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R E S U M O 

Essa dissertação tem como principal objeto, o estudo 

te6rico da possibilidade de intervenção, ou não sobre os proce! 

sos cognitivos superiores, a partir da utilização de t~cnicas 

de aprendizagem e discutir se essas formas de intervenção pro

porcionam ganhos qualitativ3mcnte significativos ã cognição. 

Tomaram-se como base para a análise, duas vertentes 

principais. Em primeiro lugar, nossa vivência em projetos de 

pesquisa, realizados por Semin~rio, F.L.P. (1986-1988). Estes 

são relacionados com a elaboração da t~cnica de modelação de me 

taprocessos, e têm como proposta básica a aceleraçãó do desen

volvimento cognitivo. Al~m desta experiência, os estudos sobre 

a utilização do ensino de linguagens de programação como meio 

de estimular o desenvolvimento cognitiv:o foram fontes de nossos 

questionamentos. 

Analisamos as abordagens te6ricas de Seymour Papert 

(1985), Vygotsky, L.S. (1984) e de Semin~rio, F.L.P (1986), que 

admitem a possibilidade de intervenção na cognição pela utiliza 

ção de t~cnicas de estimulação da aprendizagem. 

Em contrapartida a tais possibilidades de intervenção, 

analisamos a teoria construtivista, representada por J. Piaget, 

que supoe ser o desenvolvimento cognitivo produto da construção 

de estruturas especificas, não passIvel de uma modificação subs 

tantiva por processos de intervenç50. 

As abordagens te6ricas de Papert, S., Vygotsky, L.S., 

e a abordagem te6rico-experimental de Semin~rio, F.L.P, admi-



tem nao s6 uma possível intervenç~o nos processos cognitivos p~ 

la aprendizagem, como apontam para ganhos provenientes dessa 

forma de intervenção. 

Entretanto, devemos destacar que a teoria de Papert,S. 

(1985), chamou nossa atenção, pois propoe como instrumento de 

intervenção uma ferramenta que vem sendo amplamente questionada 

nos dias atuais:o computador. 

Considera Papert (1985), que o acesso ao computaJor, pr,Q 

gramando-o atrav~s da linguagem LOGO, pode tornar possível a 

"concretização" do raciocínio formal. 

Al~m da pr6pria discussão dessa hip6tese de Papert, e! 

tudos na linha de ensino de linguagens de programação, como for 

ma de intervenção nos processos cognitivos, questionam se a an

tecipação do raciocínio formal seria resul tante do aprendizado 

da linguagem LOGO,oupoderia tal antecipação ser considerada co-

mo resultante do aprendizado de programaçao de computador em g! 

ralo ° raciocínio desenvolvido pela criança ao aprender a pro-

gramar, independentemente da linguagem de programação ensina-

da, seria o fator que aceleraria o desenvolvimento da cognição. 

Procuramos discutir se o uso do computador em nossa s~ 

ciedade, ainda pr€-computarizada, seria o mais indicado para 

proporcionar avanços cognitivos, ou s~ a utilizaç~o de t~cnicas 

tais como a da "El abo raç ão Di rig id'a" p ropos t a por Seminé rio, F. 

L.P. (1986) cumpriria perfeitamente o papel de estimular a cog-

nição e promover ganhos qualitativos aos processos inerentes -a 

cognição. 

. .... 



Os estudos construtivist~s trouxeram grande contribui

çao quanto ao processo de formaç~o de estruturas cognitivas. E~ 

tretanto, n~o nos parece que tal como postula J. Piaget, sejam 

necessárias estruturas cognitivas específicas para ministrar 

conhecimentos atrav~s da aprendizagem, antes sim, supomos que o 

próprio processo de aprendizagem poderá intervir no desegv.oJvi

mento dessas estruturas, tal como supõe Vygotsky, L.S. com seu 

conceito de "zona de desenvolvimental proximal". 

Cremos, que métodos tal como o da "Elaboraç~o Dirigida", 

cuja proposta é basicamente a de levar a criança a refletir so

bre contefidos do mundo no qual encontram-se inseridas, bem como 

m~todos que utilizam ferramentas teinológicas sofisticadas como 

o computador, possam ser consideradas formas de intervir no de

senvolvimento cognitivo. 

j 



s u ri M A R Y 

study The main purpose of this thesis is the theorie 

of the possibi1ity, or not, of intervention in the superior 

discussed cognitive process using 1earning techniques. It is 

<.,.a1so if these forms of intervention produee qua1itative1y sig

nificant gains in cognition. 

Two main aspects were taken as the basis of the 

ana1Ysis. First of alI our experience in research projects con

ceived by F.L.P. Semin€rio (1986-1988). These dea1t with the 

deve10pment of the teehnique of metaprocessual modelation.They 

had as their basie objective the aeeeleration of cognitive dev~ 

10pment. Beside, studi~s about the use of teaching programming 

1anguages as means of stimu1ating eognitive development trig

gered our questionning. 

~ We analised the theories of S. Papert (1985); L.S. Vy

gotsky (1984) and F.L.P. Semin€rio (1986) and they admit the 

possibility of intervention in eognition by learning 

tion teehniques. 

stimula-

On the other hand we ana1ysed the constructivism of 

J. Piaget, that supposes the cognitive deve10pment as a produet 

of the construetion of specifie structures, that are not 1iab1e 

to a substantive modification by processes of intervention. 

The theoretical approaches of S. Papert, L.S. Vygotsky 

and of F.L.P. Semin€rio not on1y admit the possibility of inter 

vention in cognitive proeess by learning, but ais o point to 
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gains originating from this forrn of intcrvention. 

However we must point out that Papert's theory has 

called our attention because it proposcs as the instrument of 

intervention: the comput~r, an instrurncnt that has becn largely 

questioned nowadays. 

Papert considers that the acccss to the computer pro-

gramming it using the LOGO language, may rnake it possible to 

anticipate the formal thinking. 

Besides the discussion based on Papert's hypothesis, 

studies about methods of teaching of programming languages, as a 

way of intervention in cognitive process question whether anti-

cipation of the formal thinking would result from the specific 

learning of LOGO language. An alternative hypothesis would be 

that this anticipation could be considered as a result of learn 

ing of computer programming in generd. The thinking process 

developed by children, when they are learning how to program, 

independently of the program language, would be the accelera-

tion factor of cognitive development. 

We try to discuss whether the use of the computer in 

our society, still "pre-cornputerized", would be most indicated 

to propiciate advances and qualitative changes in cognition or 

whether the use of techniques such as "Direct Elaboration" 

proposed by F.L.P. Seminério (1986) fullfil adequately this 

roles. 

The constructivist studies hrought great contribution 

as regards to the process of forrnation of cognitive structures. 



However it doesn't seem to us that, 35 postulates J. Piaget, 

specific cognitive structures are neccssary determinants of the 

learning processo On the contrary wc suppose that the learning 

process may intervine in the dcvelopmcnt of the structures, as 

supposes L.S. Vygotsky with his conccpt of "proximal develop-

men t zone". 

We believe that methods such 3S the "Directed Elabora 

tion", whose basic proposal is to makc the children reflect 

upon contents of the world in which they are induded, as well 

as the methods which use technological instruments as the 

computer, can be considered ways of intervening in cognitive 

development. 
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I N T R O D U C A O 

A idéia desse trabalho surgiu, nao só a partir de que~ 

tões formuladas durante nossa atuação em projetos de pesqui-

sa, corno pode ser ampliado pelos estudos teóricos, sobre o ensi 

n~ da linguagem da programação - LOGO. 

O trabalho de campo realizado no Projeto - "Investig~ 

çao Teórica e Experimental sobre a Natureza Sistêmica das Lin-

guagens na Cognição Humana" - Seminério (1983-1985), apontou-

nos a questão sobre as etapas do desenvolvimento cognitivo se-
~. 

rem ou não atingidas universalmente por todos os sujeitos, tal 

corno afirmava Piaget. Notamos, ao trabalhar com sujeitos adul-

tos, cursando o Supletivo do Primeiro Grau,que muito desses a-

dultos nem sequer estavam próximos a atingir o período das ope-

raçoes formais. 

Tornou-se mais contundente a questão sobre os estigios 

de desenvolvimento, ao trabalharmos na pesquisa "A Eficicia do 

Método de Modelação Lógico-Experimental" - Seminério (1986-1988). 

Nessa pesquisa trabalhamos basicamente com populações que ti-

nham corno principais características o grupo social a que per-

tenciam os sujeitos, mais precisamente: crianças pertencentes 

a famílias com nível sócio-econ6mico m6dio, médio superior, e 
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crianças provenientes de famílias com nível sócio-econômico in

ferior. Foi verificado, a partir de um pr6-teste composto por 

provas Piagetianas de Seriação, Inclusão e Conservação de Subs

tância, em que etapa do desenvolvimento cognitivo situavam-se as 

crianças de ambas as populações. 

Surpreendeu-nos, de certa forma, os resultados desse 

pré-teste, pois as crianças pertencentes a famílias sócio-econô 

micamente desfavorecidas encontravam-se em sua maioria no estágio 

pré-operatório. Em contrapartida, as crianças oriundas de famÍ 

lias sócio-economicamente favorecidas, já haviam alcançado o es 

tágio das operações concretas. 

Esse trabalho apontou-nos a questão de ser ou nao pos

sível a aquisição de estruturas cognitivas apenas a partir da 

ação dos sujeitos sobre o mundo físico, e dos processos de assi 

milação e acomodação como supunha Piaget. 

Cabe ainda ressaltar outras questões que também surgi

ram de nossa experiência nestas pesquisas - "Investigação Teóri 

ca e Experimental Sobre a Natureza Sistêmica das Linguagens na 

Cognição Humana" e liA Eficácia do Método de 1-fodelação Lógico-Ex 

perimental": 

Como explicar, no caso das pesquisas anteriormente menciona

das, a ausência de estigios em adultos e a defasagem destas 

em crianças de um mesmo país, onde apenas a classe social e 

a escolarização oferecida a essas crianças apresentam-se co

mo pont~ divergente? 

.. ....... ~ 
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A cultura, a dialética social, seria apenas um fator que ac~ 

leraria ou colocaria em defasagem ° surgimento de estágios a 

nível cronológico? 

Sujeitos que nao atingiram determinados estágios chegariam 

mais cedo ou mais tarde a atingÍ-los, apenas a partir da 

"ação".e a conseqUente assimilação e acomodação de seus re-

sultados? 

Como seria o desenvolvimento futuro dos sujeitos que apre

sentam defasagens nessa aquisição de estágios, dentro de um 

mundo competitivo, onde parece existir tal como biologicame~ 

te é postulado -" "uma seleção natural" dos menos adaptados ao 

meio? No caso analisaríamos como seria essa "seleção natu-

ral" entre os indivíduos mais habilitados cognitivamente e 

aqueles, que de acordo com a escala piagetiana, encontram--

se em estágios menos avançados? 

Como já dissemos, outro ponto que permitiu ampliar no! 

so questionamento, foram os estudos teóricos sobre a linguagem~ 

programação LOGO, como possível técnica de intervenção nos pro-

cessos cognitivos. 

° uso crescente do computador,não apenas nas áreas li-

gadas a ci~ncia tecnológica, como tnmbém aquelas relacionadas 

com o homem, tornou cada vez mais necessário questionar as pos-

síveis utilizações desse novo instrumento e suas conseqU~ncias. 

A origem do computador pode ser associada i criação do 

* "abaco". Entretanto, novas tecnologias foram desenvolvidas pe,!:. 

(*) "Abaco" - Instrumento utilizado C'm sociedades primitivas p~ 
elaborar cálculos. 
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mitindo um aperfeiçoarncnte desse instrumento, chegando num de-

terminado momento a construç50 de computadores de grande porte. 

Essas máquinas, de grande porte, vem sofrendo aperfei-

çoamentos que permitirão urna utilizaç50 mais ampla de seus po-

tenciais. Num processo paralelo a esse desenvolvimento, foram 

criados os microcomputadores. 

Os microcomputadores, sao pequenas máquinas, que poss! 

bilitam o trabalho de processamento de informação próximo ao 

realizado pelos computadores de grande porte. 

Com esses avanços tecnológicos que proporcionaram tam 

bém um baixo custo na comercialização de microcomputadores,toL 

nou-se possível, atualmente, urna crescente incorporação do com-

putador corno ferramenta nos mais diversos tipos de atividadés. 

Inclusive, o que nos interessa aqui, corno um instrumento auxi-

liar no processo ensino-aprendizagem. 

Foram, assim, difundidos nao só os microcomputadores, 

corno também as linguagens de programação que permitem a intera

ção entre o usuário e a máquina. Entre as linguagens de progr! 

mação encontramos a linguagem LOGO, criada por Seymour Papert 

(1985). 

A linguagem LOGO, tal corno coloca Papert, -nao possui 

apenas o caráter comum das linguagens de programação ou seja: -

o de programar o computador. Essa linguagem teria corno princi 

paI objetivo criar e divulgar urna nova filosofia de ensino, ba 

seada na atividade de programar. 
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Dentro dessa nova linha pedag6gica, Papert (1985), a

firma que o uso do computador não acarreta alterações qualitati 

vamente negativas tais como, mecanização ou bloqueio da capaci 

dade criativa. Considera, antes sim, que a adoção dessa ferra 

menta tecno16gica poderi promover ganhos qualitativamente posi

tivos aos processos cognitivos. Mais especificamente, através do 

acesso que a criança possa ter ao computador utilizando a lin

guagem LOGO, o "raciocínio formal" poderi ser elaborado desde 

muito cedo (Papert trabalhou com crianças de pré-escolar). 

Estudos recentes realizados por Gourman e Bourne (1983) 

levantam questões relativas à discussão sobre os ganhos obtidos 

pelo pensamento lógico, como resultantes da aprendizagem de pr~ 

gramar computadores. 

Tanto os estudos realizados por Papert, quanto os estu 

dos desenvolvidos por Gourman e Bourne, suscitaram-nos questões, 

tais como: 

Podemos realmente afirmar que a aprendizagem de linguagens de 

programação interferem no processo cognitivo acelerando o de 

senvolvimento de estruturas? 

A linguagem LOGO seria um meio eficaz de atuar sobre a elabo 

raçao de regras lógicas? 

Técnicas de aprendizagem, que nno utilizariam o computadorc~ 

mo ferramenta de trabalho (ensino de linguagens de program! 

ção), poderiam provocar alterações no processo cognitivo se

melhante ou superiores às atribuidas ao uso da linguagem LO 

GO? 
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Mediante essas questões, bem como as questões levanta

das durante nossa atuação em pesquisas, surgiu a idéia de veri

ficar a possibilidade de atuar através de estimulações, que uti 

lizariam técnicas de aprendizagem, sobre os processos cogniti

vos superiores. Tinhamos como objetivos especificos, a verifi

cação da estimulação cognitiva corno possivel fatoi de diferen 

ças no desenvolvimento cognitivo. Dentro desses objetivos pre

tendiamos, também, verificar diferenças qualitativas no proces

so de captação de regras em situações de intervenção com ou sem 

o auxílio do computador. E por fim, pretendíamos verificar as 

diferenças qualitativas no processo de captação de regras rela

cionadas i aprendizagem de linguagens de pro&ramação, mais esp~ 

ficicamente da linguagem BASIC e da linguagem LOGO. 

A principio, tinhamos como meta a realização de um tra 

balho experimental, que permitisse as verificações antes meneio 

nadas. Entretanto, as impossibilidades práticas encontradas d~ 

rante as inúmeras tentativas de viabilização da pesquisa, nos 

fizeram abandonar o trabalho experimental. Foram mantidas, po

rém, tanto a linha teórica que norteava o trabalho, quanto o ob 

jetivo geral - "analisar e discutir o efeito de diferentes ti

pos de intervenção através de técnicas de aprendizagem, no pr~ 

cesso cognitivo". 

Partindo do pressuposto de que é possível atuar, atra

vés de estimulações diversas, sobre os processos cognitivos su

periores, procuramos analisar e discutir as teorias de J. Pia

get, L.S. Vygotsky, F.L. Seminério e S. Papert. Abordamos, as

sim, tr~s linhas teóricas que admitem a possibilidade de inter

virmos sobre os processos cognitivos (Vygotsky, L.S.; Seminé-
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rio, F.L.P. e Papert, S.), e uma linha que afasta a possibilida-

de de intervenção - o construtivismo. 

Procuramos analisar a teoria de Jean Piaget, visto que 

tal autor supoe ser o desenvolvimento cognitivo um processo de 

construção de estruturas, que tem origem na "ação'.' do sujeito 

sobre m~~do físico e dos processos de assimilação e acomodação 

dos resultados da "ação" a esquemas específicos. 

Apesar dessa teoria parecer antagônica ao nosso posl 

cionamento, supomos necessária uma discussão sobre a mesma, pois 

mantêm estreita relação com nossos questionamentos iniciais. En

contramos, também, pontos de convergência e divergência entre 

Piaget e as outras abordagens teóricas analisadas nesse traba-

lho, merecendo mais uma vez o posicionamento construtivista nos-

sa atenção. 

Tentamos analisar como sao tratadas,por Piaget, as que! 

tões relativas ao processo de desenvolvimento e sua relação com 

a aprendizagem. Verificamos que neste campo os construtivistas 

só admitem duas formas possíveis de aprendizagem a "aprendiz! 

gem stricto sensu" e a "aprendizagem lato sensu". Tais proces-

sos não admitem a possibilidade de intervenção no processo de 

desenvolvimento da cognição, que determine por esse meio uma 

equilibração majorante. o salto para novas estruturas obedece 

a leis internas do sujeito e nao a intervenções externas. 

Durante a realização dos estudos teóricos, encontramos 

um trabalho, na linha construtivista, que pareceu-nos interes-

sante e passível de reflexão. Inhelder, B.; Sinclair, H. e Bo-

vet, M. (1975), desenvolveram um estudo sobre a possibilidade de 
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intervir na genese das noçoes de quantidades numéricas, -geome-

tricas e físicas, através da aprendizagem. Mesmo, ainda, manten 

do uma preocupação com princípios construtivistas, como o func! 

onalismo da assimilação e equilibração de esquemas e estrutu-

ras, pareceu-nos que esse trabalho abre novas frentes de análi-

se, dentro do construtivismo, sobre a relação aprendizagem - de 

senvolvimento cognitivo. 

Dentro das abordagens, que admitem a intervenção no 

processo de desenvolvimento da cognição, analisamos a teoria de 

Vygotsky, L.S. Sua posição sócio-c~ltural, pareceu-nos esclare-

cedora, quanto a possibilidade de intervenção de fatores cultu-

rais no processo cognitivo. Admite Vygotsky (1984), uma intera-

ção entre fatores internos e fatores externos, supondo ser a 

partir de instrumentos fornecidos pela cultura, que a criança 

tem possibilidade de desenvolver seu potencial intelectual. 

Para esse autor, o nível de desenvolvimento mantêm re-

lação com os fatores internos (funções psicológicas), tais como 

a linguagem, memória, percepçao, bem como está ligado ao proce~ 

so de aprendizagem. Procuramos, assim, analisar na medida do 

possível a relação entre pensamento e linguagem. Bem como a re-

lação entre os fatores externos tais como os signos e a aprendi 

zagem, no processo de desenvolvimento. Devemos ressaltar que 

essa análise não pode ser feita a partir de uma total separaçao 

desses fatores, pois segundo o próprio Vygotsky os fatores in-

ternos mantêm ampla ligação entre si, ligação essa que também é 

encontrada com os fatores externos. 

Ainda, dentro da questão relativa a possibilidade de 
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intervenção a partir da aprendizagem, encontramos fortes indf-

cios que apontam para essa possibilidade. Julga Vygotsky (1984), 

ser o nfvel de desenvolvimento um indicativo do momento em que 

a criança encontra-se apta para aprender determinados conceitos, 

operaçoes, etc. Considera a existência de dois nfveis de desen-

volvimento - "o nfvel de desenvolvjmento real" e o' "nfvel de de 

senvolvimento potencial". Entre esses dois nfveis encontra-sa 

a "zona de desenvolvimento proximal", onde estão situadas as 

funções psicológicas ainda não amadurecidas, mas em vias de ma-

turação. 

o conceito de "zona de desenvolvimento proximal", par~ 

ceu-nos dar uma nova visão sobre a questão de intervenção da a-

prendizagem no desenvolvimento cognitivo. Isto, porque conside-

ra Vygotsky (1984) a possibilidade de estimulação pela aprendi-

zagem das diferentes funções localizadas nessa região proximal. 

Mesmo nao considerando a aprendizagem como o principal instru-

mento de intervenção, admite tal autor, que um desenvolvimento 

cognitivo qualitativamente superior, poderá ser alcançada a pa! 

tir da organização adequada da aprendizagem. 

A segunda abordagem teórica, na linha intervencionista, 

analisada e discutida em nosso trahalho foi uma pesquisa que 

vem sendo desenvolvida, recentemente,por Seminério,F.L.P. Sua 

colocação teórica-experimental, tem como principal proposta a 

modelação de metaprocessos*. 

(*) Metaprocessos - "Tratamento reflexivo e consciente através 
da metalinguasem correspondente ao mecanismo cognitivo uti 
lizado (Seminerio, 1985, pig. 60). 
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o treinamento metaprocessual, ao contririo do que su-

punha Piaget, não espera que a criança através da "ação" tenha 

condições de assimilar e acomodar aos esquemas, conte~dos prov~ 

nientes do meio externo. Mas, antes oferecer um modelo 16gico 

a fim de que a pr6pria criança elabore a modelação, através da 

imitação do procedimento realizado ~elo mod610. 

Segundo Seminério (1985). a cognição humana opera, ba-

sicamente, a partir de um conjunto hierarquizado de "lingua-

gens c6digo" morfogeneticamente programadas (LI' L2' L3' L4). 

Tais linguagens permitem o recebimento, a codificação, a emis-

são e a recodificação da informação ou seja: possibilitam a re-

presentação e a construção do mundo interiormente. 

Procuramos nos deter nos estudos da quarta linguagem -

L4 - que caracteriza a intencional idade ou melhor dizendo, o 

controle, por parte dos individuos, de desempenhos especificos. 

A terceira e ~ltima abordagem intervencionista analisa 

da, foi a teoria de Seymour Papert. Essa teoria não trata pro

priamente da questão do processo de desenvolvimento cognitivo, 

pois, segundo seu autor, LOGO é uma "nova filosofia de ensino". 

Procuramos analisar seus principais fundamentos teóri 

cos, ou seja: a Intelig~ncia Artificial e a Teoria Construti-

vista. Quanto a Intelig~ncia Artificial, limitamos nossa anili-

se às semelhanças entre o LOGO e a linguagem LISP*. Entretanto, 

(*) LISP - Linguagem de programação que vem sendo utilizada em programas de 
Intelig~ncia Artificial. 
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com a Teoria Construtivista, procur:lmos discutir os principais 

pontos de converg~ncia e di~erg~ncia relacionados com a idéia 

de Papert (1985). Segundo esse Jutor, a contribuição de Piaget 

é no sentido de ser LOGO uma filosofia voltada para a descobe! 

ta de estratégias construídas pela criança; na aquisição de co-

nhecimento, destacando :u.m.papel ativo do sujeito nessa constru-: 

çao. Supomos que, mesmo afirmando estarem suas bases fundamen-

tadas no construtivismo, Papert parece contradit6rio em alguns 

aspectos com a teoria de Piaget, como já vem sendo apontado em 

análises feitas por Moura e Azunzo (1985) e ainda por La Taille 

(1989). 

Diversos trabalhos têm sido desenvolvidos utilizando a 

linguagem LOGO, não só no MIT - Laborat6rio de Intelig~ncia Ar-

tificial, bem como em nossa comunidade. Nota-se que, além des-

ses trabalhos, tem-se discutido muito a respeito das possíveis 

influências que possa trazer a utilização da LOGO, bem como em 

geral o uso do computador. 

Os estudos te6ricos realizados, levaram-nos a indaga-

çoes e revelaram-nos lacunas. Questionamos os tipos de altera 

çoes que podem ser produzidas pela aprendizagem da linguagem 

LOGO, a nível cognitivo. Papert (1985), afirma que a trivializa 

ção do computador como instrumento, numa sociedade verdadeira-

mente computarizada, poderá tornar possIvel a concretização do 

"raciocínio formal". 

° acesso ao computador, programando~o através de uma 

linguagem como LOGO, permitiria esse avanço cognitivo. Discuti 

mos, a aprendizagem da LOGO como um meio de atuar sobre as re-
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gras lógicas da cognição. Procuramos avaliar esta forma de in-

tervenção, como a mais viive1 em nossa sociedade, ainda um pou

co distante da sociedade computarizada idealizada por Papert 

(1985) . 

Finalmente, discutimos as convergências e divergências 

entre as quatro propostas teóricas abordadas, realizando uma a

ni1ise que nos permite responder, pelo menos com conclusões pr~ 

visórias, às indagações que nortearam este estudo. 
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CAPITULO I: 

A ABORDAGEM CONSTRUTIVISTA 

1,1 - O DESENVOLVIMENTO DA COGNICAO , 

A teoria construtivista tem como um dos seus princi-

pais fundamentos a formação das estruturas cognitivas a partir 

da "ação". O conceito de ação, tomado como um comportamento de 

experimentação, tem como objetivo a transformação do meio atra-

vés da utilização dos esquemas e a progrrssiva modificação ges

tes; o que conseqUentemente resultará na construção de estrutu 

raso 

Julga Piaget, ter início a partir da açao a relação eg 

tre o sujeito e o mundo, considerando os "reflexos" heredi tá-

rios" como suas primeiras manifestações. Destaca o período se!!. 

sório-motor como a etapa de desenvolvimento em que podem ser ob 

servados comportamentos expressivos dos reflexos. 

Na intenção de estabelecer um critério metodológico,suQ 

divide em seis estágios o período sensório-motor, nos quiis 
~ 

e 

possível observar desde a transformaç50 dos reflexos em açoes 

coordenadadas até a representação a nível mental dessas açoes. 
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Procuraremos analisar esse período, pois supomos estar 

diretamente vinculada ã posição de Piaget em relação ao concei

to de ação toda a origem das defasagens encontradas nas aquisi 

ções de estruturas. 

A princípio, ainda num estagio geral de indiferencia 

çao do organismo e do meio, as açoes estão direcionadas para o 

corpo da criança. Ela explora todas as partes de seu corpo,bem 

como os comportamentos que possam decorrer. As condutas de o

lhar, ouvir, sugar e a própria atividade manual são considera

das por Piaget (1980) como respostas a estímulos externos, nao 

ocorrendo, ainda, uma percepçao de objetos ou situações 

tal. 

como 

o prazer de exercitar essas respostas, a partir da re

petição, torna possível uma lapidação das formas primitivas da 

açao. Surgem daí, os primeiros esquemas específicos, que orien 

tam comportamentos específicos de olhar, ouvir, manipular etc. 

Esses esquemas passam por um processo de assimilação recíproca. 

Considera Piaget (1970, 1975) a assimilação recíproca entre es

quemas de visão e preensao, como de extrema relevância para o 

desenvolvimento cognitivo, visto que torna possível o reconhe

cimento de objetos. 

Ao longo do primeiro estágio, do período sensório--mo

tor, ocorrem tamb~m acomodações entre os esquemas iniciais, pe! 

mitindo assim, uma primeira consolidaç30 dos mesmos. 

Neste período, destaca-se uma primeira estabilização e 

equilibração gradual, dos esquemas de preensão e visão, que ori 

gina um novo padrão de comportamento denominado por Piaget 



"reolr~o rircll1.:1f IHim:íria". , ,,' 

Este novo padrno de comlwrLi:nclllo, refere-se a lepeti-

çao de uma ação :1cidental, prn\Oo(":lda pela criança, dC'still;1ndo--

se a aumentar os recursos de L'xplor:l~i1o do ambiente. Piaget não 

considera tal comportamento como intenc ional, pois tem COIIIO origem 

um mero acidente e como finalidade o prolongamento da I11lidança 

causada, supondo entretanto a existência de uma "semi-intencio

nalidade", visto que apesar de n~o existir objetivo de saciar 

uma necessidade motora, há o objetivo de alcançar uma satisfa-

çao prazeirosa ligada ao exercfcio da :1ç~o. Um comportamento i~ 

tencional propriamente dito só poderâ ser observado posterior

mente no quarto estágio, a pa~tir da coordenação já estabeleci 

da entre os esquemas de meios e os esquemas de fim. 

A troca entre a criança e o meio ambiente, atrav~s des 

sa repetição, leva a formaç~o de esquemas funcionais que por 

estarem sujeitos apenas ao processo de assimilação e acomodação 

recfproca,encontram-se indiferenciaJos e indiscriminados. Entre 

tanto observa Piaget, que nessa etapa de desenvolvimento a cri-

ança já possui esquemas que lhe possibilitam o conhecimento, não 

dos objetos em si, mas algumas transformações que se relacionam 

com os mesmos e que podem ser experimentad:ls. A percepção de 

algumas qualidades desse objeto funciona, então, como um "fndi-

ce" que permi te, a guisa de signi fiC:lIlte, reatar-se ao respecti_ 

vo significado que e sempre um esquema hL"m definido. Logo, nao 

será o objeto alvo da percerç~o e sim as transformações relaci~ 

na das c o m tal o b j e to. A d i f e r (' n c i ;1 ç :l o (' n t r e a p r o p r i e da de - f n 

dice e a permanência do objeto no cllnpo perceptivo exigirá uma 

longa elaboração cognitiva que 50 ocorrcr;Í bem mais tarde. 
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No quarto estágio do período sensório-motor, o compor

tamento de "experimentação", que começa a aparecer, permite a

través das relações entre ações (esquema de ação-meio e esque

mas ligados as metas) direcionar as primeiras transformações pa~ 

cialmente planejáveis (início da intencional idade) e consequen

temente tomar conhecimento dessa relação, não em termos de re

presentação mental, nesse momento, mas apenas no ato da execu

çao. 

Os esquemas tornam-se, portanto, discriminados e dife

renciados, orientando a ação para algumas características do ob 

jeto e nao mais para um campo global de transformações ligados 

a esse objeto (que como tal ainda não chegou a ser identifica

do'::;) . 

A intercoordenação progressiva, entre os esquemas fun

cionais e sua equilibração progressiva, asseguram e expandem a 

relação entre meios e fins das transformações produzidas. 

O aparecimento dos primeiros traços das estruturas, que 

em períodos subseqUentes (operatório-concreto e formal) permiti 

rão a compreensão das relações de classes e as relações espaço

temporal, são considerados, também, fatores relevantes deste p~ 

rÍodo. 

As freqUentes exig~ncias do meio abalam a equilibração 

instaurada entre os esquemas, tornando-se necessária a busca de 

novas técnicas da ação, a fim de superar os obstáculos impostos. 

Esta busca, no estágio cinco do período sensório-motor, viabili 

za-se através do que Piaget denomina "reação circular terciá-

ria". 
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A "reação circular terciária" caracteriza-se, basica-

mente, por um conjunto de ações não mais direcionadas para as 

características do objeto, mas sim para as potencialidades de 

suas transformações. Assim, através de um comportamento de en 

saio e erro a criança passa a experimentar ativamente tais pr~ 

priedades, o que permite ~ .. cppstrução de novos esquemas torna~ 

do as condutas subseqUentes mais eficazes. o mero exercício ~ 

variação da açao, com finalidade de prolongar situações pra-

zeirosas, dá lugar a um exercício que busca novas técnicas pa-

ra a solução de problemas criados no meio externo. Com isto 
~ 

e 

atingida, portanto, urna equilibração superior a existente ante-

riorm~nte (estágio quatro) bem corno a coordenação entre esque-

ma de meios e fins, direcionando a ação a um dado objeto. 

E contudo, no estágio seis, que o processo de elabora 

çao da ação alcança um grau de maior relevância para o poste-

rior desenvolvimento das estruturas cognitivas. Nesse estágio 
.. 

a conduta da criança atinge um direcionamento claro para o o~ 

jeto a ser alcançado, facilitando o comportamento de explor~ 

çao. Entretanto, ainda permanece a necessidade de encontrar 

novas maneiras de atuar que suplantem as já conhecidas e possi 

bilitem a solução dos novos problemas existentes. 

Tem origem, portanto, nessa etapa dois processos que 

proporcionam o refinamento dessas condutas de intervenção, sao 

eles: a invenção e a representação mental da açao. 

Diante das novas imposições criadas e pela busca pro-

gressiva de novas transformações, os esquemas específicos in

ternalizados, passam a um nível de coordenação que dá início a 
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uma experimentação e exploração dos objetos a nível de represe~ 

tação, anterior a ação motora. Essa antecipação da ação cria no 

vas soluções de problemas. No entanto, não considera Piaget es 

se nível de representação (antecipação) como uma representação 

mental propriamente dita, visto que tal processo só é possível 

em estãgios mais avançados do desenvolvimento cognitivo. 

A representação mental, propriamente dita, tem origem 

na imitação diferida, que ocorre através de movimentos corpo-

rais ou visuais, tentando reproduz características de objetos 

e/ou situações percebidas pela criança. Estas reproduções sao 

assimiladas aos esquemas jã existentes dando origem assim a ima 

gem mental, que possibilita a evocaçao desses objetos ou situa

ções em presença de um símbolo motivador que evoca o modêlo. 

Assim, o jogo simbólico através da imaginação, permi-

te a tradução da ação a nível interno e, conseqUentemente, . sua 

representação mental. A elaboração e o conhecimento dos obje-

tos deixa de se dar a um nível percepto motor, passando ao 
.. 

nl-

vel simbólico e conceitual. A possibilidade de representar men 

talmente os objetos marca o término do período sensório-motor,e 

o início de um novo período de adaptações intelectuais. 

o surgimento da "função simbólica", possibilitando a 

dublagem da ação em significante e significado, marca o início 

do período pré-operatório. Nesse período, ocorre um processo ~ 

nãlogo ao das reações circulares observadas no período anterior. 

Tal qual as ações, os acontecimentos passam por urna experimen

tação ativa, agora a nível interno, e se ligam sequencialmente. 
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Entretanto, a ligação entre os acontecimentos nao pos-

sui relação com a exist~ncia de um nexo causal. Os esquemas de 

meios e fins encontram-se independentes, em virtude do egocen-

trismo perceptivo que direciona a atenção apenas para caracte-

rísticas atraentes, porém superficiais dos objetos, em detrime~ 

to dos fatos episódicos. A centração impede, portanto, a apre-

ensão do episódio como um todo, impossibilitando a compreensao 

de efeitos distorcivos. 

Essa centração atinge diretamente a equilibração da r~ 

de assimilação-acomodação, provocando freqUentes desequilíbrios 

que garantem a manutenção de esquemas já elaborados ao invés de 

gerar novos esquemas específicos. 

A preservaçao da organização assimilativa resulta numa 

representação incompleta e fragmentada do real, tornando impos-

sível a compreensão das frequentes transformações configurais 

ocorridas no meio externo, bem como impossibilita um retôrno a 

situação inicial visando uma compensatória dessas transforma-

çoes. 

Em consequ~ncia de tais fatos, o raciocínio da criança, 

nessa etapa ê considerado por Piaget como um raciocínio trans-

ductivo. As relações causais e implicativas ainda não são pro-

duto de uma operacionalização, mas, sim, da justaposição de el~ 

mentos sucessivos. Entretanto, é nessa fase do desenvolvimento 

que surgem os primeiros conceitos. Esses geram, a partir da d~ 

calagem vertical, as primeiras estruturas de classes e séries. 

Caracterizado, como pensamento intuitivo o 
. ... raClOClnlO 

durante o período pré-operatório é formado por ações internali-
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zadas denominadas por Piaget - l1intuições primárias". 

Em função da crescente descentração do processo perce~ 

tivo, que possibilita a antecipação da açao e a reconstituição 

da situação inicial das transformações preparando a reversibili 

dade, as "intuições primárias" vão dando lugar as "intuições ar 

ticuladas". 

Todo esse conjunto de fatores interfere no equilíbrio 

entre esquemas, assegurando nova equilibração considerada supe-

rior a organização assimilativa já existente. Nessa etapa, a 

assimilação nao será apenas de uma característica específica do 

objeto, mas sim de um conjunto de aspectos. Formam-se, dessa ma 

neira, sistemas que possibilitam a apreensão não mais de uma to 

talidade definida, mais sim de uma totalidade que pode sofrer 

constantes transformações e até mesmo serem anuladas. 

Dá-se, então, uma nova organização da açao interioriza 

da, onde os seus elementos não se encontram justapo~tos. (assoe! 

ados sequencialmente), porém são organizados em conjuntos onde 

todos os elementos mantém uma reciprocidade e um equilíbrio en-

tre si. Inicia-se, assim, o que Piaget· chama operacionalização. 

Afirma o autor: 

"Áç.Õe..6 tOJtnam-.6e. ope.JtatõJt..i...a.6, .iogo que. dua.6 aç.õe..6 do 
me..6mo gêne.Jto pa.6.6~m a ~ompoJt uma te.Jt~e...i...Jta, que. pe.Jtte.n
~e. a..i...nda a e..6te. ge.ne.Jto, e. de.6de. que. e.~ta.6 d~ve.Jt.6a.6 a
ç.õe..6 pO.6.6am .6e.Jt ..i...nve.Jtt..i...da.6." (1980, .pag. 51) 

Este conjunto de açoes, apesar de já internalizadas, 

nao operam sem a permanência do objeto, ou seja: a criança ain-

da não é capaz de abstrair objetos reais, -so podendo realizar 
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mentalmente operaçoes sobre objetos presentes. Operando de for-

ma concreta, a criança passa perceber invariantes das açoes e 

não mais objetos, que são reunidos e conseqUentemente pe rmi-

tem-na classificar, ordenar objetos e situações do seu contex 

to de vida. 

-Afirma Piaget, entretanto, que as operaçoes concretas 

a princípio nao podem ser consideradas corno produto de estrutu-

ras lógicas já estabelecidas, visto que a construção dessas es

truturas só é possível a medida que as operaçoes possam ser reu 

nidas em conjuntos. 

Os agrupamentos, definidos por Piaget corno a hibrida-

çao entre "grupos" e as "redes", representam essas estruturas 

lógicas organizadas. Sendo a sua construção e estabelecimento 

que irio possibilitar as operações lógicas propriamente ditas 

de classe e série tendo repercussão também nas operações in-

fralógicas. Cabe, ainda, des tacar que no período operatório cog 

ereto, têm origem os "grupos" (conjunto de elementos e de pelo 

menos urna operação apta a relacioná-los de modo a permitir a 

composiçio, a associaçio, a identidade, e a inversio) que possi 

bilitam operações aritiméticas e de quantificaçio extensiva,com 

correspondentes também na área infralógica relativa a mensura-

ção de fenômenos espaço-temporais. 

Tal corno ocorre nos períodos pré-operatório e operat~ 

rio-concreto, onde a açao motora passa por um processo de ela-

boração, a representação mental sofrerá um processo análogo. A 

necessidade de novas formas de intervenção, a fim de solucionar 

problemas tanto a nível externo quanto interno impulsiona a 
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construção de novas estruturas mais eficazes. 

Os "agrupamentos", estruturas operatórias concretas; 

apresentam lacunas tais como: a impossibilidade de operar na 

ausência do objeto (objeto real e objeto cognitivo), bem como 

essa reversibilidade não plena, que segundo Piaget podem ser a

tribuídas ao fato das propriedaá~;~dos seus principais compone~ 

tes ("grupos" e "reticulados") serem incompletos e parciais. 

Estas estruturas gerais de "grupo" e "rede",passam por 

um processo de evolução tornando-se distintas, com propriedades 

completas e integradas em sistemas. A "rede" independente das 

propriedades do "grupo" (máximo limite inferior e mínimo limi

te inferior) possibilita o desenvolvimento de operações combina 

tórias e consequentemente a elaboração de um raciocínio hipoté-

tico. ° "grupo", também liberto das propriedades da "rede", a!. 

cança uma reversibilidade total e circular em relação aos ele-

mentos de transformação - IDENTIDADE, NEGAÇÃO, RECIPROCIDADE,COB 

RELATIVIDADE, o que resulta na integração dos sistemas de clas-

se e série e, conseqtlentemente, a elaboração de um . "o raC10C1n10 

proposicional. 

Os esquemas construídos a partir desse processo atri

buem um caráter hipotético-dedutivo, ao pensamento formal, tor-

nando possível a solução não só de problemas concretos (sobre a 

ação) ,mas principalmente as operaçoes a partir da abstração e 

do uso sistemático da dedução. 

A perspectiva de um processo construtivista das estru-

turas cognitivas, aponta questões passíveis' de discussão, tal 

como o papel da aprendizagem no desenvolvimento cognitivo. 
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1.2 - APRENDIZAGEM COMO DEPENDENTE DO DESENVOLVH1ENTO DA COGNI

CAO , 

Tal como Binet (apud Gréco, 1969) já havia feito ante-

riormente, ao considerar necessário um amadurecimento das fun-

ções .men.tais para que seja possível um aprendizado, Piaget (1974) 

considera a aprendizagem como um processo altamente dependen

te da construção de estruturas específicas. Afasta, assim, a 

possibilidade de uma reversibilidade deste processo, ou seja: a 

possibilidade da aprendizagem auxiliar ou até mesmo, acelerar o 

desenvolvimento dos fatores da cognição. 

Piaget (1974) considera o meio externo como um meio pa~ 

sivo, sofrendo interferência do sujeito a partir da ação que s~ 

ria o verdadeiro catalizador, a nosso ver, das modificações ex-

ternas. As trocas sociais e mais especificamente a aprendiza

gem, seriam apenas,uma oportunidade de exercício da ação que le-
;Jl!' 

variam ã construção dos esquemas e estruturas lógicas. Obser-

va-se, entretanto, que a influência do meio externo e da pro

pria cultura, só foram tratad~s por Piaget, mesmo que superfici 

almente, em seus estudos iniciais, sendo posteriormente tais a~ 

pectos abordados como fatores secundários ao desenvolvimento. 

Não há, portanto, um valor atribuído a experiência no 

sentido de troca, mais sim de uma experimentação da ação que 
~ 

e 

vista corno "experiência física" e "experiência lógica-matemáti-

ca". A primeira caracteriza-se pela própria ação, enquanto vo,!. 

tada para as descobertas de propriedades físicas e utilização 

dos objetos. A "experiência lógico-matemática" na representa-

çao mental e algebrização da ação de forma dedutiva. 
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Estudos realizados pela Escola de Genebra com o objeti 

vo de verificar a relação de aquisição das estruturas cogniti-

vas com o processo de aprendizagem, a princípio partiram da su-

posição de não ser possível apreensão das relações sem a prese~ 

ça de estruturas que possibilitassem a percepção das leis lógi-

cas das relações. 
":*; 

Gréco (1974) supoe que o sujeito introduz um esquema-

tismo aos dados da experiência, e compara esse esquematismo ao 

-que entra em açao no processo de aprendizagem por indução. O me 

todo de "experiência específica" é tido como um método de con-

duta heurística da indução, no qual são aplicadas deduções aos 

acontecimentos. Tais acontecimentos, são classificados a par-

tir de uma subdivisão, ou seja: "acontecimentos necessários" os 

quais a partir de uma estrutura lógica construída podem ser de-

duzidas as relações lógicas; "acontecimentos determinados" re-

lacionados diretamente com as leis empíricas; "acontecimentos r~ 
. ~ 

guIares" determinados por leis de sucessão e finalmente "acon-

tecimentos aleatórios" relacionados a uma causalidade. 

AposteI (1974), entretanto, supõe que, segundo as leis 

da aprendizagem, é possível aprender qualquer tarefas desde 

que estas não sejam numerosas, nem complexas definindo assim, 

a aprendizagem como uma conduta de "aprender a aprender". Preo-

cupa-se com os mecanismos destas condutas, tentando verificar 

seu isomorfismo com a organização lógica. Centrando seus estu

dos no período sensório-motor, a fim de verificar a influência 

do processo de aprendizagem sobre a formação dos primeiros es-

quemas, afi rma: 
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"0 pJtoblema. ê. então ôa.be.Jt ôe eôôa.ô eôtJtutuJta.ô de eôque 
ma.ô ou ôiôtema.ô de e.ôque.ma.ô, que JtepJteôenta.m a.ôôim a.~ 
pJte6iguJta.ç~eô ma.iô e.le.me.nta.Jte~ da.~ ~la.ôôe~, da. in~lu
ôão e do~ a.gJtupa.mento~ ~on~tituem pJtodutoô ou ~ondiç~M 
de a.pJtendiza.gem." (Apoôtel, op. ~it., 1974, pã.g. 85) 

Piaget (1974), aceita em parte tal posicionamento su-

pondo que, as estruturas podem ser adquiridas por urna aprendiz~ 

gem de base aniloga a da formação das estruturas l6gicas. 

Considera, que a princípio (no período sens6rio-motor), 

nao se pode falar num processo de aprendizagem, por nao levar 

em consideração a percepçao corno urna forma de aquisição de co-

nhecimento, atribuindo entretanto um valor ao processo percepti 

vo quando ji se encontram pr~-figuradas as estruturas l6gicas. 

Logo, a percepção é necessiria à aprendizagem, por~m não existe 

uma aprendizagem decorrente dos processos perceptivos. O conhe

cimento sens6rio-motor dependeria exclusivamente do processo de 

maturação dos reflexos inatos, ou mais precisamente é decorren-

te da coordenação dos esquemas de preensao e visão, visto que 

tal coordenação possibilita a formação de novos esquemas, dire-

cionados para o reconhecimento de objetos. 

Supondo, que a princípio os esquemas sao incompletos 

e atingem apenas objetos específicos, admite que a aprendizagem 

s6 ~ possível a partir da transformação da ação generalizada en 

quanto repetição ativa, por uma ação mais eficaz, ou seja: a 

nível de reação "circular terciária". Esta ação levaria, por-

tanto, a captação de invariantes que seriam assimilados aos es

quemas ji existentes. 

Admite, desta maneira, a cxist~ncia de duas formas de 
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mcnte rcJ;llinn:lda lOm:l ('.\i"1~ncia de e::-quemas :lntcriores. Sc-

Ll:ndo ri :J.sct (1974): 

"Um c.6Qucma novo ~ o pfl.(Idu,to de. uma ap,'le.ndÁ7agem 
l1a me.d'<'da em que. ,'1('.6u.t.ta da di6e.ftel1c.iação de u.m e.6Que.
ma ante.ftiuft e Que e.66a di6eftenc.iação c.ompoftta poi.6 uma 
acomodação Que depende da eXpefti~l1c.ia.1I rp(ig. 85) 

Logo, a aprendizagem s6 se torna possível a partir da 

exist~ncia de esquemas anteriores, que constituem a condiç~o ne 

l t: 5 ~ :1 r i a e não o p r o d u t o de s t e p r o c e s s o . 

Pode-se dizer ainda, que Piaget considera a aprendiz! 

gem corno um processo relacionado com a experi~ncia, mas a "ded~ 

ção" condição necessária para que ocorra I1ma real aquisição do 

conhecimento, não possui relação com o processo de equilibração, 

admitindo assim, que uma aprendizagem no sentido amplo ("apren

dizagem lato sensu") é proveniente da relação entre esquemas, 

ou seja de uma aprendizagem "stricto sensu" mais o pro-

cesso de equilibração. Acentuando a necessidade da assimila-

çao, que ocorre de forma gradual a partir da coeT~ncia gradati-

va dos esquemas e sua organização em formas equilibradas. 

Os conteúdos, de!'=-tacados da percf'pçao, sao alcançados a 

partir da dedução, e obviamente a partir da equilibração de cs-

truturas lógicas construídas. A aprendizagem não é portanto 

"nem puro registro, nem cópia, mas o resultado de uma organiza-

çao na qual intervêm em graus di\"ersos o sistema total dos es-

tt u c In a s q li C o S u j e i t o d i s põe" ( 1 9 :' 1, P il g. 6 5) . 
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Diversos estudos foram realizados a fim de verificar a 

validade de uma aprendizagem através da indução como uma forma 

de proporcionar condições para a aplicação da dedução ã experi-

ência, comparando seus resultauos com os provenientes das aqui-

slçoes naturais (espontâneas). Constataram, tais estudos, a 

possibilidade de uma aquisiç30 de conhecimento de natureza pou-

co sólida e reversível quanto as noções operatórias, bem como 

ressaltaram o fato de que a aplicação destes conhecimentos apr~ 

sentarem-se l~beis ao longo de um determinado período de tempo. 

Dentro desta concepçao chama atenção o fato de que de 

terminados métodos de transmiss~o de conhecimento (ou melhor,v! 

sando a formação de estruturas lógicas) podem apresentar falhas 

nas constatações fornecidas pelos sujeitos, em função da sua i-

noperância sendo, portanto, insuficientes para proporcionarem 

por si só a organização de estruturas. Tal como afirma Gréco 

(1963) : 

" uma ap~endizagem 6undada no~ 4e604ço~ ex~e4no~ ou 
pelo meno~ na~ con~~a~aç;e~ empI4ica~ 4elaciona-~e ape 
na~ com o con~eúdo da~ l1oçõe~, e não, ã~ p4õp4ia~ e~:
~4u~u4a~, ou en~ão, ~ubéti~ui a~ noçõe.6 p4op4iamen~e di. 
~a~ p04 p.6eudonoçõe.6 que na 4ealidade, não .6ão mai~ 
do que convicç;e.6 c0I1~lI1gen~e.6 e p4ovi.6Õ4ia~." (P~9. 
200) 

Inhelder, Sinclair, Bovet (1975) desenvolveram um est~ 

do sobre a g~nese de noções de conservação de quantidades numé-

ricas, geométricas e físicas tendo corno instrumento de interven 

ção procedimentos de aprendizagem. Tal processo, teria como C! 

racterística b~sica a sua diferenciação dos processos de apren-

dizagem reconhecidos pelo construtivismo, ou seja: a aprendi-
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zagem "stricto sensu" e a aprendizagem "lato sensu", subordi-

nadas diretamente com as leis do desenvolvimento cognitivo. O 

processo de aprendizagem proposto por tais autoras estaria in-

terrelacionado com o funcionalismo do desenvolvimento cognitivo. 

Estudos transversais anteriormente realizados, que ti-
'.'-

veram como objetivo verificar mecanismos inerentes a transição 

de uma etapa a outra, bem como os mecanismos de regulação da fi 

liação das estruturas, constataram a inexistência de sincroniza 

ção entre as noções adquiridas e conseqUentemente a não sincro-

nização entre os esquemas e estruturas. Com base em tais con-

clusões,foi construída a metodologia de intervenção, levando em 

consideração os seguintes aspectos: as condutas caracterÍsti--

cas das etapas de desenvolvimento a serem trabalhados, hiatos 

entre a aquisição de noções e os obstáculos cognitivos que imp~ 

dem a aquisição de determinadas noções. Procurando assim, "o 

~ent~o da~ ~e~açõe~ ent~e at~v~dade e~t~utu~ado~a do ~uje~to e 

M ~e~~~tên~~a~ a ~ea~idade." (1975, pago 34), na tentativa de 

criar uma metodologia de aprendizagem eficaz. Traçando, portan

to, uma metodologia sólida de intervenção, que parece entretan-

to,possuir uma base arraigada no construtivismo pois supõe a 

formação de estruturas como conseqUência da interação entre o 

sujeito e o meio, uma nuance destaca-se: o meio que antes era 

visto como um meio físico passivo, passa a um meio instigador. 

Consideram as autoras, que este é um fator que possibilita ati-

var os esquemas de assimilaç30 e consequentemente aumentar a ca 

pacidade de solução de impasses externos e internos. 

Assim, tal metodologia consistiria em criar situações 

relacionadas a diferentes esquemas que mantenham ligações com 
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as noçoes a serem adquiridas, tais situações serlam justapostas 

provocando um conflito entre os esquemas a partir de urna nova e 

quilibração e conseqUentemente da coordenação destes 

seria possível a aquisição da noção desejada. 

esquemas 

o procedimento, basicamente, constava de questionamen-

tos sobre fen6mcnos observ~veis e manipul~veis presentes naspr~ 

vas clássicas de diagnóstico operatório. A partir de então, a 

criança seria levada a raciocinar e elaborar noções de conserv! 

çao. Todas as respostas dadas pelas crianças, fossem estas cor 

retas ou erradas eram consideraçlas importantes, pois seriam ín-

dices de urna etapa que possivelmente levaria- a outra etapa sub-

seqUente. A partir das respostas dadas ocorre~ia todo o proce~ 

so de confrontação, que levaria a elaboração propriamente dita. 

Como afirmam as autoras (1973): 

"A e.f..aboJtação de.6:tal:J 110çõel:J Jtel:Juf..:ta a.6.6im na Jtef..ação 
en:tJte. o l:Juje.i:to e. 0l:J obl:Je.Jtvâve...t..6 do mundo óI.6iQO e. uma 
QooJtde.nação de. juIzol:J do pJtópJtio .6uje.i:to, QooJtde.nação 
que., ao nIve.l da.6 QJtiança.6de. 4 a 9 ano.6 ~ auxiliada 
pJtinQipalme.n:te. pela QOl1óJton:tação Qom juIzo.6 de. ou:tJtO.6, 
ne.6:te. Qa.6O 0.6 que. l:Jão 6oJtmulado.6 pe.lo in:teJtloQu:toJt." 
(pâg. 42) 

Chamam atenção, ainda, para o fato de que o sujeito j! 

mais deverá ser induzido a uma resposta correta, pois invalida-

ria todo o processo proposto metodologicamente. 

A partir de urna an5lise de freqUência e uma análise qU! 

litativa entre as respostas obtidas num pré-teste, e subsequen

temente a intervenção,um pós-teste, os resultados obtidos leva-

ram a questões tais corno: 
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Alimentando e~quema~ do~ ~ujeito~ con~egui~emo~ ace 
le~a~ o de~envolvimento cognitivo, a ap~op~iaç~~ 
do ~eio pode~~ 6o~nece~ e po~ con~e9uinte acele~a~ 
a gene~ e. 

- A~ ~ituaç5e~ expe~imentai~, o~ inte~cambio~ com o 
expe~imentado~ ~~o captado~ de modo di~tinto de a
co~do com o~ nlvei~ c09nitivo~ do~ ~ujeito~. 

- O 6ato de que exi~tem momento~ de maio~ ou meno~ e~ 
tabilidade ~e6o~ça urna nova luz ~ob~e a concepç~o -
da~ etapa~ 1 em ou.t~a~ palav~a~ do~.- e~ cal5e~ de equi 
llb~io." (pá9~. 255 e 296) -

Pode-se dizer,que o tr3balho realizado por Inhelder,BQ 

vet e Sinclair,parece demonstrar interesse em explorar a possi-

bilidade de intervenção no desenvolvimento das estruturas cogni 

tivas. 

Em nossos estudos teóricos observamos lacunas, que su-

pomos abrir espaço,para discussão e aprofundamento de algumas 

questões. Cremos que a restrição ou melhor, a pouca atenção~ 

da a interação do sujeito com ~ meio social circundant~E uma 

das principais falhas do construtivismo. 

Não nos parece suficiente, explicar a construção das 

estruturas cognitivas apenas a partir da interação entre o su-

jeito e o mundo "físico", visto que o homem encontra-se inseri-

do em um mundo social desde seu nascimento. 

A incorporação de d3dos fornecidos pelo meio social, 

nao pode ser negada ou relegada apenas ao plano de uma ordem 

de aquisição constante de estruturas, como encontramos nos tra-

balhos de Piaget. Tal autor afirma: 

"Não a c~onologia, ma~ a o~dem de ~uce~~~o. Podemo~ 
ca~acte~iza~ o~ e~tágio~ numa populaç~o po~ meio de 
uma c~onologia, ma~ ehta chonologia ~ ext~emamenteva 
~iável,depende da expehi~ncia ante~io~ dOh indivZ~ 
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dltO-6, e não apr na-6 da ,~ua matufLação, e. depende, pfLinc.i 
palmente, do meio ~oc.ial, que. pode. ac.ele.fLafL ou fLe.tafL~ 
dafL o apafLecimento de um e.~t~gio ou me-6mo impedZ-lo de. 
mani6e-6tafL--6 e.. " (1983, p~g. 60 e. 61 J 

A questão cronológica da sucessao das etapas de desen-

volvimento, não nos parece ser a mais importante, antes sim de-
.... 

vemos nos preocupar com a universalidade da aquisição de estru-

turas, apregoada pelo construtivismo. 

Não se trata de perceber diferenças cronológicas em su 

jeitos de diferentes populações, mas sim em verificar como as 

experiências anteriores e o meio social podem alterar o 
... rltmo 

de aquisição de estruturas,mais espeçificamente: os avanços e 

defasagens conseqUentes. 

Considerar "experiências anteriores" como uma mera re-

petição da ação e a assimilação e acomodação de seus resulta--

dos a esquemas anteriores, parece permanecer em um mesmo ponto, 
;// 

nao ampliando o significado real dessas experiências anteriores". 

Como afirma Piaget: 

" a.6 e.-6tfLutufLa.6 c.on-6tfLuZda-6 numa dada idade tOfLl1am-
-6e. pafLte. inte.gfLante. da-6 e.-6tfLutufLa.6 da idade. .6eguinte. 
POfL exemplo, o objeto pefLmanente que .6e con-6tfLói a nZ
vel .6en.6ófLio-motofL .6efL~Um elemento integfLante da.6 na
çõe.6 de c.on.6efLvação ultefLiofLe.6 (quando hOUVe.fL c.on.6efL
vação de um c.onjunto ou de uma c.oleção, ou ainda, de 
um objeto que -6e de60fLma a apafLênc.ia e-6pacialJ. Igual
mente a.6 opefLaçÕe.6, que. de-6ignafLemo.6 de. c.onc.fLeta-6, c.on.6 
tituifLão uma pafLte integfLante da.6 opefLaçÕe.6 60fLmai.6 no 
.6e.ntido em que. e..6ta.6 última.6 c.on.6i.6tifLão uma nova e.6-
tfLutufLa . .. " (1983, pãg. 6 1 J 

A construção de estruturas, encontra-se basicamente co 

mo consequência da ação do sujeito no mundo "físico" estando as 
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"experiências anteriores" desvinculadas de um meio social. A 

respeito desse meio social, Piaget, pareceu-nos também pouco ex 

plícito. Encontramos, em seus trabalhos, poucas referências ao 

meio social. Quando as encontramos, temos a impressão de que ~ 

pesar de ressaltá-lo no trabalho "Problemas de Psicologia Gené-

tica" (1983), aqui citado várias vezes, pareceu-nos contTqqitó 

ria em relação ao que já havia dito ao elaborar a obra - "A For 

mação do Símbolo na Criança" (1978). No capítulo referente a 

"Imitação x Pseudo-Imitação" (pág. 20), onde faz um estudo so-

bre "imitações que prolongam esquemas circulares sem diferen-

ciá-los e "imitação por adestramento", considerada essa última 

como uma pseudo-imitação, afirma Piaget; 

» tivemoh, p~eeihamente o maio~ euidado, dehde o ~
nZeio da.6 nOhhah obhe~vaçõeh em elimina~, na medida do 
pOhhZvel a inte~venção do adeht~amento. Foi po~ ihhO 
que, hubt~aZdah ee~tah inóluêneiah adultah (jogoh huge 
~dOh ete) e em pa~~cula~ a mania pedagõgiea d«.6 ba~ 
bá..6, Oh nOhh Oh t~êh mo deloh ap~eh enta~am um p~o g~ehh o 
na imitação muito maih lento e maih ~egu.ta~ do que i a 
eahO dOh bebê.6 de60~ado.6 ince.6.6antemente pela inóluên 
cia d«.6 pe.6.6oa.6 que 0.6 ce~cam.»*(1978, pã.g. 34} -

Considerando a influência de pessoas que encontram-se 

em torno da criança como deformante, parece Piaget negar a so-

cialização como um fator de intervenção no desenvolvimento co& 

nitivo. Ao nosso ver, assumindo· a posição acima citada, nega 

o construtivismo, a possibilidade dialética do indivíduo com o 

meio no qual encontra-se inserido. 

Afirma Piaget (1978) serem as aquisições, provenientes 

da imitação por adestramento, lâbeis e pouco duradouras; ou me-

1hor: 

-(*) O grifo e nosso. 
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"Tudo o que. pode.mo.6 a6iJtmaJt é que. .6e. tJtata de. uma :p.6e~ 
do -imitação" • Com e. 6 e.i:to, a p.6 e.udo -imitação, l1ão e. du
JtadouJta, .6alvo 110 ~a.6O da.6 .6al1.6õe..6 il1~e..6.6al1te.me.l1te. Jte.
.6e.Jtvada.6 (~omo 110 ~a.6O do .6oJtJti.6o, ou o pJtaze.Jt lúdi~o) 
ao pa.6.6O que. a imitação ve.JtdadeiJta, me..6mo no e.6tado e.6-
pOJtâdi~o da pJte..6el1te 6a.6e, dUJta em viJttude.· da pJtõpJtia 
a.6.6imilação." (1978, pâg. 34) 

Percebemos, que o autor delineia através desse estudo, 

mais urna vez, sua idéia sobre a possibilidade de intervenção nos 

processos cognitivos. 

A aprendizagem, também é considerada, por Piaget (1974), 

corno lábil e pouco duradoura caso não existam estruturas e esqu~ 

mas anteriormente construidos. 

Nota-se, que nao havendo urna relação com o processo de 

construção de estruturas, ou melhor dizendo, com urna predisponi 

bilidade de esquemas, estruturas e aos processos de assimilação 

e acomodação, não considera Piaget a aquisição de conhecimento co 

mO legítima. 

Acreditamos, porem, que a continuação e aprofundamento 

de trabalhos neo-construtivistas, poderão vir a desvendar, es-

clarecer estes pontos ainda pouco claros da abordagem construti 

vista sobre o desenvolvimento de cognição e a possibilidade de 

intervenção a partir da aprendizagem. 
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CAPITULO I I: 

VYGOTSKY E O POSICIONAMENTO DA ESCOLA SOCIOCULTURAL 

2.1 - ANTECEDENTES HISTORICOS 

Lev Seminovich Vygotsky introduziu na psicologia a co~ 

cepçao semiótica da consciência e surge na psicologia soviéti-

ca 1924; no momento em que esta atravessa uma grave crise. A-

pós a revolução social e a influência de posições filosóficas 

dominantes, a reflexologia por si só não conseguia explicar a 

consciência baseada apenas no conceito energicista. 

Em torno do século XIX, a psicologia ocidental tinha 

como linha de destaque a tese reflexologista. Porém,já se perc~ 

bia um conflito entre os enfoques introspeccionistas e objeti-

vistas. Enquanto na Europa e nos Estados Unidos o conflito si-

tuava-se a nível de "história da psicologia", na União Soviéti

ca ocorriam não só mudanças nesse aspecto como uma alteração s~ 

cio-cultural mais ampla. Havia um~ busca materialista condizen 

te com a filosofia social dominante. Essas alterações eram ob-

servadas nos posicionamentos teóricos de Lumonossov e Rudthev. 

Entretanto, é no século XIX que Sétchenov propõe uma redução 

das funções psicológicas aos reflexos, dando assim, maior impu! 
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so ã postura técnico materialista. 

Programas traçados por Sétchcnov, Pavlov e Bekheterew, 

deram origem a técnicas de investigações e procedimentos de ve-

rificações qualitativas das manifestações externas de funções 

superiores. Mesm6 sem conhecimento do desenvolvimento de técni 

cas semelhantes pela psicologia ocidental, chegam a pontos co-

muns com as teorias propostas por Watson e Skinner. 

Concomitantemente aos estudos relativos a reflexolo-

gia, desenvolvia-se a corrente "idealista-espiritualista". Chel 

panov, Lapatin e Grot fundam, assim, a Sociedade de Psicolo-

gia de Moscou, que propunha como método o "introspeccionismo", 

semelhante em parte ao método adotado pela"Escola de Wurzburgo". 

Em função de conflitos ideológicos, Chelpanov é subs-

tituído no Instituto de Psicologia de Moscou, e na tentativa de 

reorganizar as atividades desse órgão Kornilov forma nova equi-
.. 

pe entre os quais se destaca como colaborador L~ria. Passando a 

buscar novos métodos que permitissem a construção de uma psico

logia fundamentada em princípfos marxistas. Apesar de todos os 

esforços despendidos por Kornilov não foi possível 

uma psicologia dialética. 

implantar 

Surge então Vygotsky, em 1924, com uma postura crítica 

às teorias de Pavlov e Bekheterew. Opondo-se ao reducionismo 

das manifestações de comportamento a reflexos de ordem superior, 

postula a consci~ncia como o mecanismo de transição dos refle-

xos. 

Interessado em estudos sobre defici~ncias infantis na 
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fala e audição, entra em cont~to com a psicologia ocidental ao 

participar em 1925 do Congresso Internacional de Educação de 

Surdos-mudos, em Londres. Conclui, a partir desse contato, 

que nao s6 a psicologia sovi~tica passava por urna ~poca de cri-

se, mas a psicologia em geral est~va envolvida em conflitos. 

Considerando a psicologia corno urna ciência multipragm~ 

tica formada por grandes linhas de pensamento, investigações e 

soluções gerais, julga estar o centro do conflito na incompati-

bilidade dos fundamentos teóricos postulados por esta ciência. 

Os fatos e produtos das teorias psicológicas, na concepçao de 

Vygotsky, não passavam de abstrações e interpretações de categ~ 

rias basicas, referentes a níveis distintos da realidade. 

Propõe então uma abordagem naturalista e dial~tica da 

consciência do homem, como afirma: 

"Se.gundo Enge.{.6 , o natuJta.t.ümo na anã..t.i..6e. h"ütôJtic.a 
mani6e..6ta-.6e. pe.{a .6upo.6ição de. que. .6ome.nte. a natuJte.za 
a6e.ta 0.6 .6e.Jte..6 humano.6 e. de. que. .6ome.nte. a.6 c.ondiçõe..6 
natuJtai.6 .6~o de.te.Jtminante..6 do· de..6e.nvo{vime.nto hi.6tôJti
c.o. A aboJtdage.m dia{êtic.a, admitindo a in6{uênc.ia da 
natuJte.za .6obJte. o home.m, a6iJtma que. o home.m pOJt .6ua ve.z, 
age. .6obJte. a natuJte.za e. c.Jtia atJtavê.6 da.6 mudança.6 pOJt 
e.{e. na natuJte.za, nova.6 c.ondiçõe..6 natuJtai.6 paJta .6ua e.
xi.6tênc.ia." (1984, pág. 70). 

De acordo com tais princípios filosóficos, Vygotsky a-

presenta novos conceitos e lança no cenario da psicologia so-

vi~tica e ocidental um m~todo de estudo do desenvolvimento da 

cognição humana. 

(*) In: Engels, Dialectics of Nature, p. 172. 
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2.2 - O f1ETODO GENETICO EXPERIMENTAL 

o desenvolvimento cognitivo é abordado por Vygotsky c~ 

mo um processo dialético, complexo e periódico, onde não ocor-

rem alterações nos processos internos sem que haja interação e~ 

tre fatores externos e fatores internos. Essa interação permi-

te aos indivíduos superar obstáculos encontrados na sua relação 

com o meio externo, e conseqtlentemente possibilita o desenvolvi 

mento de fatores da cognição. Segundo Riviére, que analisa a 

obra de Vygotsky: 

"0 .6ujei:to não e: 6oJtmado de den:tJto paJta 6oJta. Não e: um 
Jte6lexo pa.6.6ivo do meio, nem um e.6pIJti:to pJte:vio em eon 
:ta:to eom eoi.6a.6 ou pe.6.6oa.6. Pelo eon:tJtãJtio ê Jte.6ul:ta 
do da Jtelação." (1985, pãg. 41) 

Vygotsky parte do princípio de que a criança inicial-

mente atua de forma natural e eidética, passando posteriormente 

a operar com base em signos externos. As operações externas do 

sujeito são internalizadas e produzem novas maneiras de operar 

externamente, promovendo o desenvolvimento das funções psicoló-

gicas superiores. 

Passando sempre por um ponto comum enquanto avançam p~ 

ra um nível superior, o desenvolvimento das funções psicológi 

cas superiores inicialmente se daria a nível intrapessoal. A 

partir da atividade externa passaria a um nível interpessoal,r~ 

tornando ao nível intrapessoal com manifestações externas. 

As transformações das funções superiores nao ocorrem 

concomitantemente, determinadas operacionalizações são interna-
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lizadas enquanto outras permanecem no estágio de "mediadores ex 

ternos". 

Opondo-se ao associacionismo e ao gestaltismo, Vygotsky 

(1984) descarta a possibilidade de ocorrerem mudanças na estrutu-

ra de uma função isolada, ao longo do desenvolvimento. Admite, 

que as transformações ocorrem a nível interfün~ional visto con-

siderar percepção, linguagem, memória, pensamento,processos in-

terrelacionados que influenciam-se mutuamente. 

Preocupando-se mais com a origem destes processos, do 

que com seu produto afirma: 

" p~eci~amo~ concent~a~-no~ n~o no p~oduto do de~en 
volvimento, ma~ no p~õp~io p~oce~~o de e~tabelecimen~ 
to da~ no~ma~ ~upe~o~e~." (1984, pãg. 73) 

Como forma de operacionalizar o estudo desse processo, 

cri a o "mé todo genét ico exper imen tal". Crendo q.ue através da 

análise do processo de instituição das funções superiores, se-

rao fornecidos dados os quais a psicologia associacionista nao 

foi capaz de detectar. 

O método genético experimental possui como principais 

características: 

- a análise de processos 

- a explicação genotípica da conduta, nao limitada a 

uma descrição fenotÍpica 

- a nao restrição do estudo a traços arcáicos da con-

duta, mas direcionados para o processo de formação 

da conduta a partir das interações do sujeito com o 
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meio social. 

Provocando ou criando artificialmente a construção de 

funç6es superiores, torna-se possfvel obter dados relevantes 

em re I ação ao proce sso de des envo I v imen to. Afi rma Vygotsky (1979), 

que a utilização do método genético experimental permite o co

nhecimento do processo de desenvolvimento das funç6es. psicol6-

gicas superiores, ou seja: das relaç6es dinâmica-causais des

ses processos. 

Nota-se, que o método genético experimental, possui ca 

racterfsticas divergentes não só com o associacionismo, corno já 

mencionava o pr6prio Vygotsky,mas também com o método da Escol~ 

Construtivista. Enquanto a epistemologia genética centra seus 

esforços no estudo do funcionalismo das estruturas cognitivas, 

a Escola S6cio-cultural volta-se para a análise dos processos. 

Mas,a caracterfstica que torna-se mais marcante corno diferença 

dessas duas abordagens, é o fato de estarem os construtivistas 

preocupados com o caráter constitucional da conduta, ou melhor 

da ação, corno conseqUência de um processo contfnuo de equilibr~ 

çao, ao passo que Vygotsky enfatiza o aspecto interativo dialé

tico da conduta com o meio corno principal fator do desenvolvi-

mento das funç6es psicol6gicas superiores. 

Vygotsky tenta demonstrar que nao é suficiente obser

var apenas o comportamento infantil para avaliar o desenvolvi-

mento da cognição, assim corno não basta analisar estruturas que 

possibilitem as condutas corno faziam os construtivistas. Mas an 

tes sim, estabelecer relações causais entre estruturas e compo! 

tamcntos observáveis. 
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De acordo com essa abordagem dialética-social, é atrib~ 

ído ao meio sócio-cultural,o papel de fornecer "ferramentas"cul 

turais que possibilitem o desenvolvimento do indivíduo. O con-

ceito de "ferramentas" não restringe-se apenas às heranças trans 

mitidas pela cultura, mas também a instrumentalização das cond~ 

ta s . Den t re as condutas in~.t r.\~men tal i zadas, Vygo tsky de s t aca a 

linguagem como urna conduta possibilitadora da construção do pe~ 

sarnento, pelo caráter de permitir as relações interpessoais. 

2.3 - INSTRUMENTAlIZAÇAO DA CONDUTA 

A LINGUAGEM 

-Para Vygotsky pensamento e linguagem, mantem uma es-

treita interrelação, afirmando: 

~. 

"Se.Jtia. e.JtJta.do e.nc.a.Jta.Jt 6a..ta. e. pe.n.6a.me.n-to c.omo pJtoc.e..6.60.6 
não Jte..ta.c.iona.do.6 ••• .6e.ja. c.omo doi.6 pJtoc.e..6.60.6 pa.Jta..te.
.tO.6, .6e.ja. c.omo doi.6 pJtoc.e..6.60.6 que. .6e. e.n-tJt~c.Jtuza..6.6e.m e.m 
c.e.Jt-tO.6 mome.n-to.6 e. .6e. in6.tue.nc.ia.m mu-tua.me.n-te. duma. 6oJtma. 
me.c.ânic.a.." (1979, pãg. 158) 

Acredita, portanto, que as raízes genéticas desses pr~ 

cessos não são independentes, bem como o curso de seus desenvol 

vimentos poderá seguir caminhos opostos mas não independentes. 

"No de.c.uJt.6o da. e.vo.tução do pe.n.6a.me.n-to e. da. 6a..ta. ge.Jta.
.6e. uma. c.one.xão e.n-tJte. um e. ou-tJto que. .6e. modi6ic.a. e. de.
.6e.nvo.tve.." (1979, pãg. 157) 

Mediante a essa crença, em suas análises sobre o pens! 
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mento e a linguagem, Vygotsky critica as posições associaclonis 

ta, gestaltista, bem corno a teoria construtivlsta, que estudam 

isoladamente a evolução do pensamento e da linguagem. 

"O VOtO e.6.:tã poi.6 no.6 mé.:todo.6 de anãli.6 e ado.:tado.6 pe
lo.6 inve.6.:tigadone.6 pneceden.:te.6. Pana .:tna.:tanmo.6 com ê
xi.:to da que.6.:tão da nelação en.:tne o pen.6amen.:to e a lin
guagem .:tenemo.6 que começan pon no.6 pengun.:tan a nó.6 pnô 
p~io.6, an.:te.6 de mai.6 nada, qu~ ~~.:todo .6enã m~i.6 .6u.6ceE 
.:t-<.vel de no.6 60nnecen uma .6oluçao." 1 1979, pago 13) 

o erro mencionado por Vygotsky, encontra-se no fato de 

suporem os teóricos anteriormente mencionados, que as funções 

psicológicas se interrelacionam constituindo urna unidade dacons 

ciência. Portanto, não haveria urna variação na re~ação entre 

essas funções o que permitiria a verificação isoladamente de 

tais funções, pois sua relação não seria alterada. Logo afir-

ma: 

"Tinha-.6e como pon.:to a.6.6en.:te que a nelação en.:tne dua.6 
de.:tenminada.6 6unçôe.6 nunca van.<.ava: acei.:tava-.6e pon e
xemplo, que a.6 nelaçôe.6 en.:tne a pencepção e a a.:tenção 
en.:tne a a.:tenção e a" memónia enam con.6.:tan.:te.6 e, como 
con.6.:tan.:te.6, podiam .6 en anulada.6 e ignonada.6 1 e enam
no no e.6.:tudo da.6 6unçôe.6 i.6olada.6)." 11979, pã.g. 12) 

De acordo com o m~todo gen~tico experimental o funda-

mental nesse estudo seria a análise da relação entre os pro-

cessos. Para tal seria necessário urna análise por unidades. Ca-

da urna dessas unidades retem, sob urna forma simples todas as 

propriedades do todo. 

"En.:tendemo.6 pon "unidade" o pno du.:to da anãli.6 e que ao 
con.:tnâ.nio do.6 tlemen.:to.6 con.6enva .:toda.6 a.6 pnopniedade.6 
6undamen.:tai.6 do .:todo e que não pode .6 en .6ubdividido em 
que aquela.6 .6e pencam: a chave da comp~een.6ão da.6 pno-
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p~iedade~ da água ~ão ôuaô molê~ula~ e não ôua ~ompo
ôição atômi~a." (1979, pag. 15) 

Dentro dessa perspectiva,~usca a unidade do pensamento 

verbal, no "significado", crendo ser este o elo entre o pensa-

mento e a palavra. Utiliza corno método de investigação da natu 

reza do pensamento verba(' ~ "análise funcional ou semântica do 

significado, melhor dizendo: "o eôtudo do de~ envolvimento, do 

6un~ionamento e da eôt~utu~a de~ta unidade, que ~ontêm o penô! 

mento e a linguagem inte~-~ela~ionado~." (1979, pã.g. 16) 

A nível do desenvolvimento tanto do pensamento quanto 

da linguagem, observa-se um período pré-lingUístico do pensame~ 

to e um período pré-intelectual da linguagem. Nesse período pré-

lingUístico do pensamento o "significado" apresenta um caráter 

amplo e generalizado, urna palavra refere-se a um grupo ou con-

junto de elementos. Na linguagem o período pré-intelectual e ca 

racterizado por pensamentos difusos e primitivos. 

Ao longo do desenvolvimento o significado sofre altera 

çoes tanto a nível de fala interna (aspecto semântico) quanto 

a nível de fala externa (fonético), que influenciam no desenvol 

vimento do pensamento. Afirma Vygotsky: 

"O ~igni6i~ado da~ palav~a~ ~Õ ê um 6enômeno de penôa
mento na medida em que ê en~a~nado pela 6ala e ôõ ê 
um 6enômeno linguZ~ti~o na medida em que ôe en~ont~afi 
gado ~om o penôamento ... t um 6enômeno do penôamento
ve~bal ou da 6ala ~igni6i~ante - uma união do penôamen 
to e da linguagem." (1979, pã.g. 159) -

A fim de possibilitar um estudo específico sobre o de-

senvolvimento da linguagem, Vygotsky (1979) estabeleceu dois 
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planos para a linguagem: o plano externo - que trata basicamcn 

te do aspecto fonético da fala, e o plano interno que trata do 

aspecto significante e semântico da fala interna. 

o desenvolvimento da fala externa e da fala internapa! 

tem de um ponto comum, ou seja, da unidade básica - a palavra. 

Em seguida, tornam caminhos independentes, que tornam a convergir 

a partir do surgimento do pensamento verbal. 

Para Vygotsky,as primeiras emissões fônica tais como o 

choro, o papaguear (emiss~o de fonemas) s~o as manifestações i-

niciais da fala externa. Essa linguagem afetiva conativa permi

te a integraç~o da criança c9m o mundo. ~ possível uma compre-

ens~o, urna comunicação entre a criança e o adulto, mesmo ainda 

não existindo um "significado" comum ao referente. Nessa etapa 

do desenvolvimento da fala o significado atribuído a essas emis 

sões é sempre ex·plici tado pelo adul to. 

o processo dialético entre. o adulto e a criança propor 

ciona a transformação desses primeiros sons em palavras. lnici-
.. 

almente a criança utiliza a palavra foneticamente como uma esp~ 

cie de "rótulo", sua função é nominativa. A referência dessa p~ 

lavra é objetiva e transmitida pelos adultos. Entretanto, o siR 

nificado dessas palavras atribuído pelos adultos não mantém um 

nível estreito de relação com o significado que a criança pos-

sui. 

Considerando que as primeiras emissões fonéticas e em 

seguida as palavras s~o sempre direcionadas para o outro (adu! 

to), para o meio externo, Vygotsky considera esse discurso da 

criança corno um discurso socializado. Afirmando que: 
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"A 6unção pJtimoJtdial da Linguagem tanto paJta o adulto 
quanto paJta a ~Jtiança ê a ~omuni~ação, o ~ontato ~o
~ial. POJt ~on~e.guinte., a 6ala mai~ pJtimitiva da~ ~JtiaVl 
ça~ ê e~~e.n~ialme.nte. ~o~ial." (1979, pág. 53) 

Nesse estágio primitivo da fala externa, a criança pos

sui um vocabulário restrito, conhecendo ainda poucas palavras. 

Os elementos nominativos passam a se conectar, formando senten 

ças, a fala externa sofre transformações e torna-se o que Vygo-

tsky denominou "fala analítica". 

Em função dessas transformações, os funções da fala to!. 

nam-se cada vez mais complexas e direcionadas, permitindo as-

sim, um planejamento das ações. Nos períodos iniciais ~o desen-

vOlvimento, a fala externa acompanha as ações, a criança emite 

frases simples, muitas vezes pouco compreensíveis para os adul

tos. Essas frases, entretanto, são altamente compreensíveis p~ 

ra a criança, pois tratam-se de planejamentos de ação para al-

cançar metas, objetos. Afirma Vygotsky (1979), que, quando em CO!! 

tato com uma situação problema a criança planeja verbalmente as 

etapas de poss!veis estrat~gias para alcançar a solução de um 

problema, denominando essa fala como "fala egocêntrica". 

A nível estrutural, a trajetória de desenvolvimento da 

fala torna-se cada vez mais profunda. O discusso egocêntrico e 

um processo de transição entre o funcionamento intrapessoal e o 

funcionamento interpessoal, ou melhor: a transição entre a ati-

vidade social e coletiva da criança e a atividade mais indivi-

dualizada. 

~o di~~uJt~o ego~~VltJti~o ~omo 60Jtma lingaI~ti~a ~e.paJta
do, autônomo, ê o elo ge.nêti~o altame.nte. impoJttante na 
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t~an~ição ent~e o di~cu~~o o~al e a t~an~6o~mação 6i
nal de uma pa~te do di~cu~~o o~al em di~cu~~o inte~i
o~." (1979, pâg. 34) 

Em torno da idade escolar, há um declínio da vocaliza-

çao, a criança passa a pensar palavras ao invés de expressá-las. 

o discurso egocênt~içp desaparece dando lugar ao discurso .inte-

rior. 

No plano da fala externa sua função ainda é a de plan~ 

jamento da ação, entretanto esse planejamento busca auxílio no 

meio social solicitando,a criança, o auxílio de adultos ou de 

outras crianças. As frases tornam-se complexas a nível gramat! 

cal, bem como o vocabulário é ampliado por novas palavras que 

passam a ser incorporadas. Segundo Vygotsky: 

"A~ c~ianç.a~ 6alam da~ coi~a~ que vêm, ouvem ou 6azem 
em dete~minado momento. Em ~e~ultado di~to tendem a 
deixa~ de lado o ~ujeito e toda~ a~ palav~a~ que com 
ele ~elacio na..m, co nden~ ando p~o g~e~~ivamente ~ eu di.6-
cu~~ o até qu.e 6icam o~ p~edicado.6." (1979, pâg. 19 O) 

o discurso interior opera com a semântica, preenchendo 

funções intelectuais a nível do pensamento. Suas estruturas são 

consideradas por Vygotsky semelhantes a do discurso egocêntrico. 

possuindo assim, uma sintáxe basicamente predicativa com aspec-

to desconexo e incompleto. Uma frase pode ter seu significado 

reduzido a uma palavra. 

Neste momento o curso do desenvolvimento da linguagem 

encontra-se com o desenvolvimento do pensamento; surge o pens~ 

mento verbal. A estreita relação que surge entre o desenvolvi-

mento do pensamento e da linguagem neste momento, tem como o 
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principal elo o significado. A medida que o pensamento evolui, 

são produzidas alterações no aspecto semântico da linguagem; e 

vice-versa. 

Para Vygotsky a fala nao é apenas um instrumento de 

construção do pensamento, mas também possui a função de transmi 

tir signos. 

- Os SIGNOS 

Os signos sao considerados "mediadores internos", tran~ 

mitidos culturalmente e desenvolvidos ontegeneticamente a par

tir de condutas específicas em situações interpessoais. Afir-

ma Vygotsky (1984) ser o uso dos signos' semelhante ao uso dos 

instrumentos, entretanto, chama a atençã6 para a distinção en-

tre o conceito de "instrumentos" que seria um meio de conduta 

externa que incide sobre o objeto,e o "signo" o qual é tido co-

mo um mediador interno voltado para o próprio sujeito. A dife-

rença básica entre esses dois conceitos encontra-se na forma de 

orientação da conduta. Segundo Vygotsky: 

"E.6.6e. e.lo inte.nme.diã.nio ê: um e..6t1.mulo de. .6e.gunda. onde.m 
(.6igno), ~olo~a.do no inte.nion da. ope.na.ção, onde. pne.e.n
~he. uma. 6unção e..6pe.~ia.l, e.le. ~nia. uma. nova. ne.la.ção e.n
tne. o S e. R." (1984, pã.g. 44) 

O signo é portanto um "estímulo de segunda ordem",cri~ 

do pela cultura e utilizado pelo indivíduo como um intermediá-

rio entre o "estímulo primário" e a resposta. A sua função é im 

pedir o processo de reagir impulsivamente e possibilitar uma 0-

peraçao completa, ou seja: dar ao indivíduo ferramentas quepe! 

.. ' 
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mitam o controle do seu comportamento e conseqUentemente a pro-

dução de novas condutas superiores. 

Afirma Vygotsky que a possibilidade de operar com sig-

nos existe desde os estágios mais remotos do desenvolvimento,s~ 

frendo transformações semelhantes às ocorridas no desenvolvimen 
_. , ... ", 

to da linguagem. Julgando, desta forma que tanto o sujeito qua~ 

to sua consciência são construídos a partir de signos. 

Tal como na linguagem, a relação com os signos ocorrem 

inicialmente a nível intrapessoal, a partir da atividade exter-

na passam a um processo interpessoal, retornando subseqUenteme~ 

te a um processointrapessoal com manifestações de comportamen-

tos externo. 

Desta forma a linguagem como um instrumento e os signos 

como "mediadores internos" são incorporados à ação. A organiz~ 

ção e transformação desta ação acarretam reconstruções internas. 

e conseqUentemente novas condutas. Segundo Riviére: 

"A oJr....tg..tY/.aL.i..dade. da E.6c.ola SÔc...to-CuLtuJr..al, Y/.e..6te. a.6pe.c. 
to Jr..e..6..td..tJr....[a Y/.O pJr..e..6.6UpO.6to do de..6e.Y/.volv..tme.Y/.to me.tac.o~ 
Y/...tt..tvo, pe.la aqu..t.6..tçâo e. ..tY/.te.Jr..Y/.al..tzaçâo de. ute.Y/..6Zl..to.6 
auto -Jr..e.g uladoJr..e..6 ." (1985, pã.g. 51) 

As reconstruções internas que sao diretamente promovi 

das pela instrumentalização das condutas, gerando o que para a 

Escola Sócio-cultural seria a base dos processos intelectuais, 

ou seja: os conceitos. 
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A FORMACÃO DE CONCEITOS 

A formaç~o de conceitos espontineos tem início na in-

fância, alcançando seu desenvolvimento na adolescência. Afirma 

Vygotsky (1979),que durante a infincia encontramos formações i~ 

telectuais que desempenha-m funções semelhantes às que serão 'de-

sempenhadas, futuramente pelos verdadeiros conceitos. Supondo 

que a formaç~o dos conceitos se daria por etapas, mais precisa-

mente: a fase sincrética, a fase de pensamento por complexos e 

a terceira fase que seria a dos conceitos em potencial. 

A primeira fase ou melhor, a fase sincrética caracteri 

za-se pela reuni~o de objetos a partir de nexos vagos e subjet! 

vos. Essa etapa é ainda subdividida em três fases: a formaç~o 

de montes; a formaç~o de grupos sincr~ticos; e a formaç~o da 

imagem sincrética. Considera Vygotsky que: 

"0.6 be.bê..6 dão o plLimulLo pa.6.6o palLa a 6olLmação do.6 c-on 
c-e.ito.6 quando c-onglLegam um c-e.lLto núme.lLo de obje.to.6 num 
ac-e.lLvo de..6olLganizado ou "monte." ... ~' (1979, pâg. 83) 

O monte é formado por objetos que nao possuem semelha~ 

ças entre si, sendo reunidos a partir de critérios aleat6rios. 

Objetos s~o incluídos nos montes a partir das tentativas ou me

lhor das hip6teses formuladas pela criança dentro dos critérios 

anteriormente mencionados. Porém,logo ao verificar,que essa ten 

tativa não procede, a criança substitui esse objeto por outro 

mas ainda mantendo seus critérios aleat6rios de classificação e 

inclus~o. 
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Nesta etapa de desenvolvimento a linguagem encontra-se 

a nível pré-intelectual, não sendo possível ainda um tipo de 

pensamento corrente, antes sim um pensamento difuso e generali

zado. O processo de formação de conceitos além da linguagem e 

do pensamento, depende também da maturação de processos como a 

~ ~1enção, a mem6ria 16gica, a abstração e da capacidade de comp! 

raçao e diferenciação. Assim afirma: 

"Na pe.Jtc..e.pção, 110 pe.l1.6 am e. 11 to e. l1a ação a c..Jtial1ça te.l1de. 
a óUl1diJt 0.6 e.fe.me.l1to.6 mai.6 dive.Jt.6o.6 l1uma .6Ô image.m l1ão 
aJttic..ufada .6ob a ihófuêl1c..ia mai.6 il1te.l1.6a de. uma impJte.~ 
.6ão oc..a.6iol1af." 11979, pãg. 84) 

Dentro desta perspectiva, o segundo estágio dessa pri

meira etapa de formação de conceitos, o estágio da formação de 

grupos sincréticos,é considerado como resultante da organização 

sincrética do campo visual da criança. Os grupos são formados 

a partir da posição espacial dos objetos com os quais a criança 
.i 

interage. 

O terceiro e último estágio da primeira etapa, a forma 

ção da imagem sincrética,tem como característica básica a abs

tração. A criança nessa fase,constr6i. montes a partir da reti 

rada de elementos de outros grupos ou montes. Assim,um novo mo~ 

te é formado por elementos que possuam os mesmos conotados sub-

jetivos, não possuindo a organização desses montes ainda coerên 

cia l6gica mas sim uma coerência abstrata. 

Constituido por cinco estágios hierarquizados, o pens! 

menta por complexos é tido como a segunda etapa de formação dos 

conceitos. Nestes estágios a relação entre os objetos, como de 



50. 

monstra o quadro abaixo, evolui de uma simples reunião a partir 

de traços indiscriminados objetivamente, até a formação de gru-

pos a partir das 'semelhanças concretas e objetivas entre os ob-

jetos. 

COMPLEXO VO TIPO 
ASSOCIATIVO 

COMPLEXO VO TIPO 
COLEÇÃO 

COMPLEXO EM CAVEIA 

COMPLEXO VIFUSO 

I PSEUVO-CONCEITOS 

Ba~eia-~e em todo tipo de nexo que 

a ~~iança pe~~ebe ent~e o~ objeto~ 

da amo~t~a e objeto~ de afgun~ ou

t~o~ bfo ~o~. 

O~ objeto~ nao ~ao e~~ofhido~ afea

to~iamente, ma~ em óunção do~ ~on

t~Mte4 de~te~ ~om a amo~t~a. 

O~ g~upo~ ~ompfetam-~e, mutuamente, 

6o~mando ~ofeç~e~ mi~ta~ de 6o~ma, 

~Oft, tamanho 

Adjunção dinâmi~a e ~equen~iamento 

de figaç~e~ i~ofada~ numa úni~a. 

O at~ibuto de~i~ivo vaftia ~on~tante 

Con~tituZdo pOft objeto~ que en~on

t~am-~e 60fta da e~6e~a do ~eu ~onh~ 

~imento p~âti~o figado~ po~ at~bu

to~ i~~eai~ e in~tâvei~. Gene~afiza 

çoe~ da ~Jtiança em a~ea~ nao ~en~o

Jtia.i~ e p~âti~M do ~eu pen~amento. 

A ~~iança ê o~ientada po~ ~emeihan
ça~ ~on~~eta~ vi~Zvei~. 

Os complexos possuem como principal função,o estabele-

cimento de ligações entre elementos da experiência da criança. 
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Uma das principais ferramentas, que auxiliam na fOl'ma-

çao dos conceitos ê a linguagem. Assumindo um caráter de signo 

a palavra atua como mediador interno e externo. Na fase . -Slncrc-

tica, os significados das palavras 550 comuns a objetos difcrcn 

tes, as palavras possuem um significado artificial não oricnta-

do para o verdadeiro signo. O processo dialético cntre a crian 

ça e o adulto transforma o significado das palavras, pcrmitin-

do o desenvolvimento dos complexos. Afirma Vygotsky (1975): "a. 

t:l.a.je.tôfl..ta. .óe.gu.tda. pOJt um c.omple.xo no .óe.u de..óe.nvolv.tme.nto e.nco!:!. 

t~a-.óe. pfl.~-de.te.fl.m.tnada. pe.lo .ó.tgn.t6.tc.ado que. de.te.Jtminada palavfl.a. 

j~ po.ó.óu.t na l.tnguage.m adulta." 

Este processo de transformação da palavra ocorre, tanto 

a nível de fala interna - significado, quanto a nível de fala 

externa. O quinto estágio do pensamento por complexos, ê acom-., 

panhado pela fala externa que assume um caráter concreto, tradu 

zindo o significado da ação da criança. Segundo Vygotsky: 

" Q u a n d o .ó e. 1 h e. p e. d e. que. e. x p l.t gy e. uma p al a v fi. a , 
a~ça. d.tz-no.ó-~ aqu.tlo o que. e. mai.ó 6Jte.qlle.nte. 
6aze.Jt c.om e..ó.óe. obje.to." (1979, p~g. 106) 

um a c.fI..t
- o que. 

Aos poucos o significado concreto da palavra irá sendo 

extinto pela abstração, permitindo a formação dos grupos de ob-

jctos a partir de características unificadas. Entretanto, a cri-

onça não possui consci~ncia dessas operaç6es. Vygotsky utiliza 

o termo consci~ncia no sentido metaprocessual, ou melhor "paha. 

dC6<gnafl. a pe.Jtcepção da at'{\.!<dade. do r"éfl.e.bfl.o." (1979, p. 122) 

i 
! 

I 
[ 

I 
f 
I 
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o desenvolvimento dos conceitos espontâneos, relacio 

na-se nao só com a maturação das funções psicológicas superio-

res, corno também com as experiências diárias da criança. Atra-

vés da comunicação com os adultos,os pseudo-conceitos vão trans 

formando-se em conceitos genuínos. Esta comunicação é possível 

em função de serem os conteGdos dos pseudo-conceitos semelhan-

tes aos dos conceitos do adulto. 

"A~~im, a c~iança começa a ope~a~ com conceito~, a p~a 
tica~ o pen~amento conceptual ante~ de ~e ape~cebe~; 
te~ plena con~ci~ncla da natu~eza de~~a~ ope~aç5e~." 
(1979, pâg! 94) 

o domínio da abstração a nível consciente, combinada 

com o pensamento por complexos possibilita a criança avançar p~ 

ra a formação de conceitos genuínos, tornando possível a compr~ 

ensão das generalizações. Considera os conceitos corno um ato 

consciente de pensamento, que depende da ~aturação de funções 

psicológicas superiores, bem corno da intervenção do meio exter-

no. 

2.4 - APRENDIZAGB1 E IMITACAO - FATORES DE INTERVENCAO NO DESEN , 
VOLVI MENTa COGNITIVO 

Supondo que a criança começa a operar com conceitos 

muito antes de entrar para escola, Vygotsky atribui à aprendi

zagem escolar um papel de possibilitador da consciência refle-

xiva desses conceitos ainda inconscientes. Assim, afirma que 

a criança começa a aprender muito antes de entrar para a esco-
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la, iniciando seu ap relld i:: ;1\10 desde o dia em que nasceu. Essa 

aprendizagem denominada "pré-escolar", mesmo mantendo diferen-

ças em relaç~o a aprendizagem escolar, torna-se condiç~o neces

siria para aquisiç~o de conhecimentos mais sofisticados. 

"Qualquelt A-i1.uação c.om a qual a c.J1.-iança J.:J e deóltonta 
na eJ.:Jc.ola tem uma h-iJ.:Jtôlt-ia pltê.v-ia. POIt exemplo, aJ.:J 
c.1t~ançaJ.:J c.omeçam a eJ.:Jtudalt aJr..-ttmê.t-ic.a na eJ.:Jc.ola, maJ.:J 
mu-ito anteJ.:J elaJ.:J já t-iveltam expelt-iênc.-ia de quant-idade 
elaJ.:J já t-iveltam que l-idalt c.om opeltaçõeJ.:J de d-iv-iJ.:Jão, a
d-ição, J.:Jubtltação e deteltm-inação de tamanho." 17984, 
pág. 94) 

Essas experiências prévias sao criadas a partir de 

confrontos provocados pela atuaç~o do indivíduo no meio exter-

no, ocorrendo assim, apenas a um nível de experiência concreta. 

Uma série de estruturas de aspecto primitivo s~o formadas e po~ 

sibilitar~o o desenvolvimento dos conceitos espontineos em con

ceitos científicos. 

.. 
Os conceitos científicos sao considerados, por Vygot~ 

ky, como uma instância superior na escala do desenvolvimento co,&. 

nitivo. Tra~smitidos através da aprendizagem, possibilitam a 

transformaç~o da percepç~o dos objetos; ou seja: induzem a uma 

percepç~o generalizante e conseqtientemente, um domínio conscie~ 

te dos objetos. Assim,seu principal papel é tornar possível r~ 

fletir de forma consciente sobre os conteúdos do mundo externo, 

elevando o nível de conhecimento dos indivíduos. 

Considera o nível de desenvolvimento como um fator in-

dicativo do direcionamento da aprendizagem, supondo que esta de 

verá orientar-se para os níveis de desenvolvimento ainda n~o a-

tingidos. 
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.. . 
Com base nesse pressuposto estabelece dois nlvelS pos-

sÍveis de desenvolvimento: o "nível de desenvolvimento real" e 

o "nível de desenvolvimento potencial". Abrangendo o desenvol-

vimento das funções mentais, que se estabelecem como resultado 

de ciclos completos encontra-se o "nível de desenvolvimento re-

aI". Já o nível de "desenvolvimento potencial", será determina 

do a partir da soluç~o de problemas sob a orientaç~o de uma pe! 

soa adulta ou pelo trabalho conjunto com outras crianças. 

Entre esses dois níveis encontra-se a "zona de desen-

volvimento proximal", onde estão localizadas as funções psicoló 

gicas que ainda n~o amadureceram, mas que se acham em processo 

de maturação; ou seja: 

" di.6.tânc.ia, en.tJte o nlvel de de.6 envolvimen.to Jteal, 
que .6e c.o~.tuma de.teJtminaJt a.tJtav~.6 da .6oluçio indepen
den.te de pJtoblema.6 e o nlvel ·de de.6envolvimen.to po.ten
c.ial ... " (1 984, pã.g. 97) 

Este conceito de "zona de desenvolvimento proximal"pe!:. 

mite detectar de forma precisa funções psicológicas que ainda 

não amadureceram, e a partir daí introduzir o m€todo de aprendi 

zagem. 

A criança tem possibilidades de amadurecer suas fun-

çoes psicológicas, ainda em processo de transiç~o, a partir da 

utilização da linguagem bem como a partir da "imitação". 

De acordo com seus fundamentos teóricos, de interrela-

çao entre os processos psicológicos, Vygostsky afirma que a 

"imitação" possui um papel considerável no processo de aprendi-

zagem e conseqUentemente no desenvolvimento cognitivo. 
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"A J..mJ..tação ê: J..ndJ...6pe.n.6ãve.1 pa/ta.6e. ap/tende/t a 6alaIL, 
a.6.6J..m ~omo ea/ta ap/tende./t matê:/tJ..a.6 e..6~olalLe.6. A ~/tJ..ança 
6a/tâ amanha .6ozJ..nha o que hoje. ê: ~apaz de 6azeIL e.m 
~oope/tação." 11979, pâg. 138) 

Considera assim, a "imitação" como um processo inter-

pessoal, onde a partir da observação de outras crianças e/ou a~ 

xiliada por adultos, a criança pode desenvolver qualquer tipo 

de atividade; mesmo aquelas que estejam além de seu nível de 

desenvolvimento. 

Verifica-se que a "Escola Sócio-Cultural" nao atribui 

um papel central à aprendizagem em relação ao desenvolvimento 

cognitivo, entretqnto, considera que se este aprendizado for 

orientado de forma adequada pode proporcionar uma dinâmica nas 

funções ainda não amadurecidas e conseqUentemente levar ao seu 

melhor desenvolvimento. 

Tal posição diverge da postura maturacionista, que su-

poe o aprendizado como decorrente da maturação das funções psi-

cológicas. Difere também do construtivismo, que atribui à a-

prendizagem um papel quase irrelevante na formação de estrutu

ras cognitivas, supondo a aprendizagem somente possrvel em fun-

çao da aquisição de estruturas e da acomodação e assimilação 

destas. 

Observa-se, entretanto, que a posição soviética irá 

influenciar posteriormente outros teóricos ocidentais, entre e 

les podemos destacar Bruner. Sua teoria apresenta traços sem~ 

lhantes tais como a abordagem sócio-cultural do desenvolvimen-

to cognitivo. 



" o c·'1. e ~ (' <- m e n :{ (1 1)1 e n t a R.. ti {' p e. n d e em 9 Jt a u r o n 6 .{ d e r. ã v (' ( 
do cJte~cim~nto de 6o'l.a pa~a dentJto - em dete'LminaJt t~c 
Hica~ que e,~tão {rlcoJtpoJtada~ na cuRtufta e. qLLe. 6ã.o .:(j1llU 
n-i.cada-6 em um d.i..áfogo cont.<ngente com agL'.Hte-6 da rld tii 
Jta." (1 96 9, pâg. 35) 

Além da infl uência cul tural, um outro aspec to que pa t~ 

ce compatrvel com a teoria de Vygotsky ~ a dial€tica entre o in 

divfduo e o meio s6cio-cultural através da linguagem, que ~ vis 

ta como um instrumento que possibilita expressar e ampliar as 

potencjalidades dos sujeitos. Afirma Bruner: 

"A linguagem ê talvez o exemplo ideal de uma .tecI1o.fo
gia podeJto~a, capaz n~o ~6 de comunicaJt como de codi-
6icaJt a Jtealidade, JtepJte~entando a~~unto~ /icmoto-6 a 
imediato-6, -6empJte de acoJtdo com a-6 JtegJta-6 convencio
nai-6, pOJtêm apJtopJtiada-6, que no~ peJtmitem tanto JtepJte 
~entaJt a Jtealidade comotJtan~6oJtmâ-la." (1969, pâg. 40f 

Nota-se que apesar de sua morte prematura e do difícil 

acesso aos seus trabalhos, Vygotsky lança id€ias no cen~rio da 

psicologia cognitiva, que podem provocar grandes avanços nesse 

campo. 
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CAPITULO II I : 

A ESCOLA DA MODELACAO DI RIGIDA , 

3,1 - FATORES DA COGNICÃO , 

Com o intuito de desenvolver uma an~lise profund~ so

bre o diagnóstico psicológico, em torno dos anos sessenta F. L. 

Seminério, pesquisador em nosso país, investigou as principais 

teorias da inteligência. Partindo inicialmente das teorias per-

fectivas, quer gerais, quer fatorialistas, procurou identificar 

suas aplicações e pr~ticas e que limitações poderiam ser encon

tradas tanto no aspecto teórico, quanto no aspecto pr~tico. 

Apesar de encontrar analogias no plano teórico, const~ 

ta a existência de pontos incompatíveis em suas pr~ticas. A po~ 

tura teórica assumida por Binet e Wechler, refletia sua aplic~ 

ção pr~tica na mensuração e controle da inteligência. Em oposi-

ção, encontravam-se as teorias fatorialistas, que tinham como 

preocupação definir e explicar o potencial intelectual enquanto 

um processo. 

Uma dicotomia entre as correntes teóricas que tratavam 

da inteligência estava instaurada. Entretanto, afirma Seminé-
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rio (1983), que na utilização para o diagnóstico psicológico as 

teorias e práticas psicométricas predominavam sobre as demais. 

Opondo-se a esse predomínio e visando minimizar a dico 

tomia a nível teórico, Seminério desenvolveu uma nova abordagem 

sobre os processos intelectuais. Essa nova abordagem teórica, 
" ... '" 

tem como proposta básica, a possibilidade de interação entre os 

fatores da inteligência e o desenvolvimento da lógica humana. 

O autor supoe, que independente da varlaçao genética, 

o caráter informaciona1 da inteligência seria preponderante fre~ 

te aos aspectos funcionais e fatoriais; a serem entendidos mais 

precisamente em termos de códigos de mensagens e linguagens, do 

que de processos funcionais. 

Ao contrário do que julgava Spermam, com relação ao fa 

tor "G", Seminério considera a inteligência como um processo i-

nato e diferenciado. Apoia-se na escola inglesa mais precisa-

mente em C. Burt o qual propõe uma diferenciação inata de dis-

tribuição do potencial da inteligência (energia) em duas -areas 

- a área verbo-educacional e a área de desenvolvimento prático. 

Busca Seminério, ainda, aprofundar a idéia de potenci-

aI de canais, utilizada mais tarde pela cibernética e pela Teo-

ria da Informação. Recorre, ainda, a dados encontrados em teo-

rias psicológicas e antropológicas. 

Tal estudo levou à conclusão da existência de dois ca-

nais relacionados com as vias aferentes e eferentes, que teriam 

sofrido um processo de transformação na escala fi10genética, e 

mais precisamente a nível de espécies superiores, tornaram-se 



preponderantes. Afirma Serninério (1984). 

"PaILtindo-.6e então de dado.6 antILopo.iôgic.o.6 e p.6,{cofôgi... 
CO.6, veILi6icou-.6e a ILecolLlLinc.ia na .iiteILatuILa do pnpel 
a.tILJ.bulve.i ao.6 .6entido.6 da di.6tância. Na e.6pêc,ie, /1tuna
na 0.6 .6entido.6 de PILoximidade (o.i6ato, tato, gO.6to) !te 
velam .6i...nai.6 de contlLação enquanto vi.6ão e audição de~ 
notam c.iaILa expan.6ão, notadamente quando !telacionada.6 
a cine.6te.6i...a elpec16ica.6." (pãg. 9) 

Considera, portanto, a relevância dos dois canais de 

recepçao e transmissão de informação: o "canal audio-fonético" 

e o "canal viso-motor". Atribui ao "canal viso-motor" um pe-

ríodo de utilização remoto tanto a nível filogenético quanto on 

togenético, sendo este canal apontado como a possível base de 

elaboração cognitiva de condutas superiores. Já o "canal audio

fonético" é tido como um canal neopático, em termos de filogên~ 

se, e segundo Seminério (1983) torna possível a ampliação da c~ 

pacidade de representação mental e conseqUentemente desencadeia 

uma evolução na vida simbDlica. 

Com base, portanto, nas concepçoes cibernéticas a res-

peito da recepçao e codificação de mensagens, enfatiza a idéia 

de meios - "canais" que possibilitam a leitura (visual e/ou au

ditiva) dos paradIgmas oferecidos pelos meios externos. 

Julga Seminério (1983), serem estes paradigmas apreen-

didos e codificados através de um sistema de "linguagens" ina-

tas. Esse conceito de "linguagens morfogenéticamente programa-

das" foi elaborado inicialmente a partir da redefinição dos fa-

tores G, M e P de Spearman, sofrendo também uma forte influ~n-

cia das teorias construtivistas e da tese "Multimodal" propos-

ta por Mira y Lopez. Segundo Seminério (1984): 
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quiLado de "ljnguagens" morfogenetic;IInente programadas qlle tem 

pdradÍgrnas adLluiridos, como, principali:!ente, a c0l15tru"ão lilL'n-

tal do mundo. 

Para que tal processo possa ocorrer, torna-se -n('('"::':a-

1'1 o ;\ d m i t j r a e x i s tê n c i a de II m c o n j u n t o de q u a t r o 1 jnguagclls 

hierarquizad.;ls, especificamente: 

"L, - ModaLi.dade. maLó f.Jimpf.ef.J e. a/[ca-<ca e. ctl/[Jlc~poflde. ii 

pOf.Jf.Jibif.idade, inatamente p~og/[amada, de. õe. o~ga

niza~e.m e..6t7.muf.o.6 de. quaf.que.~ natu/[e.za e..- te!1.mo.6 

LZ - Re.pJtcf.Je.nta a p(oóibif.idade af.Jócciativa d~ óe. aco

p.e.a~ a uma e..6 uzutu/[a 6igu~af. o vaio/[ fle.p~e.óe.ntat!: 

vo de. uma r~tJ[a e.xpe~i~ncia auóente ou 6ubótan

tiva. Ê a linguagem do.6 i.lí;-!{cadufle.6 ('u .6:tja: d(I,~ 

7.colle.6, do.6 Zndi.c.e.f.J, ólmbof.o.6, óinai.6, ou. ,~iglloó. 

L3 - Rep!te~eytt.a a p(!,!l~.tbÁeÁdade .t11:tegfladllJra dt f.Je ((irl~ 

t~u,tfle.m óigni6·.f..caçõeó c.c'mpte.xaó acima de e,~tfl{(tu-
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L4 - Co~~e~ponde ã captação e e~t~utu~ação de ~eg~a~ 

em que o p~oce~~o ~ep~e~entativo adqui~e a po~~i

bilidade de atua~ em te~mo~ algêb~ico~ e ~intagm~ 

tico~ em ~elação a toda~ a~ lin9uagen~." 

-!P~ojeto FINEP - 86, pago 139-1401 

Baseado numa tese inatista e ambientalista, visto con-

s ide ra r as "1 inguagens" corno "ins t ruçõe s morf ogené t icamente pr~ 

gramadas que se desenvolvem a partir da elaboração de paradig-

mas oferecidos pelo ambiente, Seminério (1984) julga que todos 

os sujeitos partem de um mesmo ponto em termos de desenvolvimen 

to. cognitivo e que dependerá do meio em que se encontrem inseri 

dos, os avanços ou estagnações do seu potencial intelectual. 

Diverge da teoria construtivista, que também possui b~ 

ses no inatismo (ao supor além dos invariantes funcionais desde 

os primórdios da vida, os reflexos hereditários ·como primeiras 

manifestações das "ações") bem corno no sentido de atribuir o d~ 

senvolvimento a um processo construtivo de elaboração da ação a 

partir da atuação do sujeito no mundo físico. Seminério (1986) 

supõe a necessidade de um processo interativo entre o sujeito 

e o meio ambiente social. Afirmando que esse construtivismo es-

pontâneo, proposto pela Escola de Genebra, na realidade descon-

sidera a interação da criança com o meio provocador, estimula-

dor, que fornece paradigmas que permitem urna elaboração e conse 

qUentemente avanços em seu desenvolvimento. Acredita, portan-

to, que assim corno as crianças de Genebra, qualquer criança que 

tenha acesso a determinados paradigmas lógicos e imaginativas 

(L 3 , L4) terá condições de atingir estágios de desenvolvimento 
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(pré-operatório, operatório concreto e o das op~raçoes formais) 

propostos por Piaget. Caso contrario, tendera a estagnar o de

senvolvimento cognitivo ou situar-se em estagios inferiores na 

escala antes mencionada. 

Considera, ainda, a existência de prazos biológicos i! 

reversíveis durante a primeira infância e caso nao ocorra uma 

intervenção, seja esta familiar ou educacional, futuramente po-

dera haver um desnível no potencial intelectual. Segundo Semi-

nério (1987): 

"A que.6tão PlLeliminalL que .6e c.oloc.a pelLante tal 
dade e a de .6abelL o que e6etivamente im~ede um 
volvimento pleno e adequado do potenc.ial do .6elL 
dentlLo de.6.6e plLazo .6upo.6tamente ilLlLeVelL.6Zvel." 
9 } 

lLeali
de.6 en
humano 

I pâg. 

Assumindo, aSSIm, uma postura social, supoe que estes 

obstacu10s impostos são fatores estritamente relacionados com o 

meio sócio-cultural em que se encontram inseridos os indivíduos, 

ou seja: que tais obstacu10s são produtos de níveis informacio

na1mente carentes. Níveis informacionais estes que mantêm es-

treita relação com o nível sócio-econômico. Desta forma, supoe 

que sujeitos oriundos de populações com nível sócio-cultural in 

ferior, recebem estimulação reduzida de seu meio, bem como os 

paradigmas oferecidos a eles são restritos. Ja os sujeitos pro-

venientes de população de nível sócio-econômico médio ou supe

rior recebem paradigmas e estimulação qualitativamente superiores. 

Parece claro que, tal como Bernstein julgava serem as 

classes sociais formadas e mantidas em função do uso da 1ingua-

gem, Seminério acredita num bloqueio relativo da modalidade so-
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cial relacionada ao nível informacional a que têm acesso os in-

divíduos e, conseqUentemente, ao nível cognitivo que conseguem 

atingir. 

Não é difícil observar em nossa própria comunidade es-

sa si tuação. Famílias com um bom nível econômico, em geral,são 

formadas p~r~indivíduos que tiveram ou têm acesso a um maior 

número de informações culturais e quando não as transmitem dire 

tamente (através do diálogo, respondendo à questões formuladas 

por seus filhos) o fazem através da educação escolar. Dessa for 

ma, garante-se através do desenvolvimento intelectual a existên 

cia de recursos aptos a instrumentar o poder na sociedade. Isto 

nao ocorre nas comunidades carentes, a começar pelo próprio rí! 

mo imposto pela rotina de trabalho, seja este dentro ou fora do 

lar, que algumas vezes impede até o contato entre pais efilhos. 

Em geral, estes pais que também tiveram ou têm pouco acesso a 

informação, transmitem de maneira restrita os paradigmas da cul 
.. 

tura dominante. Com isso ficam limitados a reflexão e o desen-

volvimento da criança. 

Preocupado com isso que considera uma "iniquidade so-

cial e informacional" e no intuito de possibilitar uma igualda-

de de aquisição de conhecimento e, conseqUentemente, uma mobili 

dade de classes - o que a princípio parece utópico num meio so-

cial onde se reforça a diferença de classes afim de manter uma 

estrutura injusta, Seminério questiona: 

" uma vez que o e6eito .6oc.iaR. e.6tã. -pJte.6ente. O que 
impoJtta ê tentaJt indagaJt c.omo i pOAAlveL Jt~ovê-Lo e~~ 
tuando modi6ieaçõeA hubAtaneiaiÃ pJteven~vaA nehAe pJta 
zo deUc.ado ê pR.Müeo que i o da ptimeiJta in6 âne.ia. ,,
( 1987, pãg. 79) 
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3.2 - A ELABORACAO DIRIGIDA COMO POSSIBILIDADE DE INTERVENCAO 
NA COGNICAO , 

A favor de uma possível intervenção nos mecanismos cOR 

nitivos, mais especificamente nas "linguagens códigos", supoe 

ser a aprendizagem uma maneira provivel de promover ~ desenvol-

vimento qualitativo d~ cognição. Afirma Semin~rio: 

"Conc.ebendo-.óe o de-óenvolvimento c.omo uma e-ótoc.agem de 
pa~adigma.ó na-ó -óintáxe-ó inatamente di-óponZvei.ó - pe~mi 
tindo a c.~iação e multiplic.ação de nova-ó linguagen~· 
"t~an-óac.ionai-ó ... " (1987, pâ.g. 31) 

Supunha Piaget, ser a aprendizagem um processo secundi 

rio e dependente da formação de estruturas, só podendo, portan-

to, a criança aprender conteúdos relacionados com estruturas ji 

existentes e equilibradas. Com isso fica negada qualquer possi-

bilidade de promover o desenvolvimento dessas estruturas ou ace 
.:." 

lerar suas construções. Observa-se uma posição diferente em 

estudos recentes de neo-construtivistas como os de Inhelder, Bo 

vet, Sinclair (1975) que já começam a admitir uma possibilidade 

de utilizar métodos de aprendizagem no intuito de promover a es 

timulação de esquemas especificos, a fim de possibilitar uma no 

va coordenação desses esquemas através de desequilibrios provo-

cados e, conseqUentemente, equilibrações majorantes. E, entre-

tanto, na psicologia sovi~tica e em Bruner (1969) que encontr~ 

mos posicionamentos teóricos que admitem a possibilidade defen-

dida por Seminério (1987) de, atrav~s de uma metodologia de a-

prendizagem, proporcionar condições para expandir e acelerar o 

desenvolvimento do potencial cognitivo. 
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Seminério propoe então, para isto,o método "elaboração 

dirigida". Fundamentado na teoria da modelação de Bandura(1977), 

que trata da aquisição e estocagem de modelos, Seminério supoe 

que a criança, tendo acesso a mod~los que possam ser ofereci

dos por adultos, conseguirá suprir lacunas consideradas lnsupe-

ráveis pelos construtivistas. De acordo com Seminério: 

"Noôôa plLopoôta ê que. e.ôôe. tipo de. mode.lação 110 ôe.l1ti
do me.l1~iol1ado pOIL Bal1dulLa ~omo tlLal1ômiôôão de. modêloô, 
ôe. poôôa e.ôtabe.le.~e.1L de. modo amplame.nte. lLa~io~inado a
tlLavêô do diâlogo •.• " (1987, pâg. 32) 

Assim a imitação de modêlos tem como principal função 

instaurar complexidades no processo cognitivo, proporcíonando 

progressos de recursos e meios sofisticados. Segundo o autor: 

"t glLaçaô a tal pILO~e.ôôO que. ôe. adquilLe.m Oô novo.6 pa-
lLadigmaô naô ling uag e.nÔ ôintati~am e.nte. ~o nô tlLuldaô . " 
( 1987, pâg. 28) 

Nota-se que essa postura apesar de próxima a proposta 

piagetiana quanto ao papel da "imitação" na representação men-

tal da ação e conseqUentemente a formação de estruturas lógicas, 

parece entretanto, aproximar-se mais especificamente da posição 

de Vygotsky (1975) no que diz respeito à relação entre a apren-

dizagem e a "zona de desenvolvimento proxímal". 

A "imitação"proposta por Seminério e a conseqUente es 

tocagem de modelos, não apresenta o caráter da "estocagem de da 

dos" proposta pelo clássico modelo associacionista no sentido 

de uma vasta memorização de assuntos. O que este autor propoe 

é uma imitação refletida, ou seja: através do diálogo com o a-



(.:;ignifi-

(":lllte e si gn i fi cHios) 

"lTlct,lcognição", compar:lndo-o ~ J11et,~1 inguagcm proposta por F1a-

vc11 (197ó). 

Destaca, portanto, a importância do papel da interação 

entre a criança e o meio social, meio esse ~ue 1he oferece par~ 

digmas atrav~s dos quais ser~ possfve1, pela metacognição, uma 

elaboração e por conseguinte o desenvolvimento das linguagens 

inatamente programadas no indivfduo. Considera que isto aumen-

taria de forma qualitativa suas possibilidades de atuação no 

mundo social. 

Este processo dial~tico, toma a princípio a quarta 1i~ 

guagem (L4) como ferramenta essencial para deflagração do desen 

vo1vimento do potencial de raciocfnio lógico, visto estar esta 

relacionada com as regras lógicas e sua ref1exividade. 

conforme afirma Semin~rio: 

Pois, 

" ao in.6-tigalL c.om palLad:tgma.6 aplLoplL.iado.6 e.6-ta qualL
-ta linguagem develLia-.6e multiplic.alL o e.6-toque de mode
lo.6 c.o g ni-tiv 0.6 c.o n.6 c.i en-tem ente elab olLado.6 e ac.umulado.6 
na e.6 -tlLu-tulLa de c.ada .6 uj ei-to ." ! 1987, pág. 28). 

Como meio de verificação da efic~cia dessa instigação, 

utilizou num projeto recente "A Eficicia do M~todo de Modelação 

Lógi.co Experimental" (1986-1988) jogos lúdicos baseados metodo10 

gicamente em três regras c1issi.cas j~ propostas anteriormente 

por Piaget: a classificação, a inclusão e seriação. Seu objetivo 

e comprovar uma possibilidade de aquisição bem diferente da que 

foi afirmada pela teoria e t~cnica piagetiana. 
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Tal metodologia demonstrou sua eficácia, ao ser aplic~ 

da em comunidades carentes informacionalmente, apresentando re

sultados estatísticos significativos que c~mprovam sua valida

çao. Foi observado um avanço significativo em termos de desen-

volvimento cognitivo a partir do uso do método de elaboração 

dirigida, tanto em populações carentes quanto em populações a

bastadas informacionalmente. 

Mesmo considerando a bagagem que trazem dos seus lares 

e da própria escola, as crianças provenientes das populações a

bastadas informacionalmente, ainda assim demonstraram avanços. 

Mas, acima de tudo, foram as crianças desfavorecidas dessa baga 

gem informacional que mostraram um crescimento significativo. 

Pretende, ainda, o autor trabalhar atraves do "método 

de elaboração dirigida", não apenas o aspecto lógico da quarta 

linguagem (L 4). Por ter esta um caráter recursivo sobre as de

mais "linguagens" (L 2 , L3), é prevista sua utilização metapro

cessual em qualquer atividade cognitiva, portanto, também, so-

Nota-se que é de real importância, segundo Seminério 

(1987), para um desenvolvimento completo, que tal trabalho seja 

realizado com as linguagens anteriormente mencionadas. 

Considera que o trabalho de modelação dirigida sobre a 

segunda linguagem (L 2), aumentaria qualitativamente o vocabulá

rio utilizado pelos indivíduos. A atribuição de significados a 

referentes (forma, sígno, índices) ampliaria a rede de signifi 

cação, permitindo assim, uma atuação qualitativamente rica de 

sujeito sobre o mundo. 
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Quanto ã terceira linguagem, estando essa diretamente 

relacionada ã construção de eventos e portanto ã elaboração do 

processo imaginário, a compreensão episódica, julga Seminério 

(1987) ser o encadeamento causal, hipotetizado como o nexo ina-

togenerativo dessa terceira linguagem, um dos patamares da ati-

vidade de representação mental .que caracterizaria e possibili-

taria a intencionalidade da ação. 

Destaca, por fim, a necessidade de um trabalho de ela-

boração voltado para os processos de hipotetização e interrog~ 

ção - L4' visto considerá-lo de suma importância ã atividade heu

rística e de constante questionamento frente a situações não c~ 

nhecidas pelos sujeitos. A aquisição de paradigmas· explicati-

vos, acarretaria uma performance qualitativamente superior dessa 

capacidade de processamento lógico, que caracteriza o núcleo da 

quarta linguagem e sua recursividade metaprocessual. 

Assim tanto o aspecto psicossocial, quanto uma posição 

crítica a pedagogia atual, levaram Seminério a propor uma nova 

técnica pedagógica. 

"CJte.mo.6, pOJttanto, que. a paJttiJt da atividade. e..6c.olaJt 
inic.ialme.nte., e. pO.6te.JtioJtme.nte. atJtave.6 de. um tJtabalho 
de nOJtmação na c.omunidade., .6e.ja pO.6.6Zve.l obte.Jt um .6al
to de. e..6c.ala paJta pJtomove.Jt o de..6e.nvolvime.nto inte.le.c.
tual e. c.ognitivo da.6 nutuJta.6 ge.Jtaçõe..6 e. pJtinc.ipalme.nte. 
paJta Jte.duziJt a.6 dine.Jte.nça.6 de..6umana.6 que. .6e.paJtam a.6 
c.la.6.6e..6 .6oc.iai.6, no te./tc.e.iJto mundo." (1988, pâg. 51) 

Sua crítica a pedagogia atual parece pertinente ao re~ 

saltar, que a utilização de métodos pedagógicos tradicionais (m~ 

todos associacionistas), ou o beneficiamento de métodos pedagó-

gicos mais recentes (escola nova, e construtivismo) não seria o 
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caminho mais eficaz para promover um desenvolvimento da cogni-

çao. Nota-se, que esta crítica não tem como objetivo a aniqui-

lação da pedagogia e seus métodos, mas sim lançar neste cenário 

novas idéias. 

Segundo Seminério (1987), o método de "Elaboração Diri 

gida" deveria ser acoplado paralelamente a aplicação de maté-

rias básicas e vigente nos atuais curricula_ escolares. Acres-

centa ainda, que esta técnica pode ser utilizada independente 

de uma formação pedagógica específica. O fácil acesso a sua a-

plicação e manuseio, permitiria a qualquer pessoa, em qualquer 

tipo de comunidade aplicá-la. 
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CAPITULO IV: 

LOGO: UMA NOVA CONCEPCAO DA RELACAO APR8IDIZAGEN -DESEtNOLVIrtlENTO , , 

4.1 - O QUE é LOGO? 

Nos capítulos anteriores discutimos a possível relação 

entre a aprendizagem e o desenvolvimento da cognição. Entretan-

to, a abordagem que faremos neste capítulo não tratará tão minu 

ciosamente de uma teoria do desenvolvimento. 

Seymour Papert, idealizador da linguagem LOGO, afirma 

ter tomado o "Construtivismo" como um dos pilares de constru-

çao desta linguagem, não se preocupando, assim, em elaborar uma 

teoria sobre o desenvolvimento da cognição. Sua proposta, tem c~ 

mo objetivo lançar uma nova filosofia.de ensino, não só no sen

tido pedagógico, mas principalmente uma nova linha no ensino de 

linguagem de programação de computadores. 

LOGO é, portanto, uma linguagem de programaçao desen

volvida no Laboratório de intelig~ncia Artificial (MIr) , em to~ 

no da segunda década de sessenta. Como principais fundamentos te 

óricos da linguagem LOGO, são mencionados a Epistemologia Gené

tica e a Intelig~ncia Artificial. 
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-- O ASPECTO COMPUTACIONAL 

Papert procurou elaborar uma linguagem de programaçao 

que estivesse mais próxima do usuário do que da máquina, tal co 

* mo as linguagens de alto n!vel .' Para isso, fundamentou-se, co 

mo já m~ncionamos anteriormente, em princ!pios da Inteligência 

Artificial, bem como utilizou a linguagem LISP que é comumente 

utilizada em programas de Inteligência Artificial, como base p~ 

ra construir LOGO. 

A Lisp Processing - .LISP, é caracterizada como uma li~ 

guagem funcional, pois opera a partir de conjunto de funções m~ 

temáticas que podem ser combinadas! Apresenta ainda como carac

ter!stica a armazenaçao dedados e programas em forma de listas. 

Em LOGO, o usuário trabalha em geral com cinco coman-

dos básicos: FR (frente), VO (Volte), ES (esquerda), DI (direi-

** ta), REPITA, que combinados formam módulos de procedimento. 

Assim, pode-se dizer que os comandos em LOGO sao oper~ 

cionalmente semelhantes às funções matemáticas utilizadas em 

LISP, podendo estes comandos serem também combinados como as 

funções matemáticas em LISP, para formarem novos procedimentos. 

A linguagem LOGO, ainda se assemelha com a LISP pela 

possibilidade de operar sobre programas elaborados a partir da 

recursividade, bem como por permitir o processamento em listas. 

( *) 

(**) 

Linguagem de alto nível. Termo utilizado em computação pa
ra classificar linguagens de programação mais próximas da 
máquina como FORTRAN, COBOL, etc. 
Comandos da versão MLOGO da Microarte. 
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Afirma Papert: 

"Tem hav..tdo mu..tta-6 d..t-6cu-6-6õe-6 -6obJte -6e mâqu..tna ..tdeai. pa 
Jta aicançaJt ..tntei..tgênc..ta -6eJt..ta anaiôg..tca ou d..tg..ttai.Vo 
ponto de v..t-6ta que e-6tou pJteocupado aqu..t e-6-6e-6 aJtgumen 
tO-6 -6ão uitJtapa-6-6ado-6. A que-6tão ..tmpoJttante não ê -6e 
o c~JtebJto ou o computadoJt -6ão d..t-6cJtetO-6 ma-6 -6e o conhe 
c..tmento pode -6eJt moduiaJt..tzado." (1985 , pãg. 204) 

.. -.. 

Estando, assim, sua atenção voltada para o pragmatis-

mo de transmitir conhecimento, considera que tal como em Inte1i 

gência Artificial se faz, a separação em módulos seria a manei

ra mais fácil de tornar compreensíveis e assimiláveis determina 

dos conteúdos. 

Utiliza, também, em sua proposta de trabalho com LOGO, 

uma das principais concepções da Inteligência Artificial que e 

a simulação. Papert propoe a simulação de comportamento inte-

1igente, usando como veículo dessa simulação a "tartaruga"*, 

visto que esta executa na tela programas imaginados e~ e1abora-

dos pela criança. 

LOGO é considerada, por seu criador, uma linguagem "m~ 

du1ar", que permite um fácil acesso a sua utilização pelo usuã-

rio. 

(*) Tartaruga luminosa - forma triangular luminosa, localizada 
no vídeo do computador. 
Tartaruga de so10.- objeto com forma semelhante a uma tar
taruga, dotado de rodas e uma pena, que desenha no chão as 
ordens digitadas no computador. 



72. 

--- O ASPECTO PSICOLÓGICO: A EPISTEMOLOGIA GENÉTICA 

Piaget apresentado nos trabalhos de Papert, conforme 

afirma o ~ltimo autor, ~ um pouco distinto do tradicionalmen-

te conhecido. Essa distinção ~ atribuída ao fato de estar a 

teoria construtivista inserida em um universo cultural, onde os 

meios predominantemente oferecidos são os computadores. 

Papert tenta, explorar aspectos que apesar de implíci 

tos, em sua opinião, não foram amplamente detalhados pela Epis-

temologia Genética, argumentando: 

"Ele !Piage.tl de.6c..Jteve e.6-6a.6 e.6.tJtu.tuJta.6 in.teJtna.6 ~omo 
e.6.tando .6empJte em in.teJtação, c..om o mundo ex.teJtioJt, ma.6 
.6ua ên6a.6e .te ôJtic..a, 60i no.6 even.to.6 in.teJtno.6. Minha 
peJt.6pec...tiva é mai.6 in.teJtac..ioni.6.ta. Meu.6 obje.tivo.6 .6ao 
educ..ac..io nai.6 ." (1985, pa.g. 1991 

Dentro desses objetivos educacionais aponta para um ti 

po de aprendizagem piagetiana, onde o curriculum educacional tra 

dicional pode ser dispensado, o que não significa privar os in

divíduos de materiàis ou deixá-los desenvolver-se por conta pr~ 

pria. A partir de um processo de interação, devem ser ofereci 

dos materiais próprios da cultura em que se encontrem inseridos 

os indivíduos, mais especificamente numa cultura computarizada, 

corno idealiza Papert (1985). Desta forma ossujeitos são apoia-

dos enquanto constroem suas estruturas cognitivas. 

Tal corno já sustentava Vygotsky e Bruner, Papert (1983) 

acredita que a partir da apropriação, não só de materiais, corno 

também de modêlos oferecidos culturalmente, a criança venha a 

desenvolver seu potencial cognitivo. 
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Logo, o papel da aprendizagem nao é propriamente o de 

ensinar o conteúdo inerente às estruturas cognitivas, mas sim 

o de permitir a construção dessas estruturas, a partir do forne 

cimento de dados materiais que tornem possível esse desenvolvi-

mento. Esse aspecto parece um tanto distinto do que foi preco-

nizado pelo construtivismo de Piag~t, onde verifica-se que a 

construção das estruturas independe do tipo de material ofere

cido à criança, assim como da cultura em que se encontre insta-

lada. 

- . Pa rece, entretanto, que a preocupaçao de Papert e maIor 

quanto a ordem de aquisição de certas estruturas, pois afirma 

que: 

"p..tage.t e..6c.Jte.ve.u .6obJte. a oJtde.m e.m que. a c.Jt..tanç.a de..6e.n
volve. dióe.Jte.nte..6 hab..tl..tdade..6 ..tnte.le.c.tua..t.6. Eu dou ma..t.6 
~nóa.6e. do que. e.le., paJt~ a deteJtm..tnaç.io de.6ta oJtdem, i 
..tnólu~nc...ta do.6 mateJt..ta..t.6 que uma c.ultuJta paJtt..i.c.ulaJt 0-
óeJtec.e." (1985, pã.g. 36) 

Acredita, que a criança desenvolve determinados compo-

nentes do pensamento de maneira.espontinea e sem tomar consci~n 

cia do que esta ocorrendo. Mas, habilidades tais como "comb.ina 

ções" e "permutações",não atingem uma performance eficaz sem 

que seja administrado um ensino formal de tais habilidades. 

Atribui, assim, a fatores culturais diferenças encon-

tradas no desenvolvimento cognitivo, ou seja: as perdas e ga-

nhos desse desenvolvimento. Julga que uma forma de reparar es 

sas defasagens poderia ser possível a partir da instauração do 

que denomina "cultura computarizada". 
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papel de concretizar o "pcnsaml'Jlto formal", viabilil<Jodo com is 

50 3. pass3gem do pensamento inCantil para o ppn':i/l1coto ad\11to e 

a] t e r a n d o as 5 i m, os 1 j m j te s e n t r e e~· s e s d o i s e S t;1 g i o s de d c ~ c n 

volvimento. Afirma Papert: 

"Conhe.c-tmerltO.6 que. ,~õ e.Jram ace..6.6:[ve,t..6 a.t"-avê~ de. pJro
ce..6.6u.6 6o}LJrJa-t.6 podrm agoJra .6e.Jl aboJrdado.6 COI1C..t.~tlUr1e.H
te.." (1985, peig. 37) 

Esse aspecto parece, entretanto, convergente com 3. po~ 

tura construtivista de Piaget sobre os est5gios de desenvolvi -

mento. Apesar de negar a necessidade da etapa das operaçoes coQ. 

eretas como antecedente do período das operações formais, Pa-

pert parece aceitar como afirmam Moura e Acunzo (1985) esta pre 

ced~ncia, j5 que admite a concretização do pensamento formal 

a partir da utilização da linguagem LOGO. 

Em nossa opini~o, a id~ia da aprendizagem piageti3na 

- "'. formulada por Papert, encontra"se proxiJl1.J d Pidget apenas quan-

do admite que a constTllção de estruturas cognitivas é possível 

a partir da ação do sujeito sobre o mundo flsico, ou melhor em 

sua concepção do "ambiente LOGO", onde observa-se uma atuação 

construtiva do sujeito, a fim de domjnar os processos de progr~ 

mar. 
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4,2 - APLICACÕES EDUCACIONAIS , 

-- AMBIENTE LOGO 

° "ambiente LOGO" foi criado a partir da Suposlçao de 

que num futuro as sociedades sofrerão transformações com o 

do advento do computador, não apenas como um instrumento esp~c~ 

ficamente de trabalho, mas como uma peça utilitária nas rotinas 

diárias dos indivíduos. 

A era de informática prevista em clássicos da literatu 

ra de ficção científica,parece tornar-se realidade segundo o 

ponto de vista de Papert, diferindo,_ entretanto, pelo aspecto 

de que não será a máquina quem dominará o homem,mas sim o inver 

SOe 

Num ambiente concebido com finalidade de proporcionar 

a interação entre o indivíduo e a máquina,torna-se possível,de~ 
~ 

de muito cedo, o controle dessa ferramenta. Papert (1985) supõe 

que crianças de pré-escolar possam com facilidade ter esse con-

trole. Em sua opinião, o domínio da máquina esta amplamente re 

lacionado com o processo de aprendizagem. 

Considera a aprendizagem da linguagem LOGO como distin 

ta das demais possibilidades de utilização do computador como 

ferramenta educacional. Para Papert, geralmente, os sujeitos 

aprendem técnicas de manejo da máquina (o computador). Em LOGO, 

o aprendizado se dá de maneira interativa onde o sujeito ensi-

- . na o computador a pensar e pode, assim, explorar sua proprla ca 

pacidade de pensar. 



.Tulga que os ambientes edth:lciollals OfClccidos 3S cr1-

anças, em geral, carecem de recursos llue viabilizem a reflexão 

da crjança sobre sua forma de raciocinar. E que um teclado e 

uma tela luminosa contendo um vetor o qual denominou "Tartaru-

ga Luminosa" podem se transformar num poderoso instrumento de 

motivação e provocação do raciocínio infantil. 

Afirma Papert (1985), que as primeiras experiências da 

criança no "ambiente LOGO" têm como objetivo a compreensao dos 

possíveis movimentos da tartaruga, propondo um trabalho corpo-

ral com a criança, como forma de viabilizar esta compreensão. 

Supõe, a tartaruga como um objeto que possui proprieda 

des dinâmicas e posição, que podem ser orientadas pelos coman-

dos FR (frente), VO (volte), ES (esquerda), DI (direita), REPI-

TA. O corpo da criança pode ser utilizado como um protótipo,ou 

melhor, como um modêlo dos movimentos que serão executados pos

teriormente na tela: ou no próprio solo, visto que além da "tar-

taruga luminosa", Papert criou também um "tartaruga de solo". 

A "tartaruga mecânica" assemelha-se a um rabo que obedece aos 

comandos dados pela criança no teclado do computador, represen-

tando-os graficamente no solo. 

Logo ao elaborar um projeto gráfico de construção como 

por exemplo o de um triângulo, o instrutor, que tem como papel 

fundamental auxiliar a"criança no processo de compreensão, sug~ 

re a criança que faça essa representação a partir de seus -pro-

prios passos, ou melhor: a criança caminha e observa quantos 

passos são necessários para formar uma reta, de que maneira ela 

gira e em que direção (direita ou esquerda),a fim de formar os 



77. 

ângulos do triângulo a ser construído. Refletindo sobre esses 

procedimentos, a criança terá condição de formalizá-los no pro-

grama do computador. 

Papert, supõe que esse trabalho corporal que denominou 

"geometria da tartaruga" possui estreita relação com o aprendi

zado da geometria formal. Acredita, que esta maneira simpi~~~e 

próxima à criança torna possível a transmissão de conceitos da 

geometria muitas vezes complexos para o próprio adulto. Segundo 

Papert: 

"Paha aphendeh algo phimeihamente 6aça com que i~to te 
nha algum ~entido paha você.". (1985, pág. 157) 

Assim, conceitos tais como o de variáveis, ângulos etc, 

podem ser facilmente compreendidos a partir da utilização da 

linguagem da tartaruga - linguagem LOGO, onde sao apreseritados 

como um meio de comunicação entre o sujeito e a tartaruga e nao 

como um processo de memorização de teoremas heurísticos, que 

-solucionem problemas. A criança e levada a refletir sobre essa 

heurística, o que garante, segundo Papert (1983), a possibilidade 

de utilizar esse raciocínio em ocasiões futuras, não se perden-

do no tempo, como muitas vezes ocorre com os processos de memo-

rização. 

Salienta ainda, como fator facilitador da comunicação, 

entre a criança e a máquina, a maneira como sao respondidas as 

mensagens erradas. Ao teclar uma informação que contenha erro, 

a criança recebe como resposta, não uma mensagem de que houve 

erro por parte da criança, mas sim que o computador ou melhor a 
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tartaruga nao compreendeu ou desconhece a informação fornecida. 

Esse processo denominado "debugging", minimiza uma po~ 

sÍvel frustração de estar realizando algo errado, transmitindo 

uma mensagem de confiança à criança e encorajando-a a estudar o 

erro ao invés de abandoná-lo. Como diz o autor: 

"Uma ve.z que. apJte.nde.Jt a c.on:tJtolaJt a :taJt:taJtuga ê. c.omo a 
pJte.nde.Jt a 6alaJt uma lIngua, i~:to mobiliza a e.xee./tiên-= 
c.ia, e. o pJtaze.Jt da c.Jtiança 6alaJt. Uma vez que. e. c.omo 
e.~:taJt e.m c.omando, i~:to mobiliza a expe.Jtiênc.ia e. o pJta 
ze.Jt da c.Jtiança e.m c.omandaJt." (1985, pâg. 81) -

o êxito obtido leva a uma conscientização de que nao 

existem sempre coisas certas ou erradas, mas que elas se cons-

troem dentro de uma continuidade. 

Dentro dessa ótica pedagógica de motivar a criança na 

realização de suas tarefas, Papert (1985) destaca a "recursão" 

como mais um procedimento que pode ser utilizado com esta fina-

lidade. 

A "recursão" é um procedimento que se autogerencia, ou 

melhor, que age sobre si mesmo. Um programa composto por AGENTE 

PASSOS, DIREÇÃO, não precisará ser repetido sempre que a crian-

ça deseje repetir um mesmo desenho várias vezes. Como afirma 

Papert: 

"Temo~ a~~im, um :tJtuque c.hamado "Jtec.uJt.6ã.o" paJta e~:tabe 
lec.eJt um pJtoc_e.~.60 que nunc.a :te.Jtmina ••• " (1985,· pâg-: 
96) 

Digitando o nome do desenho (comando) seguido do nume-
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ro de passos, o programa se encarrega de chamar as rotinas per-

-tinentes ao mesmo, retornando sempre ao ponto que sera amplia-

do (tamanho ou ângulo) tantas vezes quantas forem as variações 

numéricas (PASSO, DIREÇÃO) fornedidos pela criança. 

Este, procedimento, segundo o autor, pode ser facilme~ 
.. .. !. 

te utilizado pela criança ao trabalhar com LOGO, levando-a a 

compreender conceitos matemiticos, tais· como o de circulo ou de 

espiral. Acrescenta, ainda, que refletindo e raciocinando so-

bre esses procedimentos, a criança apropria-se de conceitos de 

geometria formal. 

A propo~ta do "ambiente LOGO" tem como principal obje-

tivo a conscientização do pensamento formal. 

Os materiais oferecidos por esse ambiente, bem como sua 

estrutura, na concepção de Papert (1985), possibilitariam a cri 

ação de procedimentos, que provocariam aceleração do desenvolvi 

mento cognitivo; ou' seja: apoderando-se dos materiais ofereci 

dos pelo "ambiente LOGO", bem como valendo-se da filosofia edu-

cacional deste ambiente, a criança desenvolveria o pensamento 

formal,tornando-se capaz de solucionar problemas que requerem 

este tipo de pensamento 

-- SoBRE A EFICÁCIA DA LINGUAGEM LOGO 

-A linguagem LOGO vem sendo amplamente utilizada nao so 

por componentes do MIT,como em outros paises,entre eles o· Bra-

silo Estudos sobre sua utilização como um trabalho terapêuti-

co vem sendo desenvolvidos por Fagundes e Mosca (1985) bem co-
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mo por Moura (1988). 

Pea e Kurland (198~, pesquisadores do MIT, desenvolve

ram trabalhos onde o principal foco foi a análise de processos 

cognitivos relacionados a conhecimentos de programação. Vêm sen 

do realizados, ainda, estudos sobre os efeitos sociais da introdu 

ção do comp~tador em salas de aula por Hawkins et aI (1983),Sh~ 

ingold et aI (1983), Sheingold, Hawkins e Chair (1984). 

Além dos dados acima mencionados, estão sendo desenvol

vidos outros trabalhos na linha de pesquisa sobre a utilização 

de LOGO como técnica educacional. Entretanto, ainda carecemos 

de dados para comprovar que a aplicação de LOGO não é mais uma 

alternativa dentre tantas outras atividades de programação já 

conhecidas. 

Em nossa opinião nao foi ainda demonstrado que a lin

guagem LOGO, aponte para uma nova perspectiva de aprendizado. 

que promova ganhos reais em termos de desenvolvimento cognitivo. 

Ao longo do trabalho aqui realizado, encontramos os es

tudos de Gourman e Bourne (1983) que levantam exatamente a 

questão dos ganhos cognitivos serem resultantes da aprendizagem 

de programar computadores. 

Tais autores, realizaram um trabalho com quinze crian

ças do terceiro ano da Lamp1ighter Schoo1 (Da1as-Texas) que já 

possuiam algum conhecimento de LOGO. Os alunos selecionados fo-

ram divididos em dois grupos. A um grupo desses alunos foram 

dadas instruções de LOGO num período de uma hora semanal. O 

outro grupo recebeu cinco horas semanais de instrução em LOGO. 

Em ambos os grupos as instruções eram dadas individualmente. 
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Foram criados para testagem desses alunos, um universo 

de estímulos compostos por quatro variáveis trinárias, ou se-

ja: slides com oitenta e uma combinações possíveis de cor (ver

melho, amarelo, verde) forma (cIrculo, quadrado," triingulo), t! 

manho (pequeno, médio, grande) -e numero (um, dois, três). A apr~ 

sentação dos slides obedeçe~ a seguinte organização: - . uma serle 

era composta por quatro alides que continham um exemplar de ca-

da categoria de tabela verdade, e toda série de dez slides pos-

suia dois exemplares de tabela verdade. A outra série de slides 

foi organizada randomicamente. 

Como prova, os experimentadores aplicaram três probl~ 

mas que envolviam aprendizagem de regras, todos baseados na re 

gra CONDICIONAL (se ... então), diferindo em relação aos atribu 

tos. 

Os sujeitos foram informados que veriam slides osquais 

-variavam em cor, forma, tamanho e numero. Em seguida veriam on-

ze slides simples os quais eles deveriam descrever totalmente. 

Passavam, então, a examinar os "slides teste", indicando se ca-

da slide desses obedecia ou quebrava a regra, recebendo sempre 

um "feedback" de suas respostas. Os estudantes eram informa-

dos sobre os atributos relevantes, bem como eram dadas insinua-

ções desses atributos durante o teste. 

Em cada três problemas os sujeitos trabalharam com um 

critério de doze julgamentos sucessivos, corretos, ou então até 

eles terem visto cem slides. Esses testes de.aprendizagem fo-

ram aplicados nas duas últimas semanas do ano letivo. 

Como resul tado deste trabalho, Gourman e Bourne observaram, 

que o grupo que trabalhou cinco horas pór semana, apresentou sig-
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nificativamente menos erros do que o grupo que tinha uma hora 

por semana de instrução em LOGO. Apenas quatro sujeitos de dez 

que compunham o segundo grupo foram melhor sucedidos que o pior 

sujeito do primeiro grupo. 

Uma outra vantagem percebida no primeiro grupo foi o 

maior n~mero de tentativas para crit~rios. 

A superioridade no conhecimento de regras demonstrado 

pelas crianças com mais tempo em contato com o computador ~ co~ 

patível com outros casos estudados. Esses resultados servem de 

base a questões que parecem estritamente importantes, tais co

mo, como constataram Gourman e Bourne (1983): 

A performance com tempo extra em computação foi especifica-

mente devido ã LOGO? Ou resultados similares poderiam ser 

obtidos com outras linguagens estruturadas (Ex: PASCAL) ou 

com linguagens não estruturadas como por exemplo o BASIC? 

A superioridade do aprendizado de regras mostrado pelas cri

anças do primeiro grupo, representa apenas um ganho específi 

co em classificação de estímulos dentro de categorias concei 

tuais ou perceptuais, ou ~ indicador de um largo e geral es

quema de solução de problemas aprendido a partir do trabalho 

como LOGO? 

Quais os ganhos adicionais que podem ser adquiridos por estu 

dantes com um amplo trabalho com LOGO? 

Estas questões parecem bastante pertinentes, nos levan 

do a crer que trahalhos que possibilitem uma melhor compreensao 

do problema ainda são extremamente necessários. 
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D I seu S S A O 

Os estudos construtivistas apesar das grandes contrib~ 

lçoes ã abordagem da cognição, em termos de sua construção, em 

nossa opinião, ainda estão muito longe de permitir uma interven 

çao no processo lógico, a partir da utilização de técnicas de 

aprendizagem. 

Preconizando a formação e desenvolvimento das estrutu 

ras lógicas, a partir da ação, ou melhor da atuação do sujeito 

sobre o mundo ffsico, bem como da assimilação e acomodação, pa

recem negar uma interação social entre o sujeito e seu mundo in 

terpessoal. 

Nossos estudos teóricos levam a crer, que a preocupa-

çao com aspecto social foi descurado pela teoria construtivis

ta. Se tentassemos ser menos radical, o máximo que poderíamos 

dizer é que encontramos um Piaget (1978, 1983) contraditório, a 

bordando a intervenção do meio cultural e social ora como uma 

influência nociva e deformante no desenvolvimento das estrutu--

ras da cognição, ora abordando esta intervenção como facilita

* dora ou impeditiva do aparecimento das estruturas e estagios 

(*) V. também Capo I desta dissertação. 
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Supondo o homem como um ser stlcial, que provoca e so-

fre influênc ias do meio, esse aspecto, a nosso ver, nao deveria 

ser minimizado, ou abordado de maneira contraditória por teo-

rias que se propoe a estudar o desenvolvimento da cognição huma 

na. 

.:.~ 

Cremos, que até mesmo em um mundo constituído apenas 

de objetos físicos, é quase impossível negar a possibilidade de 

trocas sociais, em termos interna1izados~ de presença fenomeno

lógica, cuja a interação deveria ter um cunho determinantemente 

constitutivo, para a evolução e transformações humanas. 

Cabe destacar, entretanto, que Piaget tal como Freud 

na psicanálise, revoluciona todo um processo de compreensão dos 

processos intelectuais do homem. Sua concepção de construção~ 

estruturas lógicas e estágios de desenvolvimento, abre portas 

para uma abordagem mais direcionada dos processos lógicos, que 

permitiriam ~m nossa opinião, uma intervenção através da apren-

dizagem, nestes processos. 

Minimizar a inf1u~ncia ~o social sobre o desenvo1vimen 

to da cognição, parece-nos isolar, de certa forma, um fator im-

portante no processo de aprendizagem. Aceitar apenas a "aprendi 

zagem lato sensu" e a "aprendizagem stiicto sensu", propostas 

por Piaget, seria manter o mesmo ponto de vista sobre o proces-

50 de formação de estruturas. Uma dependendo das estruturas, a 

outra identificando-se com a transformação das estruturas e am-

bas relacionando-se, rigorosamente, com este processamento da e 

volução cognitiva. 
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Apesar de concordarmos com a coerência da proposta des 

sas formas de aprendizagem, com a teoria construtivista, nao 

compartilhamos da id~ia de que outros tipos de aprendizagem se-

jam libeis e portanto se percam com o passar do tempo, 

do o pr~-requisito estrutural, não tiver sido construído 

próprio sujeito. 

quan

pelo 

Questionamos a aquisição de conhecimentos, caso deixe

mos, apenas, a criança experimentar um mundo físico e desconhe 

cido. A idéia de sujeito epistêmico, parece trazer embutida um 

conceito de "sujeito autodidata, que dispensa a aprendizagem co 

mo forma de transmissão e aquisição de conhecimento. Julga Pia

get, que a "dedução" só ~ viável, a partir da instauração de e~ 

truturas lógicas, que se constroem atrav~s da experimentação, e 

que so a dedução permitiria uma real aprendizagem. Cremos, na 

possibilidade de uma aprendizagem interativa e reflexiva, que 

provoque a dedução e leve conseqtientemente a alterações no de-
.' 

senvolvimento da cognição. 

Supomos que os trabalhos neo-construtivistas, realiza 

dos por Inhelder, Sinclair e Bovet, apontam novos caminhos para 

o problema da interação entre a aprendizagem e o desenvolvimen

to. As questões levantadas por esse grupo de pesquisa, parecem 

demonstrar uma preocupação com a possibilidade de intervenção 

nos processos cognitivos, através da utilização de um m~todo de 

aprendizagem. Nesse trabalho, pode ser observado o papel da "i~ 

teração" entre o sujeito e o experimentador. Esta "interação" 

permitiria a criança refletir sobre conteúdos apresentados e con 

seqilentemente elabori-Ios. 
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TéllltO a refle.'(~o, qunnto a clahoração foram tratados 

por Seminério, como 11m dos principais fatores de desenvolvimen-

to da cognição. -Semelhante as estruturas propostas por Piaget, 

quanto ao aspecto genético, as "linguagens da cognição", são a 

base do processo cognitivo. 

Entretanto, Seminério, nao restringe o desenvolvimento 

desses fatores, à atuação do sujeito sobre o mundo físico. Sua 

idéia parece aproximar-se à proposta da escola sócio-cultural. 

Vygotsky, afirma que todo o processo de desenvolvimento é dialé 

tico, a interação entre o meio interno e o meio social externo, 

propiciam o desenvolvimento da cognição. Além de Vygotsky, Pa-

pert também preconiza a importância do ambiente, em sua teoria 

o ambiente LOGO, oferece materiais que viabi1izam o desenvolvi-

mento. 

O caráter da influência social nao é - . o unlCO ponto de 

-, convergência entre a técnica de "Elaboração Dirigida" e a "escola 

soviéticà'. Esta última admite com o conceito de "zona de de-

senvo1vimento proxima1" a possibilidade de intervenção em pro-

cessos psicológicos superiores, levando-os a atingir a matura-

çao. Seminério, admite a existência de um prazo biológico, on-

de seria observada uma plasticidade, que permitiria através da 

intervenção do meio o desenvolvimento da cognição. 

Distanciando-se cada vez mais da idéia de Piaget quan-

to a construção de estruturas lógica apenas a partir da açao e 

de fa tores endógenos, a e scola da "E la boração Di r i gida" admi te 

que o trabalho metaprocessual pode alterar o desenvolvimento da 

cognição. Seminério, atribui as defasagens observadas no desen 
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volvimento cognitivo a fatores sociais. Não como crê Piaget, co 

mo um fator deformante da cognição, ou como impossibilitador de 

expressão dos conteúdos das estruturas, antes sim como um fator 

que impossibilitaria o desenvolvimento dos fatores da cognição. 

o processo de aprendizagem interativo entre a criança e o adul-

to, que te ria como pr inc ipa 1 f e rramen te a me taproce s sua~)Q.{lde de 

regras, compensaria estas -defasagens. 

Este e mais um ponto que parece convergente entre a 

escola da "Elaboração Dirigida" e a psicologia soviética. Supo!!. 

do o processo de desenvolvimento como dialetico, Vygotsky admite 

a possibilidade de intervenção atraves da aprendizagem no de

senvolvimento de funções psico16gic~s superiores, que não atin-

giram um grau de maturação. A aprendizagem e considerada como 

um processo que se instaura desde os primeiros contatos da cri-

ança com o mundo. Os conceitos espontâneos que são provenientes 

dessa interação, futuramente possibilitarão a aquisição de con-

ceitos científicos, transmitidos pela aprendizagem direcionada 

para essas funções psico16gicas ainda em vias de maturação. A 

reflexão consciente sobre os fatos e conteúdos do mundo, ex-

pande os conhecimentos infantis. 

Podemos acrescentar, tambem, que apesar de críticas a-

ponta rem a proposta de Papert de concretização do formal como 

convergente à ideia de Piaget sobre o pensamento concreto, ob-

serva-se que sua proposta apresenta pontos convergentes com a 

psicologia soviética e as teorias de Bruner as quais ressaltam 

a dialética do desenvolvimento da cognlçao. 

O computador, instrumento privilegiado por Papert, po-
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-de ser considerado uma ferramenta que proporciona a criança uma 

reflexão sobre fatos e conhecimentos do mundo que a cerca. A 

discussão lançada por Gorman e Bourne (1983) talvez, ainda po~ 

sa trazer maiores contribuições em termos da utilização de lin-

guagens de programação como forma de intervenção no desenvolvi-

<,o. mento cogni ti vo. 

Caso nao seja o ensino de linguagem de programação uma 

mera aprendizagem de manejo da máquina, parece-nos importante 

que esse ensino seja administrado. o objetivo mais importante 

-dessa aprendizagem, em nossa opinião, e procurar instigar, pro-

vocar reflexões que possibilitem o raciocínio frente a probl~ 

mas a serem solucionados. 

Assim, considerar a aprendizagem como um processo ind~ 

pendente de estruturas específicas, que prescinda apenas de in~ 

trumentos e trocas, interativas entre o sujeito e o ambiente 

,social, parece-nos criar maiores possibilidades de expansao e 

desenvolvimento dos indivíduos. 
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c O H C l USA O 

As poslçoes teóricas aqui discutidas parecem demons-

trar mais do que pontos de convergência. Em nossa opinião, pa

rece na realidade que os aspectos divergentes poderiam se refo~ 

mular, ou como di~ Piaget: as divergências provocariam desequ! 

librações, que levariam a equilibrações majorantes. 

Estas equilibrações majorantes, em nosso entender, cul 

minariam numa proposta que possivelmente acarretaria ganhos aos 

sujeitos. 

Poderíamos partir da valiosa contribuição da teoria' cons 

trutivista sobre as estruturas lógicas, em momento algum coloca 

mos em discussão a existência de uma base que permitira o desen 

volvimento da cognição. O que não compartilhamos é que essas 

estruturas se construam apenas a partir da atuação do sujeito 

sobre o mundo físico. Supomos que o sujeito atue num mundo so

cial, interagindo com objetos físicos e seres humanos; e que es 

sa interação é dinâmica e dialética. Não acreditamos em uma in

teração supostamente ativa, mas que acaba por se revelar passi

va, como a que nos propoe Piaget. 

A interação com a cultura e a sociedade seria a forma 
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privilegiada de intervir na construção de estruturas. Os obje-

tos, ferramentas, oferecidas por essa cultura seriam exploradas 

reflexivamente e poderiam contribuir no processo de aprendiza-

gemo 

Supomos que a teoria de Scminério não seria uma oposi-
.> 

çao a idéia de Piaget, antes sim acrescentaria a esta última 

mais um dado que não foi possível explorar mais detalhadamente. 

Vygotsky e Seminério ao abordarem a influência do social no de-

senvolvimento da cognição cumpririam esta missão. 

Quanto a aprendizagem, consideramos que seja um proce~ 

so que faça parte desse social; e que seja seu objetivo prom~ 

ver a reflexão dos indivíduos. Discordamos de sua dependência 

de estruturas 16gicas especificas, por acreditar que a reflexão, 

ou como conceitualizou Seminério a metaprocessualização promo-

va a construção dessas estruturas. E importante que os indiví 

duos reflitam, sobre suas tarefas e não as desempenhem como me-

ros autômatos. Esta reflexão deve ser característica marcante 

de um processo de aprendizagem, não acreditamos que um sujeito 

recebendo passivamente os conteúdos que lhe são oferecidos pos

sam desenvolver plenamente seu potencial intelectual. As técni 

cas que viabilizarão estas propostas poderão ser técnicas de a

plicação simples como a desenvolvida por Seminério, ou técnicas 

que utilizem instrumentos tecnológicos mais sofisticadas, como 

o computador, que Papert privilegia. 

Nossa preocupação não é propriamente com que tipo de 

instrumento é o mais adequado para provocar alterações-que promovam 

ganhos cognitivos; mas sim com a possibilidade de intervir e 
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compensar defasagens. 

Cabe ainda ressaltar que nao é nosso interesse ao dis-

cutir se é oun50 possfvel intervir nos processos cognitivos,pro 

por a criação de um tipo de estimulação que venha a criar "su

perdotados", mas, antes sim, propor a utilização de técnicas de 

aprendizagem como uma forma de suprir carências, defasagens en-

contradas no desenvolvimento da cognição. 

-Assim, parece-nos extremamente importante nao so que 

se reavalie as teorias psicológicas que não admitem a aprendi-

zagem como uma possfvel forma de intervenção, como também se re 

avalie o processo de ensino que vem sendo desenvolvido. 

Essencial, em nossa proposta, é a opçao por técnicas de 

ensino, aptas a gerar reflexão e consequentemente um desenvolvi 

mento cognitivo progressivo, compatfvel com a constante evolu-

ção da cultura e da sociedade. 
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