I. INTRODUÇÃO
Nas sociedades atrasadas e conservadoras, a inovação é algo de negativo e perturbador da vida
social. Ainda no século XX, certas tribos de Madagáscar eliminavam os indivíduos que, por acentuadas
diferenças físicas ou intelectuais se salientavam da maioria. As rápidas transformações tecnológicas e sociais
de meados do séc. XX à primeira década do séc. XXI, determinaram mudanças muito acentuadas na
educação das novas gerações, ditas Y e Z, que surgem com intervalos aproximados de um decénio. A
geração Y nascida nos anos 80 a 90, convivendo com a televisão desde a mais tenra infância, e a geração
Z, a partir de 90, em plena era do computador pessoal, do smartphone e do tablet — os nativos digitais
— vivenciam acentuadas diferenças em relação aos avós e a muitos pais que não puderam acompanhar o
andar dos tempos. Quando observamos crianças e jovens clicando no seu próprio computador manual,
sem qualquer reserva, as imagens, as notícias, os textos que informam as novas realidades, compreendemos
a urgente necessidade de uma revolução educativa desde o nascimento à nova idade da razão.
Quer nos métodos quer pelos materiais utilizados quer na didáctica, os textos seguintes apresentam
inovações nem sempre bem recebidas pelos docentes, na medida em que combatem a rotina e exigem do
professor uma mais cuidada preparação das aulas e uma renovação dos métodos de ensino.
A Didáctica — arte de ensinar — é arte viva e personificada de instruir o Homem de todas as
idades, do normal ao deficiente; e dirige-se à criança, ao jovem e ao adulto, é permanente e actuante em
todas as circunstâncias e situações. Como a pintura, a escultura, a música, utiliza todos os sentidos e todos
os instrumentos; o sua matéria é universal, da natureza viva ao mundo inanimado, da botânica à zoologia,
dos minerais e das rochas, dos mares e dos continentes, das profundidades da Terra aos planetas e às
estrelas; das relações dos homens entre si e consigo próprios, em todas as suas actividades e funções.
Fenómeno universal, o objecto da educação é ensinar e aprender, a dupla face de uma mesma
moeda, que tem por agente o próprio homem, que se educa a si mesmo e aos outros e — como actor da
mais nobre das profissões — o professor. Por natureza educável, o homem é dotado de sensibilidade
didáctica, pela escola, o convívio, a meditação, a leitura, o teatro, de que os gregos fizeram a escola do
povo. Comanda-o um princípio funcional, despertado pelos interesses que o projectam na acção:

O homem ensina por instinto e é aos pais, os primeiros educadores, que compete a grave
responsabilidade de iniciar a educação do novo ser. O homem é, assim, dotado de um instinto didáctico
que o orienta na educação da prole. São primeiros orgãos educandos e educadores as mãos, a boca, os
olhos, os ouvidos, a gestualidade esparsa pelas expressões corporais da face, dos membros, do corpo todo
inteiro. Educar é alimentar, educare, e conduzir, educere. São caminhos do conhecimento, do desconhecido
ao conhecido, do visível ao invisível, do concreto ao abstracto, do simples ao complexo, do real ao
imaginário, que interrogam o meio animado e inanimado como o explorador se aventura por caminhos
ignotos, confiante na inteligência e na razão, nos meios naturais com que Deus nos favoreceu para
enfrentar o mundo.
Foi feita para auxiliar as crianças, esta tentativa de as ajudar a vencer pelo entendimento as
dificuldades que as provas e os insucessos, aqui e lá fora, têm afastado Portugal dos primeiros lugares. Não
reside nas crianças e jovens qualquer atavismo contrário à aprendizagem dos números, como também já
se aventou para justificar insucessos. Atribuo-os aos métodos e à falta de materiais didácticos que tornem
o ensino verdadeiramente experimental. Os materiais são indispensáveis, mas não compete ao Ministério,
na sua obsessão centralizadora, inundar as escolas de materiais desligados das práticas pedagógicas dos
professores; é a Escola que deve proceder à sua aquisição, por escolha dos grupos disciplinares,
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acompanhada de formação nos métodos indispensáveis ao seu bom aproveitamento. Após a
profissionalização, compete aos professores proverem com autonomia a sua formação permanente, sempre
que possível centrada no grupo, incentivada pelas direcções escolares e o Ministério, mas nunca subsidiária.
Os leitores encontrarão nestas linhas novas didácticas, fáceis de aplicar com a ajuda de novos
materiais. As imagens mostram que foram largamente praticadas com alunos que se mostram sempre
empenhados, sempre satisfeitos, em que o professor raramente se vê; nunca pega no giz, objecto que nesta
fase é dispensável e obsoleto. Dos alunos, o mais visível são as mãos, porque a manipulação é uma
constante, o agente da aplicação concreta ao transfer abstracto. Nos textos que se seguem procurámos
ensaiar um caminho difícil, que conjugasse o ensino com a justificação didáctica e psicológica, a
psicodidáctica com a psicopedagogia, procurar desenvolver através dos conhecimentos a inteligência e a
razão.
A Pedagogia (do Gr., pedagogo, era o escravo que levava à escola as crianças) é a Ciência da
Educação. Segundo Mialaret (A Psicopedagogia, p. 14 ss.) «Quando se fala de «psicopedagogia», referimo-nos,
1) quer a uma teoria quer a um conjunto de métodos e de práticas pedagógicas,
2) que têm em consideração, quer na escolha das finalidades, quer para as justificar, quer para as explicar,
quer para agir,
3) o conjunto ou parte das componentes psicológicas, psicofisiológicas individuais e psicossociais da vida
dos pequenos grupos, intervenientes numa situação de educação, ... »
Este complexo conjunto de referências que antecede a definição, descreve e precisa a tentativa de
abranger todas as notas caracterizadoras do conceito:
«Por psicopedagogia pode entender-se quer uma teoria, quer um método, quer um conjunto de práticas
pedagógicas referindo-se, quer para os basear, quer para os explicar, quer para os levar a cabo ao nível da
acção, aos dados da psicologia da educação».

A EVOLUÇÃO PSICOGENÉTICA
Ciência do Homem, a Psicologia é a mais difícil de todas as ciências. A Psicogénese, capítulo da
Psicologia que estuda o desenvolvimento das funções mentais, processa-se, fundamentalmente, entre o
nascimento e os 17-18 anos, e demarca o acesso à idade adulta.
A obra de Piaget representa um momento crítico na compreensão da génese e dos processos de
aquisição do conhecimento. Esta revolução trouxe para o ensino uma visão renovada dos métodos
pedagógicos e didácticos, exigindo dos educadores um esforço de actualização e adaptação permanentes,
que se torna cada vez mais necessário num mundo em constante mudança. A urgência e a obrigação de
prover uma educação actuante e renovadora, de todos e para todos, que se estende à vida inteira, exige,
antes de mais, que os professores conheçam as fases do desenvolvimento desde o nascimento ao termo
da adolescência, a idade da razão. É sobre esse conhecimento que tratam, resumidamente, as páginas
seguintes. A exposição dá apenas uma pálida ideia deste período essencial ao desenvolvimento normal e
saudável da criança. Para uma correcta informação indica-se no final alguma bibliografia.
O factor radical do ser humano é a consciência. Todo o conhecimento decorre entre o concreto
e o abstracto, o objectivo e o subjectivo, no plano da consciência. É neste palco interior, só visível aos
olhos da psique, que se constroem as imagens e as representações, as percepções e os raciocínios. Como
ensinou o Filósofo: Nihil est in intellectu quod prius non fuerit in sensu (nada está no intelecto que não tenha
estado primeiro nos sentidos) a que Leibniz acrescentou nisi intellectus ipse (a não ser o próprio intelecto).
O objecto do conhecimento é, pois, a matéria-prima dos sentidos — o interface homem-mundo — a
percepção do objecto (ob, junto de + jicere, jaz), o que se nos apresenta à consciência, abarcando tudo o que
se pensa, o concreto e o abstracto.
OS NÍVEIS SENSÓRIO — MOTORES
O estádio sensório-motor decorre dos 0 aos 3 anos. Entre 0 e 1 ano a criança vivencia um estádio
emocional — a Fase Infantil — com predomínio da afectividade e da actividade reflexa, relacionados
com o prazer do lactente na sucção do leite materno, do contacto carinhoso com a mãe, dos cuidados da
higiene, da defecação e micção, ligados à libido e ao instinto de conservação da vida, cuidados que alternam
com períodos prolongados de sono. Não existe propriamente um estádio psicomotor; o desenvolvimento
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psicomotor decorre desde o nascimento até ao termo da adolescência, aos 17/18 anos. O desaparecimento
dos reflexos primitivos começa a dar-se pelos 4 a 6 meses de idade (Schwartzman, 2007). Entre os
reflexos hereditários especiais, destaca-se o da preensão; quando se coloca um dedo na mãozinha de um
recém-nascido, os seus dedos agarram-se tão fortemente ao nosso que se pode levantar com ele o bebé
(Stern, 482). Este exemplo do funcionamento mais primitivo da actividade reflexa revela uma reacção total
do lactente e não apenas o automatismo reflexo; reacção que, desde o nascimento, se prolonga dando lugar
a um sistema que transcende o automatismo, um mecanismo interno, numa continuidade reveladora da
iniciação do processo psicológico ab ovo.

A FASE INFANTIL, 0 - 1 ANO
O choque do nascimento, na passagem brusca do bem-estar intra-uterino para um ambiente pleno
de excitações das estruturas preceptivas nascentes: a respiração, a fonação, a visão, com passagem da
obscuridade para a luz, a audição, o cheiro, o gosto, o despertar da consciência exteroceptiva, activada por
estímulos externos que agridem a sensibilidade, esgotam rapidamente as energias do nascituro e levam à
exigência de um sono que se prolonga com intermitências durante vários meses. A alternância do sono e
da vigília, constituem, com a respiração e a pulsação cardíaca, entre outros, aspectos relevantes da
actividade rítmica que se prolongará do nascimento à morte. A esta fase, também denominada estádio dos
reflexos, corresponde o funcionamento mais primitivo do lactente.
1. Ausência de consciência do eu.
A característica dos primeiros meses de vida do lactente reduz-se às actividades reflexa e
instintiva, sem nenhuma distinção, do ponto de vista do objecto, do meio físico e dos seres vivos que o
rodeiam; o corpo próprio não se distingue dos corpos exteriores. Constituem reflexos inatos a preensão,
a sucção, o rotuliano (da rótula do joelho), o aquiliano (do calcanhar), o abdominal, o plantar (da planta
do pé), o corneano (relativo à córnea) e o pupilar (sensível à luz). Os reflexos pré-natais de preensão e
sucção assimilam com continuidade novos objectos às estruturas pré-existentes. O desenvolvimento mental
exige uma unidade que, embora inconsciente nas primeiras idades, se mantém durante toda a existência,
através de todas as transformações, de modo que abrange a totalidade do ser individual, como conjunção
do seu corpo e do seu pensamento. O factor radical desta unidade é a consciência, que a si mesma se
ignora, o limite das secções contíguas entre a memória difusa do passado e percepção do presente.
A ausência de uma distinção entre o corpo e o meio prolonga-se de um “eu” que se afirma como
agente referido ao momento actual (±3 anos) a um “eu” muito mais pessoal e forte que se afirma como
valor. Predominam desde o início, e prolongam-se até à morte, um conjunto de valores vitais
(alimentação, sono, higiene, respiração, afecto, tranquilidade, ...).
2. Indiferenciação lactente-meio até construção do EU (adualismo).
Ver: http://www.notapositiva.com/old/trab_professores/textos_apoio/psicologia/psicdesenvcontrteoricas.htm
A expressão adualismo indica precisamente que não há dois âmbitos diferenciados (a-dualismo).
A observação mostra que é próprio do psiquismo infantil a indiferenciação entre o ser e o meio; do ponto
de vista biológico ou psíquico não se distingue a afectividade da actividade, o estímulo da resposta, as
sensações externas das sensações de bem-estar ou mal-estar interno (cenestesias); nenhuma distinção
sujeito-objecto, do corpo próprio e dos corpos exteriores e entre as funções biológicas e psíquicas. Todo
o progresso do psiquismo consistirá no desdobramento do pensamento entre a excitação e a resposta, a
afectividade e a actividade. Nesta fase, observa Piaget, não existe qualquer diferença entre a assimilação das
coisas aos esquemas do sujeito e a acomodação do sujeito ao meio. A assimilação é essencialmente a
utilização do meio externo pelo sujeito para alimentar os seus esquemas hereditários ou adquiridos (sucção,
visão, preensão, ...). Na teoria personalista, a assimilação piagetiana ou incorporação dos conteúdos
objectivos do mundo no conteúdo próprio, designa-se por introcepção (Stern, 117). A acomodação não
dá lugar a nenhuma conduta activa especial, «mas consiste simplesmente num ajustamento dos processos
assimiladores aos pormenores das coisas assimiladas», exteroceptivas. Caracteriza-se este estado pela
denominação consagrada de s in c re tis m o in d ife re n c iad o . Predominam nesta fase os valores vitais.
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3. Indiferenciação completa sujeito-objecto (egocentrismo radical).
Pelas primeiras sensações extra-uterinas, a criança assimila e acomoda-se a um novo ventre — o
espaço próximo —, ao despertar de novas sensibilidades e à percepção de outro mundo: a visão revela-lhe
a luz, a multidão confusa e indistinta de novos objectos, as pessoas e as suas deslocações; os seus
movimentos alargam-se, a palpação e o tacto revelam a forma, o calor e o frio, a pressão, a posição e a
vibração, a textura, lisa ou rugosa; o ouvido capta os novos sons e a linguagem articulada do adulto; o
olfato inicia-o nos variados cheiros dos alimentos, das pessoas, dos animais; o paladar destrinça a água do
leite e dos alimentos. É por estas diferentes vias que se elaboram os esquemas e as novas estruturas do
conhecimento.
No estádio infantil (0-1 ano) a criança não se distingue do objecto, do meio físico ou dos seres
vivos que a rodeiam. Ao egocentrismo da sensibilidade, que corresponde uma indiferenciação com o
seu ambiente, vivencia em paralelo o egocentrismo do pensamento, a confusão do ponto de vista
próprio com o dos outros, início de um processo de socialização progressiva da criança que tende
paulatinamente para a apreensão do modo do pensamento racional adulto.
4. Ausência do objecto permanente.
Desaparecendo do seu horizonte visual, as pessoas como os objectos deixam de existir; não há
qualquer intermediário entre os estímulos e as respostas; a actividade reflexa é dominante. A consciência
flui como corrente tranquila, sobre objectos e acções, sem persistências mnémicas que lhe interrompam
o percurso. A memória é pontual; a mãe é reconhecida no momento em que aparece; mas não é evocada
quando fora do campo visual; a memória não se organiza na duração. O objecto constitui-se por oposição
às acções e coordenações, não subsiste como evocável no registo mnémico. A percepção dos objectos e
a sua coordenação no espaço e no tempo progride em paralelo com o desenvolvimento neuro-cerebral
(paralelismo psicofisiológico). A mãe, o pai, as pessoas que rodeiam a criança são os primeiros objectos
permanentes. O objecto torna-se permanente ao ser reconhecido em posições sucessivas por coordenação
de acções no espaço e no tempo. Do mesmo modo, a noção de número tem como condição prévia as
actividades do sujeito, onde a intuição percepciona a distribuição dos objectos no espaço visual. O objecto,
como unidade, destaca-se do fundo do campo perceptivo como dado global, sem as distinções da forma,
cor, cheiro, som, ... — sensações ou categorias da sensibilidade. O objecto como um todo está na origem
destes estímulos, mas antecede-os como soma das partes presente na consciência. A percepção consiste
essencialmente na passagem da excitação sensorial à intuição da presença de um objecto. É a percepção,
ou sensação elaborada, que permite apreender e interpretar os objectos, as acções, os fenómenos do mundo
exterior nos seus aspectos integrantes da totalidade. Neste sentido, a sensação pura é um conceito-limite.
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5. Os esquemas.
O corpo do bebé contrai-se ao perder a estabilidade; se um dedo contacta inadvertidamente com
uma superfície quente, o braço retrai-se, etc. Estes automatismos são esquemas psicomotores de natureza
reflexa, desencadeados por estímulos específicos. Os esquemas de natureza intelectual — observar,
reflectir, questionar, interrogar-se, ... — permitem, por assimilação-acomodação, reagir a situações novas,
ambientais ou sociais, e encontrar o indispensável equilíbrio das estruturas do desenvolvimento
somato-psíquico. Os esquemas corporais mais dependentes do indivíduo — apertar os atacadores, fazer
o nó da gravata, saber aparafusar, martelar um prego, cantar num coro ou ser cantora profissional, ter alto
desempenho desportivo no salto, no futebol, tocar um instrumento musical, etc. — resultam de um treino
intensivo para o amadurecimento dos respectivos esquemas psico-motores. Na interacção social, o correcto
aperto de mão, o sorriso convencional, o à-vontade na relação social, dependem da finura ou rudeza dos
esquemas proporcionados pela educação, o amadurecimento e prontidão das correspondentes reacções de
assimilação-acomodação e do seu condicionamento.
O que é próprio de um esquema sensório-motor dos aspectos pré-conceptuais (percepção,
representação, palavra, imagem, ...) da configuração intuitiva ou modelo do objecto, é que eles estão sempre
centrados sobre um estado particular de um objecto (percepcionado, representado, evocado, ...)e de um
ponto de vista do sujeito, pois testemunham, simultaneamente, de uma assimilação egocêntrica e de uma
acomodação à percepção do objecto.
6. As acções são a única ligação do meio ao corpo, que a si mesmo se ignora.
As acções do bebé associam-se ao seu corpo, onde tudo se centra. Embora não coordenadas entre
si, as acções (manipulação, visão, ...) nunca são isoladas, mas integram-se no todo indiferenciado. A crença
na acção directa do pensamento sobre as coisas coincide com o desejo de as possuir. Pensar ou desejar uma
coisa é o meio de possuí-la. Esta intenção traduz-se numa repetição gestual continuada que visa objectos
do campo visual próximo ou longínquo, que estejam ou não ao seu alcance. A reacção circular é uma
acção que o bebé repete pondo em jogo todo um conjunto de funções psico-motoras, prenúncio das
relações de causa-efeito.

Na reacção circular primária a repetição resulta de uma sensação agradável desde os movimentos
dos lábios para sucção do leite materno, à palpação do seio materno, a repetição da posição fetal, em que
a criança se enrola como se ocupasse ainda o ventre materno, sede da segurança e do conforto inicial.
Surge desde então uma intencionalidade dirigida à conquista do meio exterior, que não depende só do
movimento, mas também do desenvolvimento intelectual. Na reacção circular secundária o bebé prolonga
a acção com a finalidade de fazer durar acontecimentos ou espectáculos que lhe interessaram, abana os
brinquedos pendurados no tecto do berço, chucha o dedo do pé, etc. Na reacção circular terciária os
esquemas secundários são aplicados a situações novas com utilização de novos meios que o bebé descobre
por experimentação activa, ou que inventa por combinação mental. As duas últimas reacções prolongam-se
pelo segundo ano de vida. Na reacção circular a criança assimila a sensação que acomoda à reacção motora,
num movimento circular amplificante.
7. Acções sobre os objectos: empurrar, puxar, apalpar, atirar, chuchar, observar, cheirar, ...
As reacções inesperadas às acções da criança induzem a repetição (assimilação reprodutora); a
reprodução em novos objectos gera reconhecimento (assimilação recognitiva); o ensaio destas acções
noutros objectos tem efeito generalizador (assimilação generalizadora); a criança ensaia em novos
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objectos as três assimilações: repete, reconhece e generaliza. Ensaia novas acções sobre objectos sem
coordenação hereditária (assimilação recíproca):
a) por esquemas pré-existentes (sacudir, chuchar, observar, escutar, ...);
b) por ensaio de novos esquemas para obter o mesmo efeito ( abanar o tecto do berço, ...);
Os esquemas de associação aplicam-se em todos os momentos da génese psíquica.
Puxar, empurrar, mover, ..., é um prenúncio que desperta o sentido das relações causais e a
objectivação do corpo próprio; as acções coordenadas no espaço e no tempo promovem a intuição da
causalidade e a diferenciação sujeito-objecto (S-O).
FASE DA PRIMEIRA INFÂNCIA, 1 -3 ANOS

1. Descentração das acções em relação ao corpo próprio.
Todos os sentidos se exercem por intermédio dos movimentos; a motricidade é a condição do seu
pleno exercício, começando pela boca, fonte original de conhecimento, da alimentação e do gosto, à
alavanca extensível do rádio e do cúbito, à mão que agarra e mede distâncias, aos olhos que alargam o
horizonte exterospectivo, aos ouvidos que substituem os olhos dos amblíopes e dos cegos.
Reciprocamente, as reacções motoras subordinam-se às sensações visuais, gustativas, sonoras, ao instinto
de defesa nas sensações de perigo. Constitui-se assim a primeira fenda no sincretismo indiferenciado e no
egocentrismo.
As reacções circulares constituem o esboço visível da descentração do egocentrismo radical do
primeiro mês, dando início ao conhecimento de si-mesmo. Todas as sensações — efeitos da sensibilidade
exteroceptiva — são produto da motricidade; a vida é movimento, fruto das acções do corpo ou da mente
e condição do exercício de todos os sentidos. É pela motricidade que se revelam os sinais de descentração
que aparecem bem cedo na vida da criança; à quarta semana o olhar segue um objecto no seu
deslocamento, à sétima semana o lactente sorri à face humana, pela 8ª semana o bebé segue um objecto
com rapidez e precisão, atento e satisfeito. Na medida em que tem presente na consciência o não-aqui e
o não-agora, o conteúdo psíquico converte-se na representação.
2. Assume-se sujeito das suas acções e coordenações.
A sensação, completada pelos dados da memória e as achegas da representação, enriquece a
impressão inicial com todo um conjunto qualidades, conteúdos mnésicos, motores, sensitivos, que a
transformam numa percepção, que não é já a representação do objecto como tal mas a incorporação do
objecto no psiquismo do sujeito. O automatismo incorpora o objecto no acto; de tal modo que, mais
tarde, por exemplo, ao tocar num objecto com um pau, a sensação de uma resistência não é percebida na
mão mas na extremidade do pau (Hubert, 145). O sujeito toma consciência de um problema quando os
automatismos — inconscientes — se mostram incapazes de resolver as situações novas que se colocam
às acções do sujeito. Quanto maior é a dificuldade entre as necessidades e os meios de as satisfazer, maior
é o estímulo ao desenvolvimento mental determinado pela busca de uma solução. O educador deve
privilegiar a liberdade dada à criança para resolver o problema, limitando o seu contributo ao
encorajamento e ao fornecimento dos meios indisponíveis, sem os quais a resolução não é possível.
3. O instinto de imitação
A imitação é um acto pelo qual se reproduz um modelo — movimento das mãos, reprodução de
um som, de uma expressão, de um gesto do corpo, uma atitude, etc. Stern atribui a imitação a um instinto
(p. 460), sobretudo na criança, em que aquilo que é percebido se transforma imediatamente em acção. A
criança imita o sorriso da mãe logo no primeiro trimestre. Atribuem-se por vezes à reacção circular
comportamentos descritos como imitação que, no entanto, são distintos dela (Wallon, p. 145 ss.). É o que
sucede com os fenómenos de eco, em que um interlocutor, repete gestos (ecocinésia) ou as últimas sílabas
(ecolalia) das palavras do outro. A primeira fase da imitação e da invenção começa pelas tentativas de
reproduzir as palavras do adulto, que têm lugar pelo final do primeiro ano e início do segundo.
Na imitação a criança reproduz um modelo com recurso a uma forma de representação (o não aqui
e não-agora) que replica uma acção não-presente, diferida no tempo; acção pela qual reproduz uma palavra,
um exemplo, uma imagem ou acção observadas. A imitação pressupõe a capacidade de representação ou
de representar-se a si-próprio na situação que medeia dois actos — o emitado e o emitador, o referente e
o referido — em situação de mútua observação. Um simples gesto de atenção é capaz de orientar para o
mesmo objecto a atenção de outros indivíduos. A imitação ocorre em etapas muito distintas da evolução
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psíquica. A criança torna-se muito cedo atenta aos mesmos gestos visuais ou acústicos, imitando as pessoas
que a rodeiam. Aos 22 meses estende a mão para pedir o que deseja ou perguntar o nome. Igualmente
precoces são os gestos de acompanhamento, ritmando o balanço do corpo ao embalo para adormecer; na
creche, aos 2-3 anos, quando seguem em fila agarrados ao bibe, marca o passo ao mesmo tempo que os
companheiros.(Wallon, 137, ss.; Stern, 460, ss.).
4. O processo de socialização (Hubert, 149, 181ss)
A socialização começa antes do berço e prossegue no colo vivo que a rodeia, na voz que a acarinha,
no embalo, no olhar das presenças atentas às sua necessidades e afectos, nas vozes presentes desde o
nascimento; estímulos permanentes que condicionam todo o seu desenvolvimento sob dois aspectos
indissociáveis, a família e a afectividade. Esta permanência familiar e necessária deve, nos momentos de
vigília, respeitar a tranquilidade indispensável à assimilação-acomodação de relações sociais equilibradas,
onde o conflito, a agressividade, deverão estar sempre ausentes, pois condicionam todo o comportamento
social futuro do novo ser. O comportamento, moderado ou conflituoso, educado ou impróprio, tem aqui
as suas raízes. É no imago paterno que o instinto de imitação forja a personalidade do novo ser.
A organização da vida familiar, a creche, a pré-escola, ..., impõem à criança regularidades e
comportamentos que configuram as exigências de uma socialização que governa as emoções e os hábitos
infantis. Nesta aclimatação à vida social, a imitação, a linguagem, todas as necessidades da vida de relação
condicionam os comportamentos e o carácter nascente da criança nas suas múltipla determinações
somáticas e psíquicas.
5. Coordenação gradual das acções por assimilação/acomodação.
Diz-se que há assimilação (esquema de assimilação) quando há incorporação em si próprio de
elementos que lhe são exteriores mas compatíveis com a sua natureza. Estes elementos podem ser objectos
de conhecimento, acontecimentos, normas de conduta, esquemas de acção, ... . Há acomodação quando
há adaptação dos esquemas de assimilação às particularidades dos elementos a assimilar. Por exemplo,
quando o olhar se desvia da observação de um objecto próximo para outro afastado, o cristalino contrai-se
de modo a focar a nova imagem na retina; do mesmo modo, ao passar da luz para a escuridão, a pupila
abre-se para admitir a entrada de mais luz.
Na interacção contínua com o novo ambiente físico, dominante durante as primeiras fases da
evolução, a criança vai pouco a pouco dando atenção às pessoas que a rodeiam, para a alimentar, tratar da
sua higiene, acarinhar, ocupando as suas percepções visuais, auditivas, quinésicas e afectivas. «Se a
organização do pensamento é, antes de tudo, uma organização da experiência pelo pensamento, a criança
encontra-a já pré-fabricada fora de si, já sistematizada no e pelo meio social». Resta-lhe adaptar-se ao seu
uso, assimilar-se e acomodar-lhe os seus comportamentos (Hubert, I p. 47). A adaptação acaba uma vez
obtido o equilíbrio entre a acomodação e a assimilação.
6. A evolução da afectividade.
A afectividade acompanha e replica no seu conjunto o desenvolvimento das funções motoras e
cognitivas; a criança manifesta prazer pela satisfação das suas necessidades básicas, ao alimentar-se ao seio
materno, à limpeza e ao banho diário, ao aconchego e contacto carinhoso com o corpo da mãe. Pelo
contrário, as manifestações de medo ligam-se às perdas de equilíbrio e aos choques bruscos, ao mesmo
tempo que chora ou se encoleriza quando as suas necessidades ou desejos não são satisfeitos. Tem uma
sensibilidade especial às atitudes e ao rosto de estranhos, aderindo ao colo ou gritando e chorando quando
a pessoa não lhe agrada. Interessa-se ou repele um brinquedo e, geralmente, aos 6/7 meses já convive com
outros bebés e partilha brinquedos trocando olhares e sorrindo (Ch. Bühler, 209).
Todos os aspectos da afectividade — o medo, a cólera, a ternura, o amor, a simpatia, ... — se
apresentam de início como um bloco indistinto, sincrético, de manifestações que, numa fase de análise, se
decompõem nos seus diversos aspectos à medida que a criança os distingue e exprime, como formas
sintéticas e acabadas do seu entendimento, desagregando-se progressivamente em emoções bem definidas.
Este desdobramento da confusão emotiva inicial prossegue ao longo dos anos: o afecto à mãe alarga-se ao
pai e a outras presenças familiares, bem como a aversão instintiva a alguns rostos alheios; o convívio
pré-escolar e escolar cria as novas amizades dos pequenos grupos sociais de amigos privilegiados; entre os
17 e os 20 anos, a relação amorosa centra-se numa figura única do sexo oposto.
Aos genuínos valores sociais, indispensáveis a um crescimento saudável, opõem-se muitas vezes os
valores negativos do isolamento, das preferências económicas, elitistas, raciais ou outras. As agressões
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corporais, o açoite e as repressões precoces são tanto mais negativas quanto contrariam as disposições
espontâneas do bebé para um comportamento social harmonioso.
7. Tomada de consciência das primeiras conexões entre meios e fins; a causalidade.
Puxar um fio ou a roupa para agarrar um brinquedo ou uma bolacha que lhe agrada é um exercício
que se verifica aos 10/11 meses. Nas reacções circulares o bebé provoca a variação intencional dos gestos
que conduziram a um efeito interessante para estudar os resultados dessas variações, ou experimenta para
ver o que acontece. É comum observar o comportamento de crianças de 11/12 meses que atiram ao chão
os objectos para observar e experimentar as suas trajectórias, a distância alcançada ou o local da queda. Estes
diferentes esquemas de acção permitem coordenar-se entre si meios e fins por assimilação sensório-motora,
antecipando a forma como, mais tarde, se aperfeiçoam as noções e os conceitos do pensamento.
A duração — o tempo interior — encadeia-se na sequência das situações, na progressão e contraste
das vivências, tornando-se tão forte que a criança, a partir dos 5 anos — a idade dos “porquês” — assedia
o adulto com a exigência da explicação pelas causas.
Entre os 6 e os 7 anos criança procura perceber as causas da explicação dos fenómenos naturais,
admitindo como verdadeiras e indiscutíveis as explicações fornecidas pelos adultos: “A Terra estava sobre
uma tábua; Deus retirou a tábua e a Terra caiu”; “Todos os homens nasceram ao mesmo tempo que o papá;
“A Lua é a casa do menino Jesus” (Hubert, 237), etc. A causalidade é aceite admitindo a existência positiva
dos motivos (realismo), a sua intenção ou finalidade (finalismo), o resultado como produto fabricado
(artificialismo), a sua origem animada ou imaginaria (animismo).
À causalidade mecânica resultante da sua própria acção, imagina que ao atirar ao ar uma bola ou
um berlinde que rola no chão, se tornam causa do seu próprio movimento, prolongando-o, mudando-lhe
a direcção e o sentido, actuando por causalidade intrínseca, destacando-se da acção que lhe deu origem
para efectuarem por conta própria as alterações ao seu próprio movimento. O movimento envolve no
mesmo complexo o espaço, o tempo e a causalidade. “O Sol é vivo porque mexe”; “as nuvens não são vivas
porque são levadas pelo vento”; “recusa vida aos peixes porque não falam”.
8. O complexo de identificação.
Com a proliferação dos infantários e a necessidade de trabalho das mães, as crianças são colocadas
muito precocemente na presença de outras com pequena diferença de idade. A observação destas crianças
permite verificar, quando deixadas à sua espontaneidade lúdica, diferentes atitudes (rivalidade, provocação,
dominação, obediência, ...), identificando o outro como parceiro, rival, dominador, ... . Nas primeiras idades,
fruto do sincretismo indiferenciado, parece que a criança identifica o outro como seu reflexo, como sendo
«ele mesmo». Entre os 6 e os 12 meses, perante outra da mesma idade, a criança vivencia-a como a
representação de «si-mesma» e frui-a como uma relação de semelhança. Este complexo de identificação
desempenha um papel essencial na génese dos sentimentos de adesão ou repúdio nas condutas sociais. Santo
Agostinho (séc. IV a. C.) descreve a observação de uma criança «que ainda não falava mas não podia sem
empalidecer afastar o olhar do espectáculo amargo do seu irmão de leite».
A relação com outras crianças ou com o irmão mais novo revela uma diversidade de sentimentos
sociais com destaque para a inveja pelas preferências dadas a outrem, a angústia e o receio de perder os
afectos dos familiares — o complexo de intrusão — o medo, a ambição, as emoções dilacerantes numa
ambivalência que olha o outro como companheiro, participante nos jogos, nas brincadeiras, nas simpatias,
no convívio, mas também como o rival, o usurpador.
9. A descoberta do sentimento do EU.
A Psicologia experimental não consegue explicar nem a consciência nem o sentimento do «eu», a ela
inextricavelmente ligado. Einstein admitia que tudo se poderia explicar, excepto a consciência. Como a língua
portuguesa não possui os vocábulos necessários à análise do sentimento do eu, os livros de psicologia
distinguem as três instâncias que lhe estão ligadas pelos termos id, ego e superego criados por Freud para
explicar o funcionamento do psiquismo. O id é dominado pelas pulsões, impulsos e desejos inconscientes;
na pulsão dá-se uma obliteração da razão e da vontade, que leva a pessoa a agir por um movimento
incontrolado dominado pelo princípio do prazer (a libido). O ego é regido pelo princípio da realidade; a razão,
orientada por intenções dirigidas a um fim, governa as acções da pessoa. O superego subordina as acções
humanas à moral e à vontade; é por ele que a pessoa controla as pulsões do id e as acções do ego dirigidas aos
fins explícitos, tendo em conta as exigências do real em todos os seus aspectos morais, pessoais e sociais,
temperadas pela personalidade e o carácter da pessoa.
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Entre os 15 e os 24 meses, a criança manifesta os primeiros sinais de ter consciência do corpo
próprio, começando a utilizar o pronome pessoal «eu» entre os 20 e os 24 meses. Uma prova interessante
é o teste do espelho, em que a criança dá sinais de reconhecer a sua própria imagem. Pelos 3 anos descobre,
num desdobramento reflexivo de si-mesma, o primeiro sentimento do EU como sujeito das suas afirmações
e da sua vontade, de todo o conjunto do corpo, do pensamento e do nome. Entre os 3 ½ e os 4 anos — a
idade da graça — a criança adquire a mestria dos movimentos e dos seus esquemas psicomotores.
William James (Hubert I, 220) analisa, a propósito dos pronomes pessoais franceses o «je» e o «moi»,
a confusão, vivenciada pela criança, entre o conteúdo psíquico — o «moi» — e o próprio sujeito, o «je». A
individualidade — o «je» —, é dominada e absorvida pelas percepções, emoções, afectos, representações
que povoam, em cada momento, o psiquismo infantil e constituem o «moi», confusão condensada na
indiferenciação sujeito/objecto. O EU é absorvido pelo conteúdo psíquico, o que explica a ausência de um
sentimento de contradição e a tolerância perante os afectos contrastantes do Eu: a criança gosta do seu
irmãozinho mais novo, parceiro natural de brincadeiras, mas ao mesmo tempo deseja matá-lo, ao vê-lo
objecto dos carinhos da mãe. No complexo de intrusão, com origem no afecto-desafecto pelo outro, a
criança encara estes sentimentos opostos com naturalidade e tolerância. Do mesmo modo, o desajustamento
entre a memória de evocação da mãe que desaparecera ao ausentar-se e a memória de reconhecimento
quando de novo aparece. A primeira requere uma iniciativa do pensamento; a segunda supõe um conteúdo
mnémico.
10. A evolução intelectual na 1ª infância
A evolução intelectual neste período (Hubert, 192) vai desde os primeiros inícios da linguagem até
à consolidação do sentimento do EU (de 1;6 a cerca de 3-4 anos), e desenvolve-se sobre dois planos bastante
diferentes mas em constante interferência: o plano da inteligência prática e da adaptação ao real versus o plano
do pensamento simbólico apoiado na linguagem. Este contraponto implica dois movimentos opostos: uma
acomodação imitativa do discurso social e uma assimilação lúdica relacionada com o prazer das novas
funções da inteligência discursiva ou abstracta. Porém, não há solução de continuidade entre a
sensório-motricidade e o desenvolvimento intelectual.
A inteligência prática ou sensório-motora (Hubert, I, 189) “constitui, do ponto de vista funcional,
o equivalente prático das classes, das relações, dos raciocínios e mesmo do grupo dos deslocamentos sob a
sua forma empírica”. Ela precede a inteligência representativa pré-operatória que opera com
representações, não presentes mas evocadas. A actividade sensório-motora organiza os actos e assimila ao
esquematismo dos comportamentos motores as diversas situações oferecidas pelo meio (Hubert, I, 30). A
inteligência reflexiva ou gnóstica contenta-se em pensar as formas ou construí-las interiormente para as
assimilar; tanto uma como outra adaptam-se assimilando os objectos ao sujeito. Adaptação e organização são
aspectos indissociáveis do pensamento. A passagem da inteligência prática à inteligência representativa
ou conceptual substitui a psicomotricidade pela linguagem (psico-representatividade) quando a palavra
começa a acompanhar a imagem, entre os 18 e os 24 meses.
11. O desenvolvimento da linguagem. (Hubert, I, 181ss).
A partir dos 12 meses, as crianças utilizam palavras como «mamã», «papá», ou apontam as coisas para
saber o seu nome; mesmo que ainda não consigam nomeá-las, pois já descobriram que todas as coisas têm
um nome. Os pais atentos ao seu desenvolvimento repetem de forma clara o nome dos objectos apontados:
«isto é o leite do bebé», «isto é um pão», etc. O enunciado de uma palavra pela criança é geralmente
acompanhado de um sentido, não se resume ao vocábulo, mas a uma frase de sentido completo ou
palavra-frase: «papa» significa «o bebé quer papar», etc. O cuidado a ter neste enunciados é extremamente
importante, pois indica a ordem que devem seguir as palavras na construção da frase — sujeito, verbo,
predicado — o que implica uma seriação; e também as relações de concordância, que a criança adquire por
assimilação.
O conhecimento com base na representação, na acção voluntária sobre meios e fins e na assimilaçãoacomodação, ainda limitada ao plano da acção, são preliminares indispensáveis à eclosão do pensamento. O
concurso da linguagem com a diferenciação sujeito-objecto (S-O) determina o nascimento do pensamento.
Entre a mentalidade da criança e do adulto, o processo de socialização desempenha um papel fundamental
na aquisição da linguagem, uma aptidão pré-formada que, muito mais que um sistema de sons, é um sistema
de significações e um método de estabelecer ligações mentais entre os dados da realidade. Concebem-se três
modalidades de pensamento (Stern, 357). O pensamento de substantivos (o João, o homem, Lisboa, ...),
o pensamento de relações (é possível que chova, se chover abro o guarda-chuva; pelo termómetro, a Maria
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tem 37 ºC, ... ), o pensamento de propriedades ou de significado (o quadrado da hipotenusa é igual à soma
dos quadrados dos catetos).
12. Análise dos esquemas verbais ou pré-conceitos.
Quando a criança de 3 a 5 anos chama rosa a uma flor, isso não significa que possua o conceito de
rosa como atributo de uma classe, isto é, da generalidade de todas as espécies de rosas. O nome é então uma
simples designação da representação percebida, não extensiva a todos os elementos da classe das rosas. A
linguagem escutada pela criança na fase pré-operatória tem um significado adstrito ao particular e concreto,
às coisas directamente observadas.
O processo assimilador que não encontra no psiquismo infantil o esquema verbal adequado, levanta
à criança permanentes interrogações sobre o significado dos termos, requerendo do adulto uma
disponibilidade permanente para satisfazer os seus «porquês» de forma a facilitar a assimilação-acomodação
à nova palavra e reencontro do equilíbrio indispensável aos progressos da linguagem. O adulto pode
clarificar, na presença das flores, explicando «esta flor e aquela são rosas; as rosas são diferentes dos
malmequeres, mas são todas flores». Uma explicação clara que lhe permita distinguir e precisar o sentido dos
termos e desfazer as suas dúvidas deve referir-se sempre a objectos presentes à observação de modo a
mostrar as semelhanças e as diferenças que, conjuntamente com a linguagem, preparam as estruturas
lógicas básicas de uma mente bem formada.
13. A abstracção nasce da busca do mesmo efeito sobre novos objectos.
A lógica designa «abstracção» como o «processo de pensamento pelo qual se suprime o concreto
singular dos casos particulares e se obtém o permanente e o geral». A abstracção gera os conceitos que
permitem e constituem a actividade prática e teórica do pensamento. É através desta operação, iniciada pela
representação perceptiva — visual, auditiva, motora, ... — dos objectos, que se dá ao pensamento e à
linguagem a capacidade de se distanciar do imediato — objectos, factos, relações, ... — e permite pensar e
reflectir sobre as coisas e sobre si próprio; falar sobre eles sem invocar nenhum sujeito nem nenhum objecto;
falar das suas qualidades ou propriedades — o branco, a criança, o comprimento, o peso, a altura, ... — sem
as atribuir a qualquer objecto concreto.
A maturação biológica e a adaptação social são dois factores fundamentais no acesso da mentalidade
infantil à linguagem e à capacidade abstraccionante do adulto. Ordenar e ajustar esquemas de acção
orientam-se no sentido da abstracção reflexionante, como forma de reflexão interior que permite o percurso
objecto

percepção

palavra

conceito

e a passagem da inteligência prática à inteligência abstracta.
Conclusões
1. A diferenciação S-O faz-se, a partir do sensório-motor por duas coordenações gerais:
a) As acções S-O induzem relações lógico-matemáticas (juntar, tirar, ordenar, seriar, ...)
b) As acções objecto-objecto, O-O (choques, desvios, deformações, ...), organizam os objectos no
espaço-tempo (e-t), , sede de acções cinemato-dinâmicas (ex.: gravíticas, ...) e relações causais;
2. As coordenações específicas sobre os objectos fazem-se por duas vias:
a) Modificação da forma dos objectos (bolas de plasticina em bastonetes, etc.)
b) Uso instrumental dos objectos segundo esquemas pré-lógicos (puxar, empurrar, ordenar por
grandeza, cor, forma, ...)
3. A estruturação dos conhecimentos inicia-se pela acção, antes da iniciação da linguagem;
4. A super-estrutura abstracta do conhecimento baseia-se na reflexão sobre a experiência e a representação;
5. A inteligência activa sensório-motora precede a inteligência representativa pré-operatória;
6. As infra-estruturas lógico-matemática e física (ex: percepções, acções, representações, ...)são coordenadas
pelas interacções S-O;
7. Os esquemas sensório-motores reduzidos a acções práticas (ordenar, juntar, tirar, ...), precedem como
estruturas preparatórias, mas não preenchem os requisitos indispensáveis à eclosão do pensamento;
8. A linguagem é um meio que transforma em conceitos os pré-conceitos psico-motores intermediários nas
acções dirigidas a um fim (meios-fins);
9. Os esquemas conceptualizados pela linguagem convertem-se em instrumentos verbais;
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10. A linguagem transpõe e antecipa as acções directas S-O em novos tipos de acções mentais;
11. Os esquemas conceptualizados coordenam as representações funcionais dos objectos com as acções do
sujeito (o copo para beber, a colher para comer, a cama para dormir, a bola para atirar, ...);
12. A criança descobre que cada objecto tem um nome e, mesmo antes de falar, aponta para conhecê-lo;
13. A consciência representativa da criança antecipa as expressões (palavra, oração, proposição) que
exprimem o seu estado ou a sua vontade;
14. Surgem dois tipos de dificuldades na interiorização ou conceptualização das acções:
a) A tomada de consciência da acção é sempre parcial (as vias sinápticas procedem por escolhas
contextuais); exemplo: o Sujeito relaciona vagamente um deslocamento AB com a sua execução,
mesmo em adulto;
b) A representação conceptual e uma sucessão de acções quase simultâneas é sempre um processo
difícil; exemplo: a dificuldade de transformar em conceitos a coordenação de movimentos sucessivos
AB, BC, CD, atingível ao nível psico-motor, falha no nível pré-operatório pela dificuldade de
transformar em conceitos os esquemas imanentes às acções;
15. Ao associar, inverter, anular, ... as acções, a interiorização antecipa a estrutura do grupo dos
deslocamentos;
2º INFÂNCIA
1º NÍVEL DO PENSAMENTO PRÉ-OPERATÓRIO, 3 - 6/7 ANOS
1. A interiorização transforma os esquemas sensório-motores (S-M) em pré-conceitos e conceitos; os
primeiros reduzem-se à estrutura interna das acções sem constituir objectos de pensamento; os conceitos são
trabalhados pela imaginação, a representação e a linguagem;
2. A interiorização reconstrói as acções num plano superior, irredutível ao psico-motor. Ex.: aos 4-5 anos
a criança realiza percursos (casa
escola) mas ainda é incapaz de os descrever ou figurar no pensamento;
3. Aos 4-5 anos, a inteligência S-M não se reproduz no plano da inteligência representativa;
4. Os mediadores que coordenam os percursos sensório-motores S-O meramente actuais escapam à
interiorização e conceptualização;
5. Na acção sensório-motora, embora com diferenciação S-O, os caracteres reduzem-se ao momento
presente;
6. O Eu-Objecto, enquanto conceito, é pensado com caracteres duráveis (fiz, faço, vou fazer (farei));
7. O pensamento da criança adquire uma feição instrumental na relação S-O, diferida no espaço-tempo;
8. Os momentos das sucessivas acções ou acontecimentos são fixados por conjuntos de representações
susceptíveis de ser evocados num todo: o presente, o passado e o futuro;
9. A evocação simultânea de acções ou acontecimentos desperta o sentido de causalidade;
10. A evocação de coordenações internas antecipa futuras estruturas lógico-matemáticas;
11. A evocação de coordenações externas entre objectos desperta o sentido da casualidade (idade dos
“porquê?”);
12 As aquisições do primeiro nível pré-operatório (2-4 anos), comuns a normais e surdos-mudos, não
dependem da palavra mas de duas coordenações:
a) Coordenações internas de acções que estruturam relações lógico-matemáticas; ex.: os deslocamentos
prefiguram a estrutura de agrupamento (Piaget ed. Al. Lógica e conhecimento Científico, V. I, p. 238).
b) Coordenações externas que estruturam relações espaciais, cinemáticas e o sentido da causalidade;
13. As aquisições a) e b) dependem de uma função semiótica mais geral e evoluem por imitação e condutas
sensório-motoras fundamentais na elaboração de instrumentos do conhecimento;
14. A passagem das acções sensório-motoras a acções conceptualizadas resulta da imitação e dos progressos
da inteligência verbal;
15. Os progressos na função semiótica geral e na imitação condicionam a aquisição da linguagem e a
inter-acção social;
16. A persistência na indiferenciação S-O impede a elaboração de relações lógicas independentes da
causalidade.

As primeiras operações semi-lógicas
1. A seriação (<, >, antes, depois, ...) e a classificação (todos, alguns, ...) aparecem no sub-período
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dos 5 aos 6 anos. (Hubert, 306, Piaget VI, p. 13 ss).
É neste sub-período que emerge o pensamento reflexivo, simétrico do pensamento egocêntrico.
A criança abandona o sentimento de que a sua vontade não admitem contrariedades, e passa do plano da
disputa ao plano da discussão; a birra cede ao argumento convincente e civilizado. Os dois sentimentos
interligados, submetem-se ao despertar de uma nova linguagem, traduzida pela lógica gramatical das
expressões verbais. A entrada no pré-escolar alarga o domínio do lar à exploração do mundo exterior.
Emergem novos valores sociais e morais, a sujeição às regras da escola e do convívio com os seus
companheiros. A sua vontade submete-se a novas regras.
5. O que é o grupo dos deslocamentos?(Piaget I, p.67).

A figura assinala diversos deslocamentos entre os pontos A para E, que uma pessoa pode percorrer
de diferentes modos:
a) Se não se desloca do ponto A, diz-se que o deslocamento é nulo ou neutro, 0;
b) Pode efectuar diferentes percursos, e parar em cada um dos seus pontos, A, B, C, ... ; o deslocamento
foi feito por adição de sucessivos trajectos:
AB, AB + BC,=AC, AB + BC + CD= AC, etc.
c) Pode percorrer 2 ou mais percursos de um só vez, isto é, associá-los; por exemplo:
AB + (BC + CD) + DE = AE

ou

AB + BD + DE = AE

d) Pode inverter os trajectos, por exemplo: EA, BA, etc. Cada deslocamento tem um simétrico.
Para uma pessoa que parte de A, e faz o percurso inverso, o conjunto de todos os deslocamentos
possíveis entre A e E, seria:
SAE = {ABCDE, EDCBA, ABCD, DCBA, ABC, CBA, AB, BA},
Muitos outros percursos se podem verificar se o ponto de partida for qualquer dos outros pontos assinalados
na figura, e a todos se pode aplicar a operação de adição; esta operação é, pois, geral ou interna.
O conjunto de todos os deslocamentos possíveis no trajecto de - 4 a + 4 do percurso assinalado, munido
da operação de adição, constitui uma estrutura de grupo — o grupo dos deslocamentos.
O conjunto dos números inteiros é outro exemplo de um grupo.
6. Classes e conjuntos.
Os termos classe e conjunto são sinónimos; porém, “classe” é uma designação lógica e “conjunto”
uma designação matemática. Na constituição de um conjunto, não interessa saber que propriedades
distinguem os objectos (elementos) considerados; já para o lógico, tem interesse saber que a classe dos
mamíferos, seres que se alimentam de leite nos primeiros tempos de vida, respiram por pulmões, etc. (o
género) se diferencia da classe das baleias por serem mamíferos que vivem na água, etc. (diferença
específica). As classes distinguem-se então pelo género e a diferença específica. «Só se pode falar de
classes a partir do momento em que o sujeito é capaz de:
1. as definir em compreensão pelo género e a diferença específica e
2. de as manipular em extensão, segundo as relações de inclusão (d)ou de dependência inclusiva (ou pertença,
0), supondo um ajustamento dos quantificadores intensivos “todos” (), “alguns” (), “um” e “nenhum”
(Piaget, VI, p.19ss). Esta capacidade só se manifesta a partir dos 9-10 anos.
O João (espécie) pertence (0) ao género homens, incluído no género dos mamíferos, por sua vez
incluído no género dos animais, incluído no género dos seres vivos. Os mamíferos, por exemplo, são uma
espécie relativamente aos animais e um género em relação aos homens.
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7. A Génese do número na criança. (Piaget VI)
Até aos 5-6 anos, quando as crianças dispõem objectos em série, ao mesmo tempo que procuram
ordená-los de acordo com a sua forma, cor, ou quaisquer outras qualidades que apreendem intuitivamente,
conjugam duas operações, a classificação e a seriação. É a partir da manipulação de objectos concretos
que emergem as propriedades numéricas, começando por pequenas colecções que se vão progressivamente
aumentando. Nestas acções a criança vai construindo os primeiros números, de um a seis, ainda intuitivos,
porque ligados às configurações perceptivas. A memorização da série numérica até 20, habilidade com que
muitas acedem já à escola, não significa que compreendam o significado do número total de objectos de um
pequeno conjunto, pois mostram-se em geral incapazes de colher 5 ou 6 objectos de uma colecção.
Inicialmente a criança confunde o número com o algarismo e entende-o ligado às coisas, pois o resultado
das operações é ainda traduzido em colecções de objectos delas resultantes; só muito mais tarde, a partir do
estádio formal, começa a entender o sentido e o conceito de número e a tratá-lo nas propriedades das
operações com independência do concreto.(Hubert, 306).
A compreensão do Sistema Decimal, com as suas ordens, classes e valores de posição só muito
lentamente se vai estruturando ao decurso da Escola Primária ou 1º Ciclo Básico.
ESTRUTURAÇÃO DO ESPAÇO E DO TEMPO (Hubert, 307)

Até ao termo do estádio pré-operatório (7 anos) as relações de ordem temporal (antes, depois, hoje,
amanhã, ...) e as relações de duração mantêm-se independentes no plano intuitivo; cerca dos 8 anos as
relações de ordem coordenam-se com as relações de duração; logo que relacionadas (ou ligadas) num todo
geram a noção de um tempo comum a diversos tempos de velocidades distintas [«o autocarro da escola
também vai buscar a Joana»; «mas demoramos o mesmo tempo a chegar porque vamos mais depressa»; o
pai guia mais depressa que o avô].
ESTRUTURAS LÓGICAS ELEMENTARES
1. aplicação dos quantificadores todos, nenhum, alguns.
Material: Distribuem-se envelopes com pequenas estampas de flores.
Adaptaram-se de Piaget (VI, 133) as provas seguintes que se
procuraram simplificar e condensar. Depois de familiarizar as crianças
com ramos de primaveras (B) e morriões (C), para estudar a evolução
das estruturas lógicas elementares colocaram-se às crianças 3 tipos de
problemas:
I - classificações espontâneas:
II - Perguntas gerais de inclusão:
Ex. :Se fizeres um ramo de primaveras apanharás as azuis ou não?
III - Perguntas de quantificação da inclusão:
Ex.: III.1 - O ramo de todas as amarelas é maior ou menor ou a mesma coisa que o ramo de todas as
primaveras?
Ex.: III.2 - Há mais amarelas ou mais flores?
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Ex.: III.3 - Se apanhares todas as primaveras ainda sobrarão flores?
Ex.: III.4 - Se colheres todas as flores ainda sobrarão primaveras?
Estas perguntas foram feitas a muitas crianças e com diferentes tipos de materiais. Nos exemplos
escolhidos de três crianças, Breg, Rap e Ric, (Piaget VI, 130)com idades indicadas em (anos; meses),todas
responderam correctamente às questões de tipo I e II; resumimos as respostas às questões III.1 e III.2:
Breg. (6;2)
P: Se fizeres um ramo com as primaveras amarelas ou apanhares todas as primaveras, qual é maior? (III.1)
R: o das amarelas. (conta-as e corrige) Ah, não, é a mesma coisa.
P: Qual é maior, o ramo de todas as primaveras ou o ramo de todas as flores? (III.2)
R: A mesma coisa.
Rap. (6;4)
P: Mostra as flores que são as mesmas. (III.1)
R: Mostra as amarelas e os morriões.
P: Há mais flores ou mais primaveras? (III.2)
R: A mesma coisa.
Ric (6;6)
P: Se colheres todas as primaveras ou as amarelas, qual é maior? (III.1)
R: é a mesma coisa.
P: Se fizeres um ramo com as amarelas e outro com todas as flores, qual é maior? (III.2)
R: A mesma coisa.
As crianças falham sistematicamente nas perguntas de tipo III.2, isto é, nenhuma criança entre 6 e
7 anos compara correctamente, em pensamento, a extensão da parte A (ver o desenho) com a extensão do
todo B e, portanto, admitir a desigualdade A< B. Isto explica-se pela incapacidade de separar as partes A e
A’ e, ao mesmo tempo, admitir a conservação de todo o B. Por outras palavras, a relação A<B implica a
operação inversa sob a forma A=B!A’, de modo que B subsista como totalidade, estando as partes separadas
em pensamento. Para uma análise mais completa consulte-se Piaget VI.

10. A operação de inclusão e as classificações hierárquicas.
Divide-se uma folha A3 conforme o desenho onde escrevem as letras A, A’ e B’. Informa-se: A, A’
e B’ são caixas onde vão colocar as flores. As crianças colocam as primaveras amarelas em A; as primaveras
de outras cores em baixo, A’, e em B’ as restantes flores (Piaget, VI).
Per (8;3)
P: Pode meter-se uma primavera na caixa das flores? (II)
R: Sim, a primavera também é uma flor.
P: Pode meter-se um morrião na caixa das primaveras? (II)
R: Sim, é uma flor como as primaveras.
P: Qual é maior, o ramo de todas as flores ou o ramo de todas as
primaveras? (III)
R: É a mesma coisa.
P: Se colhermos todas as primaveras sobrarão flores? (III)
R Sim, sobrarão as outras flores.
Vib. (6;11)
P: Pode-se por uma A nas B (mostra-se A + A’)? (II)
R: Sim, é uma primavera.
P: Pode meter-se uma primavera (B) nas flores (C)? (II)
R: Sim, é uma flor.
P: Quem tem o maior ramo, o que apanhar todas as primaveras ou o que
apanhar todas as flores? (III)
R: O que apanhar todas as flores.
P: Qual tem mais, o que apanhar as primaveras amarelas ou o que apanhar
as primaveras? (III)
R: O que apanhar isto (aponta para A+A’ terá todas as primaveras. (III)
Did (7;5)
Começou-se pelas perguntas III antes de II. A disposição é a do quadro.
P: Se um rapaz colher todas as flores B’ e outro todas as primaveras (A +A’)
quem terá mais? (III)
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R: A mesma coisa: 8 e 8.
P: Terá mais quem apanhar todas as primaveras ou quem apanhar todas as amarelas? (III)
R: O que apanhar todas as primaveras porque também apanhará as primaveras amarelas.
P: Pode pôr-se uma A nas B? (II)
R: Claro, é uma primavera.
P: E aquela (primavera laranja)? (II)
R: Não. Etc.
A partir dos 8 anos a criança é capaz não só de classificar correctamente o material segundo o critério
de um agrupamento aditivo (A + A’= B; B + B’ = C) mas também conferir a essa hierarquia o carácter de
inclusão. A partir desta idade as crianças revelam-se aptas a comparar o todo com as suas partes segundo
relações de compreensão e de extensão (todos, alguns, nenhum), o que implica a capacidade de conservação
mnémica do todo apesar da dissociação mental das partes A = B – A’ ou B = C – B’.

11. O elemento único e a classe singular.
(Piaget VI,150) «Até aos 8-9 anos os jovens têm dificuldade em reconhecer como classe lógica um
conjunto formado por um único elemento ou “uma classe singular”, como se designa em lógica,», (exemplos:
a Lua, o Sol, Lisboa, etc.). Usaram-se nos testes 3 a seis triângulos iguais, sendo um de cor diferente e que
tem no verso uma cruz:
,podendo variar as cores, a posição, a forma e o
figuras. Pergunta-se-se à criança: qual é o triângulo que tem uma cruz desenhada no verso? Obtida a resposta,
questiona-se: porque motivo fizeste essa escolha?. Depois de descoberta a identificação do triângulo com a cruz
(o que possui uma cor diferente), acrescenta-se: inventa outro processo para descobrir a figura que possui a cruz no verso.
12. O que é um agrupamento? (Hubert, 310)
Ao contrário do grupo, o agrupamento é constituído por um conjunto E, finito, de objectos
parcialmente ordenados pela relação # (transitiva, reflexiva e anti-simétrica), dotado de duas operações
binárias, representadas pelos sinais + e –. A operação + é associativa e definida apenas entre certos elementos
de E. Dados x,y 0E, para que x+y 0 E é necessário que x seja imediatamente menor que y pela relação #
ou que exista uma cadeia de elementos x1, x2, ... xn, tais que x1 seja imediatamente menor que x2 etc., xn menor
que y. Por outras palavras, a operação + só se pode efectuar de modo gradual. Esta operação é característica
do estádio das operações concretas.
A criança realiza espontaneamente agrupamentos sob a forma de classes e de seriações. Sob a forma
de classes, agrupa os elementos segundo diversos critérios ou qualidades, tais como, a cor, a forma, o estado
físico, a matéria de que são feitos, o uso, etc.
Considerámos atrás os conjuntos:
— o conjunto das primaveras: {primaveras} = B
— o conjunto das primaveras amarelas: {primaveras amarelas} = A
— o conjunto das primaveras de outras cores: {primaveras não-amarelas} = A’
— o conjunto das flores diferentes das primaveras: {flores não-primaveras} = B’
— o conjunto das flores: {flores} = C
Tem-se: A +A’ = B; A = B – A’; A’ = B – A; B + B’ = C; B = C — B’; etc.
Em virtude do sinal ‘=’, a relação A # B relaciona cada conjunto consigo mesmo, A # A é sempre verdadeira;
diz-se que é reflexiva;
De A # B e B # C resulta A # C; a relação é transitiva;
Tem-se também que a relação A # B não admite a troca de B por A; diz-se que é anti-simétrica. A igualdade
a = b, permitindo essa troca, é simétrica.
Conclui-se que o conjunto das flores, munido da operação de reunião, é um agrupamento.
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PARALELISMO ENTRE OS ESTÁDIOS SENSÓRIO-MOTOR E PRÉ OPERATÓRIO

1ª estádio sensório-motor
1ª nível
0 - 18 M
egocentrismo

2ª estádio sensório-motor

2º nível
18 - 24 M

1ª nível
2 - 4 anos

descentração

egocentrismo

assimilação de esquemas por objectivação e assimilação conceptual;
s-m; centração no corpo e s p a c i a l i z a ç ã o d e centração no Eu; amapróprio
objectos e acções
durecimento pela
linguagem

Coordenações sucessivas de acções práticas
Inteligência prática

2º nível
5 - 6 anos
descentração
por objectivação e espacialização de conceitos e acções conceptualizadas. Função cultural.

Coordenações sucessivas de funções mentais
Inteligência reflexiva

A passagem do esquema sensório-motor ao pensamento conceptual é lentamente elaborada: as
conceptualizações decorrem de classificações (ex.: {rosas, cravos}d{flores}) assimiladas por caracteres
comuns e da comunicação social).
Da semi-lógica pré-operatória (5-6 anos) às funções constituintes da inteligência
pré-operatória: classificações e seriações.
objectos
percebidos

classe de
objectos com
carácter “a”

objectos
percebidos

Objectos
ordenados
qualquer
figura é maior
que a anterior
e menor que a
seguinte

Todas as vermelhas são redondas

Aos 7 - 8 anos a criança recusa admitir que todos
os quadrados são azuis devido à incapacidade de
coordenar os quantificadores “todos ” e “alguns”

Aos 7 - 8 anos a criança constrói sem hesitações
a série em correspondência com os números de
1 a 10. Aos 6 - 7 anos a correspondência e a
seriação são operatórias e antecipadas.

A descentração (5 - 6 anos) e a falta dos operadores todos e alguns mantém a criança ao nível de
pré-conceitos e pré-relações.

2º NÍVEL DO PENSAMENTO OPERATÓRIO CONCRETO 6/7 - 11/12
3ª INFÂNCIA
A palavra e o número.
A transição da pré-escola para a escola primária marca de forma nítida a entrada na 3ª infância. Ao
contrário da educadora pré-escolar, os professores distanciam-se dos educandos, em razão mesmo das novas
condições de aprendizagem; nasce um sentido acrescido da responsabilidade, do cumprimento dos deveres
escolares, da disciplina nos actos e na gestão do tempo, de um EU que se assume como governo de si
próprio, ente moral autónomo e responsável na relação com os outros e consigo mesmo. Novos professores,
novos companheiros, novas obrigações exigem nova ressocialização
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A aprendizagem da leitura enriquece a linguagem com novos vocábulos cujo sentido se apreende em
geral pelo contexto, sem necessidade de explicações ou recurso ao dicionário; a comunicação ganha fluidez
e precisão; exige-se a fixação das vogais, dos ditongos, da articulação e do alfabeto.
Paralelamente, a aprendizagem da contagem e das operações de adição e subtracção, está entre as
primeiras tarefas de entrada na escola primária. Embora a generalidade das crianças papagueie já de memória
a sequência numérica até 20, são no entanto incapazes de recolher 6 ou 8 de um monte de tentos ou feijões.
A elaboração do número começou muito antes; a partir do 1º ano iniciou essa lenta conquista, a íngreme
calçada que o levará do concreto ao abstracto, da palavra amarrada à representação dos objectos ao conceito
que sobrevoa as alturas da classe lógica. Segundo A. Descoudres, “a criança elabora um número novo cada
ano entre 1 e 6 anos, mas os números 1 a 6 são ainda intuitivos, pois estão ligados a configurações
perceptivas”. (Hubert, I, 306). As propriedades numéricas emergem da manipulação de objectos
concretos: por troca de objectos dispostos em série nasce a propriedade comutativa; por junção de dois ou
mais objectos contíguos a associativa, etc.
Juntar e tirar constitui a base psicomotora das operações aritméticas. A didáctica da educação
aritmética estrutura-se por apreensão das propriedades numéricas a partir de operações sobre objectos
concretos; juntar simula a adição, tirar, a subtracção; juntar quantidades iguais, a multiplicação, tirar
quantidades iguais, a divisão inteira. Como toda a educação, a superação do concreto, a que todo o homem
está irremediavelmente sujeito, consiste numa intelectualização ou espiritualização, numa passagem ao
abstracto onde tudo se operacionaliza, concretiza ou desconcretiza na prossecução das suas vivências e dos
seus fins.
É pelos sete oito anos que emerge a capacidade de tratar logicamente entes ou objectos concretos
que podem ser sujeitos a operações de classificação e seriação. A classificação distribui os entes em classes
ou categorias representadas pelos termos que as designam; a seriação dispõe os entes ou objectos
sequencialmente, como sucede com as letras do alfabeto ou a série dos números naturais.
1. Os objectos de uma classe formam um conjunto que pode ou não ter elementos que também pertencem
a outros conjuntos (disjunção, intersecção, inclusão).

A partir dos 6-7 anos a criança conjuga as operações elementares da lógica de classes, configurada nos
esquemas gráficos, com a lógica das proposições que lhe está associada. Exemplificando, dirá que «os
peixes não são (não têm elementos comuns com a classe dos) macacos», «todos os portugueses são
europeus», «algumas flores são rosas», etc. A manipulação concretiza com objectos descontínuos (botões,
feijões, tentos, ...) as operações de reunião, inclusão e disjunção de conjuntos e tradu-las oral e
simbolicamente.
A seriação de objectos concretos dispostos por ordem no tempo ou no espaço, segundo critérios de
grandeza ou de posição, crescente ou decrescente, fica do mesmo modo associada à linguagem através de
locuções maior que ou menor que, antes de, depois de, ou de seriações completamente elaboradas na
linguagem: «quente, morno, frio, gelado», «mau, pior, péssimo», «bisavô, avô, pai, filho, neto» etc.
A inteligência tornar-se reversível, podendo inverter a ordem das operações, por exemplo, na
ordenação de objectos concretos, na enumeração dos inteiros ou dos ordinais; adquire mobilidade (shifting)
para modificar critérios de classificação (Ex.: conjunto dos números menores que onze = 0,
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 = reunião dos números pares com os números ímpares
menores que onze, etc.).
2. Existe um paralelo entre a descentração Sujeito-Objecto na passagem do 1º
nível (0-18M) para o 2º nível (18-24M) sensório-motor e, por analogia, do 1º nível
pré-operatório (2-4 anos) para o 2º nível (4 - 6 anos), quando a criança deixa de
falar consigo mesma para falar com o outro. Na passagem do 1º para o 2º nível da
inteligência representativa pré-operatória, verificam-se as mesmas relações que
entre o 1º e o 2º níveis da inteligência esquemática sensório-motora: a passagem
por coordenações sucessivas de pré-conceitos a conceitos e de pré-relações a
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Ilustração das deslocações 1 com
um jogo infantil praticado aqui
por um grande atleta português,
Nélson Évora.

acções conceptualizadas é análoga à passagem da centração estática no corpo próprio para uma descentração
dinâmica S-O. Imaginemos a criança que joga à “macaca”: vai atirando a pedra para as posições sucessivas
que vai alcançar; os sucessivos deslocamentos estão submetidos a esquemas psicomotores que combinam
o plano que antecede e acompanha os movimentos com o esforço de saltos e rotações, de uma verdadeira
combinação psicodinâmica, como se esquematiza no quadro 1 da figura seguinte.
3. Aos 5 -6 anos as coordenações da criança transformam as pré-relações (y pré-R x) em verdadeiras
relações (y R x). Exemplos:

1. Deslocamentos rectilíneo e rotativo

2. y varia por dependência funcional de x

coordenações irreversíveis
sem conservação não há reversibilidade

Em 1., as coordenações unívocas à direita, não são reversíveis, são pré-relações precursoras de relações entre
objectos por falta de reversibilidade; constituem funções constituintes, ainda não constituídas; Em 2, a
quantificação expressa pelas fórmulas está ainda ausente neste nível, só alcançando resolver-se no período
das operações concretas, entre os 7 e os 10 anos. Neste nível, a criança ainda não admite a invariância ou
conservação do comprimento AC + CB (ou x + y), nem supõe a igualdade Äx = Äy, pois admite que o
cordel se alonga. São operações ilógicas, sem conservação ou inversão, que conferem às operações estrutura
operatória, mas permanecem esquemáticas entre o sensório-motor e o pré-operatório.
EVOLUÇÃO DAS COLECÇÕES A CLASSES (2½ a 9-10 anos)

1. Ao contrário das classes, as colecções só existem como reunião de elementos no espaço. (VI, 31 a 69)
Colecções figurais
Entre os 2½ a 5 anos, os objectos
agrupados em configurações espaciais
por semelhança ou conveniência;
deixam de existir por desagregação dos
grupos

Colecções não figurais
Entre os 5½ e os 7 anos os objectos são
agrupados por caracteres elementares de
classificação, já ligados à compreensão e
extensão

Classes
Aos 9-10 anos estabelece-se o equilíbrio
entre a definição das classes pelo género
e diferença específica e a sua definição
em extensão por pertença e dependência
inclusiva dos quantificadores “todos”,
“alguns, “um”, “nenhum”.

estruturas topológicas, relacionadas
com o lugar que ocupam
estruturas lógicas isomorfas de estruturas topológicas

i. As aquisições do 1º nível Pré-Operatório (2 a 4 anos), comuns a normais e surdos-mudos, não dependem
da palavra mas de duas coordenações:
1ª. Coordenações internas de acções que estruturam relações lógico-matemáticas (ex.: deslocamentos)
2ª. Coordenações externas que estruturam relações espaciais, cinemáticas e do sentido da causalidade.
ii. As aquisições 1ª e 2ª dependem de uma função semiótica mais geral e evoluem por imitação e condutas
sensório-motoras fundamentais na elaboração de instrumentos do conhecimento.
iii. A passagem das acções s-m às acções conceptualizadas resultam da imitação e dos progressos da
inteligência pré-verbal.
iv. Os progressos na utilização dos símbolos (função semiótica geral) e na imitação condicionam a aquisição
da linguagem e a interacção social.
v. A persistência da indiferenciação Sujeito-Objecto impede a elaboração de relações lógicas independentes
da relação de causalidade no plano sensório-motor.
vi. As primeiras operações semi-lógicas, seriação (<, >, antes, depois) e classificação (todos, alguns) aparecem
no sub-período dos 5-6 anos.
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estádio sensório-motor
1º nível - 0 - 18 M
egocentrismo
assimilação de
esquemas s-m

estádio pré-operatório

2º nível - 18 - 24 M
descentração
por objectivação e
espacialização de objectos
e acções (movimentos)

1º nível - 2 - 4 anos
egocentrismo
assimilação
conceptual
centração no eu

Coordenações sucessivas de acções práticas

2º nível - 5 - 6 anos
descentração
por objectivação e
espacialização de conceitos
e acções conceptualizadas

Coordenações sucessivas de funções mentais

1º NÍVEL DAS OPERAÇÕES CONCRETAS (6 - 8 anos)

1. As inovações deste 1º período das Operações Concretas são limitadas, quer pela persistência da
indiferenciação Sujeito-Objecto, que permanece Pré-Operatório até aos 7 - 8 anos , quer pela incapacidade
de elaborar operações lógico-matemáticas independentes da causalidade.
2. As projecções das formas de representação mental ou psicomórficas para o plano
objectal atestam, como no primitivo, a mesma indiferenciação que Piaget denomina
realismo; por exemplo, nas colecções figurais de objectos alinhados ou em círculo, a
criança reproduz os alinhamentos e os cromeleques do homem neolítico.
3. Analogamente, o animismo infantil confunde no mesmo nível bonecas e brinquedos
como coisas vivas e conscientes, com as quais se dialoga, ou bolas que após o choque
prosseguem com independência, como autores do seu próprio movimento.
4. O artificialismo, 3º sub-nível das Operações Concretas dá, para origem e
comportamento das coisas, explicações intuitivas que, embora desligadas da realidade,
satisfazem a sua necessidade de justificação pelas causas.
5. A utilização do método exaustivo nos alinhamentos evidencia a nova capacidade de intercalar um
bastonete E na série ABCD ... FGH pelo uso simultâneo das relações “maior que” e “menor que”.
6. Até aqui a criança só admitia, de cada vez, um sentido único na relação de ordem: se C é menor que D,
não pode ser maior do que qualquer outro e, do mesmo modo, para a relação inversa.
7. A conquista da reversibilidade coordena a antecipação e retroacção inerente às relações < e > na seriação
(relação de ordem) e às relações d e e nas classificações. As coordenações deixam de ser hesitantes e as
relações e correlações adquirem por síntese estruturas fechadas e completas.
8. Na idade de 7 - 8 anos a criança inicia a interiorização ou conceptualização das acções que passam à
categoria de operações entre conceitos susceptíveis de formar frases (juízos, afirmações, interrogações, ...)
e expressar o pensamento com novas e mais claras capacidades de comunicação.
9. A frase possui em cada caso uma estrutura lógica invariável de que a criança se apercebe ouvindo e falando
com o adulto e que pode ser preenchida com termos variáveis.
10. Por exemplo, a estrutura invariável « ......... mais ........ é igual a .........» Pode ser preenchida por uma
infinidade de números convertendo-se numa proposição verdadeira V ou falsa F: 10 + 8 = 18 que a criança
converte por reversibilidade em 18 é igual a 10 + 8.
11. Estes novos instrumentos do conhecimento resultam dos progressos das coordenações das acções que
estão na origem das operações lógico-matemáticas susceptíveis de fechamento e reversibilidade operatória.
12. A ordenação de objectos por seriação exemplifica a evolução desde o nível pré-operatório, primeiro por

pares ou trios sem conseguir ordená-los numa série única, progredindo por tentativas e erros, alcançando aos
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7 - 8 anos uma ordenação metódica exaustiva, do menor para o maior ou do maior para o menor, num a
representação prática da reversibilidade.
6. Analogamente nas classificações, a criança progride das colecções figurais pré-operatórias por regulações
simples ou aditivas apoiadas na contiguidade ou conveniência, de feição pré-lógica, para colecções figurais
ordenadas por critérios (5 - 6 anos) e destas por classificações multiplicativas (matrizes) aos 7 - 8 anos, por
retroacção à representação espacial (quadros de duas entradas), base da estruturação lógica das classes e das
proposições que precedem o fechamento dos sistemas.
1. Nível das operações simples elementares (6/7-9/10 anos)
A criança desenvolve-se a si-mesma através de dois instrumentos de que vem munida instintivamente:
o jogo e a imitação. O jogo aparece desde o momento do nascimento; a imitação manifesta-se alguns meses
depois. Atribuem-se como causas da função lúdica o divertimento, a necessidade de repouso, a reprodução
instintiva filo-ontogenética, desde os jogos de caça, que aparecem entre os 6 e os 9 anos e se vão esvaecendo
com o aparecimento dos jogos sociais na aurora da adolescência. Toda esta evolução se renova à medida que
desaparecem as funções desnecessárias e se reforçam e actualizam as indispensáveis ao desenvolvimento. A
criança não joga porque é jovem mas porque necessita de jogar para se desenvolver. A escola reconhece essa
necessidade com os intervalos das aulas, geralmente de 10 minutos após 50 minutos de aula. A criança sai
então da aula para o recreio correndo com alegre vozearia na demostração das suas exigências de satisfação
lúdica.
Nos jogos de imitação, na 2ª infância (Hubert, I, 277), cerca dos três anos, as crianças imitam cenas
da vida caseira; os rapazes dedicam-se às tarefas mais trabalhosas e as meninas a cuidar dos bebés, a por a
mesa, servir as refeições, cozinhar, etc.
2. Socialização da linguagem
A criança inicia a linguagem passando da palavra-frase à frase de várias palavras, que é de início uma
sucessão de palavras-frase, à frase agramática e à frase gramatical; a constituição da negação constitui outro
progresso. Quanto aos modos de acção expressos pelo verbo, distinguem-se quatro: a acção como realidade,
a acção como ordem, a acção como condição e a acção como possibilidade. Daqui derivam os quatro
modos verbais:
o indicativo indica acção como uma realidade. Ex.: eu vou
o imperativo indica a acção como uma ordem. Ex.: vai já!
o condicional indica que a realização da acção depende de uma condição. Ex.: se fores ...
o conjuntivo indica a acção como uma possibilidade. Ex.: talvez vás.
Os esquemas de articulação modificados pelo sopro dos sons laríngeos, a vibração das cordas vocais,
e as contracções musculares da faringe e dos orgãos bucais, com origem nos genes, produzem a linguagem
articulada, exclusiva do ser humano, que a criança inicia precocemente para comunicar as suas chamadas de
atenção, afectos, intenções, ideias, ..., exigências de inclusão social e confirmação de si-mesmo. O
desenvolvimento lógico da linguagem, entre os 3 e os 7 anos, exprime ainda as relações de tempo (quando,
logo que, antes que, ...), causais (porque, pois que, ...), de comparação (mais, menos, o mesmo que, ...), etc.,
que se operam na fase de socialização da linguagem.
3. A classificação e a seriação num Quadro de Relações assimétricas transitivas.

Piaget e Inhelder descrevem no capítulo X da Génese das estruturas lógicas elementares (p. 328) uma
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experimentação que visa estudar a evolução da classificação e da seriação conjugadas com a relação
assimétrica transitiva num Quadro de duas entradas, com 49 lugares para arrumação de folhas de cores e
tamanhos variados em abcissas e de tonalidades em ordenadas.
São fornecidas à criança 49 pares de folhas de papel coloridas e pede-se que as ordene em filas por
ordem decrescente de tamanho e em coluna segundo as tonalidades cada vez mais esmaecidas, operação em
que pode ser ajudada pelo experimentador que, se necessário, preenche uma das filas. Construído o quadro,
a criança deve sobrepor as 49 folhas sobrantes sobre as já distribuídas, segundo os mesmos critérios.
Constata-se que esta última tarefa só é realizada com êxito por volta dos 7-8 anos. As folhas do
mesmo tamanho e da mesma cor deverão ocupar o mesmo lugar.
O conteúdo sincrético e indiferenciado de um estado da consciência converte-se, através da
discriminação e análise das suas qualidades, num todo ou síntese do objecto que o separa do sujeito. É a
função qualificadora que distingue as semelhanças e as diferenças que permitem classificar a diversidade dos
objectos e estados de consciência. A discriminação pela cor é máxima aos 5-6 anos e decresce rapidamente
passando quase exclusivamente ao critério pela forma a presidir à escolha do objecto semelhante ao padrão.
Por exemplo, quando se exibe uma bola, a criança escolhe um berlinde, igualmente esférico. A justificação
da escolha pelo uso aparece com mais frequência a partir dos 9-10 anos. (H. Wallon et Gaby Ascoli, Comment
l’enfant sait classer les objects).

Nível das operações complexas espácio-temporais (9/10-11/12 anos)
Cada etapa do desenvolvimento tem interesses característicos ou dominantes psíquicas próprias da
maioria dos indivíduos na idade considerada. Estes interesses mentais transformam-se e renovam-se durante
o curso do crescimento, de acordo com a maturação psíquica, a experiência das situações sociais, cujo
conhecimento é indispensável ao educador exigente de uma prática pedagógica esclarecida. (Hubert, 52 ss.).
A satisfação destes interesses traduz-se pelos valores conferidos à actualização dessas finalidades. O sistema
de valores, socialmente reconhecido, começa pelos valores vitais — a alimentação, os cuidados higiénicos,
..., que obrigam os progenitores enquanto a criança não consegue realizá-los pelos próprios meios; as
primeiras exigências sócio-educativas atribuídas à família. Seguem-se os valores económicos, históricos,
sociais, culturais, espirituais e religiosos.
ADOLESCÊNCIA
PERÍODO DAS OPERAÇÕES FORMAIS (14-16 anos)
Na pré-adolescência, 11/12 - 14 anos, no plano afectivo, há uma revivescência do egocentrismo. No
lar o jovem reflui sobre de si-mesmo; é a época dos livros de aventuras, dos heróis, dos sonhos e vivências
imaginativas que conjugam a solidão espiritual com os ideais do EU. A necessidade de partilhar o seu
pensamento e as suas ideias promove uma nova forma de socialização, o pequeno grupo de amigos do
mesmo sexo, escolhidos entre os companheiros da escola ou da vizinhança, pelas suas tendências e ideais.
O acesso à racionalidade abstracta e ao manejo das relações lógicas generalizadas abre à imaginação
novos domínios que se enriquecem de conceitos semi-abstractos. Firmam-se as noções de conservação do
peso e do volume, que dão consistência à reversibilidade e asseguram a capacidade de indução experimental
sobre dados concretos e a construção lógica sobre entes abstractos, sem que os dois processos possam
dissociar-se um do outro. O jovem adquire uma representação vivencial da unidade do espaço e da unidade
do tempo que torna possível a génese das operações formais, transpondo os agrupamentos concretos para
um novo plano do pensamento no sentido da racionalização, organização da experiência no quadro de um
sistema de conceitos, só possível como efeito de uma socialização que lhe permite ascender à vida espiritual.
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socialização

racionalização

espiritualização

Este triplo sentido da maturação mental preside naturalmente a uma educação normal e completa.
Aos 15 - 17/18 anos, um carácter que se vocaciona para o pensamento abstracto, orienta-se no
manejo das ideias, sujeitando o universo físico e social ao predomínio dos valores históricos, culturais,
espirituais e religiosos. A aptidão para manejar com crescente segurança a lógica das relações desperta a
reflexão sobre os sentimentos sociais e morais. Se, por um lado, tem de adaptar-se aos costumes, à cultura,
e aos valores sociais, tem, por outro, de ser plenamente ele mesmo, resguardando a sua individualidade única
e a sua liberdade.
A capacidade de raciocinar sobre hipóteses (Piaget I, 240)
Operações combinatórias.
Até aos 7-8 anos a criança descobre algumas combinações por tentativas empíricas
Porém, é a partir dos 12-14 anos que emerge a capacidade de raciocinar sobre hipóteses, condição
indispensável à aplicação do raciocínio lógico, e do acesso à lógica dos conjunto e à lógica das proposições.
1. Proposição é toda a expressão que pode afirmar-se como verdadeira (1 ou V) ou falsa (0 ou F). A
proposição “há carne ou há peixe” é, em lógica, uma disjunção inclusiva que liga pelo operador “ou” (w)
as proposições elementares “há carne”, “há peixe” e que só é falsa quando são ambas falsas.
2. Os operadores “e”, “v” formam em “há carne e há peixe” ou “há carne v há peixe” a conjunção das duas
proposições elementares , que só é verdadeira quando ambas são verdadeiras.
3. Combinando os valores verdadeiro ‘1’ ou falso ‘0’ das duas proposições p= há peixe e q= há carne,
obtêm-se os quadros matriciais:
Disjunção inclusiva
p

q

pwq

1

1

1

1

0

0
0

Conjunção
p

q

pvq

há carne ou há peixe

1

1

1

há carne e há peixe

1

há carne mas não há peixe, (~p)

1

0

0

há carne mas não há peixe

1

1

não há carne (~q) mas há peixe

0

1

0

não há carne (~q) mas há peixe

0

0

~p e ~q

0

0

0

~p e ~q

Conjuntos associados (Exemplos)

O GRUPO I N R C
Dados ‘p’ e ‘q’, e o conjunto E das dezasseis proposições diferentes, que a página 25 reproduz e
exemplifica, caracterizadas pelo seu número matricial abcd, que designam os valores 1 (verdadeiro ) ou 0
(falso), Piaget teve a ideia de aplicar as transformações I (idêntica), N (inversa), R (recíproca) e C (correlativa)
aos dezasseis operadores binários da lógica das proposições.
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Transformação I
I(abcd)=abcd

Transformação N
N(abcd)= a’b’c’d’

Transformação R
R(abcd)=dcba

Transformação C
C(abcd)=d’c’b’a’

p

q

pYq

p

q

-(pYq)

p

q

qYp

p

q

-(qYp)

1
1
0
0

1
0
1
0

1
0
1
1

1
1
0
0

1
0
1
0

0
1
0
0

1
1
0
0

1
0
1
0

1
1
0
1

1
1
0
0

1
0
1
0

0
0
1
0

Esta capacidade de o adolescente ser capaz de elaborar combinações ou estabelecer relações lógicas
aplicadas de forma exaustiva a duas ou mais proposições, tem o nome de combinatória e caracteriza a
entrada no campo formal. São características relevantes desta nova lógica o seu carácter de necessidade e de
completude, bem expresso no quadro seguinte, elaborado por Piaget:

Como exemplo, a aplicação do produto NR ao conjunto de valores (abcd), dá, por justaposição,
sucessivamente NR(abcd) = N(dcba) = d’c’b’a’ =C(abcd), donde, NR= C. (Vd. Piaget I, 239 ss.)
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1. A combinação dos valores de verdade da proposição molecular com os valores de verdade das proposições atómicas dá lugar a 16 proposições moleculares
isomorfas das 16 classes representadas nos gráficos (composto a partir de Documentação do professor de matemática , Direcção Geral do Ensino Básico; L’enseignement
Mathématique, Renée Polle, Compêndio de Matemática, 1º volume - 6º ano, J. Sebastião e Silva):
p

q

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

1

1

1

0

0

0

0

1

1

1

1

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

0

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

w

pY q

p]q

v

qY p

~q
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~p

1. A combinação dos valores de verdade da proposição molecular com os valores de verdade das proposições atómicas dá lugar a 16 proposições moleculares
isomorfas das 16 classes representadas nos gráficos:
p

q

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

1

1

1

0

0

0

0

1

1

1

1

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

0

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

w

pY q

]

v

qY p

~q

~p

A transformação idêntica faz corresponder a todo o elemento de E esse mesmo elemento

O GRUPO I N R C
As 16 operações lógicas e as 4 transformações INRC introduzidas por Piaget, definem uma estrutura de conjunto psicologicamente equilibrada (Piaget,
Lógica e Conhecimento cientifico, p. 239 ss.). Estas operações apresentam-se ao espírito como necessárias e constituem um sistema fechado aplicável quer às proposições
quer às classes. Esta capacidade estrutura-se entre os 14 e os 16 anos, disponibilizando as aptidões indispensáveis no acesso ao raciocínio lógico.
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p

q

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

1

1

1

0

0

0

0

1

1

1

1

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

0

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

w

pY q

]

v

qY p

A transformação idêntica faz corresponder a todo o elemento de E esse mesmo elemento:

I
A transformação inversa converte o número matricial de cada proposição no seu oposto. Ex.: N(abcd) =

N
A transformação recíproca inverte a ordem do número matricial. Ex.: R(1011)= 1101:

R
A transformação correlativa é a recíproca da inversa. Ex.: C(abcd) =

C

26

; C(1011) = 00110:

; N(1011) =0100:

Duração
UTILIZAÇÃO DE MEIOS
CONHECIDOS COM O FIM
DE OBTER UM OBJECTO
NOVO

AS REACÇÕES CIRCULARES TERCIÁRIAS
consistem na variação das condições e na
experimentação de tentativas dirigidas a um fim; por
exemplo, a criança puxa uma manta para chegar a
um objecto pousado sobre ela; em tentativas com
varas ou outros meios

PROCURA DO OBJECTO DESAPARECIDO, em
função de diversas deslocações possíveis (objecto
permanente); início da organização do GRUPO PRÁTICO
DE DESLOCAÇÕES. Ex.: Desvios e retornos em acções
de busca

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS COM PARAGEM
DE ACÇÃO E COMPREENSÃO BRUSCA. Ex.:
conduta da vara se não foi adquirida por tentativas
no 5º estádio

GENERALIZAÇÃO DO GRUPO PRÁTICO DE
DESLOCAÇÕES, com incorporação no sistema de alguma
deslocações não perceptíveis

Começo da COORDENAÇÃO DOS
ESPAÇOS QUALITATIVOS, mas
sem procura de objectos
desaparecidos. Ex. Espaço visual,
bocal, auditivo, táctil

Começo da DIFERENCIAÇÃO
ENTRE MEIOS E FINS, mas sem
fins prévios aquando da aquisição de
uma conduta nova

INÍCIO DA PROCURA DO
OBJECTO DESAPARECIDO, mas
sem coordenação das deslocações e
localizações sucessivas

USO DE VÁRIOS MEIOS
POSSÍVEIS PARA O MESMO
FIM e USO DO MESMO MEIO
PARA VÁRIOS FINS POSSÍVEIS

PATAMAR — EQUILIBRAÇÃO — REVERSIBILIDADE
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A organização das deslocações e movimentos
são centradas no corpo próprio

Começo das REACÇÕES
CIRCULARES SECUNDÁRIAS,
isto é, relativas aos objectos
manipulados

Descentração motora e
objectivação do corpo

6. INÍCIO DA
INTERIORIZAÇÃO
DE ESQUEMAS

0-1

5. DIFERENCIAÇÃO
DE ESQUEMAS
SECUNDÁRIOS
POR REACÇÕES
CIRCULARES
TERCIÁRIAS

1 - 4½

4. COORDENAÇÃO
DE ESQUEMAS
SECUNDÁRIOS

4½ - 8/9

3. COORDENAÇÃO
DA VISÃO E DA
PREENSÃO

REACÇÕES CIRCULARES PRIMÁRIAS, isto é, relativas ao corpo próprio. A criança relaciona e coordena a
sensibilidade (prazer) com a acção (chuchar).
Nota: Até aos 2 anos, a linguagem relaciona os objectos e eventos e as acções com eles praticadas: buraco é cavar;
chocalho é chocalhar, ...

8/9-11/12

2. PRIMEIROS
HÁBITOS

Fase do estádio emocional, com predomínio da afectividade e da actividade reflexa, relacionados com o
prazer do lactente na sucção do leite materno, do contacto carinhoso com a mãe, cuidados da higiene, ...

11/12-18

INTELIGÊNCIA SENSÓRIO-MOTORA

1.EXERCÍCIOS
REFLEXOS

CARACTERÍSTICAS

18-24

PERÍODO

ESTÁDIOS

APARECIMENTO DA FUNÇÃO SIMBÓLICA. Jogo A LINGUAGEM NATURAL é indicada como extensão de
simbólico, imitação diferida. Imitação interiorizada.
indicar: supõe a representação paralela à imagem do objecto
No plano da REPRESENTAÇÃO NASCENTE, conhecido. Denominação do objecto.
dificuldades de aplicação ao espaço não próprio e ao
tempo não-presente dos esquemas do objecto, do
tempo, do espaço, da causalidade, já utilizadas na acção
efectiva.

4 - 5,5 anos

2-3,5/4
DURAÇÃO
anos

CARACTERÍSTICAS

ORGANIZAÇÕES REPRESENTATIVAS baseadas USO DA LINGUAGEM como representação de objectos não
quer em configurações estáticas quer numa assimilação presentes e tratamento verbal da experiência.
à própria acção; as estruturas representativas revelam um
carácter dual: os estados são pensados enquanto
configurações (conferir o papel das configurações
perceptivas, das colecções figurais, etc.) as
transformações são assimiladas às acções.

5-7/8

PERÍODOS
SUB-PERÍODO DE PREPARAÇÃO DAS OPERAÇÕES CONCRETAS
(REPRESENTAÇÕES PRÉ-OPERATÓRIAS)

ESTÁDIOS

R E G U L A Ç Õ E S R E P R E S E N T A T I V A S REGULAÇÃO DO USO DA LINGUAGEM PELA
ARTICULADAS. Fase intermédia entre a não ESTRUTURA GRAMATICAL PROFUNDA. INÍCIO DA
conservação e a conservação.
LINGUAGEM ESCRITA.
INÍCIO DA LIGAÇÃO ENTRE OS ESTADOS E AS
TRANSFORMAÇÕES graças a regulações
representativas, permitindo pensar estas sob formas
semi-reversíveis. (Ex.: articulação crescente das
classificações, das relações de ordem, etc. ).
PATAMAR — EQUILIBRAÇÃO — REVERSIBILIDADE
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NÍVEL DAS
OPERAÇÕES
SIMPLES E
ELEMENTARES

6/7 aos 9/10
anos

NÍVEL DAS
OPERAÇÕES
COMPLEXAS
ESPÁCIO-TEMPORAIS

9/10 aos 11/12
anos

INTERIORIZAÇÃO DAS
OPERAÇÕES FÍSICAS DE
SUBSTÂNCIA, PESO E
VOLUME.

GÉNESE DAS
OPERAÇÕES
FORMAIS

11/12 aos 14
anos

POR TRANSFORMAÇÃO PROGRESSIVA DOS ESQUEMAS PRECEDENTES ADQUIRE-SE A NOÇÃO
DE COMBINATÓRIA, QUE POSSIBILITA A INVERSÃO E RECIPROCIDADE QUE ESTÃO NA BASE
DA PROPORCIONALIDADE, DO EQUILÍBRIO MECÂNICO, DA CORRELAÇÃO, ETC.

ESTRUTURAS
OPERATÓRIAS
FORMAIS

14 aos 16
anos

DURAÇÃO

SUB-PERÍODO DAS OPERAÇÕES

PERÍODOS

CARACTERÍSTICAS
A ESTRUTURA CARACTERÍSTICA DAS OPERAÇÕES CONCRETAS É A DE AGRUPAMENTO,
QUE VAI DOS 6 AOS 12 ANOS.

SUB-PERÍODO DAS OPERAÇÕES

ESTÁDIOS

ESTRUTURA DE REDE E DE GRUPO; LÓGICA DAS PROPOSIÇÕES; CAPACIDADE DE RACIOCINAR
SOBRE HIPÓTESES; REDE COMBINATÓRIA; GRUPO DAS TRANSFORMAÇÕES (INRC)

INTERIORIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS DE CLASSIFICAÇÃO, SERIAÇÃO E NUMERAÇÃO

INTERIORIZAÇÃO DE
ESTRUTURAS TOPOLÓGICAS,
PROJECTIVAS, EUCLIDIANAS E
MÉTRICAS

PATAMAR — EQUILIBRAÇÃO — REVERSIBILIDADE
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OPERAÇÕES TEMPORAIS E
CINÉTICAS
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