimentos morais. A primeira moral 

da criança ê a da obediência. 

Essas relações afetivas nao determinadas por sim

ples regulações espontâneas corno a antipatia e a simpatia, 
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sao valores normativos que determinam a moral da primeira 

infância, heterônoma, isto é, dependente de uma vontade ex-

terior. 

Quanto ao terceiro aspecto 

"O .-i.nte.ILe.~.6e. ê o plLolongamento da.6 ne.c.e.6.6.-i.d~ 
de..6. t a lLe.lação e.ntlLe. um obje.to e. a ne.c.e..6-
.6.-i.dade, po.-i..6 um obje.to tolLna-.6e. .-i.nte.ILe..6.6ante. 
na med.-i.da e.m que. c.olLlLe..6ponde a uma ne.c.e..6.6.-i.d~ 
de.. A.6.6.-i.m .6e.ndo, o .-i.nte.ILe..6.6e. ê uma olL.-i.e.nta
ção plLôplL.-i.a a todo ato de. a.6.6.-i.m.-i.lação me.ntal. 
A.6.6.-i.m.-i.lalL, me.ntalme.nte., ê .-i.nc.olLpolLalL um obj! 
to ã at.-i.v.-i.dade. do .6uje.-i.to e. e.6ta lLelação de. 
.-i.nc.olLpolLação e.ntlLe. o obje.to e. o e.u não ê ou
tlLa que. o .-i.nte.ILe..6.6e. no .6e.nt.-i.do mai.6 d.-i.lLe.to 
do te.lLmo ('.-i.nte.IL-e..6.6e.,)".2Z 

o interesse é pois um regulador de energia. Mobi

liza reservas de energia tornando o trabalho mais fácil e 

diminuindo a fadiga. 

Por outro lado, o interesse implica num sistema de 

valores que se diferenciam com o desenvolvimento mental. In 

teresses estes que vão determinar finalidades cada vez mais 

complexas para a ação e que dependem de outros sistemas de 

regulações de intercâmbio energético, ou econõmico, com o 

meio exterior. 

Ao determinar finalidade ã conduta, atribujndo-lhe 

valor, o sentimento a orienta e fornece energias para a açao, 

enquanto o conhecimento lhe impõem uma estrutura. 

Todos os sentimentos, pois, envolvem regulações das 

energias internas ou regulações das trocas de energia com o 

exterior. 

Se todo aspecto afetivo de uma conduta envolve uma 

energética ou "economia", seu intercâmbio com o meio deve 
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comportar urna estrutura que determinará todas as relações 

possíveis que se estabelecem entre o sujeito e os objetos. 

Embora distintas a vida afetiva e a vida cogniti

va sao interdependentes. 
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CAP!TULO 111 

RELATO DE ~~ PRÃTICA REALIZADA NO ENSINO DE 
CIENCIAS DE l~ A 4~ S~RIES DO PRIMEIRO GRAU 

Relataremos urna prática realizada, durante quatro 

anos, numa escola particular da Zona Sul, fundamentada no 

referencial teórico exposto no início deste trabalho. 

Embora trabalhando com ~s quatro primeiras séries, 

desde o início da investigação, acreditamos que os result~ 

dos mais representativos foram obtidos em duas turmas de 

l~série, as quais acompanhamos durante as quatro primei

ras séries do 1 9 grau. 

Fomos chamados a coordenar a área de ciências, na 

referida escola, pelos seguintes motivos: 

- Falta de informação do professor, tanto no que 

se refere aos conteúdos de ciências, como sua prática de 

ensino nesta irea. 

- Desinteresse das crianças em relação i matéri~ 

- Dificuldades e desinteresse com que chegavam a 

5~ série, em relação i ciência. 

Inicialmente aplicamos um pré-teste em todas as 

turmas para nos situarmos quanto ao estágio de desenvolvi-

mento mental da clientela. 

Apresentaremos e interpretaremos os àados obtidos 

no estudo com duas turmas de l~ série, pela razão exposta 

acima. 

A primei ra série, '~A", contava com 20 aI unos ini

cialmente e a l~ série "B", com 18 alunos. No decorrer dos 
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quatro anos, tres alunos se retiraram da série "A" e dois 

foram admitidos. Na série "B" saíram dois e três foram ad

mitidos. 

A idade das crianças variava, nas duas séries, de 

seis a sete anos e meio. 

M E T O D O L O G I A 

Usamos o método clínico~experimental, na aplica

ção de testes, com perguntas previamente elaboradas, para 

dar unidade aos resultados, que visavam testar a presença 

ou não das estruturas pesquisadas. 

Os aplicadores. em numero de seis eram professores 

devidamente treinados e por nós supervisionados. 

Para apuração dos resultados,usamos os valores: 

1 ~ para o nível pré-operacional 

2 ~ para o início do operacional concreto 

3 - para domínio das operações concretas 

I N S T RUM E N TOS 

Dos instrumentos, ·em nUmero de oito, quatro refe

rem-se âs conservações, pois segundo Piaget: "a •.• conser

vação constitui uma condição necessâria de toda atividade 

racional ••• ") 

As crianças, no estágio pré-operatório, estão cen 
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tradas nos ~stndos finais ou nas configurDçõ~s e nio pcrc~ 

bem as transformações. A noçfio operat5ria d~ conscrvaçao 

permi t~ fi criança compreender que, as transformações da for 

ma não acarretam alterações da massa, peso ou volume. Ao 

final do estigio operat5rio concreto torna-se capaz de com 

pensações entre as três dimensões espaciais. 

O primeiro teste foi baseado em pesquisas realiza 

das por Piaget e constantes do livro A gêne~e do núme~o na 

e~iança, de Jean Piaget e A. Szeminska. Os três seguintes, 

também baseados em pesquisas dos mesmos autores, constam do li 

vro O de~envotv~mento da~ quant~dade~ 6Z~~ea~ na e~~ança, 

O quinto e o sexto tes tes re ferem-se â class i fi

caçoes aditivas e multiplicativas. Na descrição das estrutu 

ras cognitivas da criança, Piaget usou o conceito de grup~ 

mentos, semelhantes ao conceito matemático de grupo con 

junto de elementos cujas relações uns com os outros têm as 

propriedades de combinação, associatividade, identidade e 

reversibilidade - Ele descreve dois desses grupamentos, um 

envolvendo a adição e outro a multiplicação, encontrados 

nas operações qualitativas da criança. que, embora nao pos

suindo propriedades matemiticas, são reversíveis e logica

mente organizadas. 

Ao final do período pré-operatório a criança deve 

dominar as classificações aditivas com um critério. No in! 

cio do per10do operatôrio concreto deve dominar classifica 

ções com dois ou mais critérios e ao final deste período 

dominar as classificações multiplicativas. 

O sétimo teste refere-se â inclusão de classes. A 



91 

inclusão lógica de uma classe em outra é uma operaçao de 

classificação em que é preciso estabelecer as relações en

tre um conjunto de elementos e seus subconjuntos. Por fal

ta de composição aditiva, a criança não consegue perceber 

simultaneamente as partes e o todo. 

O oitavo teste refere-se à construção dos possí

veis~ li, •• o possível não é algo ebservável, mas o produto 

de uma construção do sujeito, em interação com as proprie

dades do objeto, mas inserindo-se em interpretações devi

das às atividades do sujeito, atividades essas que determi 

nam, simul tane8.men te, a abertura de pussí veis cada vez mais 

numerosos, cujas interpretações são cada vez mais ricas. 2 

Este teste foi baseado em pesquisas realizadas 

por Piaget e relatadas no livro O po~~Ivel e o nece~~á~io, 

vol. 1. 

Trata-se de um teste que quando plenamente atingi 

dos seus objetivos, identifica o final do estágio das ope

rações concretas e o limiar do estágio do pensamento for

mal. 

No nível prg-operat6rio o sujeito atua neste tes

te por tateios, sem nenhuma antecipação dos "possíveis'~ Há 

uma indiferenciação entre a ação própria e a dos objetos 

uns sobre os outros, Não há pesquisa dos fatores ob j eti vos. 

No início do nível operatório concreto já ocorrem 

antecipações de variações que serão submetidas ao controle 

dos fatos para verificaçio. Mas as experimentações não sao 

ainda dirigidas por hipóteses dedutivas, fato que só vai 

ocorrer no final ,deste estágio. 
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Para as crianças que ingressavam na primeira 
.-

se-

rie foram aplicados os testes I, 11, V, VI e VII. 

Após analisarmos os resultados dos testes I e 11, 

e verificaJimos li alta incidência de crianças ainda no está-

gio pr€-operatório, ingressando na primeira s€rie, decidi

nos não aplioar os testes 111, IV e VIII, para estas crian 

ças, pois se referem, respectivamente, à conservação do p~ 

so e do volume e â formação dos "possíveis", cujos result~ 

dos são satisfatórios para crianças do estágio operatório 

concreto. 

P . . 2 a 3a• ara as cr1anças que 1ngressavam na " e 4~ 

s~ries foram aplicados os testes I, lI, 111, IV, ~ VI, VII 

e VIII. 

TESTE I ~ CONSERVAÇÃO DAS QUANTIDADES DESCONTtNUAS 

Objetivo - Verificar as operações de correspondência 

biunívoca, ou seja, a conservaçao no caso de con-

juntos' discretos. 

Material - Um copo, uma taça, uma caixa com contas co-

loridas. 

Procedimento - Pedir ao aluno que coloque uma conta na ta-

ça enquanto o aplicador coloca outra no copo. Am-

bos repetirão este gesto sucessivamente. 

Interromper e perguntar: 

- Onde há mais contas, no copo ou na taça? 
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- Re s p os ta ••.••••••••••••••• 

- E se eu fizer um colar com as minhas oontas e 

você outro com as suas, qual seria o mais com-

prido? 

- Re sposta •••••••••••••.•••. 

Valores atribuídos: 

I - Afirma que há mais (ou menos) contas no copo 

2 - A mesma coisa no copo e na taça, mas os cola 
... ... iguais. res nao serao 

3 - A mesma coisa no copo e na taça e os colares 
... do mesmo tamanho. serao 

TESTE 11 - CONSERVAÇÃO DAS QUANTIDADES CONTINUAS 

Objetivos - Verificar se hi percepção das transforma-

ç6es em oposição i fixação nos estados finais, e, 

identificação das compensaç6es entre comprimento 

e espessura. 

Material - Duas forminhas, massa de modelagem. 

Procedimento Apresentar o material i criança e pedir que 

encha as duas forminhas com quantidades iguais de 

massa. A seguir, pedir que retire toda massa de 

de uma forminha e faça uma cobrinha. 

Perguntar: Onde há mais massa, na forminha ou na 

cobrinha? 

Resposta ••••••••••••••••• 

Pegar a cobrinha e formar cinco holinhas. 
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Perguntar: Onde há mais massa,na forminha ou nas 

cinco bolinhas? 

Rc 5 pos ta ................ . 

Valores atribuídos: 

TESTE lTl 

Objetivo 

Material 

I - Afirma que há mais (ou menos) massa na formi

nha. 

2 - Admite a equivalência das massas no primeiro 

caso mas não no segundo. 

3 - Admite a equivalencia das massas no primeiro 

e no segundo caso. 

CONSERVAÇÃO DO PESO 

- Verificar se a criança compreende que as aI 

terações da forma não têm como consequência alte

ração de peso. 

~ Balança de dois braços, massa de modelar. 

Procedimento - Pedir ao aluno que divida a massa e forme 

duas bolas iguais, de maneira que, ao colocar uma 

em cada hraço, a balança fique em equilíbrio. Lo

go as duas terão o mesmo peso. 

bolacha. 

Em seguida, pedir que transforme uma bolinha numa 

pergun tar: Qual pes'a mais, a bola ou a bolacha? 

Dividir a bolacha em quatro pedaços. 

Perguntar: Qual pesa mais a bola ou os quatro pe

daços? 
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Valores atribuídos: 

TESTE IV 

Objetivo 

I - Afirma que a bola (ou a bolacha) pesa mais. 

2 Afirma que a bola e a bolacha têm pesos i~is, 

mas a bolacha pesa mais (ou menos) que os qu~ 

tro pedaços. 

3 - Afirma que nos dois casos o peso é o mesmo. 

CONSERVAÇÃO DO VOLUME 

- Verificar se ha percepção de que as altera-

ções de forma e peso não interferem no volume. 

Material - Duas provetas iguais, com a mesma quantida-

de de água. Dois cilindros compactos, iguais de 

mesmo volume, mas de pesos diferentes. Três cilin 

dros pequenos que quando superpostos têm volume e 

forma igual aos dois outros. 

Procedimento - Apresentar o material e pedir que peguemos 

dois cilindros maiores e se certifiquem da dife

rença de peso entre eles. Mergulhar o cilindro 

mais leve numa proveta e marcar a diferença de ní 

velo Entregar o outro cilindro ao aluno. 

Perguntar: Se você mergulhar este cilindro mais 

pesado na outra proveta [iguais e com 

a meSEa quantidade de águal o que deve 

acontecer com o nível da água? Subirá 

mais ou menos que o da primeira? 

Re'spos ta •••••••••••.••••• 
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Deixar que mergulhe o cilindro e que fale sobre 

sua conclusão. Retirar o cilindro mais pesado, mantendo a 

mesma quantidade de água na proveta. 

Perguntar: E se agora você mergulhar estes três 

cilindros o nível subirá mais ou menos 

que na outra proveta? 

Resposta ••••••••••••••••. 

Valores atribuídos: 

I - Afirma que no primeiro caso a água subirárnais 

na segunda proveta, mesmo na verificação nao 

reconhece a igualdade de volumes. 

2 - Afi rma que no primei ro os níveis são desiguais, 

mas na verificação reconhece a igualdade de 

volume. No segundo caso admite a desigualdade 

dos níveis. 

3 ... Reconhece a igualdade de volume nos dois casos. 

TESTE V - CLASSIFICAÇOES ADITIVAS 

Objetivo ... Verificar se g capaz de realizar classifica 

çôes aditivas de acordo com um ou mais atributos . 

Material ... Figuras femininas e masculinas, figuras de 

meninas e de meninos. 

Procedimento .... Apresentar o material. Depois que a criança 

já esteja familiarizada com ele pedir que separe 

em grupos as figuras diferentes e junte as figu

ras iguais. 



97 

Valores atribuídos: 

TESTE IV 

Objeti vo 

Material 

I - Não separa corretamente em relação a nenhum 

cri tério. 

2 - Separa corretamente somente em relação a um 

criterio. 

3 - Separa corretamente em relação aos dois crité 

rios. 

CLASSIFICAÇOES MULTIPLICATIVAS 

- Verificar se é capaz de realizar uma classi 

ficação com dois critérios cruzados, corretamente. 

- O mesmo material anterior. 

Procedimento Estando a criança ji familiarizada com o ma 

terial apresentar-lhe UI!} quadro de dupla entra

da, sem mencionar .critérios e pedir a ela que ar 

rume as figuras nos quadros de maneira que nas li 

nhas as figuras tenham alguma coisa igual, enqua~ 

to que nas colunas tenham também alguma cois-a igual 

mas diferente das linhas. 

Valores atribuídos: 

1 - Não consegue distribuit as figuras de maneira 

correta. 

2 - Consegue distribuí-las, corretamente 

nas linhas ou nas colunas. 

3 ~ Consegue formar o quadro corretamente. 

apenas 
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TESTE VI I INCLUSÃO 

Objetivo - Verificar se compreende a relação entre um 

conjunto de objetos e seus subconjuntos. 

Material - Oito círculos verdes, quatro quadrados ver-

des dez quadrados vermelhos. 

Procedimento - Deixar a criança se familiarizar com o mate 

rial, a seguir organizá-los em três filas de dife 

rentes cores e formas. 

Perguntar: Todos os quadrados são vermelhos? 

Res·pos ta, • , ••••••••••.••• 

Perguntar: Todos os círculos são verdes? 

Respos ta ••••••.••••••••• 

Perguntar: Todos os verdes são círculos? 

Re s p os ta, • , • • • • • • • • • • • •• 

Valores atrihuídos: 

I • Todas as respostas estão erradas. 

2 - Alguma resposta está certa. 

3 ~ Todas as respostas estão certas. 

TESTE VIII A FORMAÇÃO DOS "POSS!VEIS" 

Objetivo 

Material 

- Verificar a formação dos "possíveis", 

Um grande aquário onde a criança pode colo-

car um pedaço de madeira, um copo, urna vela, ped~ 

ços de chumbo, uma esponja, um vidro de geléia com 

boca larga e com tampa, urna caixa metálica, urna p~ 
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dra e um balão. 

Procedimento ~ Depois que a criança se familiariza com o 

material, pedimos que use os objetos para fazer 

subir o nível da água no aquário, o mais alto po~ 

sível. 

Valores atribuídos: 

I - Não tem nenhuma sistematização. Não pesquisa 

os fatores objetivos que influem na elevação 

de nível. 

2 - Antecipa algumas variações devidas à caracté

res como peso e volume e as submete ao contro 

le dos fatos. 

3 - Toda experimentação é relativa a uma hipótese 

dedutiva. 
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2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

RESULTADOS DOS PR~-TESTES APLICADOS EM CRIANÇAS 
QUE INGRESSAVAM NA l~ S~RIE "A" 

I SEXO I 
F 

F 

F 

M 

M 

F 

M 

~1 

F 

F 

M 

1-1 

M 

F 

F 

F 

F 

M 

M 

F 

T E S T 

IDADE I 

6 anos 1 

6 anos 1 

6 anos 1 

6a:6 meses 1 

6a:6 meses 1 

6a:6 meses 1 

6a:6 meses 1 

6a:6 meses 1 

7 anos 1 

7 anos 1 

7 anos 2 

7 anos 1 

7 anos 1 

7 anos 2 

7 anos 1 

7 anos 1 

7 anos 1 

7a:6 meses 1 

7a:6 meses 2 

7a:6 meses 2 

BIBLIOTECA 
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARaM 

E S 

I I -I V VI 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 2 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 

2 2 1 

1 1 1 

1 2 1 

1 2 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 2 1 

1 2 2 

2 2 2 

1 1 1 

100 

VII 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

1 
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-
Estágios Pré- Início j Operatório 

operatório operatório concreto Testes concreto 

I 

Conservações quanti 

dades descontínuas 80% 20% 0% 

11 

Conservações quanti 
dades contfnuas 90.% lü.t 0.\ 

V 

Classificações 
,adi ti vas 65% 35% O! ·11 

VI 

Classificações 
multiplicativas 90.% 10.% 0% 

VII 

Inclusões 80 % 20.% Q% 
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1 
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7 
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9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

kESULTADOS DOS PRl!-TESTES APLICADOS EM CRIANÇAS _ 

QUE INGRESSAVAM NA 1~ Sl!RIE "B" 

T E S T E S 
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SEXO r IDADE I I I V VI VII 

M 6 anos 1 1 1 1 1 

M 6 anos 1 1 1 1 1 

F 6 anos 1 1 1 1 1 

F 6 anos 1 1 1 1 1 

F 6a:6 meses 1 1 1 1 1 

F 6a:6 meses 1 1 1 1 1 

F 7 anos 1 1 1 1 1 

F 7 anos 1 1 2 1 2 

F 7 anos 1 1 1 1 1 

M 7 anos 2 1 2 1 1 

M 7 anos 1 1 1 1 1 

M 7 anos 2 2 2 2 2 

F 7 anos 1 1 1 1 1 

F 7a:6meses 1 1 2 2 1 

M 7a:6meses 2 2 2 2 2 

M 7a:6meses 2 1 2 2 1 

F 7a:6meses 2 2 2 1 2 

F 7a:6meses 2 2 2 2 1 
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Operatório 
concreto 

P ~ ~ Início 

--------------------~---------- --------~------------

I 

Conservações quanti 

àades descontínuas 

11 

Conservações quanti 
dades con tÍnuas 

Classificações 

aditivas 

VI 

Classificações 

multiplicativas 

VII 

Inclus'ões 

66,6% 33,3% 0% 

77,7% 22,3% 0% 

55,5% 44,4% 0% 

72 ,2% 27,7% 0% 

77,7% 22,2% 0% 
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Nas primeiras siries, os melhores resultados fo

ram obtidos com o teste sobre classificações aditivas. em

bora, na série "A", apenas 35% das crianças se situassem 

no início do operat8rio concreto e na série "B" apenas 44,4% 

se situassem no mesmo estãgio. 

Constatamos que s5 uma criança da série "A". se 

situava, em todos os testes. no início do operat6rio con

creto e na série "B", duas crianças satisfaziam esta condi 

ção. 

A primeira série "B" caracterizou-se, em todos 

os testes, em condições me lhores do que a série "A". 

Nos dois testes sobre conservações, na série "A" 

80~ a gOl das crianças se situavam no estãgio pré-operat6-

rio. Já a série "B". em relação a estes testes, se concen

travam de 66,6% a 77,7% no pré-operatório. 

Quanto is classificações multiplicativas e inclu 

sões, as séries' "A" e "B", mantiveram, respectivamente,apr~ 

ximadamente, os mesmos índices das conservações (série "A", 

em torno de 80% a 9Q% e série "B", em torno de 72,2% a 77,7%l· 

Concluímos que estas crianças cursariam a primei 

ra série sem os requisitos básicos de desenvolvimento do 

pensamento 16gíco e que possivelmente decorreriam deste fa 

to as dificuldades e des.interesses que vinham sendo apre

sentados na irea de ci~ncias. Não tendo condições de acom

panhar o raciocínio implícito nos conteúdos de ci~ncias, 

apresentados pelo professor, deveriam mani fes tar um proftl!! 

do desinteresse pelas aulas. 
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C R O N O G R A M A 

Organizamos um cronograma com um treinamento ini 

cial para os professores, de três horas diárias, durante 

cinco dias. 

Durante o período escolar atenderíamos os p~ofe~ 

sores, de cada série, durante duas horas semanais. 

Seriam ministradas durante o ano escolar três au 

las semanais, de ciências, em cada série, com uma ·duração 

de Ih:30min cada uma, com exceçao da quarta. s~rie, cuja 

du~ação seria de dua~ horas. 

Poderíamos entrar em sala, durante as aulas de 

ciências, em qualquer uma das turmas, o que faríamos sema-

nalmente. 

PRESSUPOSTOS 

A produção científica é u~ processo que envolve 

um alto grau de criatividade e de racionalidade. Numa teo-

ria positivista, tão comum nas nossas escolas, nenhum des-
\ 

tes dois· aspectos é valori zado. Se o conhecimento nos vem. 

do real, através da observação, se a natureza é um livro 

aberto, onde com a observação tudo pode s.er lido, não há 

necessidade de criatividade para inventar . hip6teses que 

dêem conta do não revelado e a própria racionalidade se re 

duz ã simples sistematização dessa leitura do real. 

Se adotamos outra posturajonde o real não se mos 

tra, mas precisa ser construído, precisaremos de muita in-



106 

ventividade, muita racionalidade, muita ousadia. 

~ preciso uma mente especialmente imaginativa p~ 

ra criar explicações que não podem ser captadas por nossos 

sentidos e algumas vezes difíceis de serem pensadas. 

O conhecimento é um processo social e histórico 

e para produzí-Io os homens mudaram, muitas vezes, sua ma

neira de pensar o mundo. 

Como é possível ao aluno assimilar conhecimentos 

sem ter um pensamento adequado às novas estruturas cogniti 

vas que elas exigem? 

A criança tem sempre explicações mágicas para os 

fenômenos da natureza, próprias do estágio de estruturas 

mentais em que se encontra. Substituir drasticamente estas 

explicações por aquelas, logicamente construídas pela com~ 

nidade científica, é uma violencia, a qual ela responde 

com o desinteresse e com o desprazer. 

Os homens através dos tempos tiveram de adaptar 

suas estruturas mentais, sua visão de mundo, sua ótica pa

ra aceitar as mudanças qualitativas que muitas vezes so

freu o conhecimento. 

Na criança, as mudanças qualitativas de sua vi

sao de mundo e consequentemente de suas explicações para 

os fenômenos fatuais se dão por reequilibraçoes que levam 

a um novo nível de pensamento. Estas equilibraç6es consis

tem de um processo interno de transformações no qual ela é 

o único agente. 

O professor poderá provocar desequilíbrios que 
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conduza a novas Teequilibrações, valorizor o autonomia de 

pensamento da criança e, portanto, respeitar a sua vis50 

de mundo, suas explicações mágicas ou n50 coerentes. C pr~ 

ciso dar â criança o espaço do seu discurso, respeitar o 

tempo de sua criatividade, incentivar o diálogo, o debate, 

a análise, a crítica, a linguagem coerente para ser enten-

dida pelos demais e o aprimoramento de seus argumentos pa-

ra poder defendê-los. 

~ no discurso interativo que a visão de mundo se 

transforma, que as explicações se modificam, se complemen

tam, se sistematizam. ~ aí que o real é explicitado, inter 

pretado, decodificado. 

~ na prática do discurso pleno, livre, desafia

dor e ousado que a criatividade e a racionalidade se exer-

citam. 

A necessidade de explicações traz a necessidade 

de "pensar sobre", de elaborar um raciocínio que seja cla-

ro para o interlocutor. A discussão em grupo é o despertar 

desta necessidade. 

Este "pensar sobre", a verbalização do pensamen-

to de forma objetiva, compreensível por mui tos, a percep

ção de óticas, de pensamentos diversos, a análise, a críti 

ca é o processo de produção do conhecimento e como tal -e 

um processo social, onde está presente o diálogo e o con-

fronto. 

Quando o conhecimento é repetido, sem ser pensado, 

torna-se um desprazer ou se compensa por outras formas de 

prazer que leva â acomodação. O aluno é solicitado a res-
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ponder exclusivamente aquilo que o professor espera dele, 

com isto consegue sua aprovaçao, sente-se amado, satisfei

to por ser bem aceito, e repete a fBrmula na escola e futu 

ramente em outras situações de vida. 

Com isso o aluno justifica a si mesmo o despra

zer da dependência, da falta de autonomia de pensamento e 

repetiri o processo em situações diversas. 

"Precisivamos de uma pedagogia da comunicação 

com a qual pudgss'emos vencer o desamor do antidiâlogo. La

mentavelmente, por uma série de razões. esta postura a 

do antidiilogo - vem sendo a mais comum na América Latina. 

Educação que mata o poder criador não só do educando mas 

também do educador, na medida em que este se transforma em 

alguém que impõe 011, na melhor das hipõteses, num doador 

de 'fôrmulas' e 'comunicados', recebidos passivamente pe

los seus alunos. 

Não cria a.quele que impõe, nem aqueles que rece~ 

bemi ambos se atrofiam e a educação jâ não é educação". 3 

Partimos dos seguintes pressupostos: 

- O diilogo, a livre troca de informações, entre 

as crianças, contribue para desenvolver a independ6ncia de 

pensamento, a livre iniciativa, coer6ncia e coordenação no 

discurs'o, maior reflexao soore as questões discutidas" maior 

acúmulo de informações. Enfim, para desenvolver o raciocí

nio lógico, a criatividadé e autonomia de pensamento, le

vando ° sujeito a ser o agente ativo na produção de conhe

ciJnen tos. 

- O papel do professor é o de manter a dialetici 
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uack no dialogo, é o dc dar énfusc 5s contradjçõcs, dc udr 

rar a rcflexoo e a busca de novas soluções para as ques

tões propostas. 

- O desejo e o prazer devem permear todo o obje

to e todo processo de conhecimento para uma maior economia 

na aprendi zagem. 

- O desenvolvimento do raciocínio lógico e o en

caminhamento ao pensamento formal são o alicerce para todo 

conhecimento. 

- ~ fundamental para a elaboração de conhecimen

tos, por parte do aluno, que sej a respei tada a sua "visão 

de mundo", ainda que mã:gica, e em cima de suas contradi

ções levá~lo ã produção de novos conhecimentos. Caso con

trário, o profess:or estará' impondo conhecimentos 'que não 

se inserem no contexto da "visão de mundo" do aluno e que 

ele decorará (~em assimilação e acomodaçãol de forma alie

nada, isto é, sem comprometer-se com eles e sem poder uti

li zâ ... los. 

- O desenvolvimento da criatividade e da inventi 

vidade são necessários a uma mente aberta ã transformações 

e mudanças e portanto ã produçao de novos conhecimentos. 

- O conhecimento do modo de produção científica 

atual ê fundamental para a transparência de ideli:l:logias que 

perpassam uma sociedade tecnocrática e para a produção de 

novos conhecimentos. 
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c O N T E O DOS 

Decidimos também não apresentar o conteúdo de ma 

neira a abordar diversas frentes, na mesma série, como 
.-
e 

normalmente trabalhado, nas quatro primeiras s€ries. Por 

exemplo, numa mesma s€rie trabalha-se o corpo humano, ani-

mais, vegetais, meio ambiente, sistema solar, etc., de ma

neira que volta-se sempre, nas séries subsequentes"aos mes 

mos conteúdos, o que deveria ser de forma ampliada, em es-

piral, mas em geral não o é. 

Optamos por um mínimo de frentes, ou seja, de di

versificaçoes de conteúdos, em cada série, pelos seguintes 

motivos: 

- Os conteúdos embora ampliados, nas séries sub-

sequen tes [caso o fosseml, tornar-se .... iam repeti ti vos, pois 

durante quatro séries o sujeito volta sempre aos mesmos ob 

jetos> do conhecimento, Não hâ novidade na apresen tação 

dos conteúdos, tornando-se difícil despertar o interesse, 

o des-ejo da descoberta por parte do aluno, 

Alguns desses conteúdos se prestam mais a des-

crições e informações, outros ao raciocínio indutivo e ou-

tros ainda ao raciocínio dedutivo. ~ preciso uma es colha 

adequada ã faixa etária do aluno. 

- Alguns desses ~onteúdos são mais facilmente 

adaptiveis a jogos que oontribuem para o desenvolvimento 

de determinadas estruturas lógicas, próprias de determina

da faixa etária. 

- A abordagem de diferentes fatos e fenômenos fi 

sicos, fragmentados, leva ao consumo alienado de informa-
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maçocs isoladas. n uma relação dcscompromjssadn com a pro-

dução de conhecimentos. Não há chance para o engajamento 

no processo e para uma compreensão futura da produção cien 

tÍfica. Não há aprofundamento, chega-se às conclusões (ou 

melhor o professor chega) sem aprofunaamente na causalida-

de. 

"Isto forma uma consciência bancária. ( .•. ) Edu-

ca-se para arquivar o que se deposita. Mas o curioso & que 

o arquivado & o próprio homem, que perde assim seu poder 

de cria r, se faz menos homem, é uma peça". It 

Na escolha dos conteúdos, para cada s&rie, está

vamos conscientes de que deveríamos sempre privilegiar uma 

maior adequação dos conteúdos ao desenvolvimento das estru-

turas cognitivas deficientes naquela turma e nrocurar esta 
~ -

belecer uma relaçao afetiva entre a criança e o objeto de 

conhecimento. 

Em face dos resultados dos testes das duas pri-

meiras sgries, decidimos, inicialmente: trabalhar o esque

ma corporal visando dar ã criança um conhecimento adequado 

de seu corpo, desenvoltura e independência de movimentos e 

contribuir para o desenvolvimento da psico-motricidade, há 

sica para toda açao educativa. 

Quanto aos conteúdos de ciências, optamos por z~ 

ologia, para trabalhar na l~ série, porque se presta a to

do tipo de classificações dicotômicas e inclusões de clas

ses, próprias dos grupamentos. 

Levamos ainda em conta que existe uma re lação 

afetiva das crianças com os animais que despertaria o dese 
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jo de pesquisá-los e conhecê-los, propiciando um pvoccsso 

mais econômico de desenvolvimento das estruturas cogniti-

vaso 

Para trabalhar as estruturas espácio-temporais 

optamos pelo Sistema Solar, com alguns conceitos sobre ro

tação e translação, por se tratar de fenômenos fáceis de 

serem reproduzidos, em experiências simples, que propiciam 

a descentralização e uma visão não sincrética dos fenôme

nos, quando conjuga dois movimentos (translação e rotação). 

Desenvolve o conceito de causalidade e, ainda que de forma 

muito incipiente, o conceito de modelo em ciências. 

O estudo do céu satisfaz o desejo da criança de 

explicar o universo, os movimentos do Sol e da Terra, e 

exercita o seu. imaginário. 

Na s-egunda série optamos por botânica porque se 

presta a atividades que desenvolvem as estruturas operat6-

rias de classes e relações (relações do vegetal com o meio 

e com os outros seres vivos, como no caso da cadeia alimen 

tar) e ao desenvolvimento da indução l6gica. 

Quanto ao aspecto afetivo exploraríamos a rela

çao das crianças com o cultivo dos vegetais. 

Para as estruturas espácio-temporais, voltamos 

ao estudo do céu, de forma mais ampla, com fases da Lua 

(conjugando a translação e a rotação da Terra com os movi

mentos da Lua}, com o estudo da relação entre a cor e tem

peratura das estrelas. 

O estudo do universo e sempre motivador,pois traz 
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um desafio a imaginnç50 da criança. 

Para a tercerra série, escolhemos conteúdos que 

dão margem ã colocação de hipóteses (possíveis) para a ex

plicação de fenómenos simples, cujas relações causais im

pliquem em deduçôes qualitativas. 

O eixo condutor dos conteúdos desta série, seria 

-a energia - suas manifestações na água, no vento, na ele

tricidade, na luz do Sol, nos combustíveis, etc. 

Este é um tipo de desafio que satisfaz ã criança, 

quando dispõe de um instrumental de pensamento que a faz 

capaz de tentar soluções e quando tem plena liberdade de 

criá-las e discutí~las com seus colegas. 

Nenhuma soluça0 apresentada seria considerada "er 

rada" , mas simplesmente abandonada quando verificada, por 

discussão, dedução ou verificação experimental, sua inade

quação àquele problema. 

As estruturas espácio-temporais seriam trabalha

das atravês dos conceitos de força, espaço, tempo, veloci

dade, sempre em situações de vida adequadas às estruturas 

cognitivas da turma, no pátio ou em laborat5rio. 

Para a quarta série acreditamos que seria o mo

mento de revelar fi criança alguma informação sobre a prod,!! 

çao do conliecimento científico. Optamos por faze-lo a par

tir de uma teoria, do nascimento da Terra. Teorias sobre o 

universo, sobre seres da pré-história, exercem um especial 

fascínio sobre as pessoas, principalmente sobre as crian

ças e contribuem para desenvolver todo um aspecto fantasio 
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so, criativo que, ncr~ditamos. está na bas~ de um pensnmc~ 

to aberto, diversificado e portanto na base da formulação 

de hipóteses. 

Trabalharíamos o conceito de hipótese científica 
-

em oposição ã crenças e suposições, verificação experimen-

tal e verdade relativa. 

A partir do estudo simplificado da evolução dos 

seres vivos, passaríamos ao estudo do corpo humano com a 

localização e funcionamento de seus sistemas. 

Para as estruturas espacio-temporais, desenvolve 

ri amos os concei'tos de força, espaço, tempo, ve loci dade, in! 

ciados na série anterior, procurando conjugar a cinemática 

com conceitos matemáticos prõprios da quarta série. 

T R E r N A M E N T o 

Selecionamos alguns conteúdos de ciencias, privi 

legiando aqueles que possibilitassem dar maior enfase ã me 

todologia, e uma bibliografia contendo livros sobre a teo-

ria de Piaget e sobre os conte~dos de ciencias a serem tra 

balhados. 

Escolhemos para conteúdo da pri.meira aula - a ca 

deia alimentar. 

profes'sor: 

Apresentamos um planejamento tradici\onal onde o 

- expunha o assunto, apresentando cartazes colo
ridos. 
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• formulava perguntas sobre o conteúdo exposto. 

- dava um dever para casa que consistia de uma 

pesqujsa de figuras sobre o assunto. 

o planejamento foi aprovado pelo grupo. Em segui 
-

da passamos a trabalhar os conteúdos de forma diversa. Apoia-

dos num texto provocamos uma discussão onde através de re-

latos de experi&ncias, de informaç6es, de deduç6es chega

mos a um consenso, fechando conceitos próprios dos conteú-

dos trabalhados. Terminamos a aula com atividades que ex-

pIoravam as estruturas cognitivas como classificações adi-

tivas, multiplicativas, inclusões, seriaç6es, etc. 

No final da aula punhamos em discussão o planej~ 

mento tradicional e a aula, como havia decorrido. Discuti-

mos o tipo de atividades, mostrando sua importância no de-

senvolvimento das estruturas de pensamento. Discutimos a 

importância do diálogo, da participação, comprometimento 

com o conteúdo, o que resultaria num envolvimento afetivo 

e, portanto, energético na aprendizagem, logo numa econo-

mia de tempo. 

Discutimos também a importância de desenvolver a 

criatividade, a autonomia, a ousadia na criança, de sempre 

que poss'ível s'uósti tuir figuras por desenhos. de incenti -

vi-la i expressão livre no desenho ou na escrita. 

Com esta estratégia trabalhamos, durante o trei-

namento, conteúdos básicos de ci~ncias paralelamente com a 

metodologia, apoiados sempre na bibliografia apresentada 

inicialmente. O professor era sempre solicitado a produzir 

atividades adequadas i metodologia. 
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PRIMEIRA SrRIE 

o conhecimento do corpo compreende a imagem do 

co~po, o e~quema co~po~al e o conceito do co~po. 

Partimos do e~quema co~po~al pois atrav~s dele a 

criança adquire a imagem do corpo, o controle de movimen

tos independentes, dos diferentes músculos e das diferen

tes partes do corpo, e a identificaçio das diversas sensa-

ções, em relação ao mundo exterior. 

o desenvolvimento do esquema corporal 
.... 
e básico 

para o desenvolvimento das primeiras relações lógicas, fa-

vorecendo a aprendizagem escolar e o desenvolvimento de to 

dos os aspectos da personalidade. 

o conceito do co~po ê o conhecimento intelectual 

do próprio corpo e desenvolver-se-ã nas séries posteriores. 

Este trabalho foi realizado de maneira que ao d~ 

senvolver a imagem do co~po, a criança o fizesse comparan-

do seu corpo com o dos colegas. Era sempre solicitada, em 

atividades no pátio ou em sala de aula, a olhar, apalpar, 

sentir, ouvir o corpo do colega. A escutar-lhe o coraçao, 

o pulso, a respiração, a observá-lo, a descrev~.lo, dese-

nhá-Io e a reconhecê-lo de olhos vendados. 

Só depois de realizadas estas atividades e de-

pois de ouvir vários relatos, e ver virios desenhos a res-

peito de seu próprio corpo era solicitada a desenhá-lo. 

Nosso objetivo era levar a criança a se reconhe

cer na visão do outro, a se descentrar e identificar dife-

renças e semelhanças entre ela e os colegas. 
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Dessa forma, várias atividades foram propostas: 

de equilíbrio, lateralidade, independência de movimentos, 

controle de movimentos no equilíbrio dinâmico, controle da 

respiração, da percepção, etc. 

A criança era sempre solicitada a observar, des-

crever e desenhar o colega, bem como tentar descrever as 

suas sensaçoes em situação de experiências tácteis ou gus-

tativas. Posteriormente era solicitada a relatar as pró-

prias sensações e a descrever seus movimentos~ 

A descrição de movimentos e sensaçoes visava uma 

tomada de consciência do corpo e de suas possibilidades. 

Mais tarde passamos ao desenho do próprio corpo 

e i montagem de bonecos. 

Começamos a introduzir atividades classificató

rias (aditivas e depois multiplicativas} de início concre-

tamente usando atributos das crianças como cor dos olhos, 

dos cabelos, da roupa, uso de sapato ou tênis, etc. Mais 

tarde as classificações passaram a atividades escritas. 

P. partir de um passeio ao zoológico, de pequenos 

animais que as crianças traziam para a sala de aula, do r~ 

lato de experiências, de informações fornecidas por fami -

liares, televisão, filmes, etc., começamos a levantar que~ 

tões sobre: a maneira como vivem os diferentes animais, co 

mo se alimentam, como se locomovem, como é o seu corpo, co 

mo nascem. Sempre a nível de discussão em sala, onde todas 

as informações eram aceitas pelo professor, mas muitas ve

zes não aceitas e discutidas pelo grupo. Em caso de dúvida , 
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todos deveriam pesquisar e tentar obter informações, Ãs v~ 

zes o professor contribufa com alguma informação, mas pri~ 

cipalmente com levantamento de problemas e dúvidas. 

Paralelamente as crianças eram solicitadas a se

parar figuras de animais, em diferentes conjuntos, e no

meá~los, livremente. Assim surgiram classificações do ti

po: voa/não voa; tem pelo/tem pena; tem quatro patas / tem 

duas patas, etc. 

Certo dia, quando o assunto era as aves, o pro

fessor perguntou: 

- Todoh os animais que voam são aves? 

Ouve um silêncio e percebia-se claramente que as 

crianças refletiam sobre a pergunta, procurando algum ani

mal que voasse e nio fosse ave. Por fim urna criança falou: 

- Tem. O elefante. 

Ninguém riu, nem mesmo o professor que 

logo a indistinção entre o real e o imaginário. O 

sor perguntou, naturalmente: 

Você viu aonde, elefante voando? 

O Jumoo - um pouco indecisa, 

percebeu 

profes-

Ah., sim, no desenho, mas não de verdade. 

A busca continuava quando outra criança mencio

nou a palavra anjo. O professor não questionou a não reali 

dade da resposta, mas sim sua não adequação ã pergunta pe

lo aspecto l6gico: 

- Mas a pergunta e qual o animal que voa e não é 

ave. 
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Ninguém achou n resposta nbsurdn, nem mesmo o pr.Q 

fessor. Mais tarde, uma criança falou, com grunde alegria 

pela descoberta, mosca. As demais contagiadas pela alegria 

começaram a nomear vários invertebrados que voavam. O pro

fessor aproveitou para pedir que levantassem todas as dife 

renças entre as aves e os outros animais que voavam. Assim 

surgiu a primeira classificação científica: vertebrados e 

invertebrados. 

Posteriormente a classificação dos vertebrados 

foi se tornando clara a parti r da reprodução, da respi ra

ção, da locomoção, etc. 

Os novos conceitos eram introduzidos através de 

pequenas histórias "mágicas" sobre animais, como os textos 

seguintes. 

Termos com ovíparos, vivíparos, carnívoros, her

bívoros, etc., eram falados normalmente pelo professor de

pois que apareciam nas histórias. Nunca eram cobrados do 

aluno, embora verificássemos que sentiam prazer em repetí

los. Posteriormente estas palavras apareciam em jogos de 

classificações (aditivas e multiplicativasl, inclusões combi 

natórias e outros jogos lógicos. 
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Quem tem medo de. Gavião? 

o filhote de onça acabou de mamar e perguntou a 
~ 

sua mae: 

Como é que a gaivota mama? 

Gaivota não mama - disse a mamae onça só os mamí fe-

ros mamam. 

Então eu sou mamífero? 

Todo animal que não nasce de ovos, ji sai prontinho da 

barriga da mãe e mama quando pequeno, é mamífero. 

E os que nascem de ovos, são o quê? Perguntou 
nha. 

a onci-

São ovíparos. Alguns ovíparos são aves como a gaivota, a 

arara, o gavião e outros. 00 Outros nao são aves como al

guns peixes, o sapo, a tartaruga. 

Ovíparos? Que nome esquisito: 
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Estes nomes os homens inventam para estudar melhor os 

anlmals. Nôs os tigres somos mamíferos e carnívoros. 

Todos os mamíferos sao carnívoros? 

Não. Aqueles que quando crescem só se alimentam de carne, 

como nós, os leões, os leopardos, as hienas, sao carnÍvo 

ros. 

I o elefante que não come carne, ê o quê? 

o elefante. a girafa, o cavalo, são herbívoros porque só 

comem vegetais. 

Herbívoros? Cada nome que os homens inventam: E as aves 
são todas herbívorOs? 

Que ~ istó: Ji disse ~ara voc~ tornar cuidado corno ga

vião e a águia. São aves, mas comem carne. Mas a maioria 

das aves se alimenta de vegetais, corno a arara, o tuca

no, os ~assarinhos. 

Vou dizer ã gaivota que ela é um animal ovíparo e carní

voro, ela come peixe. 

Pode ir, mas não vá dizer isto ao gavião. 

. . . 

Joaquim pôs suas botas para passear na mata. Sua 

mãe o avisou que lá havia cobras venenosas. 

No meio da mata. encontrou uma cobra deitada ao 

sol. Parou bem longe e perguntou: 

Você é venenosa? 

Eu não - disse a cobra espreguiçando-se. 

O que você está fazendo aí? Tomando sol? 

Claro, o meu sangue nao é quente corno o seu. Hoje é um 

dia muito frio, se ficar embaixo das folhas vou gelar. 

Então o seu sangue é como o dos peixes, fica frio ou 

quente conforme o ambiente? 
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E isto aí - disse a cobra e arrastou-se em direção ao 

sol. 

Joaquim viu a cobra arrastar-se e perguntou: 

Vocês não tém patas? 

Não, usamos as costelas para nos arrastar, por isto so

mos chamados répteis. 

Mas o jacaré, o crocodilo, a tartaruga e o lagarto tam

bém são chamados répteis e tém patas. 

Coitados: - disse a cobra com desdém - tém patas tão cur 

tas que parecem arrastar-se. Réptil quer dizer rastejar. 

E como vocés nascem? 

Os répteis em geral nascem de ovos. Nós as cobras pode

mos nascer de ovos ou não. 

Posso chegar mais perto? Você nao é venenosa mesmo? 

Basta olhar meus dentes. Os dentes de cobras venenosas 

têm canai s por onde es co rre o veneno quando mordem alguém. 

Joaquim chegou perto da cobra para olhá-la bem. 

Que cor bonita vocé tem: Como sua pele é bonita: 

Isto é porque quando nossa pele fica velha, nós trocamos 

de pele. Saímos de dentro dela e esperamos nascer outra. 

E deixam a pele por aí? Vou ver se encontro alguma. 

Procure que encontrará - disse a cobra - boa tarde: Vou 

dormir ao sol mais um pouco. 
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Por que vocês nio morrem afogados? Perguntou Joaquim de

pois de mergulhar e ver um cardume de peixinhos. 

N6s nio respiramos por pulmões como você~ e outros ani

mais que você conhece - respondeu um dos peixinhos. 

Vocês nio respiram? 

Claro que respiramos, senao morreríamos. A nossa respir~ 

çio é branquial - disse outro peixinho. 

Branquial? O que é isto? 

De cada lado da cabeça temas brânquias, também chamadas 

guelras. Elas parecem escamas enormes. A água entra pela 

boca e sai pelas guelras. Como existe ar na igua, apro

veitamos este ar para respirar. 



124 

Deixe ver suas branquias - disse Joaquim, e tentou pegar 

um peixinho que fugiu rapidamente. 

Como vocês são frios: 

E porque a água está fria. Nossa temperatura muda com a 

temperatura dágua. 

Eu não fico frio quando entro na água. 

Por isto vocês dizem que têm sangue quente. Sua temper! 

tura não muda quando faz frio ou calor - disse o último 

peixinho que se afastava com o cardume. 

brânquias 

entrada 
de água 

saída de .. 
agua 

- Por que dizemos que os peixes são vertebrados? 

uma 
brânquia 
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A T 1 V I D,A D E S 

- Alguns animais do quadro abaixo marcaram um encontro nos 

quadrinhos numerados. 

onça cavalo papagaio sapo jacaré pintada 
. 

gaivota I 

coelho 2 

jabuti 3 

.. 
4 egua 

girafa 5 

- Agora diga quem encontrou quem em cada quadro numerado. 

1. 

2. 

3. 

4. 
5. 

- Qual o número que marca o encontro de um mamífero COJll 

uma ave? 

coelho baleia bem .... te .... vi arara cachorro 

beija-flor 

leão 

elefante 

golfinho 

tubarão 

- Pinte de amarelo o lugar onde o golfinho encontra a arara. 

- Pinte de vermelho o lugar onde o elefante encontra o bem-
- te-vi. 
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- Pinte de vermelho os quadrinhos onde um mamífero encon

tra uma ave. 

baleia sapo bem ... te-vi arara cachorro 

--
sardinha 

-

papagaio 

boi 

morcego 

beij a-flor 

- O dono do circo tem 1 leão, 1 elefante, 1 onça e 1 cava

lo. Ele quer mostrar ao público só 2 animais de cada vez. 

leão 

elefante 

onça 

cavalo 

- Carlos foi passar as- férias no sítio e lá ele fe z uma co 

leção de lQ borholetas, 2 abelhas e 1 minhoca. 

Carlos tem mais liorDoletas ou invertebrados7 

- No outro dia ele pescou 2 lambaris para sua coleção. 

Agora sua coleção tem mais vertebrados ou invertebrados? 

- Carlos ficou com pena dos lambaris e tornou a cOlocá-los 
no rio. 

Dê um nome ao conjunto dos animais que restaram na cole
ção. 



- Outro dia Carlos perdeu a minhoca; que outro nome 
daria agora ã sua coleção? _ 

- Complete as frases com ou ou e: 
- As aves são carnívoros herbÍvores? 
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,. 
voce 

Os mamíferos respiram pelos pulmões ____ têm san~ queg 

te. 

- Os animais que voam podem ser vertebrados ____ inverte 

brados? 

- O morcego é mamífero voa. 

- Um animal onívoro é herbívoro carnívoro? 

- Os mamíferos vivem na terra .- ? na agua. 

- Em cada espaço escreva o nome de um animal que combine 

com a linha e com a coluna. 

vertebrados invertebrados 

vivem na água 

vi'em na terra 

- Complete as frases abaixo com todos ou al~uns: 

a) vertebrados sao mamíferos. 

b) mamíferos ... herbívoros. sao 

c) mamíferos são vertebrados. 

d) invertebrados voam. 

el animais vivem na .- ... vertebrados. que água sao 
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Quatro amiguinhos moravam na mesma rua. Cada um 

tinha um animal de estimação. 

Quem morava na primeira casa comprava muita ce

noura para seu animal de estimação. 

O morador da ultima casa tinha um animal que go~ 

tava de caçar ratos. 

Rita era vizinha do dono do coelho. 

O cão era vizinho do gato. 

Quem tinha um papagaio? 

A dona do gato era Mônica. 

Joaquim sempre comprava muita cenoura na feira. 

Qual era a casa de Roberto? 

- Desenhe as 4 casas e escreva em cada uma o nome do dono 

e de seu animal de estimação. 
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Arrume os animais abaixo nos 4 quadrinhos: 

abelha - minhoca - periquito - gato - mosca - joio-de
barro ... coelho. 

tê um nome a cada linha e a cada coluna. 

r·--·------------------~------------------__, 

No quadrado em branco escreva o nome de um animal que 
combine com as duas ruas. De um nome a cada rua. 

cavalo 

gato 

coelho 

papagaio /bem-te-vi I pomba 

- Quem sou? 
- Não tenho o corpo coberto de penas. 

Não vivo na água. 
- Não sou carnívoro. 
- Meus' filhotes levam 2 anos para nascer. 

I 

Tenho dentes e orelhas maiores do que todos os animais. 

Agora invente uma charada para seus colegas descobrirem 
o animal que voce pensou. 
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~~ A FESTA DA PRIMAVERA ~ ~~ 

A onça deu uma festa para comemorar a entrada da pri-

mavera. Ela queria dois pares de animais para receber os 

convidados. Para isto escolheu: 

- O leão 

- o tigre 

- A zeora 

- A girafa 

Na bora de acertar os pares. esses animais brigaram, 
. ,.. 

sabia ficaria. nlnguêm com quem 

Forme tocos os pares que voce puder com os quatro ani 

mais: 

- Quantos pares voc~ formou? 

- Que pares você escolheria para receber os convidados1 
Por quê? 

- Sublinhe os pares formados por um herbívoro e um 
~ carnlvoro: 
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- Pinte de vermelho o face do Terro onde for dia. 

Na figura acima desenhe o satélite da Terra e escreva 

seu nome. 

Numere a segunda coluna de acordo com a primei ra. 

(1) rotação da Terra ( ) 24 horas (um dia e uma 
noite 

(2) tem luz 
~ . 

( 1 1 proprla ano 

( 3) translação da Terra ( ) responsável pela for-
mação do dia e d.a noi 
te 

(4 ) duração de uma translação L ) es tre las 

(S) duração de uma rotaçao ( 1 a Terra gira ao redor 
do Sol. 

- Ponha um x no quadradinho certo 

Planetas Es trelas Satêlites 

Tem luz própria 

Não tem luz própria 

- JÚpi ter - Plutão - Mercúrio - Urano - Vênus 

- Qual destes planetas fica mais pr6ximo da Terra? 

- A Lua gira ao redor da Terra e a Terra gira ao redor do 

Sol. 
Mostre isto com um desenho. 

Olhe bem o seu desenho e responda: Sera que a Lua também 
gira ao redor do Sol? 
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Estas atividades _propiciavam 'lO desenvolvimento 

das estruturas de pensa_mento e eram prazC:T0s:1S ao aluno. 

Foi sempre incentivada a livre troca de informa

ções entre as crianças, sem a censura do imaginário, do f~ 

nomenismo, do finalismo que aprecia sempre no diálogo das 

crianças. 'De início o relato de experiências como o nasci-

mento de animais, criação de peixes, pesca, etc., resumia-

se a um simples relato com lacunas e algumas contradições. 

Aos poucos passou a ser realmente uma troca de informações. 

As explicações para os fatos e fenômenos, para as 

situações problemáticas ou contradições que surgiam a pri~ 

cípio eram precipitadas finalistas e fenomenistas e muitas 

vezes com contradições lógicas não percebidas. 

No segundo semestre verificamos que já não havia 

uma precipitação nas respostas, mas sim um certo recolhi-

mento um pensar "soore". As respostas eram formuladas de 

forma mais elaborada emóora ainda, muitas vezes, de forma 

finalista e fenomenista e com contradições l6gicas. 

Nossa atitude foi desde o início de incentivar 

as dúvidas, com isto queríamos levar o sujeito a uma inde-

pendência de pensamento. Queríamos cortar, desde o . .. . 
lnl C10, 

aquele laço afetivo que o aluno mantém com o professor, re~ 

pondendo "aquilo que o professor desej a que ele responda". 

Por isto valorizávamos todas as explicações, todas as res-

postas indistintamente. colocando sempre novas perguntas, 

de forma que a criança percebesse que estávamos realmente 

interessados nas suas conclusões e que elas fossem cada vez 

mais coerentes e precisas. Nossa relação afetiva com a cri 
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ança se apoiava pois, numa total independência de pensame~ 

to, 

Ao prazer do uso livre do seu pensamento se jun-

tava o prazer dos jogos, da descoberta. Estes desejos rea-
-

lizados contrihuiam para maior economia no processo de 

aprendi zagem,_ 

"Precisamente porque, sendo o diálogo uma rela

ção eu~tu, é necessariamente uma relação de dois sujeitos. 

Toda vez que se converte o "tu" desta relação em mero obj~ 

to ter-se-á pervertido e já não se estará educando, mas de 

formando". 5 

Aos poucos as crianças foram dominando as classi 

ficações aditivas, em árvore genealógica e as multiplicati 

vas, com critérios j á fornecidos, Quando fornecíamos os ele 

mentos, mas não os critérios de classificaçã~ surgiam mai~ 

res dificuldades que conduziam a criança ã reflexão, nunca 

ao desinteresse, 

Quanto ã inclusão, de início trabalhamos com si-

tuaç5es concretas, muito particulares. Mais tarde passamos 

a traóalhar com sítuaç5es genéricas; ",. ,mamíferos sao ver 

teórados·; ••• ve rteb rados são mamí fe ros ", que deveria ser com-

pletado com ~odo~ ou algun~. Isto quando já dominavam os 

conceitos envolvidos. A criança deveria refletir sobre um 

universo muito amplo, sem o auxílio do concreto. 

As contradiç5es iniciais e o dehate entre as cri 

anças, levaram-nas a perceóer que o jogo consistia da bus

ca da negação da afirmação "todos" e que bastaria que um 
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único elemento não satisfizesse uma das condições para que 

isto acontecesse. 

Havia um jogo, que contdbuiria para o desenvolvi 

mento das estruturas lógicas e portanto para uma maior coor 

denação e equilÍlirio do pensamento, era sempre solicitado 

pelas crianças, Consistia do seguinte: 

Uma criança escolhia o nome de um animal"mas nao 

o mencionava aos demais, A turma faria perguntas sobre es-

te animal desconhecido por eles. As perguntas seriam res-

pondidas apenas afirmativa ou negativamente. 

o professor escrevia as perguntas e respostas no 

quadro. De início havia muitas contradições nas perguntas. 

Por exemplo: se uma criança perguntasse ~ E mamífero? - e 

a resposta fosse afirmativa não haveria mais lógica em pe! 

guntar se era ovíparo. Isto acontecia muito no início. 

A incompatibilidade entre as perguntas começou a 

ser discutida entre as crianças. Mais tarde raramente isto 

acontecia. 

Aos poucos as crianças foram percebendo que era 

preciso partir de perguntas mais genéricas, como vertebra-

do/invertebrado. para depois i r fechando com perguntas mais 

específicas, como carnívoro/herbívoro. 

Nas a tivi dades sobre combina tóri a, de início 
... 

so 

conseguiam formar poucos pares, embora demonstrassem gran

de interesse. Aos poucos o nÚmero de pares obtidos foi au

mentando. Muitos conseguiram'formar todos os pares possí-

veis. 
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o que nos surpreendeu foi o desembaraço na prod~ 

ção de textos, Solicitávamos da criança "histórias" sobre 

situações como: "Invente uma história para contar como na~ 

cem as mosquinhas da banana" ou "Invente uma história para 

explicar porque existe o dia e a noite", situações que de

pois de discutida amplamente no grupo partíamos para uma 

atividade concreta, uma pesquisa sobre o nascimento das 

drosófilas ou uma representação da formação no dia e da 

noi te, etc. 

De início os textos eram mui to curtos, apenas uma 

frase, muitas vezes. 

A partir de discussões, relatos de experi~ncias, 

de informações, de representações plásticas, etc., começa

ram a se aventurar em suposições mais elaboradas (embora 

ainda finalistas e fenomenistas e muitas vezes totalmente 

fantasiosas}. O fato ª que a autonomia de pensamento come

çava a se manifestar trazendo prazer e alegria is criança~ 

Já não esperavam pela opiniao ou pela aprovação do profes

sor, mas refletiam e expressavam livremente sua opinião. 

Na liusca de conhecimentos o professor passou a 

fazer parte do grupo, trazendo livros, ilustrações, rela

tando experiências, mas principalmente levantando contradi 

çoes. 

Ao terminar a primeira série verificamos: 

- ~m discurso mais espontâneo e coerente que, em 

geral, se apoiava em reflexões. 

- As contradições conduziam, em geral, â discus

são e ã reflexão. 
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- As cxplicaç6es eram ainda, em parte, finalis

tas e fenomenistas mas com urna maior coerência interna. 

-- liavi a urna grande independênci a na produção de 

conhecimentos. 

Apôs os resul tados satisfatórios obtidos com a 

aplicação dos pos-testes I e II (vide páginas seguintes),r~ 

ferentes, respectivamente, às conservaç6es de quantidades 

descontínuas e da massa, resolvemos aplicar os testes 111 

e IV, sobre conservação de peso e volume respectivamente. 

Estes testes deixaram de ser aplicados nos pré-testes em 

vista dos resultados ohtidos nos testes I e 11 que situa

vam a maioria da clientela no estágio pré-operatório. 

Os resultados dos pós-testes mostraram um avan

ço, das duas turmas, no desenvolvimento do pensamento lóg! 

co. As duas turmas demonstraram um relativo domínio das o~ 

raçoes concretas, pois apenas no teste sobre conservaçao 

do volume algumas crianças C30 % na série "A" e 38,8 % na s~ 

rie "B"} se conservavam no pré ... operacional. Isto ê justif! 

cável, pois o domínio desta conservação ocorre, em geral, 

entre 8 e 9 anos. 
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SEXO I ! IDADE I I~_~I V VI F 
F 7 anos 3 2 2 1 3 2 2 

F 7 anos 3 2 2 1 3 3 2 

F 7 anos 3 2 2 1 3 2 2 

M 7a:6m 3 2 2 1 3 3 3 

M 7a:6m .3 3 3 2 3 3 3 

F 7a:6m 3 2 2 1 3 2 2 

M 7a:6m 3 2 2 2 3 3 3 

M 7a:6m .3 3 3 2 3 3 2 

F 8 anos .:5 .3 3 3 3 3 2 

F 8 anos .3 2 2 2 3 3 3 

1-1 8 anos 3 3 2 2 3 3 3 

M 8 anos 3 2 2 2 3 2 2 

M 8 anos .:5 3 3 3 3 3 3 

F 8 anos .3 3 3 3 3 3 3 

F 8 anos 3 2 2 1 3 3 3 

F 8 anos .:5 3 3 2 3 3 3 

F 8 anos 3 3 3 3 3 3 3 

M 8a~6.m .3 3 2 2 3 3 3 

M 8a:6.m 3 3 3 3 3 3 3 

F 8a:6m 3 3 3 3 3 3 3 
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Pré- lnÍcio Operatório 
operatório opératório concreto 

Testes concrE:to 

Conservações qua ntl 

dades descontínuas 0% 0.\ loot 

----~ 

Conservação da 
massa 0% 45% 55% 

Conservação do peso 0% 55% 45% 

Conservação do 

Volume 30 % 40% 30% 

Classificações 

Adi ti vas 0% 0% 100% 

Classificações 

multiplicativas 0% 15% 85% 

Inclusões 0% 35% 65% 



TLSULTADOS DOS POS-TESTES APLICADOS EM CRIANÇAS 
QUE CONCLUlRA~; A 1 ~ S~RI E "B" 

T E S T E S 

-~, I SEXO I IDADE I I I I lI! IV V VI 

1 M 7 anos 3 2 2 1 3 2 

2 M 7 anos 3 2 2 1 3 2 

3 F 7 anos 3 3 3 2 3 3 

4 F 7 anos 3 3 3 2 3 3 

5 F 7a:6m 3 2 2 1 3 3 

6 F 7a:6m 3 3 2 2 3 3 

7 F 8 anos 3 2 2 1 3 3 

8 F 8 anos 3 2 2 ., 3 3 oi. 

9 F fi anos 3 3 3 3 3 3 

lU M 8 anos 3 3 3 3 3 3 

11 M 8 anos 3 3 3 2 3 3 

12 M 8 anos 3 3 3 3 3 3 

13 F 8 anos 3 2 2 1 3 3 

14 F 8a:6m 3 2 2 1 3 3 

15 M 8a:6m 3 3 3 3 3 3 

16 1>1 8a:6m 3 3 3 3 3 3 

17 F 8a:6m 3 3 3 3 3 3 

18 F 8a:6m 3 3 3 3 3 3 
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~-------.---------------------~--.--~-----------~----

Início 1 ... operatório operato~lo 
Testes 

pré
operatório conc~eto concre o 

------------------~~------------~----------

Conservações quanti 
dados dCSCOl)tínua~ 

Conservação da 

massa 

Conservação do 

peso 

Conservação do 

volume 

Classi ficações' 

Aditivas 

Class i fi cações 

multiplicativas 

Inclusões 

0% lOO~ 

0% 38,8% 61,2% 

0% 44,5% 55,5% 

38,8% 22,3% 38,8% 

0% 0% 100% 

0% 11,2% 88,8% 

0% 27,8% 72 ,2% 
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SEGUNVA SERlf 

Dando continuidade aos conteúdos da primeira sé

rie organizamos a segunda em torno dos vegetais. Partimos 

da cadeia alimentar. 

A partir de uma história passada num sítio, cujo 

relato incluía uma cadeia alimentar completa, çom insetos, 

sapos, cobras, gaviões, lembrando as classificações da pri 

meira série, pedimos que separassem os animais de acordo 

com o critério herbívoro/carnívoro. Em seguida pedimos que 

desenhassem os animais em ordem, de acordo com a 

"quem come o quê". 

Depois de alguns tateios e discussões, 

regra 

algumas 

crianças conseguiram êxito na tarefa e foram seguidas pe

los demais. 

Deixamos que. descobrissem o vegetal como 

sempre o primeiro anel da cadeia alimentar. Mais 

sendo 

tarde 

identificaram o vegetal como "produtor" de seu alimento, já 

que não usava outro ser vivo na sua alimentação. Introdu

zimos os concei tos de "produtor" e "consumidor". 

Aproveitamos para trabalhar a transitividade da 

relação entre os seres vivos, em termos de dependência. Se 

carnívoro depende de outro animal, se herbívoro depende dos 

vegetais, logo todo animal depende dos vegetais. 

Virios jogos sobre cadeia alimentar foram reali 

zados como dominó, bingo, montagem de cadeias com desenhos. 

Uma vez identificada a importância dos vegetais 

na cadeia alimentar, iniciamos o estudo dos vegetais, a pa! 
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tir da seguinte combinatória: 

Alice foi com quatro amigos ao parque apanhar par
tes de plantas no chão, para montar um mural com um vege

tal completo. 

Joana foi a primeira a chegar ao parque. 
- Quem tem 8 anos colheu a parte que fixa o ~egetal ao 

solo • 
... Luiz encontrou uma linda flor. 

-

... Bete não encontrou nenhum fruto. 

- Rodrigo faz 8 anos no próximo mês. 

- Quem encontrou a flor tem 7 anos. 
Alice festejou ontem seu 79 aniversário • 

... O primeiro a chegar ao parque encontrou um 
caule. 

- Bete tem 8 anos. 

grande 

Quem festeja aniversário no próximo mês colheu as fo 
lhas. 

- O que colheu Alice? 

- Quem tem 6 anos? 

Escreva em cada parte da árvore o nome e a idade 
de quem a colheu. 

6 
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A seguir foi realizada, num parque, uma coleta 
-

das diferentes partes de um vegetal completo e montado um 

painel em sala. 

As diferentes parte do vegetal foram estudadas 

sucessivamente. 

Para a germinação cada criança deveria ter um p~ 

queno pote onde punha sementes sobre algodão molhado (fei-

jão, arroz, alpiste, girassol, milho) procuramos diversifl 

car para que a criança pudesse observar as diferenças en

tre uma planta monocotiled8nea e uma dicotiled8nea. fui rea 

lizado um registro de dois em dois dias e assim puderam o~ 

servar o crescimento e as diferenças entre os dois tipos 

de vegetais. Os nemes corretos eram usados pelo professor, 

mas nunca cobrados dos alunos. Foram realizados jogos onde 

estes nomes apareciam constantemente. 

Certo dia surgiram as quest6es: Para que servem 

os cotilêdones7 Será que têm alguma utilidade para a plag 

ta7 Como verificar isto? Alguªm sugeriu que fossem corta

dos para ver o que aconteceria. Aceita a idéia,ninguém pe~ 

mitiu que fosse realizada na sua planta, o que foi feito 

com a planta do professor. Concluiu-se que os cotilédones 

eram neces'sâri05 pal'a a alimentação da planta nos primei-

ros dias de vida. 

Fez'··se uma pequena horta com informaç6es de faml 

liares, de livros, de empregados da escola, etc. Foram es

calados grupos com diferentes tarefas para a manutenção da 

horta. Ao final de alguns meses preparamos uma salada com 

seu produto. 
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Certo dia uma criança, que fora cumprir sua tare

fa na horta entrou correndo na sala e, ainda emocionada, 

contou que nascera uma vagem no pé de feijão e completou: 

- Quando eu vi, meu coração bateu tão forte: 

Partindo de "suposições" (possíveis/hipóteses) dos 

alunos foram discutidas e realizadas experiências_ sobre as 

funções da raiz, do caule, a respiração, a transpiração e o 

fototropismo. Cada experiência era sempre realizada indivi

dualmente para verificar se as suposições eram verdadeiras 

ou falsas. 

lncialmente solicitávamos que escrevessem textos 

colocando suas "suposições", com explicações. Havia liberda 

de total para estas "suposições". Mais tarde fechávamos o 

assunto com um texto adequado às conclusões. 

Trabalhávamos a criatividade (colocação de hipót~ 

ses) e o raciocínio indutivo, já usando experiências como 

verificação das suposições. 

Para a transpiração, respiração e fototropismo, 

organizamos um texto em que o processo de produção científi 

ca era introduzido de forma incipiente. 

Paralelamente várias atividades sobre classifica

ção, inclusão e combinatória eram realizadas. Havia também 

a produção de textos dos alunos, como: "Conte uma história 

para explicar como nascem as plantas que ninguém plantou"; 

"Conte a história de uma abelha que polinizou uma rosa"; 

"Pergunte a sua mãe onde você estava antes de nascer. como 

se alimentava, quais as posições que você ficava. Abra uma 
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semente que começou a germinar, descreva o que sua mae lhe 

contou e compare com a germinação da semente". 

Dada a complexidade dos conceitos sobre fotossÍn-

tese e a confusão que alunos e professores faziam entre fo

tossÍntese e respiração, julgamos melhor produzir uma pequ~ 

na história fantasiosa onde os conceitos eram apresentados 

de forma simples. 

ALICE E AS ÃRVORES 

Alice foi passear no campo e ficou muito curiosa 

em saber por que havia tanto verde. Passou em frente a uma 
... 

enorme arvore e perguntou: 

Por que todas vocês sao verdes? 

Porque toda clorofila é verde, disse a árvore. 

Você já ouviu falar em clorofila? Clorofila é uma substân

cia que nós possuímos. Sem ela você não teria o que comer. 

Mas eu não como ..• cloro ••• como é mesmo? 

Você não come batata, cenoura, aipim, banana? 

Como. 

Se não existisse a clorofila não existiria bata 

ta, cenoura, aipim, banana e outros vegetais que voce e os 

.animais comem. 

Não estou entendendo nada, disse Alice. 

Você já viu alguma planta procurando alimento 

por aí? 

Não. 

Como você pensa que nós vivemos? 

De água, disse Alice. 
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- Você acha que eu In fjcar uessa éJ1tllru, assim cheia 

de folhas só com água? 

Então o que come? 

Nós temos pequenas fábricas nas nossas folhas 

que produzem nosso alimento. 

Como fábrica de doces? 

E. 

Que mentira: Uma fábri cu de doces precisa de aç~ 

car, de chocolate, de lei te. 

E nós precisamos de ... sais minerais - agua e que os 
pelinhos das ... tiram da terra sobe pe 10 caule até raIzes e as 

folhas; precisamos de gás carbônico que existe no ar; precl 

samos de clorofila, este verde que nós temos. Juntamos tudo 

e fazemos o nosso alimento e o seu também. 

Juntam tudo como? Vocês não têm máquina nem 'ele 

tricidade. 

Ah: Mas nós temos a luz do sol que é a mesma 

coisa. Por isto a gente não precisa de energia elétrica. As 

nossas fábricas fazem a FOTOSsfNTESE (Foto - quer dizer luz; 

SZnte~e - quer dizer junta~). 

- Então nao seja tão pretenciosa, disse Alice. A 

clorofila sozinha não ia fazer nada. 

- Mas também se não fôssemos nós, vocês nao teriam 

fábrica de doces. Somos n6s que fazemos o açúcar. Não te

riam batata frita. Nós fazemos a batata. 

Esta bem. Então muito obrigada eu gosto muito 

de doce e de batata frita. 

E tem mais, as nossas fábricas em vez de suja-' 
rem como as de vocês, elas limpam o ar. 

Alice estava muito curiosa e perguntou: 

Deixa ver uma dessas fábricas? 

Isto é segredo. Há muitas, muitas coisas neste 
mundo que os seus olhos não podem ver. 
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Ah. cu sabio que eTtl mentirn ~uu: 

Que 6 isso menina: Voc~ 55 acredita nnquilo que 

você v~? ]: a sua cabeçn, parn que serve? Você não pode ima

ginnr corno 6 urna folha por dentro? 

Posso. Mas eu queria ver de verdade. 

Foi por isto que os homens inventaram o micros

c5pio. Pergunte a sua professora como ela faz para ver urna 

folha por dentro. Eu não sei, eu sou árvore. Depois faça um 

desenho bem bonito do que você viu e me mostre. Quero ver 

como é que as ~essoas me vêem por dentro. 

gás carbônico 

OXigêniO~ 

gás carbôni co 

agua + sais minerais 

I 

~xigêniO 

\ \ 

oxigênio 

~ 
'\ 

Descreva o que está ocorrendo na figura acima: 
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ALICE FAZ EXPERIENCIAS COM AS PLANTAS 

Alice gastou o dinheiro de sua mesada comprando 

uma lupa. Assim que chegou em casa foi correndo para a sua 

plantinha. Começou a examiná-la toda com a lupa. Virou su~ 

folhas de todas as maneiras para vê-las melhor. 

Num certo momento a plantinha gemeu: 

- Ai Alice, o que voce quer saber que me olha tan 

to através deste vidro grosso? 

- Isto é uma lente de aumento, sua boba. Quero s~ 

ber por onde você respira e transpira. Eu soube que faz tu 

to isto, assim como eu faço. Mas você nao tem boca, nem na 

riz, então só pode respirar por poros como a minha pele. E 
também deve transpirar por eles. 

E claro Alice. mas não adianta querer ver meus 

poros, que se chamam estômatos, com esse vidro esquisito. 

Não vai ver nada e vai acabar me machucando. 

Desculpe, mas não tenho microscópio. 

Alice pensou, pensou, e disse: 

- Como é que eu vou saber se você não está brin

cando comigo? 

- Ora Alice, você gosta tanto de saber das coi

sas e nao sabe como os cientistas fazem quando querem sa

ber se o que eles estão pensando é verdade ou não? 

Eu não. Não vai dizer que você sabe~ 

Sabe sim, Alice. Outro dia vi você fazendo uma 

experiência. 

- Ah, como você é esperta~ Isso mesmo," eles fa

zem experiências para verse suas suspeitas são verdadei
ras ou falsas. 

Alice ficou olhando a planta um longo tempo, de
pois falou: 

Já sei. Vou tapar todos os seus poros. Se esti 

ver falando a verdade vai ficar feia e a tê é capaz de JlX)rrer. 
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Alice hesitou. 

Não, não vou fazer isso com você. 

Comigo não, disse a planta, faça com as plantas 

de sua mae. 

Sera? Mas estou com pena delas. As duas ficaram 

silenciosas por algum tempo, depois a planta chamou: 

Alice, tenho urna idéia. Se você tapar só os po

ros de urna folhinha a gente não morre. s6 aquela folhinha 

fica feia. 

1: isso .. 
a1, gritou .Alice. 

Mas folha minha não, disse a planta, eu ja dei 

a idéia. 

- Esta certo, vou fazer isso com as plantas de ma 

mae. Mas como vou saber se é verdade que você transpira? 

Ora, Alice, você bebe água e depois elimina es

ta água nela urina e pelo suor. As minhas raízes retiram água 

e sais minerais da Terra, então precisam eliminar água. 

- Já sei, disse Alice, se eu me cobrir com um co

bertor num dia quente, vou transpirar muito. Já sei corno fa 

zer esta experiência com você. 

- Por favor, não invente nada que me deixe feia, 

disse a planta. 

- Não vou fazer isto com você. Agora me explique 

outra coisa. Por que quando cresceu ficou tão torta? 

A planta ficou com um ar triste e perguntou: 

Você me acha muito feia assim torta? -A culpa e 

sua que me colocou fora do alcance dos raios solares. 

- Não acho você feia, assim torta, ao contrário, 

acho·a até mais bonita. s6 queria saber como conseguiu se 

entortar. 

A planta levantou suas folhas, se sacudiu muito 

faceira e falou: 

- Pensei que as pessoas gostassem de raciocinar. 
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- O que foi que você disse? Perguntou Alice. 

Você já sabe como faço meu alimento para cres

cer e ficar saudável. Se raciocinasse não me teria posto 
neste canto onde não há sol. 

Quer dizer .•• que se entortou só para procurar 

Õ sol que entra pela janela? Vou fazer outra experiência só 

para ver se está falando a verdade. 

Como é desconfiada~ Não acredita em nada que eu 

digo. Acho mesmo que você vai ser cientista, vive descon

fiando de tudo que vê. Mas olha, Alice, faça suas experiên

cias com as plantas de sua mãe. Comigo não. 

A T I V I D A D E S 

~ Que experiência Alice vai fazer para ver se as plantas 

respiram? 

- O que Alice espera que aconteça depois de alguns dias da 

realização da experiência? 

- Se a experiência de Alice der certo ela concluirá que as 
plantas respiram por onde? 

- Quando os cientistas não ,entendem alguma coisa que acont~ 
ce na natureza eles pensam muito até inventat uma explica 
ção. O que eles fazem para verificar se a explicação que 

inventaram não está errada? 



] 51 

- Mauro comprou uma plnntn e co]ocou-n perto da janela,atrás 

da cortina. 

Desenhe n nlanta de Mauro. 

- Desenhe essa mesma planta após vários meses, explicando 

o que aconteceu. 

~ Maria Helena tinha uma planta no quarto e outra na sala. 

Quando foi dormir s6 deixou a luz da sala acesa. 

a) As duas plantas fizeram fotossÍntese durante a noite? 

b) Qual das duas plantas respirou i noite? 

.,. A-planta precisa de clorofila para respirar? E para trans

pirar? 
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• Coloque sim ou nio na tabela abaixo: 

--'---' 
-

FOTOSs1NTESE F..ESPIRAÇÃO 

Guarda -
energia 

Precisa de -
-

luz 

Ahsorve . ~ . oXlgenlo 

Absorve 
.., 

gas 
caróônico 

Precisa de 
clorofila 

Complete as frases abaixo com uma das palavras: ~, ou, nao 

Os 
,.. 

frutas sao consumidores. passaros comem 

O gaviao outros animais 
.. consumidor. · come e 

· A baleia come outros animais log ela - produtora. e 

Um ser vivo é consumidor e come outros seres vivos ---
é produtor e come outros seres vivos. --------

· Se um ser vivo nao come carne 
então ele é um produtor. 

nao come vegetais 

- Complete as frases abaixo com uma das palavras: Todos ou 

Alguns 
mamíferos comem outros animais. 
beij a ... flores se alimentam do néctar das plantas. 

pássaros são carnívoros. 
animais dependem de outros animais para se ali 

mentarem. 
animais dependem dos vegetais. 
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- ---------1--- _E --.-----------_.----

.-B 

C-+ +-D 

Conjunto E dos animais que vivem no sítio. 

Conjunto A dos animais do sítio que vivem na terra e co-

mem insetos. 

Conjunto B dos animais do sítio que vivem na terra e nao 

comem insetos. 

Conjunto C dos animais do sítio que vivem na água e comem 

insetos-o 

Conjunto D dos animais do sítio que vivem na água e nao 

comem insetos. 

Escreva as'palavras abaixo no conjunto certo. 

peixinhos sapo cobra peixes onça 



- Cõdi gos ; 

Azul 1 ano 

Vermelho 1 
<"-mes 

Amarelo 1 dia 
Verde 3 meses 

Use o cBdigo acima para pintar os círculos abaixo: 

- uma rotação comp+eta da terra() 

- uma es tação do ano O 

1 S4 

- uma translação completa da terra ao redor do sol<:) 

- um verãoO 

- 12 mesesO 

- as 4 fases da luaO 

- as 4 estaçõesQ 

- 24 horasO 

- 30 diasO 

~ De 4 em 4 anos nós temos um ano mais longo. Ele tem um 
dia a mais. 

a) Em que mês do ano fica este dia a mais? 

-Dl Como e chamado esse an07 

~ Coloque em ordem os planetas do Sistema Solar: 
Júpiter .. Mercúrio - Saturno - Vênus - Plutao - Marte

Drano - Netuno. 

- Entre quais planetas você colocaria a Terra? 
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Descubra a data do aniversário dos garotos: 

- Lúcia nasceu no último mês do ano 

- Paula nasceu no 49 mes do ano 

Pedro aniversaria 1 
.... antes de Lúcia - mes 

Luiz aniversaria no 1 9 mês do inverno 

- Quem nasceu na primavera fes tej a ani versário no dia 15 

- Quem nasceu no verao festeja ani versário no dia 25 

Quem outono ani versaria no último dia do -- nasceu no mes 

DIA MEs 
--

LUCIA 

PEDRO 

LUIZ 

PAULA 

Recorte os cartões abaixo e cole no lugar certo. 
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Escreva sim no quadro que corresponde ao tipo de respira

çao do ser vivo que está na coluna à esquerda: 

~ 
Por Por Por Por 

~er vivo pulmões brânquias poros estômatos 

-

Peixe 

-
Homem 

Planta 

Sapo 

----

Através de desenhos o aluno era solicitado a ex-

plicar o processo da fotossíntese e enumerar os elementos 

que dele faziam parte. 

Usamos também um microscópio para que vissem os 

estômatos e reproduzissem, em desenho, o que viam através 

das lentes. 

Posteriormente as crianças falavam, corretamente 

sobre fotossíntese, sem o apoio de desenho ou qualquer ou-

tra informação. 

o estudo da flor e do fruto foi realizado a par-

tir de pequenas histórias e observações direta, no laborató 

rio, desenhando as diversas partes da flor. 

Fechamos a segunda série ampliando os conhecimen-

tos sobre o céu, ji iniciados na primeira série. 

Ao finalizar a segunda série constatamos, além de 

um grande interesse pela matéria, o prazer demonstrado nas 
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aulas, uma independência na colocação de "hipóteses", sem o 

receio de errar, sem a preocupaçao com a aprovação do pro

fessor. Passaram a dar uma grande importância ã verificação 

experimental, maior desenvolturà nas discussões e maior coe 

rência nas explicaç~es. 
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TERCEIRA SERIE 

Para esta série escolhemos conteúdos que se pres

tassem mais ao uso de deduções simples. Já não trabalháva

mos com seres vivos e temíamos que diminuisse o interesse 

das crianças. Procuramos explorar os conteúdos introduzindo 

fatos novos para sua visão particular dos fenômenos, ligan

do-os aos fatos do dia-a-dia. Por exemplo, constatar que a 

temperatura de uma substância nao varia durante a mudança 

de estado. 

No laboratório, as crianças foram convidadas a ob 

servar mudanças de estado da água, de sólido para líquido 

e dê líquido para vapor; medir as temperaturas de três em 

três minutos, construir tabelas, comparar e discutir os re

sultados. O objetivo era a identificação da permanência da 

temperatura durante a mudança de estado e a diferença entre 

calor e temperatura. Se a temperatura se mantinha constante 

durante a mudança de estado e o calor continuava a ser for

necido (pela chama ou pelo meio ambiente) logo, calor e tem 

peratura não era a mesma coisa. 

Realizaram experiências sobre condensação e iden

tificaram a reversibilidade do processo devido i absorção 

ou perda de calor. Foram convidados a escrever um texto ex

plicando a causa das chuvas. 

Para introduzir o conceito de pressão da água us~ 

mos uma lata com três furos, na vertical, fechados inicial

mente, e cheia dágua. 
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Perguntamos se abrindo os tr~s furos a ~gua sai

ria, de todos, com a mesma força. Surgiu uma discussio e 

quando conclui raTIl por forças di ferentes perguntamos, por qual 

deles sairia com mais força. A tendência inicial era que do 

furo mais alto sairia com mais força. 

Solicitadas as justificativas, surgiram as contra 

dições: Porque estã mais alto. Porque sai mais rãpido. Por

que é o primeiro a sair. Porque há mais água no início. Di~ 

te da pergunta: Onde ha mais pressão? Para alguns era claro, 

no furo inferior, para outros, não. 

Incentivãvamos sempre que cada um defendesse sua 

opiniio, manifestando o mesmo interesse por todas as expli

cações, mas sempre levantando contradições, 

Quando todos jã haviam colocados suas hipóteses e 

explicações abrimos os três furos ao mesmo tempo, pedindo 

que observassem qual o jato que chegava mais longe, pois es 

te seria o mais forte, Ao final redigiam suas conclusões 

com as respectivas explicações. Se alguma criança não che

gasse a uma conclusão correta, não era obrigada a aceitar 

uma conclusão diferente da sua, mas experiências diferentes, 

soóre os mesmos conceitos, eram realizadas. 

Nunca afirmamos nada antes de realizar uma expe

riência como o fazem em geral os livros de ciências,não dan 

do chance ao aluno a refletir e colocar suas hipóteses so-

bre o contendo apresentado. Respei tãvamos sempre a visão 

que a criança tinha do fenômeno estudado esperando o momen

to em que ela pudesse mudar a sua forma de pensã-10. 



Usando a mesma metodologia trabalhamos elctricida 

de com a montagem de circuitos em s€rie, em paralelo e mis

to, e mostrando as transformações da energia elétrica em ou 

tras formas de energia~ 

Posteriormente passamos ao estudo de energia so

lar, com a produçio de pequenos fornos solares, dos combus

tíveis, particularmente do petróleo, com mostra de vídeos e 

visita ao Museu da Quinta da Boa Vista, com entrevistas. 

Antes de entrar no estudo do ar fizemos uma revi

sao, ampliada, das relações entre fotossÍntese e respiraçio. 

Este era um conceito difícil para ser estudado apenas na se 

gunda série. 

O estudo 40 ar era o que mais se prestava a dedu-

ções. -Questões como: O ar ocupa um lugar no espaço? O ar 

tem neso? O ar exerce pressão? Prestavam-se a várias expe

riências, onde hip6teses iniciais poderiam ser colocadas e 

suas explicações discutidas antes e após a experiência. Ex

periências deste tipo não informam, por exemplo, que e o ar 

que nio deixa molhar o papel colocado no fundo de um copo, 

emborcado, verticalmente, numa vaso contendo água. Como ta~ 

bem não informam que e a pressio do ar que não deixa cair 

uma folha de papel que tapa a boca de um copo, cheio d'água, 

quando virado de cabeça para baixo. Como diz Piaget: " ... o 

possível não e algo observável, mas o produto de uma cons

truçio do suj ei to ••• ,,6 

Todas as propriedades do ar foram trabalhadas com 

colocação de "hipóteses tl inciais e suas explicações, poste

rior montagem de experiências e nova discussão. 
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~16s o estudo do ilr, cert~ ocnsifio, em sa]~, um~ 

crinnça contou a cxperi6ncia que fizera numa piscina. Com 

um bald~ emborc~do na cabeçu mergulhou na vertical, dessa 

forma conservava o ar dentro do balde n50 molhando parte da 

sua cabeça. Outra criança comentou: Cuidado que apressa0 

atmosférica pode prender o balde na sua cabeça. 

Este diálogo nos mostrava corno os conceitos eram 

nao so assimilados, mas também operacionalizados. 

Fechamos os conteúdos. cujo eixo condutor era - a 

energia com um texto sob a forma de um diálogo, onde os 

conceitos sobre energia eram colocados. 

Trabalhamos ainda os conceitos de espaço, tempo e 

velocidade, com atividades no pátio e mais tarde com ativi

dades escritas. 



1hZ 

ENERGIA 

Marilu queria saber por que as coisas caem. Seu iimio 

Luís lhe explicou: 

- As coisas caem porque a Terra tem gravidade, isto é, 
ela tem urna força que puxa tudo para o seu centro, por is-

so as coisas têm pe5o. \, j 
~\ ti 

~ 

-Quer dizer que se nao houvesse gravidade nos nao te .. 
rIamos peso? 

Você acertou~ O peso das coisas é devido i gravida

de. Se nao houvesse gravidade as coisas não cairiam sobre 

a Terra. 

E o ar nao tem peso? 

Mari lu, você já pes ou urna bola cheia de ar e com po~ 

co ar e viu que a cheia pesava mais porque o ar tem peso. 

A Terra atrai o ar que está ao redor dela. Existem também 

pedacinhos de matéria, tão pequenos que não podemos vê-los, 

nem no microscópio. Eles pesam tão pouco que não dá para 

pesá-los nas balanças que você conhece, mas também têm pe

so. 

- Luís, você pensa que eu sou boba? Como é que a gen

te sa-be que eXIste uma ooisa que ninguém vê? 
- Os cientistas sabem que existem pelos efeitos que 

produzem. Por exemplo, a imagem da televisão se forma por

que muitos desses pedacinhos, chamados elétrons, estão em 

movimento. 

Então tudo que existe tem peso e é matéria. 

Não, Marilu, nem tudo. 



- voca csti brincando. Primeiro inventou uma mat~ria 

que ninguém vé, agora inventa uma coisa que não é matéria 
c não tem peso. 

- Então me diga, qual a diferença entre 1 litro de 
água quente e 1 litro de água fria? 

fria? 

Um esta quente e o outro frio. 

Isto eu já disse. Por que uma está quente e a outra 

Porque uma tem mais calor que a outra. 

E o calor tem peso? 

O calor veio do fogo, não sei se tem peso. 

~ fácil. f s8 pesar as duas. 

fi claro que pesam a mesma coisa. Então calor não tem 

peso, senão a água quente pesaria mais. 

- O calor é como a luz e a eletricidade, nao tem pe

so. são formas de energia que estão sempre se transforman

do em outras formas de energia; quando isto acontece, pro

duzem trabalho. 

O movimento da água faz girar uma roda) a roda giran

do produz energia elétrica. A corrente elgtrica em movimen 

to nos fios produz luz, calor, som ou novamente movimento 

(ventilador, miquina de lavar. liquidificador, etc.). Qua~ 

do um corpo está em movimento dizemos que ele possui ener

gia cinética. 

Então o vento tem energia cinética? 

Acertou, por isto ele pode mover um barco a vela ou 

um cata~vento. Um avião, uma locomotiva, um automóvel se 

movem devido a energia dos combustíveis. 

E n8s? Com que energia nos movimentos? 

Os alimentos produzem energia em nosso corpo. Quan

do nos movimentos podemos realizar um trabal~o como le

vantar uma cadeira, puxar um carrinho. Energia é exatamen

te isto: a capacidade de realizar trabalho. Não podemos p~ 

gâ-Ia, pesá~la ou ve-Ia. Podemos apenas ver o trabalho que 

ela produz. 
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Passados mais 5 minutos com o fogo aceso o 

marcará que tesperatura? Por quê? 
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termómetro 

- Complete as frases abaixo com as palavras: "Se ... então" 

ou "Se ... então ... não". 

Preste atenção no exemplo: 

-- O calor evapora a agua. O sol produz a evaporaçao 

dos mares . 

. Se o calor evapora a água então o Sol produz a evap~ 

ração dos mares. 

- A agua congela a 09C . O gelo está a 30 9C. 

. Se a água congela a 09C. o gelo nao está a 30 9C. 

Agora faça o mesmo com as frases abaixo: 

- Produz calor ao queimar. 

E formado de restos de pequenos animais 

e vegetais depositados no fundo dos ma
res e lagos, há milhões de anos. 

E combustível 

E carvao 



r formado de 5rvores que morreram h5 mi 

lhõcs de anos. 

- Esgotadas todas as reservas de petr61eo 

- Esgotadas todas as reservas de álcool. 

- Uma lâmpada de um circutio em paralelo 

foi retirada. 

Ligamos os fios de um circuito a uma ré 

gua de plástico. 
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E carvao 

Esta fonte 
de energia 
pode ser re 
posta. 

Pode ser re 
posto. 

Todas as lâm 
padas se ap~ 
gamo 

As lâmpadas 
se acendem. 

- Um circuito misto tem 6 lâmpadas de cores diferentes: 

verde, vermelha, amarela, azul, roxa e branca. 

· Se queimar a verde, a azul acende 

· Se queimar a amarela, a azul acende 

· Se queimar a roxa, a vermelha acende 

· Se queimar a branca, a azul - acende nao 

· Se queimar a amarela, a roxa nao acende. 

Desenhe o circuito com as Lâmpadas coloridas. 
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- Complete as frases abajxo com as palavras: 
- - -nao apagam e nao e 

· Se retirando urna limpada de um circuito as outras 
então um circuito em paralelo. 

Se retirando urna limpada de um circuito as outras 

então um circuito em série. 

Se é um objeto intercalado num circuito elétrico, as 

limpadas então mau condutor de e

letricidade. 

Mariana tinha 6 vasos com água nas seguintes situações: 

· no amarelo havia gelo a 09C, fora da geladeira; 

· o azul continha vapor de água a 140 9 C; 

· no vermelho a água estava a 40 9C, ao ar livre; 

-· no branco a agua estava a 100 9 C; 

-· o verde continha vapor de agua a 1009C e foi colocado 

dentro de uma vasilha com gelo; 

· o rosa continha água a 09C e foi colocado no congelador. 

- Escreva a cor do vaso onde está ocorrendo cada 

de estado de água: 

Mudanças de estado Cor 

Ebulição 

Condensação 

Fusão 

Solidificação 

Evaporação 

mudança 
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- Observe a figura, pense e explique como funciona o pu1-

veri zador: 

~ 

agua 



- Sérgio gnnhou um arco-flecha. Quando estava na l"UU hrin 

cando. a flecha escapo] 1 u e fj cou' no p5ra-br15a do rus-

ca. 

- O que fez a flecha ficar presa no pára-brisa? 
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Pedro 1.{)OOm 2. OOOIIl 3. DOOm 4DOGt~ 

o barco de Pedro 
... 

veleiro de Carlos 
... 

movido e um e o e a 
motor. Os dois .. passeio i lha. Qual dos salram para um na 
dois teve mais despesa com o barco nessa viagem? Expli-

que: 

• Que tipo de energia usou Pedro? 

. Que tipo de energia usou Carlos? 

Os dois barcos saíram ao mesmo tempo. Como havia muito 

vento eles andaram com a mesma velocidade. Será que Car 

los e Pedro chegaram juntos na ilha? Explique: 

~ Os dois saíram às 8 horas e cada um andava I.DOOm em ca 

da minuto. Depois de 4 minutos, quantos metros faltavam 

para o barco de Pedro chegar a ilha? Marque no desenho 

onde ele se encontra. 

- E para o barco de Carlos quantos metros faltavam? 

- Se o barco de Pedro andava I.OOOm em cada minuto, voce 

pode dizer que a velocidade do barco era de I.OOOm por 

minuto e escrever I.OOOm/min? 
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QUARTA StRlf 

Nesta série começamos a jntrouuzjr algumas illrol' 

maçocs sobre ~))'()dll<;i10 cicnlífjc~L 

Produzimos um texto sobre o nascimento da Terra 

onde apareciam conceitos sobre hip6teses cientfficas,coe

rencia entre as hip6teses, teoria c comprovação de hipóteses. 

Houve grande interesse pelo texto e as crianças 

começaram a trazer livros e revistas com novas informações. 

Todas as discussões sobre teorias eram aproveitadas para 

reforçar os conceitos introduzidos. 

Nos textos que se seguiram procuramos mostrar que 

a história da ciência se faz numa constante correção ou 

substituição de teorias. Para isto mencionamos as diversas 

te0rias hist6ricas sobre o universo, a partir daquelas que 

se apoiavam exclusivamente em crenças religiosas. 

Colocamos em confronto "crença" e "hipótese" o 

que deu margem a grandes discussões e colocações de um 

grande número de exemplos. Estas discussões se prolongavam 

em casa, como fomos informados. Alguns pais passaram a nos 

enviar livros, publicações, vfdeos sobre o tema. Não podf~ 

mos impedir o desejo das crianças, de tudo saber a respei

to. Foi um período muito rico para a produção de conheci -

mentos da turma. 

Foram estudadas crenças antigas sobre o universo, 

algumas teorias gregas incipientes e a origem dos modelos 

em ciencia. Neste conceito relacionamos vários fenômenos 
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com seus modelos. 

Ao falar sobre crenças e hipóteses cien tÍ fi cas 

surgiu certa vez o conceito de "corte" na produção do co

nhecimento científico. Este conceito foi aprofundado, a nÍ 

vel do estágio de desenvolvimento mental das crianças, pe~ 

quisando a vida de Copérnico, de Kepler e de Galileu. 

Posteriormente as crianças encaminharam sua cu-

riosidade para o nascimento da vida na Terra e o estudo 

dos fósseis. Dávamos toda liberdade a sua curiosidade, pr~ 

curando sem~re, sobre toda teoria que surgisse, aprofundar 

conceitos sobre produção científica. 

A partir da evolução dos seres vivos introduzi-

mos algumas informações sobre "seleção natural", sempre re 

forçando a idéia de hipótese, teoria, verdade relativa, a 

possibilidade que toda teoria tem de vir a ser substituída 

por teorias mais precisas. 

Alguns textos de jornais ou publicações que os 

alunos traziam, foram postos a disposição de toda turma p~ 

ra serem lidos, estudados, discutidos, Posteriormente for-

mulamos questões sobre os mesmos que exigiam, não 
~ 

so uma 

leitura com compreensão, mas tambêm algumas deduções. 

A leitura, compreensão e interpretação desses 

textos foi usada para desenvolver as estruturas lógicas e 

ao mesmo tempo para tornar mais claro o processo de produ

çao científica. 

Mais tarde, a partir da idéia da água como berço 
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da vida, injcjarnos o estudo do aparelho re~rodutor. Estabe

lecendo relações entre o feto e sua nutrição foram cstuda-

dos os demais sistemas: circulat6rio, respirat6rio, digest! 

vo e excretor. 

Encerramos o ano trabalhando alguns conceitos so

bre cinemática e dinâmica. A lei da inércia não foi imposta, 

mas induzida atravgs do relato de experi&ncias, colocação 

de hip6teses, debates e posterior experimentos com desloca

mentos em superfícies de atrito desprezível. 

Procurávamos sempre colocar questões que exigis-

sem a elaboração de deduções l6gicas. Um exemplo é a pergu~ 

ta colocada no final do texto--"O mistério do desaparecimen

to dos Dinossauros"~! sobre se uma conclusão inàuti va é sufi 

ciente para.vaJidar urna TeorIa. o que foi amnlamente debati 

do, 

AS HISTDRIAS VOS CIENTISTAS 

Lilico viu um livro que explicava o nascimento da 

Terra. Muito curioso, perguntou ao pai: 

- Como os cientistas podem explicar uma coisa que 

.. ..., ..? nInguem VIU .. 

- Os cientistas, disse o pai, quando querem expl! 

car alguma coisa que acontece na natureza, criam hip6teses. 

o que ê uma hip6tese? 

Urna hip6tese é uma explicação que una pessoa cria 

para falar de alguma coisa que ainda não tem explicação ver 
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dadei ra. 

- Ah: Já sei. Como fazem os detetives para desven 

dar um mist6rio nas histórias policiais. 

- Exatamente. Para desvendar o mjst~rio do nasci

mento da Terra alguns cientistas, observando o que se passa 

no c~u, criaram a hipótese de que a Terra começou COIDO'urna 

nebulosa, isto ª, como uma nuvem esbranquiçada girando no 

espaço. Depois de milhões de anos esta nebulosa virou uma 

bola de fogo nebulosa. Mais alguns milhões de anos foi-se 

esfriando at~ passar ao estado líquido. 

Líquido, como? Virou água? 

- Lilico, não é sÓ água que pode estar em estado 

líquido. Ela era feita de muitas substincias em estado lí

quido. Ela se esfriara, mas era ainda muito quente, tanto 

que ã medida que ela ia se resfriando formava-se, na sua su

~erfície, urna crosta fina de rochas e embaixo urna massa lí -

quida em ebulição que. às vezes, rompia a rocha e era lança

da para fora. 

Como um vulcão? 

Eram grandes vulcões que rompiam a superfície 

da Terra. Não havia água em estado líquido) apenas em esta

do de vapor. 

Isto já ~ outra hipótese, disse Lilico. 

- Exatamente, ã medida que as rochas se) endure

ciam aumentava o va~or da água. Este vapor envolveu a terra 

de tal maneira que os raios solares não chegavam mais a sua 

superfície. 

Para contar a história da Terra ~os cientistas 

têm que fazer tantas hip6teses: 

- Veja bem que estas hipóteses têm que ser coeren 

teso 
Como coerentes? 

Por exemplo: se uma hipótese afirma que se for-

mava vapor de água em torno da terra, a hipótese anterior 

tem que afirmar que a terra era quente e não gelada. 

E claro. ~ preciso calor para formar vapor de 
... agua, disse Lilico. 

Então as hip6teses têm que obedecer a um racio-
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cinio l6gico e serem coerentes. 

- Entendi. Urna hip6tese tem que ajudar a explicar 

a hipÓtese seguinte, senão a hist6ria nao tem sentido. Mas 

continue. 

- A Terra foi se esfriando muito lentamente e de

pois de milh6es de anos houve condensaçio do vapor de igua 

e começou a chover. Por mais alguns milh6es de anos choveu 

intensamente sobre a Terra. As chuvas formaram lagoas e re

gatos que se transformaram em correntes caudalosas e enche

ram os vales e as bacias da Terra formando os oceanos. 

- Tenho urna idéia para urna nova hipótese, disse 

Lilico. As nuvens foram diminuindo ã medida que se condens~ 

vam e os raios solares voltaram a iluminar a Terra. 

- Otimo: Esta e também a hip6tese dos cientistas. 

O sol iluminou urna paisagem de rochas e de mares, mas sem 

vida, sem animal, nem vegetal. 

Esta hist6ria é muito bonita: 

Histórias deste tipo, contadas pelos cientistas, 

são chamadas teorias. 

- E como é que os cientistas sabem que esta teo

ria é verdadeira? 

- Todas as hipóteses científicas têm que ser com

provadas. Enquanto isto não acontece elas não sio nem verda 

deiras nem falsas. Os cientistas criam experi6ncias ou esp~ 

ram anos que alguma coisa aconteça, por exemplo, o nascimeQ 

to de uma nova estrela no céu~ para comprovar suas hip6t~ 

ses ou negã~las. 

E se estiverem erradas? 

Eles criam novas hipóteses e novas teorias. 

Então é isto que fazem os cientistas? Inventam 

hipóteses e tentam provar que elas são verdadeiras? 

~. Outros cientistas criaram outras teorias pa

ra explicar o nascimento da Terra, mas nenhuma delas pode 

ainda ser comprovada. Outra história difícil que os cientis 

tas estio tentando contar ê como apareceu a vida na Terra. 
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I':d, quer dizer que os cientistas voo acrescen

tando novas hip6teses 5s teorias antigas e elas v50 ficando 

cada vez maiores? 

- N50 Jjlico, a ciéncia n30 se faz como uma longa 

história ~ qual os cientistas v~o acrescentando mais um pe

daço. As teorias construídas pelos homens v~o sendo substi

tuídas por outras que explicam melhor o mundo que nos cerca. 

As velhas teorias sao abandonadas. 

Como assim? Perguntou Lilico? 

Vou dar um exemplo para voc~ entender melho~ Hi 

muitos anos, antes de Cristo, os egípcios já observavam o 

ceu, mesmo a olho nu, e faziam anotações e cálculos. Para 

eles o universo era fechado como uma caixa. A Terra ocupava 

o lado inferior dessa caixa e o céu a ~arte superior com es 

trelas imóveis. 

Veja esta figura. 

Fonte: George Sarton~ Hi~t5hia de J~ Ci~neia. 1 9 volume 
Editorial Universitiria de Buenos Aires. 
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Vemos a d~usa do cEu Nut apgiada sobre os 
... 

pes e 

as maos. Os egípcios acreditavam que ela engolia o Sol cada 

noite e o restituía pela manhi. Dóitado sobre o solo esti o 

deus da Terra, Gelo. Ao centro, em p6, esti Shu, o deus do 

ar. 

- As hip6teses dos egípcios eram tão engraçadas: 

disse Lilico. Elas não podiam ser comprovadas. 

Eles não formulavam hipõteses; eles tinham cren 

Ças e estas não preclsam ser comprovadas. Voce acredita ou 
-nao. 

E todos acreditavam? 

Cada povo tinha suas crenças que iam influir na 

idéia que tinham do Universo. Os povos que habitaram uma re 

gião chamada Mesopotimia, imaginavam a Terra como um disco 

e sobre ela o céu tinha a forma de uma abõhada. No meio fi

cava a atmosfera, o Sol, a Lua, as estl"elas e os planetas, 

controlados pelos deuses. 

E eles ji conheciam os planetas? 

Apesar da falta de instrumentos para observar 
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os c2us, j5 conheciam 5 planetas: Merc6rio, V8nus, Marte, 

Júpiter e Saturno. Eram chamados "Estrelas que não descan

sam", porque mudavam de lugar. Eles acreditavam que as es

trelas eram fixas. 

E o planeta Terra, ele5 nao conheciam? 

Tudo que conheciam provinha da observação dire

ta e eles nâo viam a Terra, não percebiam sua forma esféri

ca. A Terra nâo era um planeta ou uma estrela, mas apenas o 

lugar onde moravam. Entretanto já possuíam calendários com 

12 meses anuais. Saóiam prever inundações e a época adequa

da para desenvolver sua agricultura. 

- Por que eles falavam em deuses quando se refe

riam â Terra e ao Sol? 

- Todos seus conhecimentos estavam ainda envolvi

dos em crenças e religiões. Eram os sacerdotes que observa

vam os céus durante dias e noites. Mais tarde, com os gre

gos, o conhecimento tomou outro rumo. Eles não se interessa 

vam muito pela oóservação, isto é, em ficar acompanhando dia 

a dia, o movimento dos astros. O verdadeiro instrumento que 

usavam para conhecer a natureza era o raciocínio. 

Como o raciocínio? Perguntou Lilico. 

Eles pensavam sobre os fenômenos da natureza,s~ 

ore o Universo e procuravam explicá~los através do pensameg 

to e não daquilo que viam. 

- Mas é mais fácil explicar as coisas que a gente 

vê do que aquelas que a gente não vê. 

Isto é que diferencia um cientista. 

Ele gosta de descobrir explicações para aquilo 

que ele não vê. As explicações para os fenômenos da nature

za não são visÍveis. Elas devem ser pensadas. A natureza 

lhe mostra alguma explicação para os corpos caírem sobre a 
superfície da Terra? 

Lilico pensou: 

- ~~ Sei que caem por causa da gravidade, porque 

aprendi na escola, mas não vejo a gravidade. 

s6 o pensamento pode criar uma explicação para 
a queda dos corpos, nunca os olhos. Mesmo os gregos que 

não se prendiam s6 ã observação, achavam que 05 objetos caíam 
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porque seu lugar era em cima da Terra. 

Isto nao é urna explicação lógica, disse Lilico. 

Não. E urna explicação mística. Corno se os deu

ses destinassem um lugar para todos os objetos. Lilico es

tá na hora da escola. Amanhã continuarei a te mostrar como 

as velhas idéias sobre o Universo foram substituídas por 

novas. 

- Por que as crenças nao precisam ser testadas? 

- Uma teoria uma vez comprovada através de experimentos, 

passa a fazer parte do conhecimento da humanidade e pas

sa a ser ensinada nas escolas. Isto também acontece com 

as crenças? 

OS FUSSEIS 

Corno os cientistas podem falar de animais que 
deixaram de existir há milhões de anos? Perguntou Lilico. 

Os paleontólogos se dedicam a essa pesquisa. Eles 
estudam os fósseis e formulam hipóteses sobre o seu tipo fi 

sico, reconstruindo esqueletos, a partir dos ossos encontr~ 

dos. Do exame dos dentes podem dizer se o animal era carnÍ

voro ou não. A partir dos fósseis podem ainda levantar hipQ 

teses sobre o tipo de terreno, de cl ima e de vegetais da época. 

Corno os ossos desses animais duraram milhões de anos? 
Os ossos não duraram milhões de anos. 
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- Vocé-j:í viu fi"issj] de um lH:ixe? 

Vi, dentro de uma pedra. 

~uando um animal morria e ficava soterrado, ou 

no fundo de uma lagoa, ia sendo coberto,pouco a pouco, por 

um "barro" finíssimo. Seus ossos, muito lentamente, iam fi

cando porosos, se desfaziam. Esse "barro" finíssimo ocupava 

o espaço deixado pelos ossos. Depois o "barro" endurecia, com 

o passar dos anos, e tomava a forma do esqueleto. 

Então os fósseis não são de ossos? 

Não, são animais de pedra. Os esqueletos sao em 

geral montagens de ossos de pedra que estavam espalhados. 

- Pesquisando os fósseis, os cientistas formula

ram a hipótese de que os animais e os vegetais foram se mo

dificando através dos tempos, continuou a explicar o pai de 

Lilico: 

E por que alguns desapareceram? 

Este processo de transformação é chamado de - evo 

lução jâ que estas transformações visavam uma melhor adaE 

tação às condições de vida. Os que não se adaptavam desapa

reciam. 

- E estas transformações vêm ocorrendo a muito 

tempo? 

- Desde o início da vida na Terra, hi bilhões de 

anos. 

o MISTtRIO VO VESAPARECIMENTO VOS DINOSSAUROS 

Lilico foi ao museu dos fósseis e nao entendeu PO! 
que alguns animais tão estranhos, que ele gostaria de ver 

Jardim Zoológico, 
,... 

existem mais. ao menos no nao 
Nenhum homem conseguiu ver algum desses animais, 

disse o guia do museu, eles desapareceram muito antes do 

aparecimento do primeiro homem na face àa Terra. 

- Isso eu jâ sabia. O que nio entendo é por que 

desapareceram, disse Lilico 

- Para que uma determinada esp6cie de animais con 

tinue a existir, o que é necessârio? 



Lilico pensou, pensou e disse: 

- Que tenham filhos. 

J R O 

- e isso aí. E que estes filhos tenham filhotes e 

assim sucessivamente. 

E por que éles deixaram de ter filhotes? 

Eles não deixaram de ter fi lhotes. Não baSta ter 

filhotes. ~ preciso que o número de filhotes que possa pro

criar seja maior que o numero de mortos da espécie. -

- Em algumas espScies isto não acontecia. Muitos 

animais morriam antes de chegar à idade adulta. 

Então por que algumas espécies desapareceram e 

outras nã07 

Os cientistas criaram virias hip6teses para ex

plicar isso. Por exemplo: alguns animais, por suas caracte

rísticas, ficavam mais expostos à predação dos outros. Difi 

culdade de locomoção rapida, mui to visível pelo tamanho, cor, 

etc., ou se reproduziam por ovos muito grandes, fáceis de 

serem localizados por outros animais. 

As modificações do meio levavam às vezes, à es

cassez de alimentos. Aqueles que não se adaptavam pereciam. 

Como se adaptar se acaba o alimento? 

Por exemplo, supõe-se que alguns peixes quando 

os lagos secaram tinham que procurar alimentos em outro lu

gar. Como não dispunham de respiração pulmonar, proteção con 

tra o sol, pés para se deslocarem, pereciam. Aqueles que so 

freram "mutações", isto é, que dispunham de alguma forma ru 

dimentar de respiração pulmonar, de proteção contra o sol, 
meios de locomoção, sobreviviam. 

Mas isto são hip6teses. 

são hfp6teses que coerentemente encadeados de

ram origem a uma teoria - Da seleção natural - fonlUllada poí 
um cientista inglês chamado' Charles Darwin. 

E ele conseguiu provar suas hip6teses? 

De certa forma, sim. Por exemplo: 

Na cidade onde ele morava havia muitas mariposas 

brancas e outras escuras. Naquela época foram montadas vá

rias fábricas, na cidade, que poluíam o ar deixando as árvo 
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res muito escuras, por causa da fumaça, Alg~m tempo depois 

quase todas as mariposas brancas desapareceram e predomina

vam as escuras. 

Darwin explicou o fato da seguinte maneira: as ma 

riposas brancas ficavam muito visíveis quando pousavam nas 
~ ~ 

arvores e eram logo vistas pelos passaros que as comiam. O 

que nao ocorria com as mariposas escuras. 

- Ji entendi, disse Lilico, a modificação do meio 

físico (irvores escuras) fez com que se modificassem as ma

riposas, com o desaparecimento das brancas, mas isto nao g~ 

rante que no passado tenha acontecido coisa semelhante com 

os animais pré~históricos. 

- Você tem razão Lilico. As teorias sao verdadei

ras enquanto ninguém provar que elas são falsas ou enquanto 

ninguém inventar uma teoria melhor para explicar a mesma 

ocorrência. Hoje em dia existem cientistas que criticam a 

teoria da se leção natural e ten tam formular outra para subs 

tituí-la. 

Os homens procuram, através da ciência, se aproximar ca

da vez mais dos segredos da natureza, tentando entendê

los e explici~los. Assim vao substituindo velhas hipóte

ses e teorias por novas, que mais se aproximam da verda

de procurada. 

Por que os homens têm tanta dificuldade de desvendar os 

segredos da natureza? Dê sua opinião sobre isso. 

Cite algumas hip6tesespara explicar o desaparecimento 

dos dinossauros. 
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_ No decorrcr de mi1h6es de anos, enquanto a crosta da te! 

ra sofria transformaç6es profundas c mudanças bruscas de 

temperatura, alguns animais mantiveram as característi

cas de seus antepassados. Os grandes r5pteis nio tinham 

possibilidade de adaptar sua tenlperatura ao ambiiC'nte. Plém 

do que seus grandes ovos expunham suas crias â prcdação 

de outros animais. 

Baseado nas hipóteses acima, como você explicaria o su 

cesso da preservação dos mamíferos? 

Muitos animais desapareceram quase sem deixar vestígios 

ou sucessores; entretanto, existiram espécies que desap~ 

receram legando algumas características a outras espé

cies. Por exemplo, o mamute que vivia nas regi6es gela

das do Ártico é um antepassado dos elefantes atuais. No 

Alasca e na Sibéria foram encontrados esqueletos de mamu 

tes que se conservavam devido ao clima gelado. Existem 

também várias representaç6es de mamutes em pinturas nas 

cavernas e estatuetas. Sua carne, gordura e presas de 

marfim eram muito apreciadas pelos homens daquela época. 

Que hipótese você formularia para explicar o desapare

cimento dos mamutes? 

~ Alguma das afirmativas abaixo não está correta. Explique. 

Darwin, com o exemplo das mariposas conseguiu provar a 

causa da redução das mariposas brancas. 

Darwin, com o exemplo das mariposas conseguiu provar a 

veracidade da Teoria da Seleção Katural. 
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Leia a notíclll. llb:dxo, do Jp!t.nat do í3!t.a&.<.f. do dia 9.5.87, 

e responda as quc~t6es de I a S: 

A EXTINÇÃO VOS VINOSSAUROS 

-

Kashington - A descoberta de graos de quartzo de-

formados em vários paízes está fortalecendo a controverti

da teoria de que alguma coisa se chocou contra a Terra, há 

6S milh6es de anos, acabando com os dinossauros e muitas 

outras formas de vida. 

Cientistas do Centro Geológico dos Estados Unidos, 

em Denver, encontraram grãos de quartzo com os sinais reve 

ladores de um choque, provocado talvez por um tremendo im

pacto, em cinco locais da Europa, um na Nova Zelindia, e 

numa amostra de minério extraído do fundo do Oceano Pacífi 

co. Outros grãos de quartzo deformados foram achados no es 

tado norte-americano de Nontana e na União Soviética. 

Todos os grãos com sinais de choque extrairam-se 

de depósitos formados no fim do período Cretáceo, há 6S mi 

lh6es de anos, quando os dinossauros e algumas outras esp~ 

cies desapareceram. A hipótese de uma catástrofe global foi 

apresentada há sete anos por Luiz Alvarez, um cientista 

laureado com o Nobel, professor do Laboratório Lawrence de 

Berkeley, e por seu filho, Walter, professor de geologia 

da Universidade da Califórnia, em Berkeley. Eles sugeriram 

que o impacto de um asteróide ou um cometa teria originado 

uma imensa nuvem de poeira em todo o globo, bloqueando a 

passagem do Sol durante meses. 

A falta de Sol teria impedido a realização da fo

tossíntese, o processo que permite o crescimento das plan

tas, e sem elas os dinossauros morreram de inanição, pois 
eram herbívoros. A hipótese de Alvarez ganhou força com as 

das descobertas dos quartzos deformados, disse Bruce Bohor 

na última edição da revista Scince. O impacto que deformou 
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o quartzo era bastante poderoso para lançar uma nuvem de 

poeira em todo o mundo, acrescentou Bohor, 

- Qual a hip6tese formulada por Luiz Alvarez? 

- A partir desta hipótese inicial, outras foram formuladas, 

pelos cientistas, atrav~s de dedução 16gica. Quais são es 

tas hip6teses? 

- Os cientistas podem afirmar que alguns dinossauros 

herbívoros" baseados em quê? 

eram 

- Qual o fato que reforçou as hip6teses de Luiz Alvarez? 

Fósseis do que pode ter sido o maior dinossauro 

já descoberto, foram encontrados em um antigo leito de 

100 qui16metros a nordeste de Albuquerque, nos Estados 

dos, numa formação geológica de cerca de 150 milhÕes de 

que se estende at€ o"México. A notícia foi dada I ontem 

David Gillette, paleontologista do Museu de Hist6ria 

rio, 

Uni-

anos 

por 

Natu-

ral do Novo México, que batizou o animal de sismossauro. 

Foram retirados do terreno muito rico em ferro e 

que corresponde ao filtimo período da Era Secundária qua~ 

do os dinossauros viviam em todo o seu esplendor ~.oito vé! 

tebras da parte média da cauda, um pedaço do quartotrazei 

ro, a parte superior da pata traseira e outros ossos ainda 

não identificados. A descoberta foi feita acidentalmente p~ 

lo Professor de masica aposentado, Arthur Loy, que passeava 

pelo local e teve a sua atençao despertada pelos ossos, en

cravados num barranco. 
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Segundo Gi11ctte, o sismossauro devia ter seis me 
-

tros de altura, de 30 a 40 metros de comprimento, e pesar 

entre 80 e100 toneladas, o que equivale ao peso de dez 

elefantes ou ao de uma baleia. O tamanho do sismossauro uI 

trapassa em 20 por cento o de outro dinossauro rec~m-desco 

ber~o, o superssauro, e parece próximo ao diplodôcus. 

- Se nao foi encontrado o esqueleto inteiro do sismossau

ro, como os cientistas podem calcular suas dimensões? 

Pense sobre isto que você encontrará uma resposta. 

- Da leitura do texto é possível concluir que os cientis

tas estabelecem uma relação entre o solo de determinada 
.-
epoca e os animais que nele viviam? Justifique sua res-

posta. 

- Numere as frases abaixo de acordo com a ordem em que se 

sucederam no tempo. 

( 1 Surgiram os primeiros mamiferos 

( ) Surgiram os antepassados dos sapos; os ictiostegas 

( ) Surgiram as primeiras aves 

C ) s6 existia vida no mar: esponjas, caramujos, águas
vivas 

C ) Surgi ram as prime i ras flores tas, todas de samambaias 
e os primeiros insetos 

C 1 Surgiram os primeiros peixes 

C ) Começa a invasão da terra pelos escorpiões de pulmão 

C ) Surgem os primei'ros lagartos 

C ) A Terra cobre~se de flores 

C ) Os mamfferos dominam o mundo. 



lR6 

- Cbmo voc~ explica o sucesso dos mamíferos? 

- Por que costuma-se dizer que a água é berço da vida? 

-, O ornitorrinco ê urna raridade, ~ um animal mamífero, mas 

se reproduz por ovos, 

Você acha que o ornitorrinco justifica a explicação dada 

pelos cientistas para a origem dos mamíferos? Explique 

sua resposta. 

A T I V I D A D E S 

~Complete as frases abaixo com uma das palavras: toda(s) 

ou alguma(s): 

a) rochHs metamórficas já foram sedimentares. 

b) rochas sedimentares sao usadas na fabrica-

ção de telhas. 

c) rochas metamõrficas têm origem orgânica. 

dl ----- rocha magmática nao tem origem orgânica. 

- Complete as frases abaixo com as pala'lras: §..; ou; ~: 

a) Se rocha metam6rfica então foi sedimentar 

magmiÍtica. 

bJ Se urna rocha formada de grãos de areia co-

lados então rocha magmãtica. 
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c) Se _________ uma rocha usad[l na construção de facha-

das ue mármore então metamórfica. 

d) Se 

mática 

e) Se 

dimentar 

de origem orgânica então ____ rocha mag 

metamórfica. 

de origem orgânica então 

metamórfica. 

• • 

rocha se-



- Voc~ Joga uma bola sobre uma mesa li5u. Qual 

que pós o corpo em movimento? 

• Que força mant~m o corpo em movimento? 

• Por que ele parou? 

n forçu 

~ Você deixa caIr um objeto a 2 metros de altura, sem em

purri-Io. Por quê ele cai? Explique. 

- Deixe uma folha de papel cai r, dei tada. Descreva como ela 

caiu e procure explicar. 

'7 Relate situações de trab.alho que você observou na rua,em 

casa, na escola, etc. 

- Relate situações em que você observou uso de energia na 

rua, na escola, em casa, etc. 
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- Descreva situaç6es em que vocE observou o uso de forças 

na rua, na escola, em casal etc •. 

--------------.----------------------------------

~ Represente a frase abaixo com um desenho. 

Exemplo: Um homem ajuda a em~rrar um carro enguiçado. 

~ Mostre com seta a direçao e o sentido da força exerci

da pelo nomem. 

~ Voc& acha possível manter um corpo em movimento, sem for 

ça? Explique. 



P.LSULTAIJOS DOS TESTES APL1CADOS EM CR1ANÇAS 
QUE CONCLUI RM1 A 4 ~ St:RI E "A" 

T E S T E S 

] ~) o 

~~91 SEXO I I DAtE I 11 1~~1 TV!I r VI I I 

1 F 10 anos 3 3 3 3 3 3 3 3 

2 F 10 anos 3 3 3 3 3 3 3 2 

3 M 10:6meses 3 3 3 3 3 3 3 3 

4 M 10:6meses 3 3 3 3 3 3 3 3 

S F 10:6meses 3 3 3 3 3 3 3 3 

6 M 10:6meses 3 3 3 3 3 3 3 3 

7 M 10:6meses 3 3 3 3 3 3 3 3 

8 F 11 anos 3 3 3 3 3 3 3 3 

9 F 11 anos 3 3 3 3 3 3 3 3 

10 M 11 anos 3 3 3 3 3 3 3 3 

11 M 11 anos 3 3 3 3 3 3 3 3 

12 F 11 anos 3 3 3 3 3 3 3 3 

13 F 11 anos 3 3 3 3 3 3 3 3 

14 F 11 anos 3 3 3 3 3 3 3 3 

lS F 11 anos 3 3 3 3 3 3 3 3 

16 M 11:6meses 3 3 3 3 3 3 3 3 

17 M 11:6meses 3 3 3 3 3 3 3 3 

18 F 1116meses 3 3 3 3 3 3 3 3 

19 M 11:6meses 3 3 3 3 3 3 3 2 
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---1-- ----
~ Início ,.. . --- Est~gios 

Pr6- opcrat6rio Operatorlo 
cpc ratóri o _ concreto concreto 

Testes 
----

Conservação àc 

quan t i daàe s des 0% 0% 100% 

con tÍnuas 

Conservação da 

massa 0% 0% 100% 

Conservaçao do 

peso 0% 0% 100% 

Conservaçao do 

volume 0% 0% 100% 

Classificações 

aditivas 0% 0% 100% 

Classificações 

multiplicativas 0% 0% 100% 

Inclusões 0% 0% 100% 

Colocação dos 

possíveis 0% 10,5% 89-,5% 



RESULTADOS DOS TESTES APLICADOS EM CRIANÇAS 
QUE CONCLUIRAM A 4~ S~RIE "B" 

T E S T E S 

19 2 

N' ISEXO IDADE EGl~1 I VII IVIII 

1 M 10 anos 3 3 3 3 3 3 3 2 

2 M 10 anos .3 3 .3 3 .3 .3 .3 3 

.3 F 10 anos 3 .3 .3 .3 3 3 .3 3 

4 F 10 anos 3 3 3 .3 3 3 3 3 

5 F 10:6meses .3 3 3 3 .3 3 3 3 

6 F 10:6meses .3 3 .3 3 3 3 .3 3 

7 F 11 anos 3 .3 3 3 3 3 3 3 

8 F 11 anos .3 3 .3 .3 3 .3 .3 2 

9. }.1 11 anos .3 3 .3 3 3 3 3 .3 

la M 11 anos 3 .3 3 .3 3 3 .3 3 

11 M 11 anos 3 .3 .3 3 .3 3 3 3 

12 F 11 anos .3 .3 .3 3 3 .3 .3 .3 

13 F 11:6.meses .3 .3 3 3 3 3 3 3 

14 1-1 11:6meses .3 .3 .3 .3 3 3 .3 .3 

15 F 11:6.meses .3 .3 3 3 .3 .3 .3 .3 

16 F 11:6meses .3 .3 .3 .3 3 .3 2 3 

11 F 11:6meses .3 .3 3 .3 3 .3 3 .3 

18 M 11:6rneses 3 .3 .3 3 .3 3 3 2 

1 ~f. M 12 anos .3 3 3 .3 3 .3 .3 2 
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Embora tenhamos aplicado testes ao final de cada 

série, consideramos desnecessário apresentar, neste traba

lho, os testes referentes ao final da 2~ e 3~ séries já que 

os testes aplicados no final da 4~ série, que fecham esta 

prática, são suficientemente representativos dos resultados 

obtidos. 

No final da 4~ série aplicamos todos os testes 

usados no pós-teste da l~ série mais um sobre a colocação 

dos possíveis que nos informa se o aluno é capaz de formu

lar hipóteses, com controle de variáveis e, portanto, de in 

formar se está no limiar do estágio das operações formais. 

Este último teste deixou de ser aplicado na l~ sé 

rie pela sua não adequação ã faixa etária da clientela. A 

l~ série trabalhara com uma linguagem descritiva, diferen-

ças e semelhanças, classificações aditivas e multiplicati

vas, inclusões e combinatórias, mas nao com a colocação de 

possíveis, por não dispor de um referencial lógico adequado. 

Trabalhamos inicialmente as estruturas de pensa-

mento juntamente com uma linguagem descritiva. 

trabalhamos o raciocínio indutivo; na 3~ série, 

N 2
a ... a . serle 

. .. o raClOCl-

nio dedutivo e na 4~ série, a produção científica. 

Os testes aplicados no final da 4~ série tinham 

as mesmas estruturas dos pré.testes aplicados na li~ série, 

mas conteúdos diferentes, mais adequados i faixa etária do 

aluno, evitando também que se tornassem "viciados" pela re-

petição. 

Os excelentes resultados obtidos não nos surpree~ 

deram, visto que tínhamos acompanhado o processo. 



Todos os alunos dominavalll as estruturas do opc)"a

dona1 concreto. Com cxceção de dois alunos <.la 4',J série "A", 

( .1 • - a '. ) d -.1 4 a, senuo quc um lngrcssar<J na .'J. scrle. c c trcs u;l 
, . 

scrlC "H" 

(dois ingressaram no decorrer 00 processo), tooos os <.lcnwis 

responderam positivamentc ao teste de colocação dc hipóte-

ses, demonstrando se encontrar no início do estigio das op~ 

raçoes formais. 

Neste último teste, que caracteriza o início das 

operaçoes formais, obtivemos 89,5%, na 4~ série "A" e 84,2% 

na "B", de resultados positivos. 
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c o N C L U SÃO 

o desenvolvimento das estruturas mentais dos indi 

víduos em sua totalidade e do pleno uso de suas potenciali

dades, permite um avanço maior do conhecimento e da conqui! 

ta de formas mais harmoniosas de adaptação ã natureza. 

A produção do conhecimento, Gomo fato social e his 

tórico, e sua utilização em benefício do homem, depende,não 

s6 do desenvolvimento dessas estruturas e da criatividade, 

mas também de um pensamento autônomo capaz de autoproduzir 

seus conhecimentos, de um pensamento criativo e ousado na 

solução de problemas, de um bom desempenho no uso da lingu~ 

gemo Principalmente da linguagem argumentativa. " ... a fun

ção argumentativa da linguagem criou o que é talvez o mais 

poderoso instrumento de adaptação biológica que já apareceu 

no curso da evolução orgânica"."'" 

A produção do conhecimento é um processo de evolu 

çao exossomático, onde a eliminação das hipóteses não acar

reta a eliminação dos organismos que as sustentam. A parti

cipação neste processo leva a humanidade ã conquista de me

lhores condições de vida. Alijar segmentos sociais desse pr.Q 

cesso.é frustrar o processo evolutivo de grupos sociais. e 
a base para a divisão e a exploração social justificada. Sem 

instrumentos adequados a questionar, analisar, criticar a 

realidade, as circunstâncias históricas pelas quais passa o 

sujeito, mantém-se nos níveis mais baixos do realismo ingê-

* Citado na primeira parte deste trabalho. 
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nuo. Sua contribuiç50 para o conhecimento como produç~o co

letiva é pobre e as comunidades se ressentem dessa deficiên 

cia nos h5bitos de higiene, na safide, na educaç~o, na parti 

cipação social e política, na participação dos bens prove

nientes do progresso técnico-científico, artístico, cultu

ral e na vulnerabilidade ante o mau uso da tecnologia. 

O conhecimento e um processo onde cada indivíduo 

atua como agente produtor. O sujeito só ~ educa como agen

te do processo. O educador é um provocador de situações que 

induzem a reflexão, a análise, a crítica, a independência 

de pensamento. 

O conhecimento supoe uma forma de apreensao e res 

posta ao "estar no mundo", as relações entre sujeito e obj~ 

to se transformam, no tempo e no espaço, numa dialética pr§ 

pria. 

~ preciso respeitar esta forma de apreensao e res 

posta e propiciar suas transformações no tempo e no espaço. 

Professor é o que dialetiza, que induz o diálogo, 

a discussão, que incentiva o aprimoramento da linguagem ar

gumentativa, que propicia o desenvolvimento de estruturas 

mentais, que respeita a visão de mundo do sujeito e suas ex 

plicações, mas que acirra as contradições que levam i refle 

xão e a uma aproximação, cada vez maior, do sujeito com o 

objeto do seu corihecimento. 

Professor é aquele que estabelece uma relação af~ 

tiva entre o sujeito e o objeto do conhecimento e uma rela

ção de curiosidade e prazer na produção do conhecimento. 
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d 
a ~ Realizamos este trahalho com uas turmas de I. se 

rie que demonstraram no pr6-teste, se situarem, quanto as 

estruturas mentais a n:Ível pré-operatôrio, portanto sem con 

diç5es de um bom desempenho na l~ série do 1 9 grau. 

Procuramos es tab e I ece r uma re lação pra ze rOS;J en-

tre as crianças e os conte~dos. 

Usamos atividades que contribuiam para o desenvol 

vimento das estruturas mentais. 

Levamos a criança a refletir e confiar no seu ra-

ciocínio, a desenvolvê-lo com criatividade. 

Levamo-la ao prazer do diálogo, do debate, da tro 

ca de informaç5es, a uma linguagem coerente com explicaç5es 

logicamente encadeadas. 

Respeitamos e valorizamos sempre a visao de mundo 

da criança, dando espaço e tempo para suas reformulaç5es. 

Ao terminar a l~ série todas as crianças se encog 

travam no estâgio operatório concreto. Haviam assimilado os 

con teúdos e eram C2lJaZeS c"!.e ope raci ona li zá-Ios. Tinham des en

volvido uma linguagem coerente, de acordo com sua faixa etá 

ria. Expunham livremente suas suposiç5es, sem receio do "er 

ro" e produziam pequenos textos com relativa correçao. 

Concluimos que a crise no ensino de ciências, evi 

denciada nas escolas e principalmente nos vestibulares, nao 

se res·tri'nge a estas áreas, embora aí se torne mais eviden

te, dada a exigência de deduç5es lógicas presente na solu -

çao da maioria das questoes. 
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Todo processo educacional está comprometido já que 

est5 em jogo a autonomia de pensamento, a pr6pria produç~o 

do conhecimento, como fato social, que se consolida no diá

logo, na troca, no debate, na defesa de opiniões, na coerê~ 

cia de uma linguagem argumentativa que vai depender do de

senvolvimento das estruturas de pensamento as quaIs nao s~o 

ativadas. 

Se em áreas nao científicas é possível obter me

lhores resultados, com uma linguagem descritiva razoável, 

isto não significa que nestas áreas, os sujeitos estejam m~ 

lhores preparados para operacionalizar seus conhecimentos. 

Nas areas não cientificas, embora se evidencie me 

nos, há também um consumo alienado de pequenas doses de in

formações que serão repetidas sem qualquer comprometimento 

com a produção de conhecimentos e por isto eJC)ondo o sujei to 

i exploração e i manipulação. são conhecimentos que podem 

ser repetidos sem maior envolvimento da linguagem argument! 

tiva e por isto camuflam os resultados das avaliações. 

Chegamos a esta conclusão atrav€s do nosso traba

lho que consistia, não apenas no desenvolvimento das estru

turas cognitivas, mas também no comprometimento do aluno 

com a produção do seu conhecimento. 

As dificuldades que encontramos na expressa0 oral 

e escrita, no exercício da autonomia de pensamento, no medo 

de errar, na dependência da opinião do professor, nos levam 

i certeza de que estas dificuldades estão presentes nas 

areas não científicas. 

--1 
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Trata-se de conheci mentos que podem ser descri tos, 

na maioria das vezes, sem o envolvimento da linguagem argu

mentativa (quando esta n~o 6 exigida) e por isto d5 margem 

a obtenção de bons resultados, embora os objetivos educacio 

nais não sejam atingidos. 

Um novo posicionamento do professor que valorize 

o aluno como sujeito social e hist6rico, capaz da produção 

de conhecimentos é necess5rio em todas as 5reas e nao ape

nas nas áreas científicas sob pena de ser este professor um 

agente responsável pela reprodução das relações sociais de 

produção que conduzem o homem ã dependência e à alienação. 
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