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INTRODUÇÃO 

 

 

               Hoje parece não haver dúvidas de que o desenvolvimento dos processos 

cognitivos assenta numa relação fundamental: a relação sujeito-objecto. Para que o 

fenómeno do conhecimento aconteça, a níveis pré-operatórios ou operatórios mais ou 

menos complexos e abstractos, é necessária a existência de sujeitos capazes de 

conhecimento(s) e objectos, coisas ou acontecimentos para serem conhecidos. Parece 

ainda que esta relação fundamental entre o sujeito conhecedor e o objecto ou realidade 

conhecida ou a conhecer vai-se clarificando e especializando através de uma 

interiorização progressiva das estruturas pré-operatórias e da sua transformação em 

estruturas operatórias mais ou menos abstractas.  

               Investigações realizadas, sobretudo as de incidência especial nos domínios da 

Psicologia do Desenvolvimento e da Psicologia da Aprendizagem, têm conduzido a 

conclusões que tendem a explicar essa transformação cognitiva a partir da interacção 

dos dois pólos que estão na base da relação que posssibilita o fenómeno do 

conhecimento: o sujeito e o objecto. Daí se infere que o desenvolvimento da relação 

entre o sujeito que conhece e o objecto ou a realidade conhecida depende das 

estruturas cognitivas do sujeito e que este, por sua vez, não pode desligar-se do 

objecto ou da realidade conhecida. A equilibração dos mecanismos da assimilação e da 

acomodação do sujeito na sua adaptação à realidade está dependente da passagem do 

próprio sujeito de um determinado nível a outro imediatamente superior, mercê do 

desenvolvimento de todas as suas capacidades/potencialidades actuais e daquelas que 

legitimamente se pode esperar que actualize. É neste sentido, ou seja, é dessa relação 

fundamental entre o sujeito e o objecto que vão emergir as estruturas cognitivas da 
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criança, emergência que permitirá o aparecimento e actualização de diferentes noções 

cognitivas, tais como as de objecto, de conservação da substância, de conjunto, de 

classificação, de tempo ou de peso.  

               Partindo desta relação sujeito-objecto chega-se ao objectivo principal deste 

trabalho - estudar a pertinência da activação do desenvolvimento psicológico da criança 

em situação educativa, concretamente na 1ª Fase do 1º Ciclo do Ensino Básico. 

Através de metodologias de ensino-aprendizagem activas e assentes na manipulação 

de materiais e objectos, bem como na aplicação dos métodos da descoberta e do 

conflito cognitivo, com essa activação pretende-se influenciar o desenvolvimento 

cognitivo e o sucesso escolar das crianças consideradas no presente estudo. 

               É ainda objectivo deste estudo chamar a atenção para a importância de que 

se reveste, do ponto de vista psico-educacional, a presença e a mediação do professor 

em termos do reconhecimento do valor do aluno: a presença e a mediação do professor 

podem desencadear estados de calma e de disponibilidade e empenhamento 

propiciadores não só de condições favoráveis ao desenvolvimento psicológico, em 

geral, mas também e particularmente das favoráveis ao desenvolvimento cognitivo e ao 

sucesso pessoal e escolar da criança. Esse papel mediador justifica plenamente a sua 

formação intencional no mesmo sentido. A organização de um programa de formação 

dos professores em activação do desenvolvimento psicológico, por um lado, e a 

avaliação dos efeitos deste programa de formação de professores junto dos alunos, 

foram, por outro, novos objectivos do presente trabalho.  
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               Tema e âmbito do trabalho 

               Aquando da investigação do mestrado sobre o tema "A noção de proporção 

em crianças de 6 a 10 anos e o processo de desenvolvimento, ensino e aprendizagem", 

em Sousa, (1987), verificou-se que as crianças portuguesas daquela faixa etária não 

possuem a noção de proporção adequadamente interiorizada, assim como se constatou 

que as mesmas crianças evidenciavam dificuldades no desenvolvimento de 

capacidades lógicas ao nível do concreto.  

               Previamente a esse estudo, a investigadora, ao longo da sua prática 

profissional como formadora de professores, constatou que as crianças que 

frequentavam a 1ª Fase do 1º Ciclo do Ensino Básico em Portugal apresentavam 

muitas dificuldades na interiorização de certas noções cognitivas, concretamente as 

lógico-matemáticas de número, de conservação da substância, de conjunto, de 

classificação, de tempo ou de peso. Ao mesmo tempo, verificou que, em termos de 

aprendizagem, estas crianças apresentavam dificuldades na ordenação e organização 

sequencial dos seus conhecimentos e competências.  

               Do ponto de vista da investigadora, esses problemas de aprendizagem podem 

ser causa da elevada percentagem de insucesso escolar que, ao longo das últimas 

décadas, se tem vindo a verificar em Portugal nesse nível de ensino. Nesse sentido, 

parece razoável admitir que algo tem de ser desencadeado com vista à mudança real e 

efectiva dessa situação. O desenvolvimento e implementação de um modelo de 

activação do desenvolvimento psicológico da criança poderá revestir-se da maior 

importância e actualidade com vista à prossecução de tal objectivo.  

               Ao longo do mestrado em Ciências da Educação, especialidade de Activação 

do Desenvolvimento Psicológico (idem, ibidem, 1987), foi sensibilizada para as 

condições de optimização da activação do desenvolvimento conducentes ao sucesso 
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pessoal e escolar. O desenvolvimento psicológico (integral) da criança pode ser 

activado, se determinadas condições existirem para o efeito. Os indicadores de tal 

progressão integral expressam-se, quer na variedade comportamental definida para um 

determinado nível de desenvolvimento, quer na passagem de um nível a outro 

imediatamente superior. Activar o desenvolvimento da criança significa facilitar a 

passagem de um ciclo a outro e atenuar o risco do insucesso escolar. Mas activar o 

desenvolvimento psicológico no 1º Ciclo do Ensino Básico supõe que o ponto de partida 

das experiências escolares se situe em actividades concretas, nomeadamente 

actividades de manipulação de materiais e objectos, conducentes à aprendizagem de 

novos conceitos e estratégias, e à resolução de problemas. Por exemplo, na facilitação 

da aquisição de noções de matemática no 1º Ciclo do Ensino Básico, em relação à 

noção de cardinal, a manipulação de materiais contribui para ajudar a formar essa 

noção, concretamente a reconhecer propriedades dos objectos que a visam, a construir 

e observar agrupamentos de objectos nesse sentido, a comparar, classificar, ordenar e 

associar objectos segundo certos critérios, a formar cadeias hierárquicas visando a 

noção de ordinal. Em resumo, pode dizer-se que a criança, ao pôr os seres em relação, 

exercita o seu pensamento e estrutura-o. Uma criança só aprende e desenvolve a sua 

mente quando a usa, isto é, quando elabora pensamento. É através do contacto com 

materiais que a criança opera, comunica, codifica as suas experiências, pode 

representar o que está ausente e transforma o real de acordo com as regras 

convencionais. Efectivamente, ao pôr os seres em relação, o pensamento da criança 

torna-se cada vez mais móvel, coerente e mais bem estruturado (DSPRI/SA,1983). 

               Decorrem daqui  implicações  diversas  para o  processo  de ensino- 

aprendizagem da criança na sala de aula. O trabalho do aluno, de exploração de 

objectos e conhecimentos e de identificação de relações aos mesmos inerentes, tem de 
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passar a constituir uma realidade. Evidentemente que a prossecução deste objectivo 

coloca algumas dificuldades, nomeadamente ao nível da resistência manifestada pelos 

professores: impossibilidade de trazer materiais para a sala de aula, custo elevado de 

materiais, perigo no manuseio dos materiais, problemas de espaço para a realização de 

experiências, falta de tempo para a preparação das actividades, bem assim como 

argumentos de outra ordem. Uma questão que daqui advém é se os professores 

interiorizam a pertinência da aplicação, na sua prática lectiva, de um modelo de 

activação de desenvolvimento psicológico da criança ou se assumem que a 

manipulação de materiais e objectos e/ou a aplicação de novas técnicas e estratégias 

de ensino são essenciais ao desenvolvimento e à aprendizagem da criança no 1º Ciclo 

do Ensino Básico.   

 

               Ao longo do seu trabalho, como formadora de professores, a investigadora 

tem muitas vezes reflectido sobre a frase de Piaget: "É a partir da escola maternal que 

deve ser preparado o ensino de noções lógico-matemáticas por uma série de 

manipulações voltadas para os conjuntos lógicos e numéricos, os comprimentos e as 

superficíes, etc., e esse género de actividades concretas deverá ser desenvolvido e 

enriquecido ininterruptamente, de forma muito sistemática, no decorrer de todo o ensino 

do primeiro grau, em experiências de Física e de Matemática elementares " (Piaget, 

1948:68). E na obra "Para Onde Vai a Educação ?", Piaget questiona-se sobre a 

eficácia dos métodos da escola tradicional. Será que estes conseguem desenvolver a 

criança e o adolescente no sentido de um raciocínio activo, autónomo e cada vez mais 

elaborado?  

               Experiências e afirmações de Piaget acerca do desenvolvimento das 

operações racionais e da aquisição ou construção das noções fundamentais fornecem, 
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com efeito, dados que se revelam decisivos em favor dos métodos da escola activa. 

"Na verdade, as operações lógicas só se constituem em função de um certo exercício, 

não somente verbal, mas sobretudo e essencialmente relacionado com a acção sobre 

os objectos e com a experimentação: uma operação é uma acção propriamente dita, 

mas interiorizada e coordenada com outras acções do mesmo tipo segundo estruturas 

específicas de composição. Ora, se estudarmos psicologicamente o desenvolvimento, 

por exemplo da inteligência matemática espontânea da criança, apercebemo-nos de 

que no desenrolar de experiências concretas onde intervenham questões de 

proporções, de regras, sob a forma de operações inversas sucessivas, de velocidades 

absolutas ou mesmo relativas, etc., os problemas são resolvidos pelas crianças em 

função da sua inteligência geral. Por outras palavras, podemos afirmar que todo o aluno 

normal é capaz de um bom raciocínio matemático desde que se apele para a sua 

actividade" (Piaget, 1948:65).  

               Também as experiências levadas a cabo por Piaget, no que respeita ao 

desenvolvimento das noções relativas à Matemática e à Física, demonstraram que uma 

das causas essenciais da passividade das crianças, em tais disciplinas, em oposição ao 

livre desenvolvimento da actividade intelectual que deveriam as mesmas propiciar, 

decorre da insuficiente dissociação entre as questões de lógica e as considerações 

numéricas ou métricas. Assim, num problema de velocidade, por exemplo, o aluno deve 

simultaneamente desenvolver um raciocínio voltado para os espaços percorridos e o 

tempo de duração dispendido e efectuar um cálculo com base nos números que 

exprimem essas grandezas. Mas, enquanto não estiver solidamente assegurada a 

estrutura lógica do problema, as considerações numéricas permanecem destituídas de 

significado e obscurecem, em contrapartida, o sistema das relações em jogo. Como o 

problema se centra precisamente em torno desses números, o aluno tenta 
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frequentemente todo o tipo de cálculo, tacteando na aplicação das diversas operações 

de que tem conhecimento, o que resulta no bloqueio do seu raciocínio. Esse bloqueio 

advém do facto da lógica não ser inerente à criança, mas sim algo que se constrói, 

passo a passo, no decorrer das suas actividades. Aliás, todas as noções de Matemática 

principiam por uma construção qualitativa antes de adquirirem carácter métrico. Piaget 

preconiza que a matemática consiste "em primeiro lugar e acima de tudo, em acções 

exercidas sobre as coisas, e as próprias operações são, também, sempre acções, mas 

bem coordenadas entre si e simplesmente imaginadas, ao invés de serem executadas 

materialmente. Sem dúvida, é indispensável que se chegue à abstracção" (Piaget, 

1948:67), mas esta reduzir-se-á a uma espécie de embuste e de desvio do espírito, se 

não constituir o coroamento de uma série ininterrupta de acções concretas anteriores. 

Só assim se compreenderá, que relativamente à bem conhecida regra de Álgebra dos 

sinais "menos por menos dá mais" esta seja descoberta na acção por crianças de 6 a 8 

anos, sob formas qualitativas variadas, em virtude da criança ter percorrido uma 

caminhada cognitiva assente em acções sobre o concreto. Assim, quando uma haste 

de ferro que atravessa três bolas A B e C é vergada atrás de uma tela (sendo visíveis 

para a criança os movimentos da haste, mas não os das bolas), a criança compreende 

que a ordem A B C se altera para C B A; compreende então imediatamente que duas 

bolas virando-se duas vezes restituem a ordem A B C, que três rotações resultam em C 

B A, etc.; descobre assim, sem a conhecer, a regra de composição que preceitua que 

duas inversões de sentido se anulam, ou seja, que "menos por menos dá mais". 

Entretanto, esta mesma criança, quando adolescente, por volta dos seus 15 ou 16 

anos, se as operações algébricas, cuja existência irá aprender, não lhe forem 

apresentadas como o prolongamento de acções desse tipo, não terá possibilidade de 

as compreender (Piaget, 1948). 
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               Também Phillips (1981, 1985) tem vindo a realizar extensivo trabalho na área 

da activação do desenvolvimento cognitivo, quer a nível da investigação, quer de 

produção curricular e formação de professores. Nesse sentido, concebe o 

desenvolvimento cognitivo como uma construção pessoal das estruturas operacionais. 

Em sua opinião, estas são construídas por meio de abstracções derivadas das próprias 

acções/operações que o sujeito, por si mesmo, realiza sobre os objectos físicos 

(Phillips, 1981), assim como defende, por exemplo e entre outras coisas, que o ensino 

das ciências nos seis primeiros anos de escolaridade, quando realizado com base na 

manipulação de materiais e objectos por parte dos alunos e seguindo uma metodologia 

adequada, tem efeitos positivos sobre os alunos, quer do ponto de vista cognitivo quer 

do ponto de vista afectivo (Phillips, 1985).   

               A activação do desenvolvimento psicológico não se circunscreve, portanto, ao 

desencadear de meras respostas por parte da criança, mediante associação automática 

entre estímulos e respostas. Ela exige deliberação e intencionalidade da acção 

educativa. A promoção do desenvolvimento psicológico (integral) da criança requer, 

como qualquer outra situação de aprendizagem, determinadas condições, 

nomeadamente o aparecimento e aproveitamento da predisposição para: (i) aderir e 

envolver-se na tarefa; compreender e ter uma representação rigorosa, delimitada e 

concreta do que é preciso fazer; ter uma representação compreensível da sua relação 

com a tarefa; ser persistente na actividade tendo em vista o objectivo final da tarefa 

(ansiedade estimulante) e avaliar os resultados da progressão ao longo das diversas 

fases de realização da tarefa e no final da mesma; (ii) suscitar o aparecimento e 

desenvolvimento da autonomia, do sentido de responsabilidade e do sentido de 

cooperação (Ministère de l'Éducation Nationale, 1989). 
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               Em trabalhos mais recentes a díade sujeito-objecto, tem sido complementada 

pela introdução do "outro". Passa-se, deste modo, à tríade sujeito-outro-objecto. O 

papel do "Outro" (pais, professores, colegas) tem vindo a merecer maior atenção na 

explicação do desenvovimento humano e nos programas de facilitação quer do 

desenvolvimento cognitivo quer da aprendizagem. 

               A importância do "outro" está intimamente ligada ao enfoque da "interacção 

social" como factor dinamizador do próprio desenvolvimento cognitivo e da inteligência. 

Neste quadro conceptual, a interacção social bem como todo o conjunto de factores 

psico-socias que esta abrange, poderão ser associados à diferenciação das 

actualizações das condutas cognitivas dos sujeitos. É neste contexto que surge a 

concepção de inteligência como "construção" do sujeito, enquanto ser iminentemente 

social. Na opinião de Perret Clermont (1978) a inteligência constrói-se, de per si, pela 

interacção social. Em síntese, é de destacar a importância que num modelo de 

activação do desenvolvimento psicológico dos sujeitos desempenha "o outro", 

nomeadamente no impacto das diversas modalidades de interacção social, onde "o 

outro" (adulto, par) assume um papel de mediador entre as capacidades possuídas e as 

aquisições estimuladas por tarefas e situações que ultrapassam as capacidades 

momentâneas do sujeito. Tomamos isto em consideração ao formarmos os professores 

para esse papel no quadro do que poderíamos designar "activação do desenvolvimento 

psicológico".  

               A operacionalização do modelo de activação do desenvolvimento psicológico 

é conseguida através do binómio professor-aluno. Assim o professor é sensibilizado e 

capacitado para: solicitar actividade conducente a novos conhecimentos por parte do 

aluno; (re)formular perguntas; apresentar situações discrepantes; utilizar ideias dos 

alunos e solicitar interpretações; fornecer informações complementares, tendo em vista 
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estimular o aluno, no caso de inércia ou de dificuldade, ajudá-lo no caso de indecisão, 

promover a sua auto-avaliação e encorajá-lo a chegar ao fim da realização da tarefa 

para motivá-lo à independência e ao assumir da responsabilidade. O professor aprecia 

e valoriza a forma como a criança trabalha, apresentando uma visão positiva das suas 

realizações, privilegia as recompensas de tipo afectivo ou de tipo social, quando 

apropriado, e encoraja a auto-avaliação.  

               Por sua vez, nesta dinâmica da sala de aula, os alunos manifestam 

inicialmente necessidade de ajuda ou encorajamento que a pouco e pouco dá lugar a 

uma maior independência e auto-confiança: persistem na realização da tarefa, 

mencionam sem receio as suas necessidades ou o que falta para realizarem 

eficazmente a actividade, manifestam curiosidade, centram-se no objectivo e sucesso 

da tarefa. retomam a tarefa, mesmo fora do período a ela destinado, organizam o seu 

tempo e são independentes.  

               As relações na turma traduzem o dinamismo das interacções: uma 

curiosidade partilhada, o querer ser grande ou dar uma imagem positiva de si, as 

relações interpessoais, os comportamentos de cooperação, a responsabilização 

relativamente à tarefa e consequente respeito pelos outros e pelo seu trabalho, uma 

diminuição gradativa de comportamentos de desaprovação, de hostilidade ou 

agressividade, muito raramente ocorrendo comportamentos de competição exacerbada.  

               Em resumo, o presente estudo, centrado na activação do desenvolvimento 

psicológico, procura abordar, para além da caracterização do desenvolvimento 

cognitivo, o conceito de conflito cognitivo, seu valor heurístico, contributos e limitações, 

bem como a forma de resolver tal conflito através da exploração de objectos e 

inferência de relações lógicas sobre eles, por parte do aluno. Pretende, deste modo, 

compreender melhor a dinâmica do próprio desenvolvimento psicológico e intervir nele 
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intencionalmente e de forma efectiva. Ao mesmo tempo, centrando-se em crianças no 

1º Ciclo do Ensino Básico, toma o professor como ponto fundamental na activação do 

desenvolvimento cognitivo da criança. Para isso realizamos a sua formação e 

avaliamos os efeitos das mudanças nas suas práticas pedagógicas na aprendizagem e 

no desenvolvimento cognitivo dos alunos.  

 

 

               Enunciado do problema: Objectivos 

               Perante a situação real vivida actualmente no Ensino Básico, em Portugal, em 

que a memorização e passividade do aluno dão lugar a manifestas dificuldades de 

compreensão e aplicação de conceitos fundamentais, e atendendo ao que a 

investigação educacional parece indicar como situação apropriada a tais situações 

disfuncionais, decorre a maior consciência pública em torno do problema das elevadas 

taxas de insucesso pessoal e escolar constatado nas últimas décadas nos alunos do 1º 

Ciclo do Ensino Básico.  

               Esta tese pretende avaliar a pertinência da implementação do modelo de 

activação do desenvolvimento cognitivo no 1º Ciclo do Ensino Básico, enquanto uma 

das respostas possíveis à melhoria da qualidade do ensino e, logicamente, à redução 

do insucesso na aprendizagem e no desenvolvimento cognitivo das crianças por parte 

da escola.  

               Algumas questões podem ser formuladas: Quais os efeitos de tal 

implementação? Será que a implementação de um modelo de activação do 

desenvolvimento cognitivo influencia de algum modo as capacidades de desempenho e 

raciocínio dos alunos? Será que a implementação do modelo tem efeitos sobre o 

aproveitamento escolar? Como conseguir a implementação de tal modelo através de 



11 

 

um programa de formação de professores? Que características deve esse programa 

incorporar? Como operacionalizar, na prática pedagógica diária do Ensino Básico, um 

modelo de activação? Da tentativa de encontrar resposta para as questões atrás 

formuladas decorre o objectivo geral deste estudo, que seguidamente se explicita. 

               Esta tese tem como objectivo geral estudar a pertinência do modelo de 

activação do desenvolvimento cognitivo da criança, em situação escolar, no decurso da 

1ª Fase do 1º Ciclo do Ensino Básico, assunto da parte empírica desta dissertação. 

Constituem-se, em consequência, como objectivos experimentais específicos: (i) 

estudar a fundamentação e implementação do modelo de activação do 

desenvolvimento psicológico da criança, em situação escolar (mais adiante descrito); (ii) 

estudar a pertinência, através dos seus efeitos, do recurso a actividades de ciência que 

enfocaram: manipulação de materiais e objectos; aplicação do método da descoberta e 

aplicação do método de aprendizagem através do conflito cognitivo na sala de aula; (iii) 

estudar a possibilidade e a pertinência da formação do professor naquele modelo, 

tomando conteúdos nas áreas da Psicologia da Educação e da Metodologia do Ensino 

das Ciências, salientando-se aspectos metodológicos como a modelação e a realização 

de actividades em simulação com reflexão e aplicação na sala de aula, feed-back e 

nova aplicação; (iv) estudar a pertinência psico-educacional da presença e mediação do 

professor para o desenvolvimento psicológico da criança, que favoreçam o seu sucesso 

pessoal e escolar, de acordo com posições teóricas recentes a que adiante se aludirá. 

 

               Metodologia do trabalho: Variáveis e hipóteses 

               Com o fim de se atingir o objectivo geral proposto e atendendo aos resultados 

da investigação a nível internacional (Phillips, 1981; 1985), considerou-se como variável 

independente a prática dos professores previamente formados, nomeadamente, nas 
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seguintes componentes: a manipulação de materiais e objectos (MMO); a aprendizagem 

organizada através do método da descoberta (AMD); e, a aprendizagem organizada 

através de conflitos cognitivos (APCC).  

               As variáveis dependentes no estudo repartem-se pela área intelectual-

cognitivo e pela área da aprendizagem e conhecimentos escolares: (i) os resultados 

obtidos pelos alunos em provas psicológicas, constituídas pelas Matrizes Progressivas 

de Raven (PM47 - C), Escala Colectiva de Nível Intelectual (ECNI) e Prova das 

Concentrações de Noelting (PCN); (ii) os resultados obtidos pelos alunos em provas de 

rendimento escolar na Língua Portuguesa, na Matemática e no Meio Físico e Social.  

               Em termos de hipóteses de trabalho, este estudo procurou responder à 

seguinte questão (Hipótese 1): Será que os resultados dos alunos da 1ª Fase do 1º 

Ciclo do Ensino Básico cujos professores completaram um curso específico de 

formação (curso centrado quer na manipulação de materiais e objectos, quer nas 

metodologias do ensino e aprendizagem pela descoberta e pela emergência do conflito 

cognitivo) e que foram ao longo do ano lectivo supervisionados no quadro destes 

referenciais teóricos e práticos, apresentam-se diferentes em termos de 

desenvolvimento cognitivo e de aprendizagem dos obtidos por alunos cujos professores 

não frequentaram tal formação? De seguida, em subdivisão desta primeira hipótese 

podemos questionar-nos (Hipótese 2): Serão as diferenças igualmente significativas 

quer nas provas cognitivas (psicológicas) quer nas provas de rendimento escolar? Ao 

mesmo tempo, nova questão (Hipótese 3): Serão os resultados igualmente diferentes 

nas provas psicológicas aplicadas, ou seja as Matrizes Progressivas de Raven (PM47 - 

C), a Escala Colectiva de Nível Intelectual (ECNI) e a Prova das Concentrações de 

Noelting (PCN)? Finalmente, uma última questão (Hipótese 4): Serão as diferenças no 
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rendimento escolar idênticas nas três áreas de conhecimentos avaliados, ou seja na 

Língua Portuguesa, na Matemática e no Meio Físico e Social? 

 

 

               Organização dos capítulos 

               Esta dissertação é apresentada em duas partes, sendo a primeira o "corpo da 

tese" e a segunda por anexos contendo informação complementar à leitura e ao 

aprofundamento das análises desta dissertação. Na primeira parte a tese organiza-se 

em cinco capítulos que se descrevem sumariamente.  

               No primeiro capítulo apresentam-se as várias concepções de inteligência e de 

desenvolvimento cognitivo. São abordadas três perspectivas do desenvolvimento 

cognitivo, mais concretamente, a perspectiva psicométrica, desenvolvimentalista e 

cognitivista, que podem ser consideradas como concepções unitárias da inteligência e 

do seu desenvolvimento. No final do capítulo é apresentada uma outra abordagem, dita 

não unitária ou abordagem pluralista do desenvolvimento. A par das divergências 

existentes entre as diferentes abordagens, procura-se assinalar os pontos de maior 

convergência e aqueles que mais servem o enquadramento teórico e os objectivos do 

presente trabalho.  

               O segundo capítulo é integralmente dedicado ao processo do 

desenvolvimento cognitivo, dando-se particular destaque ao papel do "conflito cognitivo" 

como motor desse mesmo desenvolvimento. Salientam-se, pela sua acuidade em 

termos de desenvolvimento cognitivo, a perspectiva estruturalista e a perspectiva do 

tratamento da informação. A terminar este segundo capítulo refere-se, ainda, a posição 

de Siegler que ensaia uma síntese entre as duas perspectivas. 
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               O terceiro capítulo aborda a apresentação do quadro conceptual relativo a 

modelos de psicologia do desenvolvimento e de psicologia cognitiva sobre os 

"interfaces" entre o desenvolvimento cognitivo e a aprendizagem. Enfatizam-se as 

linhas teóricas em que o estudo assenta e os pontos de convergência entre as 

abordagens desenvolvimentalista e cognitivista. Enfocam-se, ainda, a mútua 

interdependência entre desenvolvimento cognitivo e aprendizagem, terminando este 

capítulo com algumas reflexões decorrentes das várias concepções de aprendizagem 

para o presente estudo.  

               O capítulo quatro prende-se mais directamente com a análise do 

desenvolvimento cognitivo no quadro de ensino das ciências. Estabelece-se a ponte 

conceptual entre desenvolvimento cognitivo e aprendizagem, com destaque para a 

aprendizagem na fase operatória concreta. São, ainda, apresentadas neste capítulo as 

componentes da activação do desenvolvimento psicológico da criança, bem como se 

aborda o ensino-aprendizagem das ciências e se apresenta o programa de formação de 

professores implementado através de um curso especificamente construído no quadro 

deste estudo para a activação do desenvolvimento cognitivo dos alunos no âmbito das 

actividades de Meio Físico e Social. Assim sendo, este projecto incluiu um programa de 

formação de professores (Dezembro de 1988 a Julho de 1990) cujo modelo se tem 

revelado, em investigações anteriores, eficaz na promoção de determinados 

comportamentos e capacidades do professor. O modelo, criado por Lunetta (1985), foi 

implementado por Fonseca (1989,1991,1992) e é descrito sumariamente no capítulo 4, 

onde são igualmente descritas outras características do programa. As actividades de 

ciências utilizadas com vista à activação cognitiva dos alunos foram desenvolvidas por 

J. Fonseca (Fonseca & Conboy, 1991) e tiveram como base materiais curriculares 

provindos dos livros de Phillips (1981), do projecto ESS (1971), de Lunettta et al., 
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(1979) e das revistas Science and Children e The Science Teacher (1979). Apresenta-

se em anexo (Anexo A) uma descrição sumária de uma das actividades "Comparando e 

Medindo", reimpressa do artigo referido (Fonseca & Conboy, 1991) com autorização 

dos autores. 

               Como fundamentação teórica do programa, foram introduzidos e integrados 

com as sessões de ensino das ciências, conceitos do domínio da psicologia da 

educação, com ênfase especial na psicologia desenvolvimental, como se explicita no 

parágrafo seguinte. 

 

 

               Programa de formação 

               Para a consecução do estudo, como se afirmou, foi planeado e implementado 

um programa de formação de professores, nas áreas da Metodologia do Ensino das 

Ciências e da Psicologia da Educação. No quadro do modelo por nós defendido, 

constituíram-se como objectivos gerais do modelo de activação implementado através 

deste curso: (i) optar por uma educação global e que respeite os interesses e as 

necessidades da criança; (ii) promover a passagem da criança de um nível cognitivo a 

outro; (iii) diminuir o insucesso escolar; (iv) criar as condições para o aparecimento e 

desenvolvimento da autonomia, do sentido da responsabilidade e da cooperação na 

criança; (v) ajudar a criança a manifestar comportamentos de auto-motivação, bem 

como de procura da sua auto-realização. Os conteúdos programáticos do modelo 

centram-se predominantemente em torno do conhecimento das características dos 

diferentes estádios de desenvolvimento psicológico, nas seguintes áreas 

desenvolvimentais: psicomotora, linguístico/cognitiva, afectivo/relacional e axiológica; 

em torno das componententes da activação do desenvolvimento psicológico, adiante 
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sumariamente descritas e nas teorias de aprendizagem com enfoque nos modelos 

desenvolvimentalista e cognitivista. São utilizadas como estratégias: (i) a manipulação 

de materiais e objectos, e (ii) os métodos da descoberta e do conflito cognitivo. 

 

               O capítulo quinto consta da parte empírica do estudo. Apresenta-se neste 

capítulo a metodologia seguida na avaliação dos efeitos de uma prática pedagógica dos 

professores com preocupações no treino cognitivo dos alunos. A par da descrição da 

amostra tomada no estudo, em função da classe social do pai, nível de escolaridade e 

contexto urbano/rural, descrevem-se os instrumentos utilizados para avaliação dos 

efeitos da prática pedagógica (provas de avaliação psicológica e provas de rendimento 

escolar), bem como são referidas as características de cada prova, as instruções e os 

cuidados havidos com os pormenores da sua aplicação. Procede-se a uma descrição 

dos resultados e analisam-se as diferenças encontradas em termos dos dois grupos de 

alunos (grupo experimental e grupo quase-controlo) e dos dois momentos da avaliação 

(pré-teste e pós-teste). 

 

               Em conclusão do trabalho, procede-se a uma breve alusão aos principais 

resultados obtidos e reunem-se as considerações formuladas ao longo dos vários 

capítulos. As contribuições para a psicologia da educação e para a formação de 

professores decorrentes da realização do estudo são também comentadas, traçando-se 

ainda em linhas gerais as orientações a considerar em futuros desenvolvimentos deste 

estudo como forma de ultrapassar algumas dificuldades sentidas. 
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CAPÍTULO 1 

 

CONCEPÇÕES DE INTELIGÊNCIA E DE DESENVOLVIMENTO COGNITIVO 

 

 

               Passar-se-ão em análise três abordagens do desenvolvimento cognitivo que 

podem ser tidas como concepções unitárias da inteligência e do seu desenvolvimento. 

São modelos que, qualquer que seja a noção de inteligência subjacente, apresentam 

em comum uma concepção do desenvolvimento cognitivo como uma capacidade 

singular, cuja génese assume uma forma idêntica em todas as crianças desde a 

perspectiva diferencial, concretamente nas escalas de medida de inteligência, à 

perspectiva desenvolvimentalista e perspectiva do tratamento da informação. No fundo, 

e nestas três perspectivas, as estruturas cognitivas desenvolvem-se ou apresentam-se 

de uma forma invariante e cada uma, de per si, estende-se a todos os indíviduos e aos 

diversos domínios do conhecimento. Na parte final deste capítulo apresentar-se-á uma 

quarta abordagem, dita não unitária, deste desenvolvimento. 

               Subjacentes a estes modelos estão quadros conceptuais e metodológicos 

diferentes. Da articulação dos vários pontos de vista conceptuais, bem como da 

convergêncial experimental das quatro perspectivas, pretende-se salientar o valor da 

complementaridade de concepções e métodos para o avanço científico no domínio do 

desenvolvimento cognitivo e da aprendizagem. 
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               Abordagem psicométrica 

               Abordagem psicométrica, diferencial, teoria traço-factor ou abordagem 

factorial são expressões que comumente nos aparecem como sinónimas e que se 

utilizam para designar a corrente tradicional da definição e avaliação psicológica da 

inteligência (Almeida, 1988a,b). O termo psicométrico decorre da ênfase colocada na 

medida e nos instrumentos para esse efeito; a designação diferencial associa-se à 

tónica colocada pela "corrente" na diferenciação dos sujeitos entre si, enquanto o termo 

traço-factor decorre da procura de variáveis internas explicativas das diferenças 

individuais; a expressão factorial tem a ver com a metodologia de investigação utilizada 

pela generalidade dos trabalhos nesta corrente ou a sua redução a meras análises de 

tipo correlacional (Almeida, 1988a: 24). O objecto de análise aparece relacionado com a 

definição, a concepção, o número e a avaliação das aptidões cognitivas no contexto da 

estrutura da inteligência e são ponto de controvérsia.   

               A avaliação da inteligência, em termos da corrente tradicional psicométrica, 

situa-se predominantemente no quadro das concepções, das técnicas e dos métodos 

da psicologia diferencial, em que a competência cognitiva surge como responsável 

pelas diferenças individuais de desempenho em crianças e adultos nos domínios da 

aprendizagem, dos conhecimentos e da resolução de problemas. 

               Francis Galton na Inglaterra, assim como James McKeen Catell nos Estados 

Unidos e Alfred Binet em França são normalmente apontados como os pioneiros no 

estudo científico das diferenças humanas na inteligência. Enquanto os dois primeiros 

concebem a capacidade intelectual dos sujeitos como a manifestação das suas 

aptidões simples, nomeadamente as capacidades discriminativas sensoriais, Binet 

coloca a tónica na sua manifestação através das funções complexas ou superiores do 

comportamento, mensuráveis em si mesmas (Almeida, 1988b). Em comum, têm a 
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preocupação de construir e melhor adequar instrumentos de medida da capacidade 

intelectual dos indivíduos. 

               Alfred Binet foi encarregado, em França, por instâncias oficiais, de detectar, 

na população escolar, as crianças que não podiam seguir o ritmo de ensino normal. 

Para reconhecer tais crianças, Binet pôs em prática, com Simon, uma "Escala Métrica 

da Inteligência". A primeira escala, datada de 1905, era constituída por 30 situações, 

organizadas por ordem crescente de dificuldade (daí o nome escala). Em versões 

posteriores as suas escalas apresentam os itens agrupados por níveis de idade. 

               O trabalho desenvolvido por Binet assenta no seu conceito de inteligência que 

incide principalmente sobre os seguintes aspectos: aptidão para pensar e julgar 

correctamente, para compreender adequadamente, para tomar e manter uma linha de 

pensamento definida, para adaptar o pensamento à prossecução de um fim em vista, 

bem como a capacidade de autocrítica (Almeida, 1988b). A inclusão duma tão grande 

variedade de itens na sua escala leva a crer que, para Binet, a inteligência seria algo de 

global ou unitário ou, como defende Tuddenham (1962), um produto de muitas 

aptidões. Segundo este autor, o que Binet conseguiu com os seus testes foi mais medir 

o nível médio de inteligência global do que uma entidade ou dimensão simples. Este é 

também o ponto de vista de Zazzo (1960; 1979), um dos continuadores de Binet e 

responsável pelas revisões francesas desta escala: a natureza compósita da escala 

teria mais a ver com o facto da inteligência humana ser, em si mesma, um feixe de 

tendências (Zazzo et al., 1978). Assim sendo, os testes deveriam ser constituídos de 

forma a proporcionar um índice único, a partir da combinação de uma pluralidade de 

itens (Almeida, 1988b). 

               É com base nestes pressupostos que vão aparecer mais tarde as escalas de 

Inteligência de Wechsler, onde, a par da distribuição dos sub-testes por um grupo 
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verbal e outro de "realização", é possível obter um índice global de inteligência. Por 

outras palavras, as escalas de Wechsler vão combinar material verbal e não verbal num 

instrumento único. A versão de 1939 - Escala de Wechsler-Bellevue (destinada 

concretamente a adolescentes e adultos) e a de 1955 - Escala de Inteligência de 

Wechsler para Adultos (destinada a indivíduos com mais de 16 anos) são escalas 

parcialmente verbais e parcialmente de realização e fornecem três quocientes de 

inteligência: QI verbal, QI não verbal e QI total. O mesmo modelo aparece nas escalas 

de Wechsler para crianças e para o período pré-escolar (respectivamente, WISC e 

W.P.P.S.I.). 

               A construção das escalas quer das escalas de Binet quer das de Wechsler 

tomou como ponto de partida que a inteligência implica não só a aptidão para lidar com 

símbolos, abstracções e conceitos, mas também a aptidão para enfrentar situações e 

problemas que se referem a objectos e a situações concretas diárias. Wechsler (1958) 

parte da definição de inteligência como capacidade global de um indivíduo actuar em 

direcção a um determinado objectivo, de pensar racionalmente e de ser capaz de agir 

adequada e eficazmente com o ambiente que o rodeia.  

               A diferença fundamental entre a escala de Stanford-Binet e a de Wechsler diz 

respeito à organização dos itens e é a seguinte: enquanto na Stanford-Binet os vários 

tipos de itens estão agrupados por níveis de idade, na de Wechsler todos os itens do 

mesmo tipo estão agrupados e constituem um subteste; e, em cada subteste, os itens 

estão agrupados por ordem crescente de dificuldade.  

             

               Spearman e a teoria do Factor g 

               Faz sentido recordar Spearman, para quem toda a actividade mental depende 

básica e expressamente de um factor geral que lhe é inerente. Esse factor, designado 
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pelo símbolo g, existe em todos os indivíduos em graus diferentes, dado que todos 

diferem em capacidade intelectual (Almeida, 1988b). A concepção de Spearman parte 

do pressuposto que todas as actividades mentais têm em comum o factor geral. Esta 

perspectiva está em íntima conexão com a sua teoria da génese do conhecimento ou 

noegenesis que, segundo o próprio autor, implica três momentos necessários à 

aprendizagem: apreensão da experiência, edução de relações e edução de correlatos 

(Spearman 1923). 

               Este termo "edução" merece uma referência particular. De facto são bem 

conhecidos os termos clássicos de indução e dedução. E se ambos os termos têm um 

sentido claro e preciso, o significado que exprimem não é primário mas derivado de um 

acto mental que lhe serve de base e fundamento: a relacionação. Esse acto, 

fundamento da dedução e indução, é a edução. Por outras palavras, indução e dedução 

representam aspectos especiais, e em sentido contrário, do fenómeno que lhes dá 

origem.  

               Nas palavras de Spearman, a edução é o processo primário em que se 

fundam todas as formas de raciocínio. A edução verifica-se, não só com duas 

características, mas com qualquer número, e todos os raciocínios, por mais complexos 

que sejam, se deixam reduzir ao fenómeno primário da edução, que é o processo 

comum a todas as formas de pensamento. Na resolução de um problema aritmético, 

por exemplo, o sujeito tem de captar as relações entre os dados apresentados, 

organizá-los em relação às premissas do problema e deduzir a resposta correcta 

(edução dos correlatos). 

               O autor explica do seguinte modo a teoria da noegenesis: (i) - apreensão da 

experiência: qualquer indivíduo tem mais ou menos capacidade para observar o que se 

passa no seu espírito, pois não somente sente, como sabe que sente; não somente 
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conhece, mas sabe que conhece; (ii)- edução de relações: se uma pessoa tem no seu 

espírito duas ou mais ideias, tem também a possibilidade de estabelecer quaisquer 

relações entre elas; (iii) - edução de correlatos: a partir de um facto ou de uma ideia e 

de determinada relação, parte-se para outro facto ou ideia a que essa relação diz 

respeito ou se pode aplicar. Por outras palavras, a apresentação de qualquer 

característica, juntamente com uma relação, tende a evocar imediatamente o 

conhecimento da característica correlativa.  

 

               Thursthone e a teoria das aptidões múltiplas 

               A análise factorial como método de comparação, confirmação ou refutação de 

hipóteses alternativas sobre a organização mental (Burt, 1970) permitiu o 

desenvolvimento de uma variedade de modelos da inteligência. Neste contexto, em 

alternativa a Spearman, é de referir Thurstone (1938). O autor concebe a inteligência 

como sendo constituída por uma multidão de factores ou elementos separados e cada 

um deles por um elemento diminuto da aptidão. Thurstone defende a existência de 

aptidões primárias representadas por factores de grupo, os quais podem ser sujeitos a 

avaliação independente por provas homógeneas e saturadas no factor. Apoiando-se 

numa metodologia própria de análise factorial, Thurstone defende que a realização 

cognitiva dos sujeitos é sobretudo explicada por aptidões mentais diferenciadas, 

requeridas em maior ou menor grau para a realização das diversas tarefas. Concebe a 

existência de sete aptidões intelectuais primárias: S ou aptidão espacial, V ou 

compreensão verbal, W ou fluência verbal, P ou aptidão perceptiva, N ou aptidão 

numérica, M ou capacidade de memória e R ou aptidão de raciocínio (Thursthone & 

Thursthone, 1941). Quanto a este último factor, Thursthone decompõe-no em dois 

subfactores: o indutivo (próximo da noção de edução de relações em Spearman) e o 
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dedutivo (próximo da edução de correlatos em Spearman). De realçar que é este factor, 

considerado como factor de 2ª ordem na teoria de Thursthone, que mais polémica tem 

levantado (será um factor específico ou um factor geral?), enquanto as restantes 

aptidões têm sido objecto de utilização, quer na investigação, quer na prática 

psicológica.  

 

               Teorias hierárquicas da realização cognitiva 

               Numa primeira linha, podem apontar-se Cattell (1963, 1971) e Vernon (1961) 

como autores que tentaram a convergência entre as posições de Spearman e 

Thursthone. Nesta linha, a parte mais significativa da variância dos resultados aparece 

essencialmente explicada por um factor geral de realização cognitiva muito próxima do 

fator g de Spearman.  

               A teoria de Cattell, também conhecida por teoria da inteligência 

fluída/inteligência cristalizada, sem enfatizar demasiado uma interdependência 

hierárquica das aptidões intelectuais, reconhece também o papel preponderante do 

factor g de Spearman. Assim Cattell faz emergir g fluído (gf) e g cristalizado (gc) que 

reflectem, respectivamente, aspectos biológicos e de aculturação no funcionamento 

intelectual (Cattell, 1963, 1971). Por gf entende-se uma capacidade intelectual mais 

global e directamente relacionada com a capacidade de apreender ou estabelecer 

relações complexas entre os elementos da situação (inferência, indução, raciocínio), 

apresentando de algum modo o potencial intelectual dos indivíduos, enquanto por gc se 

entende uma capacidade intelectual mais ligada com as aprendizagens efectuadas ao 

longo do tempo e a realização dos sujeitos em tarefas verbais, de conhecimentos ou de 

cultura mais geral.   
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               Também Vernon (1961) aparece associado à representação da estrutura 

hierárquica das  aptidões que inclui, além do factor  g  (que é suposto explicar cerca de 

50% da variância dos resultados) e dos factores específicos, factores de pequenos 

grupos e dois factores de grandes grupos: K:m ou factor espacial-mecânico, 

essencialmente prático, e v:ed ou factor verbal-educativo, mais teórico e directamente 

ligado às aptidões verbais dos sujeitos. Estes dois factores subdividem-se por sua vez, 

dando origem a factores cada vez mais delimitados e mais directamente ligados com a 

contingência da própria situação ou tarefa. A sua concepção, por outro lado, é, 

consentânea com a dependência dos modelos factoriais, relativamente à natureza das 

provas utilizadas e à composição das amostras experimentais.  

 

               Numa segunda linha de pesquisas e de autores, podem apontar-se, Garrett 

(1946), Ferguson (1954, 1956) e Anastasi (1983) como contribuindo também para a 

convergência entre as posições generalistas e diferenciadas das capacidades 

cognitivas.  

               Estes autores defendem uma passagem progressiva de um factor geral de 

realização intelectual, na infância, para uma realização diferenciada segundo as 

operações e os conteúdos das diversas tarefas, a partir da adolescência. Por outras 

palavras, defendem a existência de uma diferenciação intelectual progressiva dos 

indivíduos à medida que avançam na sua especialização em termos de aprendizagens 

e de motivações, chamando a atenção, para o contributo significativo das experiências 

escolares educativas dos sujeitos, nomedamente as aprendizagens escolares e extra-

escolares, as motivações e as expectativas (Almeida, 1988b).  

               Ferguson (1956) concebe a inteligência como habilidade do indivíduo em 

transferir a sua aprendizagem para aprendizagem acumulada, de uma situação para 
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outra, ou seja, o que é pertinente para a criança (e para o adolescente) não é tanto o 

que sabem, a informação que possuem, mas sim a habilidade de utilizar essa mesma 

informação em outras situações escolares e extra-escolares, com as quais se 

confrontam, diariamente.  

               Ferguson foi um dos autores que mais enfatizou a formação das aptidões a 

partir da adolescência. Defende ser só a partir da adolescência as capacidades dos 

sujeitos se mostrarão progressivamente mais estáveis e menos passíveis de um 

processo de mútua transferência (característico da criança). As capacidades contínuas 

dos sujeitos serão cada vez mais diferenciadas, constituindo-se em modos 

superaprendidos de funcionamento mental. Esta progressiva diferenciação terá o seu 

impacto ao nível do desenvolvimento cognitivo, muito especificamente: (i) na situação 

em que os alunos, apresentando dificuldades num domínio, acabam por ficar 

impossibilitados ou desmotivados em relação a certas aprendizagens e seus 

desenvolvimentos; (ii) na situação em que se deparam com alternativas de estudo, em 

determinado momento do sistema educativo. Daí ter sido postulada uma associação 

positiva entre as aprendizagens mais desenvolvidas pelos sujeitos e a sua realização 

intelectual superior em áreas afins. Tal associação reforça a ideia de que é possível 

promover o desenvolvimento cognitivo dos sujeitos. 

               A idade dos sujeitos surge, nesta linha, como uma das fontes de variação dos 

resultados. Daí a concepção da progressiva diferenciação intelectual dos indivíduos, à 

medida que se avança na idade. Decorre daqui a teoria de que a realização cognitiva 

dos sujeitos, na infância, seria explicada por um factor geral de realização, enquanto 

que, a partir da adolescência, essa realização poderia mais directamente ser associada 

ao aparecimento e progressiva consolidação das aptidões diferenciadas (Almeida, 

1988b).  
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               Também Anastasi (1983) segue um raciocínio idêntico quando refere que o 

grau de diferenciação dos traços se mostra mais directamente relacionado com a 

educação do que com a idade, tomada isoladamente. Por exemplo, os sujeitos que 

reagem melhor à situação de aprendizagem escolar (maior motivação, menor 

absentismo, melhores resultados no aproveitamento) tenderão a desenvolver mais as 

aptidões requeridas ou facilitadas por essas situações formais de aprendizagem 

(Almeida, 1988b).  

               Se bem que em termos de postulados possam aparecer divergências, as 

diversas teorias factoriais têm de comum a presença de factores de grupo, apesar de 

no número e nas designações não haver convergência. As actividades mentais de um 

indivíduo aparecem, neste contexto, como consequência das várias formas de 

combinação do factor geral e dos factores de grupo no desempenho das diversas 

tarefas.  

 

 

               Abordagem desenvolvimentalista 

               Esta corrente, cujo principal representante é Piaget, encontra-se preocupada 

em compreender o desenvolvimento da inteligência e em explicar as razões por que a 

criança e o adulto diferem nos processos intelectuais utilizados e na resolução de 

problemas ou tarefas com que se confrontam diariamente - construtivismo psico-

genético. Nesta perspectiva, a inteligência é concebida como resultante de um 

processo de construção progressiva, onde, a par de elementos constitucionais, 

aparecem valorizados os elementos do meio, exterior ao sujeito, e os processos 

internos de auto-regulação (Almeida, 1988b). Para os desenvolvimentalistas, a 

inteligência é um caso particular da adaptação biológica, o que equivale, segundo 
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Piaget, a supor que ela é, essencialmente, uma organização e que a sua função 

consiste em estruturar o universo tal como o organismo estrutura o meio imediato. 

Assim sendo, para descrever o mecanismo funcional do pensamento em verdadeiros 

termos biológicos, bastará destacar as invariantes comuns a todas as estruturações de 

que a vida é capaz. Analisar-se-ão de seguida, três autores com contributos próprios 

para a compreensão do desenvolvimento da inteligência (Piaget, Vygotsky e Bruner). 

 

               O contributo de Piaget 

               Para explicar a génese e as transformações das teorias cognitivas, Piaget 

leva em linha de conta não só o processo que as possibilita e resulta das interacções 

entre o sujeito e os objectos, mas também o papel activo que a inteligência 

desempenha na construção do mundo objectivo e nas respostas que dá aos estímulos 

exteriores (Sousa, 1992).  

               Na opinião do autor, a inteligência não evolui de maneira regular, mas passa 

por estádios sucessivos, cada um dos quais tem a sua estrutura própria, que 

caracteriza uma fase do desenvolvimento do sujeito. A cada nível de desenvolvimento 

individual corresponde uma nova forma de equilíbrio. Neste contexto, o que se deve 

traduzir em termos de adaptação é a relação fundamental inerente ao conhecimento, ou 

seja, a relação entre o pensamento e as coisas. O organismo adapta-se construindo 

materialmente novas formas para inseri-las nas do universo, ao passo que a 

inteligência prolonga tal criação, construindo mentalmente as estruturas susceptíveis de 

se aplicarem às do meio. Assim, no desenvolvimento mental existem elementos 

variáveis e outros invariáveis (Piaget, 1948). Mas vejamos a explicação formal 

apresentada pelo autor. Segundo este, o organismo é um ciclo de processos físico-

químicos e cinéticos que, em relação constante com o meio, se engendram 



28 

 

mutuamente. Sejam a, b e c os elementos dessa totalidade organizada e x, y e z os 

elementos correspondentes do meio ambiente. O esquema da organização é, pois, o 

seguinte: 

                        1) a + x ---------------b; 

                        2) b + y ---------------c; 

                        3) c + z----------------a; etc. 

               Os processos representados em cada alínea tanto podem consistir em 

reacções químicas (quando o organismo ingere substâncias x que transformará em 

substâncias b que fazem parte da sua estrutura), como em quaisquer transformações 

físicas ou, de modo particular, em comportamentos sensório-motores (quando um ciclo 

de movimentos corporais a, combinado com os movimentos exteriores x, chega a um 

resultado b, que participa igualmente no ciclo de organização). A relação que une os 

elementos organizados a,b e c aos elementos do meio x,y e z constitui, assim, uma 

relação de assimilação, ou seja, o funcionamento do organismo não destrói, mas 

conserva o ciclo de organização e coordena os dados do meio, de forma a incorporá-los 

nesse ciclo. Suponhamos que se produz no meio uma variação que transforma x em x': 

ou o organismo não se adapta e, como tal, há uma ruptura do ciclo; ou há adaptação, o 

que significa que o ciclo organizado se modificou, ao fechar-se sobre si mesmo.  

                        1) a +  x'  -------------- b'; 

                        2) b' + y   ---------------c; 

                        3) c +  z   ---------------a. 

               Se denominarmos acomodação o resultado das pressões exercidas pelo meio 

(transformação de b em b'), poderemos dizer que a adaptação é um equilíbrio entre a 

assimilação e a acomodação. Tal definição aplica-se, de igual modo, à inteligência. 

Com efeito, a adaptação mental, como qualquer outra, é um estabelecimento de 
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equilíbrio progressivo entre um mecanismo assimilador e uma acomodação 

complementar. Em todos os casos, a adaptação só se considera realizada, quando 

atinge um sistema  estável, isto é, quando existe equilíbrio entre 

assimilação/acomodação. O equilíbrio destes dois processos aparece como um 

mecanismo ou factor de auto-regulação. É este factor que representa um esforço 

contínuo de adaptação do sujeito conhecedor ao objecto ou realidade conhecida ou, 

ainda, um factor geral de toda a actividade mental (de Vries, 1974). Daí, Piaget falar de 

desenvolvimento como processo de adaptação, comportando este o concurso de três 

mecanismos: assimilação, acomodação e equilibração. É a assimilação que permite 

que um novo objecto ou uma nova situação sejam integrados num conjunto de objectos 

ou situações, em relação aos quais se aplica já uma conduta anterior. A acomodação é 

a actuação ou intervenção do meio sobre o sujeito, ou seja, é a acomodação que vai 

contribuir para ajudar o sujeito a modificar as suas estruturas cognitivas de forma a 

permitir-lhe manipular os objectos em função do seu tamanho, forma, cor, etc. É o 

equilíbrio entre a assimilação e a acomodação que permite uma interacção adequada 

entre o organismo e o meio e constitui a condição necessária de todo o funcionamento 

biológico e intelectual na resolução de tarefas que se apresentam ao sujeito e, 

consequentemente, na sua adaptação à realidade envolvente. A sua evolução é feita 

por etapas ou estádios sequenciais e invariantes, através desse duplo mecanismo entre 

o sujeito e o meio: os processos de assimilação e acomodação.  

               Assim se compreende que Piaget defenda a integração de cada estádio no 

que imediatamente se lhe sucede, o que significa que as aquisições cognitivas de um 

determinado período preparam e são suporte das aquisições cognitivas posteriores.  

               A linguagem e o processo de desenvolvimento cognitivo  
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               Na obra de Piaget, a linguagem não ocupa um plano central. Mas tem a sua 

importância, na medida em que se sucede às aquisições cognitivas básicas que a 

criança faz sobre o plano sensório-motor. Para o autor, a linguagem não basta para 

explicar o pensamento e o desenvolvimento cognitivo, pois as estruturas que a 

caracterizam têm a sua raiz mergulhada na acção e em mecanismos sensório-motores 

mais profundos do que o facto linguístico. A linguagem é assim uma condição 

necessária mas não suficiente, para a construção das operações lógicas. É no duplo 

sentido da condensação simbólica e da regulação social que a linguagem é 

indispensável à elaboração do pensamento. É, mercê deste novo utensílio, que a 

criança consegue desligar-se do mundo sensório-motor ao qual inicialmente esteve 

confinada. 

                A linguagem constitui-se, efectivamente, na fase pré-operatória, como algo 

que contribui para ajudar a criança a dominar o meio ambiente, permitindo-lhe, 

posteriormente, alargar ao infinito as ligações entre as coisas e os conceitos.  

               Nesta fase, a inteligência da criança assume um carácter eminentemente 

prático, estando centrada na resolução de problemas de acção, em que o 

desenvolvimento intelectual se processa a um ritmo rápido, passando a criança por seis 

subestádios que alternam do nível dos exercícios reflexos (1º subestádio) ao da 

descoberta de meios por "combinações interiorizadas". É no decorrer deste período que 

a criança elabora um conjunto de subestruturas cognitivas que servirão de base às 

suas construções perceptivas e intelectuais ulteriores. É um período de construção do 

real através dos esquemas do objecto permanente, do espaço, do tempo e da 

causalidade, em que o despoletar da função semiótica permitirá o aparecimento da 

linguagem (e a evocação verbal que lhe é inerente), o jogo simbólico e a imagem 

mental: surgem já os pré-conceitos ou pré-relações. O período é marcado, também, por 
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uma causalidade de tipo psicomórfico (Piaget, 1970). "Todas as experiências 

mostraram que a um primeiro nível (em média até por volta dos 4/1/2 /5 anos), a 

criança avalia as quantidades descontínuas ou conjuntos como sendo quantidades 

contínuas, isto é, grandezas espaciais: a criança fundamenta os seus julgamentos, 

portanto, sobre a forma de conjunto da colecção e sobre relações globais de "mais ou 

menos longo", "mais ou menos largo" ou "mais ou menos apertado": o único princípio 

de síntese que a criança tem à sua disposição é a própria forma do conjunto, enquanto 

intuição fundada na percepção global. Por outras palavras, pode dizer-se que, neste 

nível, não existe síntese possível fora da forma perceptiva de conjunto e, quando esta 

última deve ser decomposta por uma razão qualquer, a única análise de que a criança é 

capaz consiste em considerar, independentemente umas, das outras, um certo número 

de relações globais e não relações entre os elementos. O que melhor define, em última 

análise, esta fase, é, pois, uma irreversibilidade ainda quase completa do pensamento, 

donde a predominância da intuição perceptiva sobre as operações, pois não existem 

ainda operações possíveis" (Piaget & Szeminska, 1941: 127-131). "Este sucesso da 

análise e da síntese combinadas, traduz-se pela constituição de um método semi-

operatório: a correspondência qualitativa de ordem intuitiva" (Idem, ibidem:128-132).  

               Para Piaget "no decorrer desta fase, o pensamento da criança permanece, 

portanto, irreversível, no sentido de que cada percepção constitui um momento 

particular do fluxo da sua experiência, sem procedimento estável de retorno, em virtude 

da ausência de operações que permitam compor uma por meio das outras. É assim 

que os dois processos da coligação intuitiva e da enumeração funcionam um de cada 

vez, cada um eclipsando o outro, ou, se coincidem, neutralizam-se mutuamente. Essa 

situação explica, pois, o primado da percepção, porque uma operação isolada 

permanece imanente à percepção que engendra, sem poder dominá-la" (Piaget & 
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Szeminska, 1941: 277). Assim a linguagem e o pensamento egocêntricos vão 

desaparecendo gradualmente permitindo à criança a cooperação com outras criança, 

uma vez que já não confunde o seu próprio ponto de vista com o dos outros, mas pelo 

contrário consegue dissociá-los para os coordenar. O pensamento da criança torna-se 

mais analítico e mais sensível às relações objectivas.  

               Com a transição para a fase posterior o pensamento da criança vai-se 

descentrando progressivamente, devido às funções adquiridas, possibilitando assim a 

descoberta de algumas relações. Esta descentração tem também reforço e aplicação 

no plano social. A diferenciação entre o sujeito e os outros está razoavelmente 

estabelecida no início da fase operatória: a criança atinge um nível inicial do 

conhecimento social, no qual a linguagem desempenha um papel de relevo, conferindo-

lhe um certo domínio sobre o conjunto de papéis adoptados pelos outros indivíduos, 

assim como a compreensão do que é um sujeito particular, com todas as 

características inerentes à sua personalidade. 

               Ainda segundo Piaget, nesta fase, a criança organiza toda uma série de 

sistemas de conjuntos transformando as intuições anteriores em operações. Mas 

convém realçar que nenhuma operação existe em estado isolado, mas 

necessariamente no interior de uma classificação de conjunto, de que representa uma 

parte: "se se caracteriza a operação pela sua propriedade essencial, que é de ser uma 

transformação reversível, uma operação distingue-se facilmente duma relação visto que 

esta constitui uma realidade transformável e não a própria transformação" (Piaget, 

1949a:266). Reversibilidade de uma operação significa que toda a operação tem a sua 

correspondente inversa: por exemplo, a adição e a subtracção lógicas ou aritméticas. A 

criança começa a ser capaz de dissociar, de entre as qualidades observáveis, as que 

permanecem imutáveis e as que são modificadas. "É assim que, em vez de referir-se a 
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uma figura da qual não mais se libertará" (como acontecia na fase anterior), "a criança 

progride por recapitulações incessantes das correspondências, termo a termo, e são 

essas recapitulações que constituem, pela primeira vez, a verdadeira decomposição 

das totalidades e a verdadeira coordenação das relações em jogo. Por outras palavras, 

as acções executadas formam doravante um sistema de conjunto, do qual a 

reversibilidade é fonte de constância, e este sistema é, simultaneamente, o princípio de 

uma generalização das correspondências qualitativas ou coordenações simplesmente 

lógicas de relações e da correspondência numérica" (Piaget & Szeminska, 1941: 133). 

A criança consegue chegar, assim, à constituição de uma lógica e que, do ponto de 

vista da estrutura cognitiva, esta é uma estrutura operatória (cuja principal propriedade 

é a reversibilidade - segundo Piaget, uma estrutura é um sistema de transformações, 

que comporta leis enquanto sistema (diferente das propriedades dos elementos) e que 

se conserva ou enriquece pelo próprio jogo das transformações, sem que estas se 

alarguem além das suas fronteiras, ou façam apelo a elementos exteriores. Uma 

estrutura tem o carácter de totalidade (uma estrutura é diferente da soma dos seus 

elementos), transformação (porque é próprio de uma totalidade estruturada ligar-se às 

suas leis de composição), e é simultaneamente estruturante por natureza. Uma 

actividade estruturante não é senão um sistema de transformações (quer intemporais 

quer temporais e auto-regulação) patente através dos seus ritmos ou regulações (leis 

da totalidade da estrutura em causa e operação), regulação desfeita quer por 

reversibilidade quer antecipação retroactiva e, deve poder dar lugar a uma formalização 

(Piaget, 1968) que lhe permite realizar operações mentalmente, estrutura mental esta a 

que Piaget denominou de concreta. Este carácter concreto significa que as operações, 

apesar de se realizarem mentalmente (adição, subtracção, conservação, divisão, 

multiplicação, seriação e reversibilidade), incidem predominantemente sobre os próprios 
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objectos, o que implica que a criança para realizar estas operações mentais tenha que 

recorrer à presença física dos objectos ou à sua evocação mental.  

               Simultaneamente, o pensamento da criança vai-se caracterizar pela aquisição 

de duas propriedades comuns a todas as estruturas cognitivas: a transitividade e a 

conservação. A transitividade é a operação que permite que a criança conclua que A = 

C  se  A = B  e  B = C. A conservação é a operação que permite a permanência de um 

objecto e das suas propriedades, independentemente da mobilidade ou alteração 

organizativa ou espacial das suas partes. Aliás a conservação constitui uma condição 

necessária de toda a actividade racional: "Todo o conhecimento, seja ele de ordem 

científica ou se origine no senso comum, supõe um sistema explícito ou implícito de 

princípios de conservação" (Piaget & Szeminska, 1941:23). O pensamento aritmético 

supõe princípios de conservação. "Do ponto de vista psicológico, (...) a necessidade de 

conservação constitui, pois, uma espécie de "a priori" funcional do pensamento da 

criança, ou seja, à medida que o seu desenvolvimento se estabelece entre os factores 

internos do seu amadurecimento e as condições externas da experiência, essa 

necessidade impõe-se necessariamente" (Piaget & Szeminska, 1941:24). A aquisição 

cognitiva da noção de conservação é solidária da de transitividade e da de organização 

que se opera neste período, bem como das operações, tais como a seriação e a 

classificação possibilitadas pela abstracção reflexiva. Este nível de resolução operatório 

permite levar a criança à compreensão de que o todo não é já uma colecção de termos 

descontínuos, mas um objecto total e contínuo cujos elementos são reunidos e 

encaixados ou dissociados. 

               Para Piaget, é ao longo desta fase que "ocorre a passagem do primado da 

percepção ao primado da dedução, coordenação progressiva das operações e 

reversibilidade gradual, as quais constituem, com efeito, os três aspectos de um 
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processo único que define a própria evolução da razão" (Piaget & Szeminska, 1941: 

277).  

 

                O contributo de Vygotsky 

                Vygotsky foi um dos primeiros autores a defender que a linguagem 

representa um papel fundamental na formação dos processos cognitivos. Em sua 

opinião, o método básico para analisar o desenvolvimento das funções psicológicas 

superiores é investigar a reorganização dos processos mentais que ocorre sob a 

influência da linguagem (Vygotsky, 1930). Neste contexto, estudou o desenvolvimento 

da compreensão nas crianças e chegou à conclusão de que as novas formas 

características da comunicação na criança se iniciam quando ocorre generalização dos 

diversos objectos na sua globalidade, a partir de impressões directas. A aquisição de 

um sistema linguístico supõe, portanto, a reorganização de todos os processos 

cognitivos da criança. A percepção, a atenção, a memória, a imaginação, a consciência 

e a acção deixam de ser consideradas como propriedades mentais simples, eternas e 

inatas e começam a ser entendidas como formas complexas de processos mentais na 

criança, como complexos sistemas de funções que resultam da actividade infantil nos 

processos de intercâmbio, como actos reflexivos complexos em cujo conteúdo se inclui 

a linguagem. 

               Vygotsky esforçou-se por demonstrar que a criança, de 7/8 anos, começa a 

resolver os problemas complexos com a ajuda de sistemas de conexões verbais 

internas, que, a partir de então, se transformam nos seus próprios mecanismos 

individuais, capacitando-a a incluir as conexões verbais na organização da sua 

actividade (Vygotsky, 1930).  
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               É na obra "O sentido histórico da crise em psicologia" (Vygotsky, 1926 só é 

objecto de publicação em 1980), que Vygotsky expõe a sua teoria sobre a génese e a 

natureza das funções superiores. Este autor interessou-se pelas questões semiológicas 

relacionadas com a estrutura e as funções dos símbolos, dos sinais e das imagens 

poéticas, e que constituíram o ponto de partida para as suas investigações em 

psicologia. 

               Para o autor (in Lepot, 1988), a actividade exercida pelo sujeito não é 

somente uma resposta a um estímulo ou a um reflexo, mas implica uma componente de 

transformação do meio através de instrumentos. São esses instrumentos que 

possibilitam a regulação e a transformação do meio externo, assim como a regulação 

da própria conduta e da conduta dos outros. Entre os diversos instrumentos, alguns há 

que formam uma classe especial que possibilitam a realização de transformações nos 

outros, mediatizando a relação do indivíduo consigo mesmo e com os outros indivíduos; 

trata-se de sinais que provêm essencialmente do meio cultural, das pessoas que nos 

rodeiam e que ajudam a "construir a criança em desenvolvimento". É esta ideia de 

função mediadora dos sinais e dos instrumentos que possibilita que eles não se 

confundam. Para Vygotsky a diferença fundamental entre o sinal e o instrumento é o 

modo diferente, segundo o qual eles orientam a actividade humana. Enquanto a função 

do instrumento consiste em servir de orientador à actividade humana sobre o objecto, 

encontrando-se orientado exteriormente e devendo operar mudanças nos objectos, o 

sinal não muda absolutamente nada no objecto de uma operação psicológica e é, 

consequentemente, concebido como um meio de actividade interna que é orientado do 

interior. Consequentemente os sinais antes de serem meios de actividade interna são, 

por excelência, mediações externas dos instrumentos oferecidos pelo meio cultural do 

sujeito. Um desses sinais é a linguagem.  
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               A consciência é, assim, o contacto social, consigo próprio e tem uma estrutura 

semiótica. As funções superiores não aparecem, então, como um requisito da 

comunicação, mas são o produto da própria comunicação.  

               O vector fundamental do desenvolvimento, em Vygotsky, prende-se, desta 

forma, com a interiorização dos instrumentos e sinais, mediante a conversão dos 

sistemas de regulação externa (instrumentos, sinais) em meios de regulação interna, de 

auto-regulação. Assim que ocorre a interiorização, os sistemas de auto-regulação 

modificam dialecticamente a estrutura da conduta externa, a qual não mais pode ser 

considerada como um simples somatório ou expressão dos reflexos. Nesta ordem de 

ideias, para Vygotsky, as funções superiores do espírito não se constroem apenas de 

dentro para fora, não sendo a criança meramente produto de um reflexo passivo do 

meio, uma vez que aquelas resultam da relação, da interacção com os outros. O autor 

defende que no desenvolvimento cultural da criança, as funções deparam-se ao sujeito 

a dois níveis: (i) nível social entre os indivíduos, e (ii) nível individual no interior do 

próprio sujeito. A sua concepção é então uma concepção instrumental, intimamente 

ligada com a ideia de génese histórico-cultural das funções superiores do indivíduo. É 

mercê desses instrumentos ou sinais que é possível ocorrer, em simultaneidade, quer a 

transformação do meio externo, quer a regulação da conduta individual do sujeito e da 

dos outros indivíduos.  

                Pode dizer-se que Vygotsky concebe o desenvolvimento cognitivo como um 

processo de interiorização dos instrumentos e dos sinais que vão, gradativamente, 

transformando-se em sistemas de regulação externa e interna, e bem assim em 

sistemas de auto-regulação. 

               Em síntese, o desenvolvimento das funções superiores do espírito consiste, 

para o autor, na apropriação, incorporação e interiorização das regras, instrumentos e 
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sinais num contexto de relação e interacção. Assim sendo, o fenómeno da maturação, 

por si só, é insuficiente para explicar as funções psicológicas que implicam a utilização 

de sinais e símbolos, que estão na base dos instrumentos de interacção, e cuja 

apropriação e interiorização implica a presença dos outros em relação. Por outras 

palavras, o processo de desenvolvimento, depende necessariamente do meio, dos 

outros mais próximos, eles próprios constituindo-se como transmissores do meio mais 

longínquo. Neste contexto, as possibilidades que a criança tem de progredir, ao nível 

cognitivo, dependem do seu desenvolvimento anterior, a todos os níveis.  

               No entender de Vygotsky, a criança é alguém candidato à humanização na 

medida em que as pessoas que a rodeiam não são meros objectos passivos ou meros 

espectadores do seu desenvolvimento, antes pelo contrário, são facilitadores desse 

mesmo desenvolvimento. Assim sendo, identifica dois níveis: o de desenvolvimento 

actual, conjunto daquelas actividades que a criança tem possibilidade de realizar sem a 

colaboração ou intervenção dos outros, e o nível de desenvolvimento potencial, 

conjunto daquelas actividades que a criança tem possibilidade de desenvolver com a 

ajuda dos outros.  

               Destas noções decorre o conceito de zona de desenvolvimento proximal "ce n' 

est autre chose que la distance entre le niveau actuel de veloppement détérminé par la 

capacité de résoudre indépendemment un próblème, et le niveau de développement 

potentiel, déterminé à travers la solution d' un problème sans guidance d' un autre ou en 

colaboration avec un autre compangnon plus capable" (Vygotsky, 1930:133). E 

enquanto o conceito de nível de desenvolvimento intelectual permite uma 

caracterização retrospectiva do desenvolvimento, o conceito de zona de 

desenvolvimento proximal e potencial permite uma definição prospectiva do 

desenvolvimento do sujeito.  



39 

 

 

               Numa transposição do modelo de Vygotsky para a prática pedagógica da 1ª 

Fase do 1º Ciclo do Ensino Básico, tem sentido a análise do conceito de nível de 

desenvolvimento potencial, ou seja, o professor do Ensino Básico, ao interagir com a 

criança, tendo como meta a optimização da activação do desenvolvimento, deverá levar 

em linha de conta, não só o que a criança é actualmente (suas potencialidades), mas 

sobretudo o que a criança potencialmente pode vir a ser (metas cognitivas a atingir). Na 

opinião da investigadora, o professor do Ensino Básico, ao esforçar-se por proporcionar 

à criança a actualização das suas potencialidades está a contribuir para que ocorra 

desenvolvimento cognitivo (e aprendizagem), isto é, para que a criança incorpore os 

instrumentos, sinais, símbolos e regras daqueles com quem interage, quer se trate de 

um colega, do professor ou da própria tarefa de aprendizagem. 

 

               O contributo de Bruner 

               Bruner interessa-se pelo estudo dos problemas do desenvolvimento cognitivo 

e humano na sua relação com a aprendizagem, com o processo educativo e com o 

quadro social de um determinado sistema de valores, de uma filosofia de vida, de uma 

determinada cultura, que não só condiciona os processos de ensino-aprendizagem, 

como determina também o próprio desenvolvimento humano. Enfatiza a importância do 

social e do cultural sobre o inato ou hereditário, dando particular relevância à função do 

processo educacional e da linguagem, na medida em que permitem à criança tornar-se 

mais livre do imediato e passar progressivamente de um pensamento concreto a um 

estádio de representação conceptual - simbólico,  mais adequado ao pensamento. 

               Como Piaget e Vygotsky, Bruner explica o desenvolvimento pelo esforço 

constante do homem na sua adaptação global ao meio. Este movimento complexo tem 
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como corolário o operar transformações no homem para um melhor aperfeiçoamento 

dos seus órgãos dos sentidos, e das suas capacidades de cálculo, mas ao mesmo 

tempo o desenvolvimento é consequência da interacção dinâmica entre organismo e 

meio, obrigando-se novamente a um esforço de adaptação às novas técnicas sociais, 

resultantes dos novos modos de vida e do novo tipo de relações sociais. Estas técnicas, 

uma vez interiorizadas, constituem um código do meio e desempenham uma função 

selectiva da apreensão dos conhecimentos. Neste contexto, a educação aparece 

relacionada com as condições facilitadoras da interiorização "activa" de técnicas de 

elaboração da informação, recebidas do meio e condicionantes do desenvolvimento 

cognitivo da criança.  

               A evolução cognitiva está, por conseguinte, em consonância com a aquisição 

de técnicas que melhor contribuam para codificar as informações obtidas pela criança 

nas suas experiências com o meio exterior, informações essas posteriormente 

interiorizadas mediante uma interacção informadora e formadora com os outros (cf. 

Raposo, 1983). Se as crianças, em termos desenvolvimentais, adquirem, por um lado, 

diferentes meios de representar as regularidades que ocorrem no seu ambiente, por 

outro, devem aprender a transcender o momentâneo e fazem-no desenvolvendo meios 

de ligar o passado ao presente e este ao futuro (Idem, ibidem, 1983).  

               De realçar que as experiências do passado são transmitidas ao ser humano 

através da cultura em que se insere (Raposo, 1983). Em diferentes contextos, este 

disporá, à partida, de capacidades idênticas e de técnicas diferentes, segundo as 

exigências do seu meio. E é aqui que a perspectiva de Bruner dá ao outro um papel 

fundamental de mediador da evolução. A relação adulto/criança surge como uma 

relação assimétrica, em que o adulto interage com ela, dando-lhe condições materiais e 

efectivas de sucesso pessoal, protegendo-a, gratificando e interpretando verbalmente 
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os seus actos, fornecendo-lhe informações e regulando-lhe a atenção, de modo a 

permitir-lhe a interiorização de um "saber-fazer". Desde as primeiras relações com a 

mãe que se observa na criança uma integração gradativa de regras, jogos e rituais. A 

criança, na interacção com a mãe, apreende "técnicas" como chamar a atenção, exigir 

ajuda. Bruner explica a herança dessa capacidade inata de utilização das técnicas 

como consequência  de uma evolução filogenética cujas marcas se encontram 

presentes na estrutura do sistema nervoso que o homem possui actualmente.  

               Segundo o autor, o processo de desenvolvimento cognitivo caracteriza-se por 

determinadas características. Em primeiro lugar a imprescindibilidade do contexto 

sócio-cultural para a efectivação do desenvolvimento cognitivo porque, segundo Bruner, 

a psicologia genética é, por sua própria natureza, uma psicologia social (Tavares & 

Alarcão, 1985). Esta característica tem como corolário o facto do desenvolvimento 

cognitivo se basear numa interacção sistemática e contingente entre o educador e o 

indivíduo, na qual o educador, equipado com técnicas anteriormente inventadas, ensina 

a criança. Nessa interacção entram em jogo as diversas formas sistemáticas que uma 

dada cultura abrange, como a família, figuras de identificação, professores ou heróis. 

Em segundo lugar a independência crescente da resposta em relação à natureza 

imediata do estímulo. Se no início do desenvolvimento a estreita ligação entre estímulo-

resposta permite prever as reacções da criança, é através de processos de mediação, 

que a educação deve ter em conta que esta vai adquirindo um auto-controle nas suas 

evoluções experienciais. Em terceiro lugar o paralelismo com a evolução de um sistema 

de processamento da informação e de armazenamento interno, para descrever a 

realidade, e com a aquisição de um sistema simbólico para representar, predizer, 

extrapolar, levantar novas hipóteses e poder ir para além da representação dos dados 

da percepção. O ensino é amplamente facilitado pela linguagem, a qual não só se 
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apresenta como um meio de comunicação mas também como um instrumento que o 

indivíduo em situação de aprendizagem pode utilizar de forma a ordenar o meio 

ambiente. Finalmente, a aptidão crescente para optar entre várias alternativas, 

exercendo actividades concomitantes, e dedicar atenção, simultânea e 

consecutivamente, a múltiplos aspectos do meio ambiente. 

 

                 Em consonância com o que se acaba de referir, pode dizer-se que o 

desenvolvimento cognitivo em Bruner assenta em três modos de representação da 

experiência (que se sucedem na criança, no decurso da sua evolução, à medida que 

esta exercita e interioriza novas técnicas de elaboração de informação) e bem assim 

três estádios (i) Estádio de representação activa, em que se privilegia a acção como 

forma de representação da realidade, isto é, a criança age sobre os objectos ou 

situações que lhe são presentes, desenvolvendo hábitos resultantes da repetição de 

acções ou actos. Para Bruner o hábito contribui para facilitar na criança o 

desenvolvimento de esquemas de resolução de problemas, simples e rudimentares, a 

partir dos quais se desenvolverão nos estádios subsequentes esquemas mais 

complexos; (ii) Estádio da representação icónica, em que a criança é capaz de 

reproduzir, independentemente das qualidades sensoriais que apresentam, os objectos 

que se encontravam anteriormente num determinado lugar; por outras palavras, a 

criança adquire  a capacidade de representar os objectos ausentes através da imagem, 

embora não conseguiga distanciar-se dela, e desenvolve extraordinariamente a 

memória visual e a memória auditiva. Neste estádio, é especialmente estimulada pela 

cor, movimento e ruído; tem a possibilidade de representar conceitos por meio de 

conjuntos de imagens, sem os definir, contudo, completamente; (iii) Estádio da 

representação simbólica, em que a criança é capaz de assumir a forma mais elaborada 
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de representação da realidade, pois é através dela que codifica os estímulos, o que lhe 

permite a categorização e hierarquização do conhecimento. De facto, a criança liberta-

se do mundo da imagem à medida que a vai interiorizando, passando a representar a 

realidade através de uma forma simbólica em que a linguagem desempenha um papel 

preponderante. A criança, ao interiorizar a linguagem como instrumento de cognição, 

adquire maior flexibilidade na sua interacção com o meio envolvente, quer ao nível dos 

objectos, quer ao nível do domínio dos próprios símbolos.  

               Bruner defende a existência de um conteúdo semântico armazenado, à 

espera da linguagem, para a incorporar. Daí que, na opinião do autor, os esforços de 

aprendizagem da linguagem, por parte da criança, têm um objectivo: dizer e 

compreender algo acerca de um mundo previamente conhecido. Assim não é só o 

conhecimento conceptual que precede a verdadeira linguagem; acontece o mesmo com 

as funções de comunicação. A criança conhece, ainda que incipientemente, o que 

pretende alcançar através da comunicação, antes de começar a usar a linguagem. Só 

assim Bruner justifica que os gestos e as vocalizações iniciais da criança se tornem, 

gradualmente, mais convencionais. O quadro de desenvolvimento da linguagem, 

concebido por Bruner reconhece que o processo de activação (passagem dum 

determinado nível em que a criança se encontra a um nível de comportamento superior 

através da actualização das suas possilidades e potencialidades) está dependente das 

transacções unilaterais que ocorrem entre a criança e o adulto. Para o efeito, recorre-se 

à resolução conjunta de problemas, por parte dos dois intervenientes, à sintonização da 

resposta do adulto com as intenções da criança, bem como ao incentivo, gradativo, ao 

diálogo. Se a entrada da criança no acto da comunicação é, de início e 

necessariamente, não verbal, é forçoso que tanto o adulto como a criança a 

interpretem. O diálogo ocorre num contexto que tem de se situar ao nível do concreto. 
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Relacionado com o aqui e o agora da interacção mãe/criança, surge o conceito de 

"formato" da comunicação. Formalmente concebido, o formato da comunicação engloba 

uma intenção, um conjunto de procedimentos e uma finalidade. Os formatos 

pressupõem um conhecimento partilhado do mundo e têm, obviamente, vantagens, 

quer  para a criança (permitindo-lhe ser nesse processo  um aprendiz activo que tem 

possibilidade de comunicar), quer para o adulto, pois permite-lhe adequar a sua 

conversa às reais capacidades da criança (tanto no que respeita à realização da tarefa, 

como ao momento específico da mesma).  

               Em forma de síntese, pode concluir-se que a linguagem é, em Bruner, o 

instrumento fundamental do desenvolvimento cognitivo, por assegurar a passagem do 

plano elementar da apropriação perceptiva do mundo aos diferentes planos de 

representação, a começar pela designação dos objectos ausentes e terminando na 

elaboração de conceitos e na satisfação do imaginário.  

               Finalmente, Bruner apresenta-nos todo um percurso teórico de forma tal que 

continuidade/discontinuidade do desenvolvimento se desenham em espiral. Concebe o 

desenvolvimento cognitivo em função dos estímulos do meio e do trabalho de 

armazenamento e reconstrução que o indivíduo realiza, sem que as diferentes etapas 

sejam ligadas especificamente a idades. De facto, para Bruner, a criança ao nascer traz 

já em si formas pré-adaptadas e habilidades que são resultado de uma selecção 

filogenética que se desenvolveu em função de mediadores para uma economia de 

esforço na sua relação com o meio. E se o desenvolvimento cognitivo implica a 

sucessão dos modos de representação da experiência, os processos e instrumentos 

didácticos utilizados no ensino devem ser adequados aos estádios de desenvolvimento. 

É no decurso das interacções com o meio que a criança adquire novos e complexos 
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sistemas de representação e acção, os quais por fim conduzem à instituição de 

invariantes fundamentais (lógico-matemáticas em Piaget, simbólicas em Bruner). 

               Aceitando a perspectiva piagetiana de uma evolução em graus e patamares, 

Bruner ressalta a influência do meio no crescimento. Determinados ambientes poderão 

activar a sequência do crescimento cognitivo da criança, enquanto que outros a 

poderão retardar ou bloquear: "quando estudamos sistematicamente determinantes 

situacionais de performances somos levados a concluir que diferenças culturais 

residem mais em situações, para as quais diferentes grupos culturais aplicam os seus 

skills, do que diferenças nos skills, possuídos pelos grupos em questão" (Bruner, 1963). 

Assim, a percepção, os skills e a aprendizagem aparecem em íntima correlação com o 

crescimento cognitivo, os processos de representação e integração, sendo o âmago da 

cognição.  

 

               Se bem que os desenvolvimentalistas acentuem a perspectiva cíclica ou em 

espiral do desenvolvimento, sobretudo em Bruner, onde a componente maturacionista 

se encontra sempre presente (a maturação biológica é uma condição necessária, mas 

não suficiente da realidade individual), bem como a noção de estádio de 

desenvolvimento que lhe está intimamente ligada, já não se pode dizer que todos 

defendam o desenvolvimento de forma idêntica. Piaget, o principal representante desta 

corrente, pode ser considerado epistemologicamente como um interaccionista-

relativista, ou seja, numa posição em que à intervenção activa do sujeito cognoscente 

se associa a aceitação de elementos da experiência, por um lado, e em que os objectos 

só existem em função desse mesmo sujeito, por outro. Assim, para explicar a génese e 

as transformações das funções cognitivas, Piaget leva em linha de conta não só o 

processo que as possibilita e resulta das interacções entre o sujeito e os objectos (as 
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condutas iniciais constituem-se por processos de assimilação de elementos novos às 

estruturas básicas), mas também o papel activo que a inteligência desempenha na 

construção do mundo objectivo e nas respostas que dá aos estímulos exteriores 

(Sousa, 1987:7). É sobre esta relação fundamental em que o sujeito vai assimilando 

progressivamente o objecto, acomodando as suas próprias estruturas no sentido de 

estabelecer o equilíbrio, resolver os problemas que lhe são colocados e adaptar-se à 

realidade, que vão emergindo as várias noções cognitivas no decorrer dos diferentes 

estádios (sequenciais e invariantes) de desenvolvimento.  

               Em sua opinião o raciocínio da criança desenvolve-se e exercita-se em função 

da realidade visível e concreta e não em função de abstracções. Conhecer o mundo é 

sempre um processo activo: a criança constrói o mundo a partir das suas experiências 

com o meio. Trata-se de uma progressão em espiral (ideia mais tarde retomada por 

Bruner a propósito do currículo).  

               Assim Piaget entende o desenvolvimento psicológico, antes de tudo, como um 

processo de equilibração (Piaget,1975). Piaget vê neste processo uma propriedade 

interna do próprio psiquismo: um equilíbrio (auto-regulação) cada vez mais estável, mas 

sempre móvel, isto é, sempre susceptível de evoluir. Para Piaget a inteligência é 

concebida como uma acção permanente de equilíbrio sujeito-meio.  

 

               Por seu lado Vygotsky concebe o desenvolvimento cognitivo como um 

processo dialéctico complexo, implicando o funcionamento de diversas funções, a 

transformação qualitativa de uma forma para outra, a interrelação de factores internos e 

externos e os processos adaptativos que permitem ao sujeito ultrapassar os obstáculos 

que se lhe deparam.  
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               Bruner concebe o desenvolvimento psicológico num contexto físico, social e 

cultural, cujos valores são fundamentalmente veiculados pela linguagem, a qual é não 

só um meio de comunicação social, mas também, e sobretudo, um importante 

instrumento de codificação do real (apesar da linguagem ser, na opinião do autor, a 

forma mais elaborada da representação, com as suas características de 

intemporalidade e arbitrariedade, não é o único dos sistemas simbólicos, pois Bruner 

admite igualmente a existência da linguagem matemática e lógica).  

               Na sua concepção sobre o desenvolvimento cognitivo, Bruner (1966; 1966a) 

retoma de Piaget a ideia de atenção à estrutura formal dos actos de pensamento e de 

Vygotsky a ideia da função simbólica. Entre 1960 e 1966 sofre concretamente a 

influência do modelo piagetiano, o que está bem patente nos seus estudos sobre o 

desenvolvimento da noção de conservação, nomeadamente na influência da 

percepção, linguagem, meio cultural e escolarização. Neste contexto, enfatiza a ideia 

da importância que têm as estruturas cognitivas da criança no processo educativo. 

Insiste sobre a importância da instrução, a maneira como o professor apresenta a tarefa 

ao aluno, e sobre a aprendizagem como processo que pode acelerar o 

desenvolvimento cognitivo (aproximação a Vygotsky e afastamento de Piaget, pelo 

menos, temporariamente). 

               Nos anos 70/80, Bruner (1972; 1975) distanciou-se da teoria piagetiana 

relativamente à importância da aprendizagem, ao papel desempenhado pelo adulto no 

desenvolvimento intelectual das crianças, relação entre linguagem e pensamento, 

representações e pensamento, papel da cultura em sentido lato e importância do 

contexto. De Vygotsky, retoma e amplifica a ideia originária sobre a zona de 

desenvolvimento potencial, ou seja, aquilo que o sujeito é capaz de fazer por si mesmo, 

e aquilo que ele poderia realizar em colaboração com outro indivíduo mais competente. 
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Denomina de scaffolding (andaimes) as condutas dos adultos que viabilizam a 

realização de condutas pela criança, que estão acima das suas capacidades 

individuais, consideradas isoladamente. Esta noção foi aproveitada por Bruner e refere-

se à estruturação que os adultos conferem às tarefas a fim de facilitar a aprendizagem 

das crianças.   

               Ao nível educacional, e na medida em que todo o desenvolvimento pressupõe 

a estimulação vinda do meio físico e social, pode pensar-se no interesse que advém do 

conhecimento do nível operatório em que a criança se encontra (como a criança 

funciona, quais os processos que utiliza, que dificuldades experimenta), com o objectivo 

de promover a sua progressão ao longo do desenvolvimento intelectual subsequente. 

Ao mesmo tempo, esse conhecimento possibilita a adequação dos conteúdos 

programáticos às características do nível intelectual em que os sujeitos se encontram.  

               Com efeito, esta teoria, posssibilitando uma série de operacionalizações do 

desenvolvimento mental da criança, permite em termos práticos a realização de 

actividades específicas de treino cognitivo, no sentido do desenvolvimento cognitivo da 

criança. Em alguns estudos tem-se verificado um aumento significativo das suas 

capacidades em tarefas de conservação através do seu treino (Goldschmid, 1968; 

Zimmerman & Rosenthal, 1974). Esta perpectiva é, assim, aquela que maior influência 

exerce no estudo desenvolvido com esta investigação, embora não ignore os 

conhecimentos e contributos da perspectiva cognitivista concretamente na prática 

psicológica, como seguidamente se explicita. 

 

 

               Abordagem cognitivista 
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               Foi nos anos 60, sobretudo nos Estados Unidos, que os estudos da 

inteligência se distanciaram das duas abordagens precedentes. A ênfase é agora 

colocada na análise dos processos e dos mecanismos cognitivos internos usados pelos 

sujeitos na resolução de diferentes tarefas intelectuais, nomeadamente na selecção, 

codificação, armazenamento e evocação da informação (Almeida, 1988b).  

               Almeida (idem, ibidem, 1988b) descreve, de uma forma muito clara, as 

características principais desta abordagem teórica da inteligência, destacando como 

mais representativos desta corrente, pela sua pertinência, entre outros, Chase (1978), 

Hunt (1980), Newell & Simon, (1972) e Sternberg (1977). Para estes autores, o sistema 

nervoso organiza-se em receptores que captam e registam a informação dos estímulos 

do meio. Os dados provenientes do meio sofrem, assim, uma primeira transformação, a 

que se segue um tratamento efectuado pelos centros nervosos corticais que os 

seleccionam, comparam, relacionam, codificam e retêm ou conservam, de início na 

chamada "memória de curta duração, "memória transitória" ou "memória de  trabalho" 

e, posteriormente, na memória de longa duração ou "memória permanente".  

               A informação assim trabalhada ao nível cognitivo, encontra-se à disposição 

dos mecanismos de recepção que tomam decisões a partir dos dados já trabalhados e 

dos executores que põem em marcha as decisões tomadas. Por outras palavras, o 

sujeito terá que receber e registar a informação, fazer o seu processamento, elaborar 

mentalmente uma resposta para a situação e dar, por último, uma resposta. A forma 

como este processamento é conseguido depende de outras estruturas superiores: o 

"corpo executivo" e o "corpo de expectativas" (Tavares & Alarcão, 1985). O primeiro 

decide quais as estratégias mentais a utilizar pelo sujeito no processo de codificação e 

descodificação. Assim, alguns sujeitos fazem apelo à memória visual, outros à auditiva, 

outros utilizam, ainda, como estratégias, mnemónicas. O segundo, ou seja, o "corpo de 
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expectativas" está em íntima conexão com os objectivos e a representação antecipada 

dos níveis de desempenho do sujeito e vão ter também influência na atenção, 

memorização e decisão que o sujeito vai desenvolver (Barros & Almeida, 1991).  

               Estes aspectos aproximam o trabalho mental humano do trabalho efectuado 

pelo computador, desde o in-put da informação até à elaboração de uma resposta, o 

out-put (Tavares & Alarcão, 1985). Daí o chamar-se a esta corrente teoria do 

processamento da informação. Dentro desta perspectiva, a realização de qualquer 

tarefa envolve a realização de determinadas componentes (por componente entenda-se 

todo o processo elementar de tratamento da informação - Newell & Simon, 1972, citado 

por Almeida, 1988b). Algumas dessas componentes estão mais directamente 

relacionadas com os processos de codificação da informação (sobretudo associadas 

aos mecanismos de visualização, sensação e memória a curto prazo ou memória de 

trabalho), com os processos de transformação da informação (recurso a estratégias 

aprendidas, a conteúdos e conhecimentos armazenados na memória a longo prazo) ou 

com os processos de elaboração da resposta  (incluindo os aspectos cognitivos da 

decisão e os mecanismos motores da resposta).  

               Segundo Almeida (1988a), o objecto de estudo desta abordagem incide, 

predominantemente, na análise das operações e dos processos requeridos para a 

realização de diferentes tarefas bem como nos processos cognitivos internos usados 

pelo sujeito para a resolução das mesmas. Há uma tentativa de explicar a inteligência 

recorrendo a situações laboratoriais em que as tarefas e as situações de realização são 

deliberadamente construídas para esse efeito; por outras palavras, procuram-se criar 

circunstâncias experimentais adequadas à verificação de hipóteses prévias, com o 

propósito de encontrar formas adequadas de intervenção  educacional, visando a sua 

promoção ou o seu melhor aproveitamento. O sujeito terá que receber e registar a 
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informação, processá-la e dar, por último, uma resposta. A realização das tarefas, 

aparece discriminada por alguns investigadores como a concretização de programas 

integrados no processamento da informação, acessível a partir dos órgãos sensoriais e 

do sistema de memória (Almeida, 1988a). A inteligência do indivíduo poderá ser, assim, 

explicada através da realização pelo sujeito, de um conjunto de operações mentais ou 

sistemas funcionais subjacentes às diferentes tarefas.  

               Esta abordagem da inteligência sofre influências da cibernética, por exemplo 

na ideia de retro-alimentação (feed-back) e de auto-regulação. O sujeito ao receber o 

estímulo (visual, auditivo, etc.) do meio exterior que se reflecte em si mesmo produz 

uma reacção (o fazer, o dizer, o demonstrar), a qual acabará por se reflectir no meio 

exterior. O sujeito converte os processos externos em representações internas, deriva 

novas representações através de processos de inferência e reconverte esses símbolos 

internos em processos externos (recognição, escolha, resposta). Os processos 

utilizados serão, como tal, mais específicos das tarefas que dos sujeitos em si mesmos, 

e isto independentemente da idade, do seu treino anterior (rotinas, aprendizagens, 

hábitos) ou do nível geral atingido (Chi et al., 1982; Sternberg, 1982). 

               De entre os vários autores que podemos identificar dentro desta terceira 

perspectiva teórica passaremos a apresentar os contributos de Cauzinille-Marmeche, 

Sternberg e Feuerstein.   

 

               O contributo de Cauzinille-Marmeche 

               Dentro da corrente cognitivista iniciamos por referir o trabalho desenvolvido 

em França por Evelyne Cauzinille-Marmeche (1990). A sua investigação prende-se com 

a tomada de consciência de que há sujeitos que realizam melhor ou pior várias tarefas 

(especialistas e iniciantes, por exemplo), procurando-se analisar na situação concreta 
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de realização de tarefas por que um e outro grupo de sujeitos diferem entre si: que 

processos, componentes e estratégias explicam as diferenças verificadas, 

nomeadamente com sujeitos entre os 4/5 anos e os 11/12 anos?  

               As pesquisas levadas a cabo pela autora permitem descrever diferentes níveis 

de funcionamento cognitivo ao longo do desenvolvimento genético e fora da aquisição 

de competências nos diversos domínios conceptuais. Entre os processos considerados, 

a autora refere uma distinção entre mecanismos "sub-cognitivos" e mecanismos 

"cognitivos", cuja oposição reside no facto de que os sub-cognitivos não "emergirem" 

senão a partir da aplicação de regras sintácticas, ao passo que os mecanismos 

cognitivos necessitam de uma consciencialização de ordem semântica (Cauzinille-

Marmeche, 1990:8) e remetem para os processos de categorização.  

               Historicamente, pode dizer-se que, até aos anos 70, os trabalhos até então 

realizados eram dominados por uma concepção aristotélica, que pressupõe uma 

equivalência lógica entre todos os objectos de uma mesma categoria. A equivalência 

aqui advém do facto de todos partilharem o conjunto de traços necessários e 

suficientes para definir a categoria. Devem-se a Bruner, Goonow e Austin (1956) os 

primeiros trabalhos de psicologia cognitiva sobre a formação e definição de tais 

categorias, bem definidas. Neste contexto, aprender a categorizar significa descobrir 

uma regra de classificação. A descoberta da regra passa pelo tratamento analítico e 

lógico dos exemplos e contra-exemplos (re)encontrados. O sujeito elabora hipóteses 

sobre os traços e relações que podem caracterizar os exemplos e modifica as suas 

hipóteses, ou refina-as,  em função das informações de que dispõe. Deste ponto de 

vista, o estudo do desenvolvimento da criança limita-se ao do desenvolvimento das 

suas capacidades de análise, de tratamento e de memorização. E para se levar isto a 

cabo, parece lícito utilizar paradigmas experimentais que não ponham em jogo senão 
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um mundo restrito de objectos analisáveis em dimensões e de regras de classificação 

elementares.  

               O paradigma alvo de estudo de Cauzinille-Marmeche parte da definição de um 

universo de objectos associados a uma regra de classificação. Os objectos são 

construídos a partir da combinatória de um certo número de dimensões munidas de 

modalidades. O mais corrente é aquele em que os objectos considerados são figuras 

geométricas definidas pela sua forma (quadrado, triângulo), a sua cor (azul, verde, 

amarelo) e o seu tamanho (grande, pequena). Uma regra de classificação é 

arbitrariamente escolhida pelo experimentador; no caso mais simples, trata-se de uma 

regra unidimensional: por exemplo, pertencem à categoria escolhida todos os objectos 

"azul" e não pertencem a esta categoria todos os objectos "não-azuis". Os sujeitos são 

normalmente prevenidos do tipo  de regra a descobrir (unidimensional, conjuntiva). O 

experimentador mostra sucessivamente aos sujeitos um conjunto de objectos, 

indicando, para cada um deles, se eles pertencem, ou não, à categoria a descobrir. O 

conjunto proposto é de tal ordem que é logicamente possível, ao fim de um certo 

número de observações, identificar com certeza a regra de categorização escolhida 

pelo experimentador.  

               A noção de hipótese conduz à ideia de que as respostas (predições) dos 

sujeitos são orientadas pela hipótese directriz. Uma hipótese é considerada como uma 

representação mental elaborada a partir das informações recebidas (os descritores dos 

objectos, a sua dimensão categorial) . Na opinião da autora, constata-se que: 

               a)  até aos 4/5 anos, não se observa na criança, nem o levantamento de uma 

estratégia de teste de hipóteses, nem uma estruturação dimensional dos estímulos, 

mas antes, e essencialmente, comportamentos estereotipados (escolha e conservação 

de uma resposta,  quaisquer que sejam as informações);  
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               b)  pelos 4/5 anos, observa-se uma alternância sobre uma dimensão das 

hipóteses testadas por exemplo "amarelo/azul" em função dos estímulos apresentados 

se o estímulo é "amarelo", a resposta é "amarela"; se o estímulo é "azul", a resposta é 

"azul"; o tratamento da informação positiva e negativa não é diferenciado (uma 

informação negativa é tratada como uma informação positiva), o tratamento é local e 

não exaustivo e a pregnância das dimensões influi sobre a escolha das hipóteses 

testadas (preferência pela Forma e Cor,  por exemplo); 

               c)  dos 6 aos 10 anos, um tratamento dimensional é progressivamente 

desenvolvido pelo sujeito que revela capacidade de testar várias hipóteses 

simultaneamente. Os problemas colocados à criança não serão resolvidos de forma 

idêntica, pois a um mesmo perfil de realizações podem sempre corresponder 

conhecimentos, organizações de conhecimentos, processos de controle diferentes (que 

podem exprimir certezas de respostas diferentes, possibilidade ou não de verbalizar a 

estratégia de resolução do problema, de justificar os processos, etc.) e, como tal,  

níveis de funcionamento diferentes; 

               d)  A partir dos 10/12 anos, o sujeito utiliza uma estratégia de focalização 

perfeita (desde que as informações fornecidas sejam positivas), mas observam-se 

ainda estratégias intermediárias em alguns casos em que permanecem problemas de 

tratamento de informação negativa. Posteriormente, o tratamento da informação é 

quase perfeito nas situações simples estudadas pelo sujeito.  

 

               Segundo os estudos levados a cabo por Cauzinnille-Marmeche e outros 

(1990), parece certo que os mecanismos elementares de teste de hipóteses utilizados 

pelo sujeito para a descoberta de uma regra de classificação se desenvolvem num 

tempo muito longo.  
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               Tudo leva a crer que o impacto das ajudas é diferente consoante a estratégia 

inicialmente utilizada pelos sujeitos. Esta conclusão remete para a seguinte reflexão de 

aprendizagem: para que as ajudas dadas ao sujeito sejam eficazes, estas devem levar 

em linha de conta o nível de funcionamento dos sujeitos. De facto, pode-se sempre 

pensar "que os sujeitos mais inteligentes tenderão a processar a informação de um 

modo mais rápido ou, porque recorrem a estratégias de resolução mais adequadas, 

conseguem realizar as tarefas intelectuais em menos tempo. Este menos tempo parece 

situar-se ao nível da análise, da comparação e da justificação e parece associar-se a 

um maior dispêndio no momento do registo, da evocação e codificação (tarefas iniciais 

de elaboração de uma imagem mental do problema), que depois vai permitir uma mais 

rápida e mais eficiente realização nos passos seguintes" (Almeida, 1988a).  

               Daqui se infere como consequência uma melhoria geral dos níveis de 

performance dos sujeitos em actividades que têm subjacente um tempo determinado 

para a sua execução, usualmente insuficiente para todos os sujeitos. 

               O contributo de Sternberg  

               Um segundo autor que devemos isolar no quadro da teoria do processamento 

da informação é Robert Sternberg, da universidade americana de Yale. Sternberg 

apelidou a sua teoria de "Teoria Triádica da Inteligência Humana", em virtude de 

contemplar três áreas: (i) a primeira relaciona a inteligência com o mundo interior do 

indivíduo, especificando os mecanismos mentais conducentes a comportamentos mais 

ou menos inteligentes e que incluem três espécies de processos mentais fundamentais 

à planificação: que coisas fazer; aprendizagem de como as fazer e realização concreta 

das tarefas; (ii) a segunda especifica em que ponto da realização da tarefa a 

inteligência mais intervém; (iii) a terceira relaciona a inteligência com o mundo exterior, 

explicitando três tipos de actuação por parte do sujeito, nomeadamente a adaptação 
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ambiental, a selecção ambiental e a modelação ambiental (intrínsecos ao 

comportamento inteligente do sujeito ao nível do quotidiano).  

               Em termos de uma análise reflexiva sobre a teoria do autor, destaca-se a sua 

perspectiva no estudo da inteligência, conhecida por análise componencial 

(componential analysis), método este composto por dois tipos de análise: a análise 

intensiva das sub-tarefas que entram na resolução da tarefa global e análise extensiva 

da tarefa através da integração dos elementos recolhidos (Almeida, 1988a). No estudo 

da realização da tarefa cognitiva, que passa por diferentes momentos, a análise 

componencial recorre a vários métodos, desde a decomposição das tarefas ao uso de 

tarefas parciais, partição dos itens, variação sistemática dos cadernos e recurso a 

tarefas completas (Sternberg, 1978). Em todos os métodos se visa uma informação 

pormenorizada de um maior ou menor número de passos que entram na realização do 

sujeito. Por exemplo, o método da decomposição da tarefa (precuing) consiste na 

divisão da tarefa global em sub-tarefas que representam as operações ou as 

componentes do processo de informação requeridas para a sua realização. Por outras 

palavras, por intermédio da partição da tarefa é possível avaliar as várias componentes 

cognitivas que entram na realização da mesma.  

               Ultimamente Sternberg tem referido três tipos de componentes: as 

metacomponentes, as componentes de realização e as componentes de conhecimento 

- aquisição (Sternberg, 1983; 1984). As metacomponentes respeitam os processos de 

controle de ordem superior usados no planeamento e na tomada de decisão ao longo 

da realização da tarefa. São exemplos de metacomponentes a consciencialização da 

existência de determinado problema a resolver, a escolha de estratégias, a 

monitorização da acção, a compreensão do feed-back externo referente à qualidade de 

realização da tarefa e o conhecimento do modo de agir face a determinado feed-back. 
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As componentes de realização são os processos mais directamente implicados na 

execução de tarefas, em obediência às várias estratégias previamente ou 

sequencialmente definidas. Estas componentes podem agrupar-se em três fases de 

realização da tarefa: codificação dos estímulos, combinação ou comparação dos 

estímulos e resposta (Sternberg, 1984). As componentes de conhecimento - aquisição 

são os processos envolvidos na aprendizagem de nova informação e no seu 

armazenamento na memória (produção de novos conhecimentos). A título de exemplo 

refira-se a codificação selectiva da informação, a combinação selectiva da informação, 

codificada como forma de lhe atribuir maior coerência, e a comparação selectiva pela 

qual a informação, já selectivamente codificada, se combina e se relaciona com a 

informação anteriormente armazenada na memória (Sternberg, 1983).  

 

               A perspectiva original e característica desenvolvida por Sternberg no estudo 

da inteligência, ou seja, a sua teoria de análise componencial, tem por objectivo 

possibilitar uma informação diferenciada da realização da tarefa pelo sujeito e, apesar 

da sucessiva divisão da actividade mental em unidades de análise componencial cada 

vez mais simples, é, contudo, ainda prematuro tirar ilacções quanto à própria 

exercitação destas componentes e do seu próprio processamento ou dinâmica 

(Pellegrini & Lyon, 1979).  

 

               Para além da teoria do processamento da informação e intimamente ligada a 

ela, podem integrar-se na abordagem cognitivista do desenvolvimento cognitivo os 

estudos que concebem a inteligência como "resolução de problema". A definição de 

inteligência aparece assim como conjunto de estratégias de resolução de problemas, 

mais ou menos comuns a todas as tarefas. A inteligência passa assim a ser encarada 
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como um conjunto de processos cognitivos treináveis e cujo treino poderá ser 

controlado experimentalmente. De realçar que o treino cognitivo concorre, de uma 

maneira geral, para tornar os conceitos ou tarefas mais familiares ao sujeito, o qual em 

princípio dispenderá menos energia e tempo no processamento da informação 

subjacente à realização das tarefas. Partindo do pressuposto de que as tarefas diferem 

entre si no seu grau de complexidade, é possível apercebermo-nos da importânca que 

em psicologia assume o treino cognitivo dos sujeitos em tarefas mais complexas do 

ponto de vista lógico-matemático e variedade de unidades de informação que 

comportam. "O treino cognitivo permitirá, por exemplo, estratégias diferentes na 

codificação e na estruturação das próprias unidades informativas de uma situação, 

diminuindo a complexidade de tais tarefas e tornando progressivamente possível e mais 

fácil a sua resolução" (Almeida, 1988a:16). 

 

 

               O contributo de Feuerstein 

               Um dos autores que importa referir nesta concepção e treino do 

desenvolvimento cognitivo é Feuerstein. Feuerstein (1983) considera que as condutas 

inteligentes se aprendem como qualquer outro tipo de conduta. Em sua opinião, pode-

se aprender a ser inteligente, uma vez que admite que a inteligência não é inata. 

Aprender a ser inteligente é aprender a resolver problemas, é retomar a confiança em si 

próprio, criar uma imagem positiva de si mesmo, ter capacidade de observar a 

realidade à sua volta e interessar-se pelos elementos do mundo exterior para os 

perceber e, eventualmente, poder agir sobre eles. Nesta linha de pensamento, o 

desenvolvimento humano é concebido como o de um sujeito activo gerador de 

informações. O acto mental propicia o aparecimento e desenvolvimento de toda uma 
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vasta construção de estruturas cognitivas visando favorecer a emergência, depois a 

complexidade de condutas inteligentes cada vez mais adaptadas à realidade das 

diferentes situações da vida. Em sua opinião é o acto mental que permite um raciocínio 

inteligente e intervém em toda a conduta inteligente do tipo resolução de problema. 

Chama a atenção para os aspectos possíveis de intervir e interferir ao longo do acto 

mental (carta cognitiva), nomeadamente o conteúdo da tarefa, as modalidades ou as 

características da linguagem utilizada para exprimir a resposta, as fases das funções 

cognitivas, as operações cognitivas necessárias ao acto mental, o nível de 

complexidade da tarefa, o nível de abstracção da tarefa e o nível de eficácia.  

               Considera o autor que uma análise detalhada destes parâmetros deve ajudar 

o professor a conhecer com todo o rigor as dificuldades dos alunos, os seus insucessos 

e, bem assim, prever respostas adaptadas de molde a conseguir atingir a resolução do 

problema. A mediação humana é essencial ao desenvolvimento da inteligência. Se a 

inteligência se aprende, a questão está em "como se aprende"?  

               Feuerstein chama a atenção para o papel indispensável do mediador humano, 

o único capaz de dar, verdadeiramente, sentido ao estímulo. As condutas inteligentes, 

as que têm um sentido, inserem-se progressivamente na organização da vida. O 

professor não pode nem deve demitir-se do seu papel de mediador humano, dada a 

grande importância deste na resolução de problemas. De facto, os critérios da 

experiência mediatizada, como as diferentes interacções das quais as crianças podem 

ser objecto na vida real, visam dotá-las dum aparelho cognitivo operante, cujos 

estímulos poderão ser claramente percebidos, depois analisados, seleccionados e 

elaborados, a fim de desencadear uma resposta, por parte do sujeito a mais adequada 

possível. As condutas inteligentes, as que têm um sentido, inserem-se 

progressivamente na organização da vida e na resolução dos seus problemas. 



60 

 

               Feuerstein desenvolve a sua concepção de desenvolvimento cognitivo a partir 

da aplicação do Programa de Enriquecimento Instrumental (PEI), inicialmente utilizado 

com adolescentes, israelitas na sua maioria, com insucesso escolar e provenientes de 

meios socio-económico desfavorecidos. Do programa constam exercícios 

sistematizados tendo em vista o treino das componentes cognitivas ao nível da 

codificação, da elaboração e da comunicação de informação. Neste sentido, o PEI é um 

curso sobre metacognição "un bon exemple de ce qu' est le PEI: un instrument pour 

penser à propos de l' activité de penser, ce que c' est et comment y parvenir" 

(Feuerstein, Rand, & Hoffman, 1980) que se apoia em competências precisas tais como 

a orientação, a comparação, a análise perceptiva, o raciocínio dedutivo e inferencial, a 

precisão e a exactidão. Os efeitos do PEI foram sujeitos a estudos empíricos, sendo 

alguns de follow-up.  

 

               As conclusões a que Feuerstein chegou, com a aplicação do seu programa, 

foram as seguintes: (i) o PEI aplicado por formadores competentes dá resultados 

positivos objectiváveis em todos os públicos, mesmo que a sua aplicação seja inferior a 

seis meses; (ii) o PEI integra-se facilmente em estágios cujo conteúdo de formação se 

apresenta como variado, desde a formação inicial (escola, colégio, liceu, ensino 

politécnico ou ensino universitário) à formação profissional ou à formação contínua das 

empresas ou nos estágios de reciclagem; (iii) o PEI "modifica" o formador que o aplica, 

concretamente ao nível da técnica pedagógica, pelo recurso à pedagogia da mediação; 

(iv) o PEI "modifica" os sujeitos em formação, em função das diferentes personalidades 

e em função do nível de qualificação profissional de cada um.  

               As pesquisas levadas a cabo com o PEI abrem um campo novo a que 

Feuerstein chama "modificabilidade cognitiva" e que também é conhecida por 
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reanimação cognitiva. Pode, assim, dizer-se que a avaliação do PEI vai no sentido de 

melhores resultados em aptidões cognitivas gerais e específicas, ao nível de 

competências requeridas no contexto escolar e, ainda, ao nível de desajustes 

emocionais e comportamentais (Feuerstein, Rand, & Hoffman, 1980). 

 

               Procurando concluir a abordagem cognitivista, pode afirmar-se que, 

paralelamente a uma maior uniformidade metodológica e conceptual que parece 

caracterizar a investigação cognitivista, os autores são unânimes em defender que 

todos os sujeitos, independentemente dos seus melhores ou piores resultados, realizam 

as diversas tarefas tendo que utilizar os mesmos procedimentos ou processos 

(Almeida, 1988b). Nas palavras de Sternberg (1977), o importante é focar as análises, 

não nas diferenças entre os indíviduos, mas nos processos de resolução das tarefas. 

Nesta perspectiva, a inteligência é concebida como um conjunto de competências 

diversas e operacionais de processamento da informação, sendo mais facilmente vísivel 

o seu treino.  

 

 

               Abordagem pluralista do desenvolvimento cognitivo: uma tentativa de 

integração 

               Qualquer uma das três abordagens do desenvolvimento cognitivo acabadas 

de mencionar parte de um modelo unitário de desenvolvimento cognitivo, ou seja, o 

desenvolvimento cognitivo é concebido como uma capacidade cuja génese, 

desenvolvimento e funcionamento assume uma forma idêntica em todos os indivíduos. 

Uma questão se poderá colocar: será que efectivamente o desenvolvimento é igual em 

todas as crianças?  
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               Lautrey, de Ribaupierre e Rieben (1981), respondem que não, defendendo a 

existência de diferentes vias para o desenvolvimento cognitivo. Preocupam-se 

essencialmente com as diferenças entre as condutas de uma mesma criança em 

situação diversificada; dito por outras palavras, a sua análise incide predominantemente 

na variabilidade interindividual e intrasituacional e implica a definição de níveis idênticos 

de desenvolvimento cognitivo em situações diferentes. 

               É assim que os autores, por exemplo, ao nível dos procedimentos 

metodológicos, visam encontrar novas correspondências estruturais para substituir as 

estruturas lógico-matemáticas dos estádios piagetianos e elaboram a noção de 

dimensões de transformação (Rieben, de Ribaupierre & Lautrey, 1983). Defendem que 

o nível de desenvolvimento cognitivo requerido pelas situações operatórias é definido 

não pela complexidade da sua estrutura matemática, mas pelo número de dimensões 

de transformação que é necessário desencadear em simultâneo para os tratar, e pelo 

grau de articulação. Esta análise estrutural é, afinal, na opinião dos autores, uma etapa 

intermediária na análise funcional das condutas.  

               Assim se compreende que Reuchlin (1964) sugira que as noções de estádio e 

de estrutura de conjunto possam fornecer uma explicação psicológica do factor geral de 

inteligência - "l´enfant qui franchit un nouveau stade de raisonnement a, sur ses 

contemporains qui ne l´ont pas encore franchi, un avantage général qui va se 

manifester quelle que soit la tâche proposée" (Lautrey, de Ribaupierre & Rieben, 1985: 

186, in Reuchlin et al., 1990). Reuchlin sugeriu ainda que a noção de factor de grupo 

poderia levar a psicologia genética a precisar as suas observações e as suas 

concepções relativamente à décalage horizontal (1964). Do seu ponto de vista, a 

psicologia genética conduz a uma psicologia genética diferencial, pois que a distância 

entre o modelo oferecido pela literatura científica e a realidade quotidiana, com a sua 
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multiplicidade de comportamentos observáveis, pode ser explicada, quer do ponto de 

vista teórico quer do ponto de vista metodológico. Os autores defendem que se impõe 

actualmente uma análise da diversidade comportamental do indivíduo e justificam que, 

se a psicologia genética visa descrever o mais completamente possível a evolução dos 

comportamentos do sujeito, ela deve tornar-se, para além de genética, diferencial, na 

medida em que não é possível explicar uma função psicológica sem explicar 

simultaneamente como esta função é assimilada diferentemente nos diferentes sujeitos, 

pois as diferenças são os próprios factores desencadeadores da organização desta 

função (Reuchlin, 1984:8) 

              O interesse deste grupo de autores pela psicologia cognitiva diferencial 

conduziu à avaliação da pertinência de um modelo de desenvolvimento assente numa 

concepção pluralista do desenvolvimento cognitivo. No entender de Lautrey (1981), 

Piaget, ao considerar a acção como única fonte de estruturação à qual subordina o 

conjunto do desenvolvimento cognitivo, levanta três problemas, aos quais, segundo 

aquele autor, Piaget não dá  uma resposta satisfatória. Os problemas são os seguintes: 

(i) Como explicar as diferenças individuais entre as crianças? (não faz sentido para 

Lautrey imputá-las a diferenças de velocidade, como pretende Piaget); (ii) Porquê as 

decalages observadas entre as aquisições cognitivas que vão emergindo na criança ao 

longo dos diferentes estádios? (em princípio subentendidas na mesma estrutura 

cognitiva); (iii) Como explicar o paradoxo do  modelo de equilibração descrito por 

Piaget, ou seja, como é possível que uma estrutura cognitiva, saída da coordenação 

das acções, assegure a sua própria subsistência,  apoiando-se nas fontes donde se 

origina? 

               Da análise e discussão destes problemas Lautrey (1981, 1987, 1989, 1990) 

ensaia uma solução para os mesmos no quadro de um modelo pluralista do 
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desenvolvimento cognitivo. O modelo parte da hipótese de que todo o sujeito tem ao 

seu alcance uma pluralidade de processos susceptíveis de substituir uma função 

análoga, tratando aspectos diferentes da informação disponível. Esta pluralidade e as 

diferentes espécies de relações entre processos que ela propicia é uma das fontes do 

desenvolvimento cognitivo e um dos factores de diferenciação dos indivíduos. 

               Segundo Lautrey, as relações que podem sustentar os diferentes processos 

de tratamento de informação são as relações de vicariância, complementariedade e 

interacção. Assim, enquanto a vicariância e a complementaridade podem explicar a 

variabilidade intra e interindividual das condutas do sujeito, a interacção tem a 

possibilidade de dar conhecimento quer da variabilidade das condutas, quer do 

desenvolvimento cognitivo. Sumariza-se cada uma das três formas de relação.  

               No que diz respeito à vicariância, Lautrey apoia-se nos estudos de Reuchlin 

(1978), o qual aborda a vicariância relativamente às situações em que o sujeito dispõe 

de vários processos que podem substituir-se uns aos outros na elaboração de uma 

mesma resposta adaptativa. No artigo citado, Reuchlin justifica do seguinte modo a 

importância da vicariância para os organismos vivos: o que se conhece em biologia e 

especialmente em psicologia nervosa permite considerar que a vicariância, a 

redundância e o desperdício são características presentes em todas as formas de 

reprodução e de adaptação dos organismos vivos, como se pressões selectivas 

estivessem a exercer-se em prol dos processos mais válidos, mesmo os mais difíceis 

(Reuchlin, 1978). A teoria da evolução permite explicar que o processo de selecção não 

reduz necessariamente o potencial da variabilidade dos organismos. Reuchlin no texto 

citado associa a vicariância às diferenças individuais da performance através dum 

modelo formalizado e que se pode resumir nas seguintes proposições: (i) em 

determinadas situações, cada indivíduo disporia de vários processos para elaborar a 
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sua resposta; (ii) alguns destes processos seriam mais facilmente evocáveis que 

outros; (iii) a hierarquia da evocabilidade dos diferentes processos poderia, no entanto, 

ser diferente dum indivíduo para outro; (iv) esta hierarquia poderia, igualmente, ser 

diferente duma situação para outra; (v) enfim, numa dada situação, os processos não 

seriam igualmente eficazes.  

               Por complementaridade entende-se a pluralidade de processos realizando 

uma função análoga. A complementaridade fornece ao sujeito o meio de ultrapassar a 

ambiguidade das informações que ele capta sobre o seu meio. Por último, a interacção 

entre processos está no centro do modelo cognitivo defendido por Lautrey. Uma vez 

que os processos são cognitivamente penetráveis, podem interagir pela mediação da 

representação sobre a qual operam e esta interacção desencadeia uma dinâmica auto-

organizadora. (Na mesma linha de pensamento, outros autores franceses, como 

Beaudichon reflectem sobre a pertinência de contributos pluridimensionais na 

explicação dos mecanismos psico-sociais das aprendizagens cognitivas). 

               O modelo proposto por Lautrey não visa, como é óbvio, explicar o conjunto do 

desenvolvimento cognitivo. Outros factores devem ser levados em linha de conta (como 

a maturação, por exemplo), para explicar o aparecimento de condutas novas num dado 

momento da vida do sujeito. Lautrey enfatiza o aspecto auto-organizador do 

funcionamento cognitivo. Não é sua intenção explicar o conjunto das diferenças 

individuais, mas sobretudo aquelas que existem sob a forma da variabilidade 

intraindividual da conduta em função das situações. Posto isto, pode dizer-se que é 

intenção do autor demonstrar, ao nível dos processos centrais uma pluralidade de 

processos susceptíveis de substituir uma função análoga. Defende, assim, uma 

variabilidade interindividual ao nível da situação constante e uma variabilidade intra-

individual entre as situações. 
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               Duas questões poderão ser colocadas: Como é que os diferentes processos 

interagem ao longo do funcionamento cognitivo? Como é que a interacção engendra 

um desenvolvimento? 

               Segundo Lautrey, há duas espécies de representações que terão de ser 

levadas em linha de conta para se encontrar a resposta a estas perguntas. Umas, as 

representações analógicas, conservam um certo isomorfismo com as características 

espaço-temporais das situações percebidas, enquanto as outras, as representações 

proposicionais, são mais abstractas. São exemplo das primeiras as "cenas" e os 

"protótipos". Da interacção entre tratamento analógico e tratamento proposicional 

emerge a fonte auto-organizadora do desenvolvimento cognitivo.  

               O modelo de desenvolvimento cognitivo defendido por Lautrey incide sobre a 

pluralidade dos processos e sobre a natureza das relações (vicariância, 

complementaridade e interacção). Lautrey partiu para a construção deste modelo 

defendendo que os problemas que se colocam à teoria piagetiana não podem ser 

resolvidos no quadro da concepção unitária do funcionamento cognitivo sobre a qual 

assenta. Muito logicamente, o postulado de unicidade do processo de estruturação, 

subentendido na teoria piagetiana, levava Piaget a procurar a origem das décalages no 

exterior ao sujeito, nas resistências variáveis que o objecto opõe à sua acção 

estruturante. A concepção pluralista admite, por construção, que um mesmo problema 

possa ser resolvido por processos diferentes. Assim, deste ponto de vista, a origem das 

décalages, por exemplo, não se situa ao nível das propriedades dos objectos, mas no 

âmbito dos modos de representação e de tratamento que solicitam. Também no que 

respeita ao problema da equilibração (processo único de coordenação das acções que, 

em termos piagetianos, engendra uma estrutura cognitiva mais poderosa do que aquela 

donde emergiu). Lautrey ensaia uma explicação: a solução do problema está na 
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interacção dos dois modos de tratamento da informação, em que nenhum dos modos 

se encontra subordinado ao outro. Segundo o autor, é no modo de tratamento 

analógico que se coloca a origem das hipóteses, sendo a sua estruturação orientada 

através do tratamento proposicional.  

               Subsiste a dúvida: Será que o modelo pluralista proposto por Lautrey está em 

melhores condições para encontrar respostas mais satisfatórias que aquelas que se 

infere do modelo de concepção unitária do desenvolvimento? Aguardam-se outros 

estudos e talvez numa próxima investigação se possa emitir opinião crítica sobre a 

concepção de modelo pluralista de desenvolvimento cognitivo aqui sumariamente 

apresentado. 

 

 

               Conclusão 

               As pesquisas sobre o desenvolvimento cognitivo destacam elementos 

informativos que vão quer no sentido do carácter invariante do processo, quer da 

diversidade das suas manifestações em sujeitos diferentes.  

               O comportamento inteligente é algo eminentemente adaptativo e a 

competência cognitiva está presente, quer no indivíduo, quer na sociedade. Assim, quer 

nos situemos na perspectiva psicométrica, desenvolvimentalista, cognitivista ou 

pluralista, o desenvolvimento da inteligência aparece como algo que poderá ser 

interpretado através de um critério dinâmico e funcional.  

               Como se teve ocasião de referir, a abordagem pluralista preocupa-se em 

avaliar a pertinência da concepção do desenvolvimento cognitivo como uma capacidade 

não singular cuja génese, desenvolvimento e funcionamento assumem uma forma 

diferenciada em todos os sujeitos, enquanto a perspectiva psicométrica se preocupa em 
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defender a existência de factores ou aptidões intelectuais internas, subjacentes ou 

causa de toda a realização intelectual dos sujeitos e das diferenças encontradas e que 

são supostas permanecerem constantes ao longo da vida dos indivíduos (Almeida, 

1988b).  

               Por seu lado, a abordagem cognitivista concebe a inteligência como um 

conjunto de competências diversas e operacionais de processamento de informação, 

incidindo predominantemente as suas análises nos processos de resolução de tarefas 

intelectuais. Atende preferencialmente à análise dos processos e dos mecanismos 

cognitivos usados entre as situações ou na resolução das diferentes tarefas 

intelectuais, por exemplo, na selecção, codificação, armazenamento e na evocação da 

informação, isto é, valoriza, fundamentalmente, os processos, as estratégias, que 

possam explicar, ao nível de cada sujeito, a realização em diferentes tarefas, seguindo 

de perto uma metodologia experimental, em que se assiste a uma desvalorização dos 

instrumentos, considerados em si mesmos, dada a não pertinência dos resultados 

obtidos ou dos produtos finais conseguidos (Almeida, 1988b).  

               Mas apesar dos conhecimentos acumulados pela perspectiva cognitivista, as 

suas implicações para a prática psicológica não apresentam o mesmo impacto que os 

trabalhos realizados pelos desenvolvimentalistas. Efectivamente, a perspectiva 

desenvolvimentalista mostra-se essencialmente preocupada com a dialéctica da 

cognição e a dinâmica dos processos cognitivos, isto é, com as estruturas que estão 

subjacentes à realização dos sujeitos ou ao estádio de desenvolvimento em que se 

encontram (Miranda, 1986). Para os defensores desta perspectiva a inteligência é 

concebida como resultante de um processo de construção progressiva, onde a par de 

elementos constitucionais, aparecem valorizados os elementos do meio exterior ao 

sujeito e os processos internos de auto-regulação. Caracteriza-se por atender mais à 



69 

 

compreensão do que à avaliação, à interpretação do que à quantificação, à análise 

individual dos sujeitos do que à diferenciação dos sujeitos entre si (Almeida, 1988b), 

abrindo um novo caminho ao nível da prática educativa, em que é notória a 

preocupação de intervenção.  

 

               Da leitura de Piaget (1973), salienta-se que, para a explicação do 

desenvolvimento psicológico, não é tanto o equilíbrio como estado, que é mais 

relevante, mas sim o próprio processo de equilibração. O equilíbrio não passa de um 

resultado, enquanto o processo, como tal, apresenta um maior poder explicativo. Tal 

leitura coloca-nos duas questões: Se o desenvolvimento cognitivo é um processo 

interactivo entre o sujeito e o meio será que é possível estimular e promover este 

desenvolvimento? Será que a experiência que os sujeitos adquirem sob influência do 

meio social e do próprio processo auto-regulador ou factor de equilibração pode 

constituir-se como oposto da aprendizagem passiva do sujeito? Esta questão é objecto 

de análise no capítulo seguinte onde se aborda o conflito cognitivo como motor do 

desenvolvimento. 
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CAPÍTULO 2 

 

O PROCESSO DO DESENVOLVIMENTO COGNITIVO: 

A DINÂMICA DO CONFLITO COGNITIVO 

 

 

               Desde o início ao fim da vida, os seres humanos sofrem inúmeras influências 

quer de ordem interna quer de ordem externa. Duas expressões comumente usadas 

neste contexto são "hereditariedade" e "meio". A forma como um ser humano se 

comporta frente a diversas situações é uma consequência das influências associadas a 

estes dois factores. A palavra usada para descrever esses processos comportamentais 

é "desenvolvimento". Aplicado a todo o ciclo vital do organismo do ser humano, esse 

termo abrange não só o crescimento e a maturação, mais ligados aos aspectos 

orgânicos, como integra a evolução no "ser",  mais associada à estimulação vinda do 
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meio físico e social e aos processos internos reguladores. Integra, ainda, a estabilidade 

e o declíneo verificados nesse mesmo "ser", no que respeita à funcionalidade das suas 

características psicológicas.. 

               É hereditário tudo o que é transmitido dos pais aos filhos, por via genética, 

através dos cromossomas. Muitas vezes tem-se assistido à confusão entre o que é 

verdadeiramente hereditário (genótipo), que pode aparecer em qualquer momento da 

vida, e o que aparece ao nascer, sem ser necessariamente hereditário. De facto, tudo o 

que aparece desde o nascimento é congénito e pode ser consequência da 

hereditariedade ou das influências sofridas no decorrer da vida intra-uterina. Outra 

confusão que a este respeito surge é a que comumente aparece entre o que é 

verdadeiramente hereditário e o que resulta de um modo de vida em comum ou, por 

outras palavras, do meio.  

               Mas hoje pode afirmar-se que, à excepção dos caracteres da espécie e de 

alguns traços como, por exemplo, os grupos sanguíneos, na generalidade dos traços 

humanos está presente a influência do meio. Daí que devam ser considerados todos os 

caracteres, quer somáticos, quer psíquicos, como sendo uma consequência da 

interacção permanente entre herança genética e meio. O desenvolvimento psicológico 

é, pois e sobretudo, um processo de construção pessoal realizado na dupla influência 

daqueles dois factores.   

 

 

               Conceito de desenvolvimento cognitivo  

               Os estudos sobre o desenvolvimento psicológico datam do princípio do 

século. A significação tradicional de desenvolvimento psicológico centra-se na 

constatação das diferenças de comportamento dos indivíduos em função das suas 
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faixas etárias. Só desta forma se explica que a criança difira do adulto porque não tem 

posssibilidade de realizar esta ou aquela tarefa ou a realiza de uma forma deficitária 

(incapacidade, imaturidade). Esta corrente vê a criança com as suas características e 

com os seus "problemas" ou "dificuldades" mas mais nada teoriza com vista à 

resolução desses mesmos "problemas", "dificuldades", ou "deficiências" (Almeida, 

1988b). Muitas vezes esses problemas são avaliados, quer na sua natureza quer na 

sua intensidade, com testes que pouco ou nada concorrem para a alteração da situação 

problema; antes vêm contribuir para consagrar e legitimar o "problema", "dificuldade" ou 

"deficiência" da criança, levando a que a mesma seja, muitas vezes, abandonada ao 

seu destino pelos agentes educativos que com ela privam, desde a família aos 

educadores e professores. O desenvolvimento psicológico - estádio, nível, estruturas e 

competências do sujeito - é encarado aqui como factor determinante do conjunto de 

respostas que o sujeito emite ao longo dos vários momentos e situações com que se 

confronta (Almeida, 1988b). Este tipo de análise do desenvolvimento psicológico advém 

de um conceito de maturação biológica e insere-se actualmente numa linha teórica, já 

ultrapassada, de índole predominantemente naturalista, que concebe o 

desenvolvimento psicológico como algo que decorre de uma sequencialidade e 

universalidade. Esta perspectiva tem vindo gradativamente a ser abandonada e 

substituída por uma outra de índole dinâmica, processual, construtivista e, em autores 

mais recentes, multidimensional. Neste contexto, o "desenvolvimento psicológico é 

concebido como um fenómeno interactivo, resultante das potencialidades ou 

características individuais e dos seus contextos educacionais, sem deixar de levar em 

linha de conta o próprio sujeito, no seu trabalho pessoal de integração dessas 

experiências" (Almeida,1990). Em termos de toda a sua latitude, abrange as dimensões 

psicomotora, linguístico-cognitiva, afectivo-emocional, social e axiológica em que os 
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aspectos comunitário, social, familiar e individual aparecem interligados, acentuando-se 

cada vez mais a natureza multidisciplinar e transdisciplinar do conceito de 

"desenvolvimento" (Idem, ibidem, 1990).  

               Representantes tradicionais desta corrente, tais como Piaget, Gesell, Wallon 

(1942; 1950) ou Ausubel, entre outros, recorrem preferencialmente a métodos naturais 

e directos de observação do comportamento do sujeito em situação. As suas 

preocupações incidem predominantemente sobre o nível metodológico, concretamente 

com o processo ou com o como da resposta da criança, mais do que com o resultado 

ou o produto. Além disso, constituindo como seu objectivo princípios universais no que 

diz respeito a aspectos da significância, representatividade e aleatoriedade das 

amostras de sujeitos das suas investigações, em alguns casos a opção tomada foi a de 

"casos únicos" ou pequenos grupos. Assim, na linha piagetiana os instrumentos são 

constituídos por situações "concretas" ou "tarefas" que o sujeito deve realizar. 

               Retomando Almeida (1988a), enquanto os testes "tradicionais" são 

constituídos por itens, muitas vezes figurativos ou abstractos, agrupados segundo uma 

ordem crescente de dificuldade, não forçosamente segundo critérios de 

desenvolvimento mental, Piaget parte das situações diárias da criança ou dos seus 

problemas quotidianos. Por sua vez procura, através das respostas da criança, 

compreendê-la ou situá-la atendendo às fases de desenvolvimento, enquanto que os 

testes visam medir as diferenças entre os sujeitos. As provas da linha piagetiana 

permitem, assim, a descrição das capacidades dos sujeitos em termos de realização 

das situações próprias a cada estádio de desenvolvimento. 

               Neste capítulo, a preocupação da investigadora centra-se na análise dos 

discursos dos autores desenvolvimentalistas a propósito do próprio processo de 



74 

 

desenvolvimento cognitivo, ou seja, procurar identificar e comentar os discursos dos 

diversos autores à questão: Como se dá o desenvolvimento cognitivo? 

 

 

               O modelo piagetiano da equilibração das estruturas cognitivas 

               O modelo de equilibração descrito por Piaget inscreve-se numa perspectiva 

estruturalista-construtivista  assente  nas dimensões  biológica,   epistemológica   e   

lógico--matemática. Biológica, na medida em que concebe a inteligência como um 

comportamento fundamentalmente adaptativo, partindo das características e 

necessidades biológicas, seguido pelos processos de assimilação do meio pelo sujeito, 

e de acomodação deste ao meio. Epistemológica, na medida em que diz respeito ao 

projecto de apreensão e desenvolvimento do conhecimento em geral. Lógico-

matemática, porque define o quadro determinista em que se inscreve o conhecimento. 

A dinâmica da estruturação cognitiva assenta em processos de equilibração e 

reequilibração, caracterizados por relações de interacção entre assimilação e 

acomodação. 

               Piaget estabelece três formas de equilíbrio: (i) equilibração entre a 

assimilação dos objectos aos esquemas de acção que só são accionados se tiver lugar 

a acomodação dos esquemas de acção a esses objectos; (ii) equilibração progressiva 

entre as componentes dos esquemas por assimilação e acomodação recíprocas; (iii) 

equilibração entre esses esquemas e o sistema cognitivo na sua totalidade. Estes três 

tipos de equilibração envolvem diferenciações (acomodações) e integrações 

(assimilações) que implicam a interacção das afirmações (caracteres positivos da 

acção) e das negações (caracteres negativos das acções) na procura de um equilíbrio 

estável no sistema cognitivo. Nesta perspectiva, uma das fontes do progresso do 
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desenvolvimento dos conhecimentos assenta nos desequilíbrios ou conflitos enquanto 

consequência de reequilibrações. Os desequilíbrios são intrínsecos à elaboração das 

relações entre o sujeito e o objecto, na medida em que a elaboração das relações entre 

o sujeito e o objecto é caracterizada pelo primado generalizado das afirmações; as 

negações estão na origem de duas espécies de perturbações: as que se opõem às 

acomodações (resistência dos objectos, obstáculos às assimilações recíprocas dos 

esquemas) e as que correspondem às necessidades insatisfeitas através dum 

esquema.  

               Os trabalhos desenvolvidos por Piaget (1975) apontam três tipos de conduta 

(alpha, beta e gama) segundo as relações de modificação do sistema e da 

compensação, correspondentes a três etapas da compensação que estão na origem do 

aparecimento de mecanismos cognitivos próprios desencadeadores da reversibilidade 

operatória, e que seguidamente se explicitam: (i) conduta alpha, em que tem lugar a 

compensação parcial por anulação da perturbação (negligenciando-a ou destacando-a), 

sendo o equilíbrio daí resultante muito instável; (ii) conduta beta, em que ocorre a 

integração no sistema do elemento perturbador que surge do exterior, e cuja 

compensação origina uma modificação do sistema por deslocação do equilíbrio até ser 

assimilável o facto inesperado, sendo a perturbação integrada como tal; (iii) conduta 

gama, de tipo superior, e que se distingue por antecipar as variações possíveis, as 

quais perdem, enquanto previsíveis e dedutíveis, o seu carácter de perturbação (Piaget, 

1975). 

               As noções de perturbação e de reacção compensadora são relativas ao nível 

dos sistemas considerados, ou seja, instrumentos de assimilação disponíveis. O conflito 

cognitivo apareceria, em termos de desenvolvimento cognitivo, ao nível da integração 

da perturbação, podendo assumir três tipos: (i) equilíbrio entre sujeito e objecto, que 



76 

 

conduz a conhecimentos físicos ou experimentais e cuja origem se situa ao nível do 

conflito entre observáveis; (ii) equilíbrio entre subsistemas de esquemas, que é 

responsável pelo desenvolvimento lógico-matemático, e se originaria num conflito entre 

esquemas; (iii) equilíbrio entre subsistemas e sistema total, orientador da finalidade das 

acções, e responsável pelo melhoramento das formas de equilíbrio, que resultaria num 

conflito entre esquemas diferenciados e organização cognitiva geral.  

               Assim, o desenvolvimento da conservação da matéria, conhecimento de tipo 

físico, assenta sobre a integração progressiva dos aspectos positivos e negativos da 

transformação; a variação negativa de início negligenciada (alpha) vai constituir uma 

perturbação relativamente à actividade centrada sobre a variação positiva. Esta 

perturbação dá então lugar a uma regulação compensadora por integração (beta), a 

qual conduz a uma compensação exacta entre afirmação e negação, permitindo uma 

antecipação da compensação das variáveis e, portanto, da conservação como 

necessidade dedutível (gama). A criança não tem capacidade de ver para além das 

semelhanças, negligenciando as diferenças (alpha). Estas diferenças, implicando 

negações virtuais, vão pouco a pouco impor-se à criança e constituir uma perturbação, 

suscitando uma regulação (beta) que conduzirá à assimilação recíproca dos esquemas 

de reunião e de dissociação, constituinte do encadeamento lógico e cujo testemunho é 

a quantificação exacta da inclusão (gama). 

               Piaget, ao apresentar o modelo de equilibração, reformulou em termos novos 

a sua teoria explicativa das conservações. A conservação é agora interpretada em 

termos de sucessivas regulações, que levam à compensação total entre as afirmações 

e as negações. Fez então apelo a mecanismos de regulação e auto-regulação e pôs 

em destaque a construção da negação como mecanismo fundamental para a 

elaboração completa desta noção. As etapas da compensação correspondem às da 
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elaboração da negação lógica, sobre a qual repousa a reversibilidade operatória. A 

função da perturbação, cuja natureza implica negações virtuais, parece levar ao 

aparecimento de mecanismos que engendram a negação lógica, e a partir desta a nova 

estrutura operatória (Morgado, 1988). 

               O propósito de Piaget consiste em integrar o problema das conservações no 

modelo mais geral da equilibração, partindo do princípio de que a construção daquelas 

se faz por mecanismos de regulação interna que levam à compensação da perturbação 

inicial. Isto mesmo torna-se possível no momento em que o sujeito, devido à construção 

da noção de negação, está apto a estabelecer uma compensação estável entre as 

modificações simultâneas do objecto, o que implica o fecho da estrutura operatória e a 

construção da conservação, cujo mecanismo essencial é a reversibilidade (Morgado, 

1988). Em consequência, pode-se situar, com certa propriedade, o conflito cognitivo no 

decorrer do processo de equilibração: ele é a consequência de um processo de 

abstracção empírica e factor da sua ruptura; tem por função desencadear o processo 

de abstracção reflexiva, construtora de novidades.  

               O conflito cognitivo é, assim, definido pela justaposição de dois esquemas 

antagónicos: o esquema assimilador dos aspectos positivos, inicialmente 

preponderante, e o esquema assimilador dos aspectos negativos da mesma acção. O 

conflito piagetiano assenta, desta forma, sobre uma contradição entre afirmação e 

negação. Ele é fonte de progresso na medida em que desencadeia uma reequilibração 

que conduz à correspondência exacta entre afirmação e negação e, bem assim, à 

reversibilidade operatória.  
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               As maiores críticas dirigidas ao modelo de equilibração descrito por Piaget 

foram formuladas por Lautrey (1981, 1987) e Bideaud (1985a, 1988a) e respeitam, 

essencialmente, ao problema do estatuto psicológico do conflito cognitivo. 

               Lautrey levanta a questão da origem do poder explicativo do conflito cognitivo, 

uma vez que o processo que é suposto engendrar precede a sua emergência. As suas 

críticas são enunciadas a partir da análise das etapas de compensação, do ponto de 

vista da passagem de uma etapa a outra. Em sua opinião atribuir um estatuto 

psicológico ao conflito cognitivo é algo inconsistente, uma vez que o conflito cognitivo 

tem por função desencadear o aparecimento do processo de reflexão, sendo esta 

concebida como o protótipo de uma regulação antecipadora de regulações 

(retroactivas) no decurso do processo de abstracção empírica, ao qual está imanente a 

abstracção reflexiva. De facto, para Piaget (1977a,b) apesar da abstracção empírica 

(abstracção das propriedades do objecto) ser inicialmente e de forma provisória, 

predominante, ela é sempre enquadrada na abstracção reflexiva (diz respeito às 

propriedades das acções do sujeito aplicadas ao objecto).  

               A abstracção empírica, concebida como um dos motores do desenvolvimento 

cognitivo e um dos aspectos dos processos mais gerais da equilibração, comporta dois 

aspectos inseparáveis: o reflexo, ou seja, a projecção sobre um patamar superior 

daquilo que é retirado do anterior, e a reflexão, acto mental de reconstrução e 

reorganização sobre o novo plano do que foi transportado. A distinção que acaba de ser 

enunciada abstracção empírica/abstracção reflexiva é uma distinção relativa, já que a 

primeira não pode ser entendida como uma simples leitura dos factos, pois é função de 

abstracções reflexivas anteriores que delimitam um quadro de assimilação e, como tal, 

uma norma de acomodação; a segunda respeita conteúdos.  
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               Piaget defende ainda que o recurso ao conflito cognitivo, factor de ruptura 

entre indução (a partir das observáveis) e dedução (fundada sobre as operações), não 

se justifica a não ser pela posição fundamental segundo a qual a operatividade do 

sujeito (que é fruto dos patamares da abstracção reflexiva) não advém de actividades 

essencialmente figurativas (que saem da abstracção empírica), mas sim duma 

construção puramente endógena. 

               A dificuldade em delimitar a natureza e função do conflito cognitivo advém do 

facto de, na teoria operatória, o conflito ser o motor da construção de novidades, mas 

novidades essas que devem integrar-se nos conhecimentos previamente elaborados. 

               Bideaud (1985a), citada por Thorel-Carceles, 1989, refere igualmente as 

frequentes confusões, entre compensação - a qual, mercê do seu carácter empírico, 

não pode conduzir à operação - e regulação; e, por outro lado, entre regulação e 

abstracção reflexiva que, em sua opinião, parecem conduzir à dificuldade de dar conta 

da continuidade funcional e das mudanças  que  têm  lugar  ao  nível  das   estruturas   

lógico-matemáticas. "E se se concebe, comodamente, que uma negação conceptual - 

tal que A é definido por  - não A - não pode sair directamente duma constatação 

empírica e necessita de uma forma de abstracção que pode muito bem ser guiada 

pelas "realizações" (Reuchlin, 1973), então o desenvolvimento não pode ser concebido 

fora da interacção entre sujeito e meio, o qual não é somente um pretexto para a 

alimentação dos esquemas, mas também um transmissor de conhecimentos, símbolos, 

formas, etc.". 

 

               Apesar de todas as dificuldades encontradas para delimitar a noção de 

conflito cognitivo, numerosas investigações propõem uma validação do modelo de 

equilibração baseada no conceito de conflito cognitivo. A característica comum a esses 
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estudos experimentais não consiste em pôr em evidência a emergência do conflito 

cognitivo no decurso do desenvolvimento espontâneo, mas de suscitar a partir dele a 

indução, a fim de desencadear um processo de equilibração. O conflito cognitivo é, 

assim, concebido como um método de aceleração do desenvolvimento cognitivo e 

também um método de facilitação da aprendizagem. 

 

 

               Conflito cognitivo como dinamizador do desenvolvimento cognitivo 

               Smedslund, (1961, a,b,c,d,e,f) realiza uma série de trabalhos experimentais 

com o objectivo de identificar os processos implicados no desenvolvimento da 

conservação da substância e do peso. O seu objectivo foi o de testar hipóteses 

concorrentes, oriundas uma da teoria de aprendizagem de inspiração empirista e outra 

da teoria da equilibração - proposta por Piaget em 1957 - enraizada numa perspectiva 

construtivista. Smedslund acaba por rejeitar a teoria empirista em prol da construtivista. 

Em sua opinião, os progressos observados ao nível do desenvolvimento são uma 

consequência do processo de equilibração resultante de um conflito cognitivo entre dois 

tipos de esquemas actuais do sujeito: o esquema de adição-subtracção e o esquema 

de transformação.  

               A introdução do conceito de conflito cognitivo vai contribuir enormemente para 

a precisão do modelo de equilibração. Na teoria operatória, a equilibração das 

estruturas cognitivas, problema central do desenvolvimento, é concebida como um dos 

motores da elaboração dos conhecimentos e do próprio desenvolvimento cognitivo. O 

processo de conhecimento constitui a interface entre a adaptação funcional, regida pela 

interacção dinâmica entre assimilação e acomodação, e a estrutura operatória: é 

considerado como um terceiro parceiro susceptível da dar conta da génese das 
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estruturas a partir do funcionamento do sujeito. A construção das estruturas 

operatórias, cujo topo define um patamar de equilíbrio, ou estado de desenvolvimento, 

é precedido de desequilíbrios intrínsecos, ao nível das relações entre assimilação e 

acomodação. O aparecimento do processo de equilibração que é caracterizado por 

relações que se estabelecem por interacção entre assimilação e acomodação advém 

do emergir dum conflito cognitivo entre esquemas do sujeito e as exigências da tarefa, 

sendo consequência de um desequilíbrio (intrínseco à elaboração das relações entre o 

sujeito e o objecto, na medida em que a elaboração das relações entre o sujeito e o 

objecto se caracteriza pelo primado generalizado das afirmações sobre as negações) 

que necessita de sofrer reequilibrações. O conflito, neste contexto, tem por função a 

interrupção do processo de desenvolvimento, desencadeando regulações que vão levar 

à extensão do seu quadro assimilador. Ora esta extensão, e portanto as regulações 

que é suposto ele engendrar, são-lhe anteriores na medida em que é a actividade do 

esquema que, graças às regulações, aumenta a sua capacidade assimiladora 

permitindo o desaparecimento das perturbações que ele exercia e propiciando assim a 

emergência do conflito. De realçar que este processo de equilibração envolve 

diferenciações (acomodações) e integrações (assimilações) que implicam uma 

interacção entre afirmações e negações na procura do equilíbrio estável do sistema 

cognitivo em que o conflito surge como motor desse mesmo equilíbrio. 

 

               Conflito cognitivo e a dinâmica do ensino-aprendizagem 

               As diferentes tentativas de validação experimental do modelo de equilibração 

das estruturas cognitivas apresentam duas características comuns. A primeira leva à 

utilização sistemática de um modelo de aprendizagem, fundado sobre a indução de um 

conflito cognitivo (consistirá em levar o sujeito a tomar consciência de uma contradição 
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potencial, inerente à ausência de coordenação entre os aspectos positivos e negativos 

da situação com a qual o sujeito se confronta). No nível dos procedimentos o 

investigador terá que conseguir levar a criança a conceber que "não é isso", sem lhe 

dizer o "isso" (Bryant, 1982). Por outras palavras, o procedimento das sessões de 

aprendizagem deve informar a criança da existência de uma contradição, mas caberá à 

criança identificar ela mesma a fonte da contradição, assim como descobrir por ela 

própria os meios para a resolver. A resposta formulada pela criança deve constituir uma 

explicação imediata da contradição que as opõe. A segunda caracteriza-se por uma 

ausência, também sistemática, de análise crítica do modelo em si (Thorel-Carceles, 

1989). 

 

               Dada a influência que a presente investigação recebe do modelo piagetiano, 

propõe-se abordar sucintamente as diversas operacionalizações do conflito cognitivo e 

pôr à discussão o valor dos argumentos experimentais apoiados no mesmo, a partir dos 

trabalhos de Smeslund (1961, a, b, c, d, e, f), de Inhelder, Sinclair e Bovet (1974), 

pioneiros na defesa de tal conceito, bem como dos de outros estudos. 

               Os primeiros fundamentos experimentais 

               Smeslund (1961, a, b, c, d, e, f) é o inventor do conceito de conflito cognitivo. 

Os seus  trabalhos inovadores sobre a aquisição da conservação da substância e do 

peso estão na origem da utilização do modelo fundado sobre a indução de um conflito 

cognitivo, com o objectivo de activar uma reestruturação dos conhecimentos. Os 

trabalhos de Inhelder, Sinclair e Bovet (1974) constituem o primeiro esforço de 

validação experimental dos processos gerais do desenvolvimento das estruturas 

postuladas pela teoria operatória e são retomados em 1975 por Piaget, a título de 

ilustração do modelo de equilibração. 
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               A investigação de Smeslund é orientada pela hipótese de que um conflito 

cognitivo entre esquema de adição-subtracção e esquema de transformação está na 

origem da elaboração da noção de conservação. O paradigma de realização adoptado 

para testar esta hipótese consiste no seguinte: apresentam-se à criança dois objectos 

de plasticina A e B, perfeitamente idênticos (quantidade de substância, forma, cor, etc.). 

Efectua-se uma deformação tal do objecto B (ex: diminuição do diâmetro) que a criança 

da fase pré-operatória conclua por uma diminuição da quantidade de substância. Mas, 

antes de se colocar a questão clássica à criança, (...) acrescenta-se - de forma bem 

evidente - uma pequena quantidade de substância a B (que obviamente se subtraiu ao 

objecto A). As duas acções sucessivas assim realizadas têm por objectivo suscitar um 

conflito cognitivo entre o esquema de transformação -- diminuição de quantidade 

associada à do diâmetro- e o esquema de adição-subtração -- aumento de quantidade  

por acrescentamento de substância. Uma vez que a criança responda à questão da 

conservação, opera-se uma acção inversa, seja  retirando a quantidade anteriormente 

acrescentada, seja restituindo ao objecto B a sua forma inicial. No total, 36 itens 

conflituais são elaborados: variam segundo a forma dos objectos, a ordem das acções 

aplicadas ao objecto B  e o tipo de deformação.  São propostas em 3 sessões de 12 

itens cada. O estudo levado a cabo por Smeslund abrange 13 sujeitos de idades 

compreendidas entre os 5;6 e os 6;6 anos, sendo o pré-teste e o pós-teste compostos 

de uma prova de conservação da substância e do peso e de uma prova de 

transitividade do peso. Os resultados são os seguintes: os sujeitos da amostra não 

respondem correctamente a nenhum item no pré-teste; ao longo do programa, 5 

sujeitos não raciocinam desde os primeiros itens, senão em função das operações de 

adição e de subtracção efectuadas, ignorando as deformações, embora quatro deles 

progridam no pós-teste. Os outros 8 sujeitos privilegiam, durante o decurso, a 
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percepção de uma mudança de peso através de deformações, mas nenhum deles 

progride no pós-teste. Os comportamentos de resolução de problemas mantêm-se 

estáveis ao longo das três sessões. Não se detecta qualquer sinal de conflito, logo os 

progressos observados nos sujeitos, já que são obtidos na ausência de qualquer 

reforço externo, são interpretados pelo investigador em termos de solução do conflito 

entre os dois esquemas incompatíveis de adição--subtracção e de transformação.  

 

               A investigação levada a cabo por Smeslund pode ser discutida a dois níveis: o 

que respeita à natureza das aquisições e o da natureza dos factores responsáveis pelo 

progresso cognitivo. No primeiro caso, o processo original encontrado por Smeslund, 

segundo o qual nenhum reforço externo é dado ao sujeito da experiência, não deixa de 

levantar algumas dúvidas, nomeadamente sobre as duas observações conjuntas de 

Smeslund - uma sobre a adopção quase imediata ao longo das sessões de um 

raciocínio justo suficiente em termos de adição-subtracção pelos sujeitos que 

progrediram no pós-teste; a outra pela ausência de índice de conflito nos sujeitos. Tais 

críticas levam a reconsiderar o poder explicativo do "conflito". Se o processo em si não 

fornece nenhum feed-back, parece contudo orientar o tratamento das informações, 

induzindo a uma estratégia de resolução eficaz, relativa ao que foi ou não foi 

acrescentado/retirado: nesta situação, a criança não tem senão que escolher entre dois 

modos de resolução, um perceptivo, centrado sobre o estado final; o outro, mais 

conceptual, centrado sobre o único aspecto pertinente da transformação de estados 

(adição-subtracção). O factor responsável pelo progresso estaria, não tão dependente 

de um hipotético conflito cognitivo entre esquemas, mas na indução de um tratamento 

empírico das relações. 
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               A obra de Inhelder, Sinclair e Bovet (1974) denominada Apprentissage et 

structures de la connaissance reveste-se de um interesse significativo na medida em 

que contém estudos experimentais considerados por Piaget como uma confirmação 

experimental do modelo de equilibração (1975:45). Os processos de aprendizagem 

estudados são aí definidos como exercícios operatórios, visando essencialmente a 

constituição da forma do conhecimento por um processo de abstracção reflexiva, 

exercícios esses que visam induzir um conflito entre os esquemas implicados na noção, 

a fim de desencadear novas coordenações. Para as autoras, um processo de 

aprendizagem pode favorecer o aparecimento de novos esquemas e conduzir a uma 

mais rápida coordenação dos mesmos, mas não pode inverter os estádios de 

desenvolvimento psicogenético, nem modificar completamente a sua evolução, pois 

estes dependem, em última análise, de mecanismos reguladores e auto-reguladores 

(Morgado, 1988). "Se bem que a psicologia genética tenha tido o grande contributo de 

nos dar a conhecer a sucessão dos estádios, o mesmo já não se pode dizer a propósito 

da transição que se opera de um grande estádio ao seguinte ou sobre a passagem de 

um sub-estádio a outro" (Inhelder, Sinclair & Bovet, 1974:29). Aqui se aflora o problema 

dos desfasamentos horizontais e das filiações oblíquas que, na opinião das autoras, 

poderiam ser explicadas a partir das experiências sobre a aprendizagem. Estas 

poderiam mostrar se é possível acelerar o desenvolvimento, de forma a diminuir os 

intervalos entre os patamares estruturais, e se isso poderia ser feito de maneira 

uniforme em todos os domínios. Entre outros problemas, pretendia-se também 

descobrir se o progresso cognitivo, fruto de uma aprendizagem, se estende de maneira 

uniforme a todos os domínios da aprendizagem, pois que um dos problemas 

fundamentais de todos os estudos de aprendizagem é o da extensão de um 

conhecimento alcançado, num determinado domínio, a outras formas estruturais. 



86 

 

               As autoras começaram por estudar a forma como as crianças do período pré-

operatório, através de um método conflitual por elas defendido, adquiriam a 

conservação das quantidades contínuas. (Estudaram, por exemplo, um grupo de 16 

crianças, cujas idades se situavam entre os 5;4 e os 7;4 anos, onde foram constatados 

progressos, na opinião das autoras, provenientes de uma coordenação operatória 

engendrada por um conflito entre esquemas, um espacial e outro numérico). E, 

enquanto Sinclair se debruça sobre o papel que tem uma aprendizagem verbal na 

conservação das propriedades contínuas, Bovet relata-nos investigações levadas a 

cabo num meio sociocultural e económico diferente do de Genève, com recurso ao 

método de criação de conflitos cognitivos. Os processos de aprendizagem utilizados, 

estando  nalguns  pontos próximos dos métodos experimentais de aprendizagem, 

apoiam-se, contudo, largamente, nos interrogatórios clínicos. As crianças são sempre 

interrogadas em presença de objectos concretos e manipuláveis e as questões 

colocadas adaptam-se a cada situação. Neste contacto com o mundo, a criança 

descobre, por um lado, a resistência deste às suas interferências e acções e, por outro, 

as contradições inerentes ao seu próprio pensamento. São estes conflitos, no seio dos 

próprios esquemas que provocarão, pela sua superação, o progresso do conhecimento 

devido a uma nova diferenciação e coordenação. Segundo as autoras, é no decorrer 

das situações encontradas tanto na vida quotidiana, como na situação de ensino-

aprendizagem, que esquemas diferentes, alguns de maior grau de diferenciação que 

outros, entram em conflito. Duma primeira conciliação resultarão condutas ainda 

inadequadas, mas que mostram um princípio de coordenação entre os esquemas que 

anteriormente não comportavam nenhuma ligação, e por fim, estabelece-se uma 

coordenação estável que conduzirá a uma estruturação nova e mais evoluída, mas a 

partir de esquemas já presentes anteriormente. Na opinião das autoras, torna-se 
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evidente que uma situação experimental, que deseje conduzir a uma aprendizagem, 

terá que ter em vista a acção da criança e a criação de situações conflituais. A selecção 

dos sujeitos para as provas foi, assim, criteriosamente feita. Foram-lhes passados pré-

testes detalhados que abrangiam noções diferentes das que iriam ser ensinadas. Os 

pós-testes eram, em geral, em número de dois, para verificar a estabilidade da 

aprendizagem e procurava-se também testar a sua generalização a outros domínios. O 

objectivo experimental comum às investigações, levadas a cabo pelas autoras, assenta 

no postulado teórico inerente à perspectiva piagetiana: o desenvolvimento, definido pelo 

processo de equilibração das estruturas cognitivas, é único. 

               Inhelder, Sinclair e Bovet serviram-se de um método que pretendia criar um 

conflito cognitivo no interior dos esquemas do sujeito, o que aliás estava de acordo com 

o modelo de equilibração descrito por Piaget. 

               Para vários autores a obra de Inhelder, Sinclair e Bovet, apesar da sua 

enorme importância, ficou muito aquém das respostas que pretendia alcançar. Assim, 

por exemplo, ficou muito aquém da apresentação de uma epistemologia das 

aprendizagens, uma vez que se limitou a pôr em relevo as ideias de Piaget e a 

defender o seu modelo. A posição firme que as autoras adoptam, ao afirmar que o 

método do conflito cognitivo é o único capaz de desencadear uma aquisição, provém, 

provavelmente do esquecimento das experiências que tiveram lugar noutros países 

(Morgado, 1988). Concluir, como as autoras fizeram, que as crianças de nível 

nitidamente pré-operatório não podem atingir, através de uma aprendizagem, o período 

das operações concretas, considera-se, à semelhança de Luísa Morgado, ser uma 

afirmação muito arriscada e que acaba por ser posta em causa, como teve ocasião de 

constatar-se aquando da investigação sobre a noção de proporção (Sousa, 1987).  
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               À semelhança de Inhelder, Sinclair e Bovet, outros autores retomam as 

investigações sobre o conflito cognitivo, como seguidamente se verá. 

 

               Outras operacionalizações do conflito cognitivo 

               O método do conflito cognitivo foi retomado por vários autores com o 

propósito de levar as crianças do nível pré-operatório a alcançar o nível das operações 

concretas. Lefebvre e Pinard pretendem mostrar, com os seus trabalhos experimentais, 

o valor do método do conflito cognitivo na aprendizagem das noções operatórias, não 

se distanciando dos princípios enunciados pela teoria piagetiana. O método revelou-se 

eficaz e produtivo, mesmo com crianças de nível nitidamente pré-operatório, levando-as 

a dar respostas correctas devidamente justificadas. Para os autores, o método proposto 

de criação de um conflito cognitivo, para induzir experimentalmente uma aceleração do 

processo de equilibração, teoricamente na base da aprendizagem, permitiu a aquisição 

de uma noção de conservação em que o carácter operatório se traduz, não só pela 

generalização e estabilidade no progresso observado, mas também pela resistência do 

sujeito à aplicação fácil de regras empíricas e pelo sentimento de necessidade lógica 

que atestam as suas explicações (Lefebvre & Pinard, 1972). 

               Também Orsini-Bouichou (1982) fez alusões ao conflito cognitivo, procurando 

abordar a problemática do desenvolvimento cognitivo de uma maneira original. A 

formulação dos seus conceitos aproxima-se da teoria piagetiana, sobretudo no que diz 

respeito à noção de operador e indução, bem como no método utilizado (Morgado, 

1988). Desenvolve um programa experimental bastante interessante e, nas situações 

criadas, há sempre lugar para o conflito cognitivo que, ao ser ultrapassado, é fonte de 

progresso. "Avec l'apprentissage des "opérateurs fonctionnels" (règles de 

fonctionnement utilisées dans des activités cognitives spontanées et variées), l' equipe 
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d'Orsini-Bouichou (1978) obtient dans les épreuves opératoires des post-tests un 

passage des enfants au stade supérieur" (Longeot, 1985: 210).     

               Os esforços desenvolvidos para dar ao conceito teórico de conflito cognitivo 

uma base experimental desencadeou toda uma série de investigações nessa linha, 

umas voltadas para a pesquisa de uma operacionalização directa - o conflito como 

instrumento de medida - o que permitiria atribuir-lhe um estatuto inferencial; outras, 

ligadas às condições óptimas do desequilíbrio, ligado à sensibilidade, à contradição. É 

curioso constatar que na sua maioria as observações se focalizam na noção de 

conservação, provavelmente pela importância assumida pela noção no modelo 

piagetiano, mas também em refência à experiência original de Smeslund (1961)  que 

conduziu à análise do estatuto inferencial do conflito cognitivo (Thorel-Carceles, 1989). 

               Como sublinha Kuhn (1974), a elaboração dum processo desencadeador de 

aquisições cognitivas, fundado sobre o conflito cognitivo, não basta para garantir que a 

criança sinta a situação com a qual se confronta como efectivamente conflitual. Para 

que o conflito cognitivo seja mais que uma simples inferência, deve ser 

operacionalizado de forma mais directa. Este problema foi considerado, sob o eixo da 

componente motivacional do conflito cognitivo (Mischel 1971), em duas perspectivas. 

Na primeira, trata-se de suscitar uma dissonância cognitiva, tal como foi definida por 

Festinger. Na segunda, trata-se de medir a reacção emocional do sujeito em situação 

conflitual, em relação com os progressos cognitivos no pós-teste. 

 

               A dissonância cognitiva consiste (Murray, Ames & Botvin, 1977) em pedir ao 

sujeito para defender, perante outro (uma criança da sua idade), uma posição contrária 

à sua. Na opinião dos autores, este processo responde às interrogações de Kuhn 

(1974) e define uma experiência de conflito. A eficácia do processo é interpretada, em 
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termos de conflito, pelos autores. O processo engendrado não garante, em si mesmo, a 

emergência de um conflito cognitivo interiorizado: por um lado, não há referência a 

nenhuma observação que seja representativa de tal emergência; por outro, não se 

percebe muito bem se um conflito é fonte de progresso, por que razão não progridem 

os sujeitos intermediários que foram convidados a defender um raciocínio de não 

conservação. De facto, a situação com a qual os sujeitos intermediários são 

confrontados, deveria ser, também, dissonante nas duas condições experimentais 

estudadas, já que os sujeitos intermediários são caracterizados pela emissão de 

raciocínios de conservação para certos itens e de não conservação para outros, no pré-

teste. As duas condições experimentais não podem ser diferenciadas do ponto de vista 

do conflito que engendrariam, mas podem sê-lo em função da informação que 

fornecem ao sujeito. Num lado, que será o único eficaz, propõe-se à criança uma regra 

correcta de conservação, acompanhada de um argumento de identidade. No outro, 

induz-se uma regra incorrecta. A única coisa possível de verificar é o método de 

aprendizagem de uma regra de resposta, correcta num caso, incorrecta no outro. O 

aspecto motivacional da situação decorrerá, antes da inquietação da criança em 

conformarse com o que o adulto parece esperar. 

               O segundo processo visa medir o conflito cognitivo através da reacção 

emocional que não pode deixar de engendrar e é caracterizada por diversas posições, 

conforme os utensílios metodológicos utilizados, se bem que nenhuma das concepções 

permita atribuir ao conceito de conflito cognitivo um estatuto experimental indiscutível, 

pelo que, e na ausência de instrumentos críticos, é a pesquisa de paradigmas críticos 

de aprendizagem (cf. Thorel-Carceles, 1989) que se constitui como o processo mais 

pertinente para conferirmos ou inferirmos do valor heurístico do conflito cognitivo como 

seguidamente se explicita. 
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               Três linhas experimentais complementares podem ser definidas. Uma, 

preocupada com condições óptimas do desequilíbrio (Kuhn, 1972; Snyder & Feldman, 

1977; 1984); outra, interessada em identificar as determinantes da sensibilidade ao 

conflito cognitivo (Lefebvre & Pinard, 1976); uma terceira visando fazer variar a 

intensidade do conflito (Charbonneau & Robert, 1977; Zimmerman & Blom, 1983a; 

Vitaro, 1985). Merece aqui especial atenção o paradigma de Lefebvre & Pinard. Falar-

se-á, ainda, do conflito sócio-cognitivo.  

               O paradigma de Lefebvre e Pinard (1972) assenta na análise das condições 

requeridas para que uma criança, na fase pré-operatória, seja sensível à contradição. 

Para que uma condição conflitual seja sentida pela criança como tal, é necessário 

fazer-lhe tomar consciência da insuficiência da sua própria regra nocional. É, assim, 

que no quadro da conservação dos líquidos, os autores elaboram alguns exercícios 

preparatórios. Os exercícios preparatórios têm de certo modo algo de paradoxal: o 

método de transvasamento visando levar a criança a tomar consciência da insuficiência 

da sua regra, pressupõe uma certa noção de conservação (para pôr em causa a sua 

regra de avaliação das quantidades em função dos níveis de líquido, a criança deve 

conceber que o transvasamento nos copos idênticos não mudou as quantidades; só 

assim a criança se pode aperceber que o seu raciocínio inicial era errado). Os 

exercícios progressivos definirão diversos contextos de aplicação da conservação 

empírica actualizada ou induzida fora dos exercícios preparatórios, inicialmente numa 

situação em que a única variável largura está implicada. São exercícios, na opinião de 

Lefebvre-Pinard, definidos por um conflito entre regras "níveis iguais = quantidades 

iguais versus mais largo = mais quantidade".  
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               Em relação ao conflito sócio-cognitivo, pode-se afirmar que se trata de um 

modelo de análise complementar ao de Piaget (Almeida, 1992). De facto, o novo 

interesse pelo papel das variáveis sociais no desenvolvimento das competências e 

funcionamentos cognitivos constitui matéria pertinente dos últimos quinze anos. Todas 

as revistas sobre o assunto (cf. Lautrey, 1980, 1990; Reuchlin, 1972, 1976) mostram 

que os psicólogos se interessam desde há muito tempo pelo papel das variáveis sociais 

no desenvolvimento cognitivo. Se bem que os primeiros trabalhos remontem já ao 

primeiro quarto deste século, as pesquisas levadas a cabo tinham um carácter 

essencialmente descritivo e não permitiram explicar o modo de acção dos factores 

sociais, como sublinham Reuchlin (1972), Lautrey (1980). Estes referem, por exemplo, 

diferenças nos resultados de um teste psicológico segundo o  nível  social, económico e 

cultural dos indivíduos. Assinale-se, contudo, que apesar da constância encontrada em 

termos de piores desempenhos por parte dos sujeitos dos estratos sócio-culturais mais 

baixos, nada se diz quanto à explicação psicológica de tais diferenças (Almeida, 

1988a).  

               É a partir dos anos 70 que se dá um avanço nos estudos respeitantes a esta 

problemática: os trabalhos que deram origem ao nascimento da psicologia social 

genética e à teoria do conflito sócio-cognitivo datam dessa década (Doise, Mugny & 

Perret-Clermont, 1975; Perret-Clermont, 1976; Mugny, Doise & Perret-Clermont, 1976). 

Encontram-se, em outras obras, exposições detalhadas do quadro teórico e dos 

trabalhos que o mesmo originou (Perret-Clermont, 1979; Doise & Mugny, 1981; Mugny, 

1985). 

               O quadro teórico defendido pelos autores assenta numa tese que adopta os 

pontos de vista descritivo e estruturalista da teoria piagetiana, afastando-se desta 

somente quanto ao papel desempenhado pelas variáveis sociais nos mecanismos 
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responsáveis pelo desenvolvimento. O modelo explicativo é também um modelo 

construtivista e interaccionista atribuindo um papel de relevo ao conflito. O conflito 

responsável pelo progresso na teoria piagetiana é, segundo os autores, um conflito 

psicológico resultante das confrontações e contradições entre as acções ou 

antecipações do sujeito e as observáveis ou os resultados da sua acção (Inhelder, 

Sinclair & Bovet, 1974). Os autores da tese do conflito sócio-cognitivo defendem que 

estes conflitos, de natureza exclusivamente intra-individual, não são suficientes. Em 

certos momentos chave do desenvolvimento tem que se procurar a génese das 

estruturas cognitivas na actividade estruturante do sujeito sobre o real, a qual ocorre 

por coordenações e confrontações  interindividuais (Perret-Clermont; 1976; 1979; Doise 

& Mugny, 1981). 

               O modelo desenvolvimental proposto é um modelo em espiral com sucessão 

alternada de fases em que a interacção social é necessária à construção de novos 

esquemas cognitivos e de fases, em que, graças às novas competências adquiridas, a 

actividade autónoma do sujeito permite por sua vez novas construcções (Doise & 

Mugny, 1981). A tese do conflito sócio-cognitivo é um projecto de reabilitação da 

dimensão social do desenvolvimento a que não foi dada suficiente relevância por Piaget 

(Almeida, 1992). Nesta perspectiva, integra o construtivismo e o interacionismo da 

teoria piagetiana numa concepção sócio-construtivista e sócio-interaccionista mais 

ampla do desenvolvimento. 

               A origem da contradição que engendra o processo de equilibração é de ordem 

eminentemente social: é a confrontação entre o próprio ponto de vista da criança com o 

da outra criança que possibilita o desaparecimento gradual do egocentrismo inicial do 

pensamento pré-operatório. Nesta linha, a interacção social ao pôr em presença pontos 

de vista opostos é estruturante (Carugati & Mugny, 1985:61) na medida em que o 
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conflito social entre os pares é interiorizado no plano cognitivo e tem como 

consequência uma coordenação dos pontos de vista. A interacção social define, assim, 

um primeiro paradigma de indução de um conflito sócio-cognitivo. O segundo 

paradigma assenta no fenómeno de "marquage" social, da responsabilidade de Doise, 

Dionnet e Mugny (1978). Caracteriza-se por um conflito sócio-cognitivo originário da 

confrontação intra-individual, e não necessariamente interpessoal, de representações 

normativas e de representações cognitivas. Nesta perspectiva, a criança não é somente 

observador, mas protagonista de uma interacção conflitual, o que (na linha do 

pensamento de Smeslund) dá um papel de relevo ao conflito sócio-cognitivo.  

               Inicialmente proposta para explicar a acção das interações sociais entre pares 

(Mugny, Doise & Perret-Clermont, 1975; Mugny & Doise, 1978; Perret-Clermont, 1976), 

a noção de conflito sócio-cognitivo foi depois retomada por Doise e Mugny para dar 

conta de certas significações sociais ("estigma social") nas situações individuais de 

trabalho.  

               Os resultados a que os autores chegam levam a concluir, que o conflito sócio-

cognitivo é o único factor responsável pelos progressos observados: "Il n'est pas 

improbable que des désaccords aient pu exister sans qu' ils se soient manifestés 

verbalement" (Doise & Mugny, 1981:109).  

               Na continuação das suas investigações os autores analisaram como se 

processa a aprendizagem da coordenação das perspectivas. O egocentrismo da 

criança pré-operatória (Beaudichon & Bideaud, 1979) - definido por uma dupla 

indiferenciação entre a actividade própria e as transformações do objecto, por um lado, 

e, por outro,  entre a própria perspectiva e a do outro, foi estudada por Piaget e Inhelder 

(1948) no quadro da representação do espaço projectivo. Na opinião dos autores, a 

passagem do egocentrismo inicial à coordenação dos pontos de vista procederia de 
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mudanças interpessoais, em que a relatividade do ponto de vista pessoal do sujeito só 

ganharia forma em relação ao ponto de vista do outro sujeito. A prova utilizada, 

inspirada na prova das três montanhas de Piaget e Inhelder (1948), consiste em 

reproduzir uma aldeia modelo na qual se faz variar a orientação. Dos resultados das 

investigações, os autores inferem que o conflito sócio-cognitivo é uma condição 

necessária mas não suficiente para que haja progresso. O conflito cognitivo só será 

factor de progresso desde que dê lugar a regulações de ordem cognitiva em resposta a 

um desequilíbrio de natureza social. Mas este factor de progresso não é um factor de 

progresso redutível a um problema cognitivo de ordem individual. É por ser um factor 

eminentemente social que as crianças são conduzidas a coordenar os seus pontos de 

vista num novo sistema que permite um acordo entre eles. A busca da superação do 

desequilíbrio cognitivo intra-individual provoca então o progresso e a superação do 

desequilíbrio cognitivo intraindividual. Doise e Mugny (1981) retomam desta forma a 

tese central de Vygotsky (1934), segundo a qual o desenvolvimento de todas as 

funções superiores se faz por transformação de um processo interpessoal em um 

processo intrapessoal: "Les enfants qui ont participé à certaines coordinations sociales 

deviennent ensuite capables d' effectuer tout seuls ces coordinations" (Mugny & Doise, 

1983:94). "Les progrès individuels procèdent par intériorisation des nouvelles 

coordinations interindividuelles auxquelles la résolution du conflit socio-cognitif oblige" 

(Doise & Mugny, 1981).  

 

               Dois estudos presidiram à instauração de uma relação de implicação entre 

progresso e conflito sócio-cognitivo. O primeiro assenta sobre a reavaliação dos 

processos responsáveis pelos progressos observados no quadro dos estudos sobre a 

modelização. O segundo funda-se na eficácia diferencial de paradigmas concorrentes 
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por relação à hipótese do conflito sócio-cognitivo. Russell (1982) defende que não é a 

eficácia da interacção que deve ser posta em causa, mas sim os factores explicativos 

responsáveis pela sua influência no desenvolvimento cognitivo e, principalmente, o 

recurso ao conflito.  

               A utilização da interacção social conflitual como paradigma de aprendizagem 

pode contribuir para uma melhor compreensão dos processos cognitivos do 

desenvolvimento da criança, desde que inclua um método de observação sistematizada 

dos comportamentos de resolução de problemas, que pode ser induzido a partir dos 

índices válidos quanto à natureza dos processos em curso. O conflito cognitivo, 

concebido como um mecanismo necessário ao desenvolvimento, assenta na 

confrontação intra-individual de representações sociais normativas e representações 

cognitivas. 

 

 

               Do conflito cognitivo para o desenvolvimento 

               Os esforços desenvolvidos no sentido de propor uma validação experimental 

do modelo de equilibração com recurso ao conflito cognitivo, testemunham os 

contributos e limites deste conceito no estudo do desenvolvimento.  

               De uma forma generalizada, o conceito de conflito cognitivo contribuiu para 

constituir o paradigma de aprendizagem no âmbito do método. O recurso a este método 

de aprendizagem, na perspectiva estruturalista, foi orientado na linha da activação do 

desenvolvimento das estruturas cognitivas a fim de reunir as condições de observação 

dos processos de desenvolvimento. 

 

               Contributo de Siegler 
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               Siegler (1981) ensaia uma síntese entre a perspectiva estruturalista e a 

perspectiva de tratamento da informação, em que o conflito cognitivo tem toda a 

acuidade.  

               A teoria do tratamento da informação visa a explicitação dos mecanismos 

implícitos na perfomance de um sujeito em situação de resolução de problemas. Uma 

situação - é definida pela interacção entre o sujeito, concebido como um sistema de 

tratamento da informação, e a tarefa com a qual ele se encontra confrontado. A 

validação das hipóteses relativas aos processos cognitivos necessitam de uma 

expressão operacional dessas hipóteses que permita uma formalização precisa e 

refutável do comportamento. Na opinião de Boden (1982), o modelo de equilibração das 

estruturas cognitivas descrito por Piaget não responde a esta exigência. Se o modelo 

tem o mérito de identificar o problema e de fornecer novidades harmoniosas, não 

explicita, contudo, qualquer explicação. Assim não explica nenhuma regra generativa 

que conduza à compreensão de como uma perturbação é reconhecida como tal, como 

é que aparece classificada como anomalia ou como contra exemplo e como é usada 

para guiar o desenvolvimento do sistema. Por seu lado, a teoria do tratamento da 

informação define uma caminhada analítica susceptível de dissimular a insuficiência da 

linguagem descritiva da teoria operatória. Numa perspectiva de pesquisa, o conflito 

cognitivo traduzir-se-ia por uma incapacidade em tratar as informações pertinentes. 

Neste caso, tal conceito, definido por defeito, desapareceria para dar lugar ao estudo 

dos processos de tratamento efectivamente corporizados ao longo da resolução 

(Thorel-Carceles, 1989). 

               Não é contudo o que acontece com o modelo de Siegler. O autor concebe o 

desenvolvimento cognitivo como algo em íntima conexão com a realidade psicológica 

que organiza o pensamento da criança e guia o seu comportamento - a aquisição de 
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regras. Para Siegler (1983a), a regra da resolução constitui a unidade de análise de 

base da actividade cognitiva. Desenvolve assim o autor uma nova estratégia de 

pesquisa no estudo do desenvolvimento cognitivo: "rule - assessment approach" 

(Siegler, 1981). O desenvolvimento cognitivo seria, em sua opinião, caracterizado pela 

aquisição de regras cada vez mais elaboradas na resolução de problemas. Estas 

regras, que terão por finalidade organizar o pensamento da criança e orientar o seu 

comportamento cognitivo, poderão ainda ser reveladas através de uma análise 

sistemática dos padrões de resolução definidos conjuntamente pela natureza dos 

sucessos e dos erros realizados pela criança. 

               A estratégia de pesquisa de Siegler consistiu, numa primeira etapa, em 

elaborar um modelo de regras hierarquizadas a partir dos dados empíricos disponíveis, 

obtidos no essencial na perspectiva piagetiana e definidos em função da integração das 

duas dimensões - peso e distância - implicadas na situação. Numa segunda etapa, 

Siegler propôs-se construir uma série de problemas susceptíveis de discriminar os 

diferentes padrões de comportamento esperados em função da regra de resolução 

utilizada. 

               A primeira formalização dos comportamentos em termos de regras de 

resolução propostos por Siegler foi realizada para a prova da balança (1976), estudada 

por Inhelder e Piaget (1955). Esta prova consiste em antecipar de que lado penderá a 

balança, em função do número de pesos (idênticos entre si) colocados em cima de 

cada um dos seus pratos e da distância dos mesmos em relação ao eixo de rotação. Do 

ponto de vista formal, o dispositivo utilizado faz apelo ao conceito físico de momento de 

uma força, definido pelo produto da massa pela distância: o equilíbrio é assegurado 

desde que massas e distâncias variem em proporção inversa, isto é, desde que se 

verifique a seguinte relação P/D = P'/D'. As quatro regras distinguidas são 
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representadas cada uma por uma árvore de decisão, cujo número de braços aumenta 

da regra I à regra III, descrevendo um tratamento sequencial das informações. Na regra 

I, só a variável peso é levada em consideração: a criança que segue esta regra prediz 

que a balança penderá do lado onde se fizer sentir o peso mais importante; no caso de 

igualdade dos pesos, a criança prediz o equilíbrio. Na regra II, é a variável distância que 

é levada em linha de conta, mas somente se se verificar que os pesos são idênticos 

nos dois lados: em tal situação, a criança que segue esta regra prediz que a balança 

penderá do lado onde a distância for maior; no caso de igualdade das distâncias, a 

criança prediz o equilíbrio. Há ausência de integração das duas dimensões em jogo, 

quer na regra I, quer na regra II. Na regra III, a distância é tratada mesmo em caso de 

desigualdade de pesos: a criança dá conta das duas dimensões. No entanto, quando 

variam em sentido inverso uma da outra (peso mais importante dum lado e distância 

maior de outro), o antagonismo dos factores de variação suscita um conflito: a criança 

que não tem regra para resolver este conflito (1976:485) emite um juízo confuso 

baseado numa intuição sobre o acaso. Na regra IV, o decurso de resolução é o mesmo, 

à excepção de a criança dispor, agora, de um meio de tratar as situações nas quais as 

dimensões variam em sentido inverso: a criança aplica a regra de três simples e 

compara as proporções assim calculadas. Esta regra é eficaz qualquer que sejam as 

configurações apresentadas. De realçar que Siegler (1976), fundamenta as suas 

análises sobre as relações entre os desempenhos espontâneos da criança - os que são 

obtidos após a aprendizagem, a sua transferibilidade e as idades respectivas do sujeito. 

               A cada uma das quatro regras de resolução defendidas por Siegler (regra I, 

regra II, regra III e regra IV) pode ser associado um padrão teórico de respostas, no 

quadro de uma situação experimental padrão. A situação problema é definida por uma 

série de itens, para os quais é requerida uma escolha de três respostas possíveis. 
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Siegler procedeu a uma análise qualitativa das respostas dadas pelo sujeito - correctas 

e incorrectas - em função dos tipos de item abrangidos por cada regra. Enquanto as 

regras I, II e IV permitem predições objectivas e os critérios são critérios qualitativos, a 

regra III (que constitui de per si uma operacionalização do conflito cognitivo) é um 

critério estritamente quantitativo. Para Siegler o método de avaliação tem a vantagem 

de o dispensar de uma análise exaustiva de explicações, visto não ser solicitado aos 

sujeitos qualquer justificação da sua escolha, mas tão somente dizer, no fim da 

passagem dos 24 items, como resolveram os seus problemas e como chegaram à 

resposta correcta. 

               Em termos de análise crítica tem sentido referir que a regra é uma ideia 

pertinente. O conceito de regra subentende implicitamente a ideia de um modo de 

resolução de tarefa coerente e sistemática, a ideia de uma lógica funcional de 

resolução. Mas, se para Siegler (1981) a regra é concebida como um organizador do 

pensamento que orienta o comportamento do sujeito, contudo, não responde pela 

diversidade na realização cognitiva dos indivíduos.  

               Esta posição de Siegler é contestada por Strauss e Levin (1981): a regra é, 

em sua opinião, o produto da interacção entre as variáveis inerentes à tarefa e o 

sistema cognitivo do sujeito, que inclui conhecimentos, princípios de organização destes 

conhecimentos e processos de tratamento da informação. Levando em linha de conta, e 

fazendo fé nos estudos feitos pelo grupo de investigadores ligado a Jacqueline Bideaud 

(Thorel-Carceles, entre outros), dir-se-á que um exame rigoroso das modalidades de 

resolução de problemas (ao nível da quantificação das probabilidades) evidencia uma 

variedade de estratégias, por vezes pontuais, e fornece indicadores daquilo a que 

Bideaud chama "bricolage" da criança. Só uma análise desta "bricolage", na opinião da 



101 

 

autora, pode levar a uma ideia da organização cognitiva do sujeito, a qual não pode ser 

reduzida a uma simples regra. 

 

 

               Conclusão 

               Apesar da consciência das dificuldades encontradas para delimitar a noção de 

conflito cognitivo, à semelhança de outras investigações, acredita-se na validação do 

modelo de equilibração baseado no conceito de conflito cognitivo. Como se referiu, o 

conflito cognitivo emerge da tomada de consciência de uma contradição entre o 

esquema assimilador das variações positivas e o esquema assimilador das variações 

negativas da mesma acção.  

               Assim para Piaget (como para Siegler) o conflito origina-se da elaboração da 

noção de compensação lógica na relação das dimensões. É, na opinião de Piaget, 

responsável pelos progressos cognitivos ocorridos no sujeito. A característica comum 

aos vários estudos experimentais não consiste em pôr em evidência a emergência do 

conflito cognitivo no decurso do desenvolvimento espontâneo, mas em suscitar a partir 

dele a construção do conhecimento, desencadeando uma interacção entre os 

esquemas de acção e o sistema cognitivo na sua totalidade, possibilitando, assim, uma 

equilibração. 

 

               À luz das posições mais recentes o conflito cognitivo é, assim, transposto para 

as situações formais de aprendizagem e aparece tomado como um método de ensino-

aprendizagem no qual o aluno se integra com todas as suas capacidades e 

potencialidades individuais. Pelas características que lhe são inerentes, o conflito 

cognitivo desempenha junto do aluno o papel de organizador e facilitador do seu 
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desenvolvimento e aprendizagem. Desenvolvimento cognitivo e aprendizagem 

apresentam-se, assim, numa mútua interdependência, conforme se explicita no próximo 

capítulo.  

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

 

DESENVOLVIMENTO COGNITIVO E APRENDIZAGEM ESCOLAR:  

A MÚTUA INTERDEPENDÊNCIA 

 

 

               "Aprender a pensar, pensar para aprender" foi o slogan da conferência 

internacional sobre Educação que teve lugar em Paris, em Julho de 1989. Esse mesmo 

slogan está presente no tema que agora se apresenta, visando a compreensão das 

condicionantes do processo de desenvolvimento, ensino e aprendizagem numa etapa 

da vida do ser humano como é a segunda infância, bem como a reflexão sobre o que 

aqui se considera constituir o melhor processo para optimizar (Sousa, Telmo & Conboy, 

1988) a aprendizagem de conteúdos veiculados pela escola do 1º Ciclo do Ensino 

Básico. Aquando do mestrado de "Activação do Desenvolvimento Psicológico", eram 

para a investigadora bem claros os seguintes princípios: (i) só é possível falar de 

sucesso educativo e, por conseguinte, de desenvolvimento pessoal e social, isto é, de 

desenvolvimento humano, se se adquirir e construir conhecimento; (ii) uma das tarefas 

prioritárias da Escola deverá ser a de prevenir as dificuldades de desenvolvimento e 
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aprendizagem, conducentes, na maior parte das vezes, ao insucesso escolar. Tomando 

como ponto assente que o conhecimento está na base de uma grande parte da 

actividade humana, uma certa comprensão da sua natureza, da sua estrutura e do seu 

funcionamento pode facilitar consideravelmente essa mesma actividade (Tavares, 

1992). 

               Algumas ideias-chave subjacentes aos modelos de Psicologia do 

Desenvolvimento e de Psicologia Cognitiva enformam a presente concepção de 

aprendizagem. Apesar de lhe servir de suporte o modelo de aprendizagem preconizado 

pelos desenvolvimentalistas, com ênfase especial para o modelo piagetiano, não ignora 

os progressos sofridos nos últimos anos pela psicologia cognitiva: o conhecimento ao 

nível da percepção, da representação, da memória, do juízo e do raciocínio, não é 

entendido, actualmente, no âmbito desta linha, (apenas na base mecânica de estímulos 

mais ou menos complexos), nem tão somente a partir das complexas influências 

organísmicas (Tavares, 1992). "O conhecimento só é possível na interacção do sujeito 

com o mundo dos outros sujeitos e dos objectos, bem como das suas múltiplas 

relações" (Idem, ibidem:22).  

               As grandes linhas teóricas em que este estudo assenta são, assim, fruto da 

convergência da influência desenvolvimentalista (Piaget, Bruner, VygotsKy e outros) e 

de alguns dos aspectos preconizados pelos cognitivistas (Ausubel, Novak, e outros). 

               Certos objectivos psicopedagógicos subjacentes à dinâmica da aprendizagem 

merecem ser destacados pela sua acuidade: fornecer informações, indicar factos, abrir 

pistas que facilitem a compreensão, a organização e a retenção dos conhecimentos; 

motivar o aluno para a aprendizagem, relacionando-a com as suas necessidades 

pessoais e os objectivos da própria aprendizagem; reconhecer que a estrutura cognitiva 

do educando depende da sua visão do mundo e das suas experiências anteriores; 
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adequar o ensino ao nível de desenvolvimento dos alunos e ajudá-los a relacionar e 

actualizar novos conhecimentos e habilidades com conhecimentos e habilidades 

previamente adquiridos; contribuir para ajudar o aluno a compreender a estrutura da 

tarefa a realizar e a estruturar a sua própria aprendizagem, visionando os elementos 

por que é composta e relacionando as partes com o todo. Neste contexto, o presente 

estudo engloba as pedagogias da motivação, da descoberta, do diálogo, da emergência 

do conflito cognitivo e da activação e enquadra-se, genericamente, no "Modelo de 

Activação de Desenvolvimento Psicológico da Criança" (cf. "Introdução").  

               Uma das vias para activar e optimizar a actividade do sujeito é, por um lado, 

conhecer melhor o mundo das pessoas, das coisas e das suas múltiplas relações e 

contextos e, por outro lado, conhecer melhor os mecanismos do próprio conhecimento. 

Aliás, estas são as vias de suporte do Modelo de Activação que se preconiza neste 

estudo.  

               Como se teve ocasião de referir, o desenvolvimento das estruturas 

operatórias concretas e formais implica a equilibração, a maturação e a aprendizagem. 

Considera-se que será da manipulação frequente de materiais e objectos que as 

crianças poderão obter uma compreensão dos conceitos e das relações, compreensão 

essa que lhes será vedada se o professor do Ensino Básico privilegiar uma via de 

acesso verbal na organização das aprendizagens.  

               A adaptação principia com os reflexos fortuitos, difusos e maciços do estado 

do recém-nascido e progride, por fases, até ao raciocínio lógico e formal do adulto. As 

transacções de uma para outra fase são graduais e resultam tanto da contínua 

actividade criadora da criança, como da acção recíproca entre ela e o seu meio 

ambiente.  
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               Nesta ordem de ideias se compreende que actualmente se preconize que a 

aprendizagem do sujeito se efectue através de mecanismos de diferenciação, 

generalização e reestruturação, de forma a adquirir conhecimento. Desta forma, o 

sujeito em situação de aprendizagem tem uma atitude activa, organizando o seu próprio 

mundo e evoluindo a partir da experiência adquirida. Daí que as grandes linhas 

metodológicas apontadas, quer por desenvolvimentalistas, quer por cognitivistas, visem 

desenvolver processos de ensino-aprendizagem que, do ponto de vista cognitivo e 

metacognitivo, sejam mais eficazes e consistentes.  

               As páginas seguintes abordam algumas das ideias-chave dos modelos de 

psicologia do desenvolvimento e de psicologia cognitiva sobre os "interfaces" entre o 

desenvolvimento cognitivo e a aprendizagem, explicitando contributos significativos por 

parte dos diversos autores, tomados individualmente. 

 

 

               Contributo de Piaget 

               Na opinião de Piaget, é de toda a conveniência organizar a aprendizagem, 

sobretudo ao nível infantil, com recurso ao método da descoberta, pois, mesmo na fase 

mais remota do desenvovimento cognitivo, a orientação de reacções e a curiosidade 

desempenham um papel fundamental (Piaget, 1970). O período pré-operatório e o das 

operações concretas são conducentes a uma organização das aprendizagens, 

sobretudo ao nível pré-escolar e ao da primeira fase da escolaridade básica, de forma a 

levar a criança à manipulação frequente de objectos e materiais e a contactar com 

fenómenos físicos, concorrendo, desse modo, para uma interiorização progressiva das 

aprendizagens. De realçar que a aplicação da utilização do método da descoberta vai, 

por sua vez, resultar na criação do método de aprendizagem pelo conflito cognitivo. O 
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método da descoberta e o método do conflito cognitivo, sendo processos indutivos 

complementares que exigem, predominantemente, a actividade da criança, traduzir-se-

ão numa atitude de menor dependência em relação ao adulto e constituirão uma base 

de apoio estável às aprendizagens futuras.  

               "A aprendizagem provém da transformação dos esquemas cuja tendência 

inicial é de assimilar os observáveis, mas que se vêem obrigados a acomodar-se-lhes 

sempre que estes lhes opõem resistências. É interessante notar que Piaget introduz o 

factor da motivação na própria dialéctica da assimilação e da acomodação, uma vez 

que aquela está presente na generalização da fase assimiladora, pois só são 

assimiláveis a um esquema os objectos capazes de satisfazer o desejo implicado nesse 

esquema. Na mesma linha, o autor faz uma distinção entre reforço externo, ligado à 

sanção dos factos (confirmação ou infirmação de uma hipótese ou de uma acção), e o 

reforço interno, ligado ao prazer funcional resultante da actividade do sujeito" (Morgado, 

1988:46). A experiência, ainda que necessária, não é suficiente para explicar a 

formação das estruturas, e todo um processo de integração e reformulação dos dados 

observáveis tem aí lugar. Assim, as operações não se formam por leitura perceptiva da 

experiência, mas são construídas por um mecanismo de abstracção reflexiva (Morgado, 

1988).  

               Piaget distingue entre experiência física (fenómenos, acontecimentos ou 

coisas que agem sobre os indivíduos) e experiência lógico-matemática (acção do 

indivíduo sobre as coisas, fenómenos ou acontecimentos), chamando a atenção para o 

facto desta última ser caracterizada por uma necessidade lógica que não existe na 

experiência física. Assim, enquanto nas experiências físicas a ordem aparece imposta 

ao sujeito pelo experimentador, nas experiências lógico-matemáticas a ordem é 

proveniente da própria acção. Para explicar a evolução da aprendizagem lógico-
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matemática, Piaget faz apelo a dois conceitos: (i) o conceito de integração (que respeita 

essencialmente a conteúdos lógico-matemáticos que estão em consonância com a 

idade do sujeito e as suas vivências), e (ii) o conceito de substituição (que se refere a 

conteúdos de ordem física). Em sua opinião, os conteúdos lógico-matemáticos servem 

de suporte aos conteúdos físicos e contribuem para tornar a aprendizagem consistente, 

assumindo, nessa relação, quer a actividade desenvolvida pelo sujeito, quer os 

processos conflituais, um papel preponderante. Pareceu ficar comprovado que as 

experiências em que se fazia apelo às actividades do sujeito e a processos conflituais 

davam melhores resultados do que as que se limitavam a uma constatação empírica 

fornecida pela situação ou pelo experimentador (Idem, ibidem, 1988). Descobriu-se, 

através de investigações levadas a cabo, quer em Genebra, quer noutros pontos do 

mundo, que o sucesso da aprendizagem dependia, em grande parte, do nível inicial de 

desenvolvimento das crianças (idem, ibidem, 1988). "O modo de aprendizagem 

depende do nível dos sujeitos considerados e dos instrumentos de coordenação das 

acções correspondentes a esse nível" (Piaget, 1959:161).  

                

               Em síntese, os objectivos prioritários da educação, em termos piagetianos, 

consistem em (i) facilitar à criança a aquisição de conhecimentos, representações e 

significados que lhe possibilitem uma representação multiforme da experiência; (ii) 

enquadrá-la num ambiente escolar rico em materiais e objectos, que lhe possibilite 

diferentes formas de comunicar representações e a incentive à sua relacionação; (iii) 

consciencializar a pertinência de juízos estéticos no desenvolvimento cognitivo da 

criança, no entender de Piaget e explicitado por Elkind (1982), uma das componentes 

fundamentais do processo de desenvolvimento, ensino e aprendizagem. Entende-se 

esta componente em íntima consonância com o modelo de activação proposto, pois, 
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quando os alunos se esforçam por expressar as suas experiências em modos 

esteticamente agradáveis, isso significa o seu esforço em atingir um nível de equilíbrio 

cognitivo superior (preocupação com a construção de significados - objectivo cognitivo 

e estético), dado que o que é cognitivamente verdadeiro é também esteticamente 

agradável. 

 

               Contributo de Noelting 

               Retomando o modelo desenvolvimentalista piagetiano, Noelting (1982) 

defende que, subjacente ao processo de desenvolvimento e ensino-aprendizagem, está 

um modelo funcional multidimensional, que se apresenta composto por três etapas: (i) a 

da adaptação; (ii) a da articulação entre assimilação e estruturação e (iii) a da 

equilibração. Quanto à adaptação, Noelting refere que o esquema de acção de um 

dado organismo é sempre algo geral que acaba por se particularizar num actual 

concreto que é o acto singular. Inversamente, a abstracção é a passagem do acto 

singular à noção geral. O organismo funciona sempre a dois níveis, o geral no plano do 

sujeito, o particular no do objecto aprendido. A dualidade abstracto-concreta encontra a 

sua origem na distinção entre a operatividade do organismo e a substancialidade do 

abstracto. Esta dualidade assenta, em termos de seres vivos, na diferenciação entre um 

sistema nervoso central, suporte do geral, e um sistema periférico, suporte do 

particular. A diferenciação surge como fonte de liberdade e escolha e permite ao 

organismo a adaptação, a todo o momento, a circunstâncias particulares, precisas e 

exigentes, no interior de uma margem de variabilidade determinada (Noelting, 

1982:504).  

               Na sua opinião, "ao longo da interacção, o organismo insere-se no meio, pois 

não é possível sobreviver sem uma relação contínua com o meio, o que tem como 
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consequência a passagem da entidade que é o organismo à relação com o meio" 

(Noelting, 1982:504). Ao princípio, a entidade não é isolada mas inserida numa relação 

simbiótica com o meio. A relação não é diferenciada, mas composta de termos que 

formam uma díade, unida por um ritmo comum.  

               Pode dar-se o mesmo exemplo para o desenvolvimento cognitivo, o ensino e 

a aprendizagem: a estruturação que se vai efectuando frente ao ensino e à 

aprendizagem não se realiza num só sentido mas é recíproca. Noelting enuncia da 

seguinte forma o processo de estruturação: "das entidades indiferenciadas, quer 

isoladas, quer em relação simbiótica, há estruturação de interacção em dois sistemas" 

(Idem, ibidem:505). A estruturação sujeito-objecto é diferenciadora e integrativa, pois 

como se teve ocasião de constatar (Sousa, 1987) nas condutas iniciais de globalismo, a 

criança apreende a totalidade do conteúdo mas confusamente, enquanto nas condutas 

de centração, a criança não apreende senão uma parte, embora a apreenda de forma 

precisa. A equilibração consistirá em ajustar globalismo e fragmentação numa 

totalidade hierarquizada. No caso dos organismos vivos, a mobilidade está do lado do 

organismo individual (no plano educativo: o aluno e o seu desenvolvimento cognitivo), a 

estabilidade encontra-se no meio social (no caso, o processo de ensino-aprendizagem), 

sendo o organismo fonte de transformação e de operatividade. O reencontro entre 

mobilidade e estabilidade permite a construção dum ciclo que se perpetua (deste ponto 

de vista o acto do conhecimento que implica a existência de sujeitos capazes de 

conhecimento, e objectos, coisas, acontecimentos para serem conhecidos" (Idem, 

ibidem, 1987). O processo de estruturação entidade-relação faz surgir a equilibração 

baseada na reversibilidade das transformações. Inserção, estruturação e equilibração 

são fundamentais e podem servir de suporte à consecução das aprendizagens, 

nomeadamente ao nível da aquisição de aprendizagens básicas (Noelting, 1982).  
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               Por outro lado, o aprender, o ensinar e o desenvolver-se implicam 

necessariamente actividades, tarefas, problemas a resolver. Assim, o processo de 

desenvolvimento e ensino-aprendizagem deve apresentar-se cada vez mais como um 

processo de realização de tarefas e, como tal, como um processo problematizante ou 

de resolução de problemas, em que o desenvolvimento psicológico (integral) do aluno 

pode ser activado, se determinadas condições existirem para o efeito (Tavares, 1992). 

Vygotsky dá prova e complementariza algumas ideias-chave para a concretização de 

uma aprendizagem eficaz no Ensino Básico, como seguidamente se explicita. 

 

 

               Contributo de Vygotsky 

               Para Vygotsky a aprendizagem é um factor fundamental do desenvolvimento 

das funções reflexas mais elementares aos processos superiores. Neste sentido, a 

aprendizagem surge como uma condição prévia a todo o processo de desenvolvimento, 

não sendo este reduzido à acumulação gradual de mudanças independentes. O 

desenvolvimento da criança é concebido pelo autor como um processo dialéctico 

complexo que se caracteriza pela periodicidade e irregularidade do desenvolvimento 

das diversas funções, pela metamorfose de uma forma numa outra, pela interrelação de 

factores externos e internos e pelos processos adaptativos realizados pela criança para 

a resolução de problemas (Vygotsky, 1930). Em sua opinião, aprendizagem e 

desenvolvimento seguem a mesma caminhada, pois a aprendizagem pode converter-se 

em desenvolvimento e vice-versa. O desenvolvimento das funções superiores exige a 

apropriação e interiorização dos instrumentos e sinais num contexto de relação e 

interacção, isto é, num contexto de desenvolvimento e de aprendizagem. Em seu 

entender, a aprendizagem humana pressupõe uma natureza social específica e um 
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processo por meio do qual as crianças ascendem à vida intelectual que as rodeia 

(Idem, ibidem, 1930). Tal é viável em virtude da criança viver em grupo no interior de 

estruturas sociais onde pode aprender com os outros através da relação que com eles 

estabelece. Mas é de realçar que a aprendizagem só se produz quando os 

instrumentos, os sinais e os símbolos são interiorizados pela criança em função, 

precisamente, do seu grau de desenvolvimento anterior. É assim que o conceito de 

zona de "desenvolvimento potencial" (que Vygotsky identifica, como se teve ocasião de 

referir, como o conjunto das actividades que a criança é capaz de realizar com a ajuda, 

a colaboração ou as indicações de um ou mais indivíduos) permite uma definição 

prospectiva do desenvolvimento, se distingue do conceito de zona de "desenvolvimento 

actual" (que corresponde aos ciclos evolutivos realizados e que se define 

operacionalmente pelo conjunto das actividades que a criança é capaz de realizar 

sozinha, sem a ajuda de terceiros) e possibilita uma caracterização retrospectiva do 

desenvolvimento. Em sua opinião, a noção de uma zona de "desenvolvimento 

potencial" ajuda a apresentar uma nova fórmula - a boa aprendizagem é aquela que 

favorece o desenvolvimento.  

               A limitação dos objectivos educativos ao domínio correspondente ao seu 

desenvolvimento actual origina uma educação conservadora e pouco capaz de 

favorecer um desenvolvimento global e harmonioso da criança. Para o autor, a 

aprendizagem orientada para os níveis evolutivos previamente atingidos pela criança 

revela-se ineficaz do ponto de vista do seu desenvolvimento global, não 

desencadeando um novo estádio do processo evolutivo. Por noção de 

"desenvolvimento potencial" entende Vygotsky (& al., 1977) o hiato entre o que a 

criança é capaz de realizar individualmente e aquilo que é possível realizar em situação 

de interacção e de relação.  



112 

 

               A tese sustentada por Vygotsky prende-se com o nível de conexão existente 

entre aprendizagem e desenvolvimento. Assim um curriculum do Ensino Básico deverá 

ter em conta, se o seu objectivo é o de optimizar o desenvolvimento global da criança, e 

bem assim o seu sucesso pessoal e escolar, não apenas o que a criança é 

actualmente, mas o que a criança potencialmente pode ser.  

               Preconiza-se então aqui um processo de ensino-aprendizagem que conheça a 

zona de desenvolvimento potencial de cada criança, a fim de que a intervenção 

educativa possa contribuir para a passagem do desenvolvimento potencial ao actual, 

num processo activo de relação e interacção que não perca de vista a importância que 

a escola assume como facilitadora do desenvolvimento global e do sucesso pessoal e 

escolar da criança. 

 

 

               Contributo de Bruner 

               Na sequência dos estudos de Vygotsky, Bruner apresenta uma abordagem 

dos processos cognitivos eminentemente dinâmica. Desde o princípio que a criança é 

activa na procura de regularidades no mundo, sendo o comportamento da criança, 

desde cedo, guiado pela prontidão activa de meios - fins e pela descoberta. Os 

conceitos de assimilação e acomodação dão bem conta da interacção permanente 

entre o sujeito e o mundo, de que o esquema é uma cristalização, tanto mais provisória 

quanto mais facilmente pode ser integrado num esquema mais geral e, por isso, dotado 

de um grau superior de abstracção. Os esquemas são estruturas que armazenam e 

organizam a experiência passada e guiam as percepções e experiências futuras. São 

esses mesmos esquemas, que possibilitam a formulação de hipóteses e, bem assim, 

as estruturas que lhe estão associadas, consolidando-se ou dissipando-se, segundo a 
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sua eficácia. Exemplificando: o objecto cadeira activa o esquema cadeira ou o esquema 

mais geral mobília, ao mesmo tempo que origina um determinado comportamento 

relacionado com o próprio objecto. Partindo do pressuposto de que a associação deste 

objecto com o esquema evocado dá lugar a comportamentos (acções) bem sucedidos e 

coerentes, não apenas se verifica a consolidação do esquema e da estrutura da acção 

que lhe está associada, como esta tende a ser activada, na ausência da 

correspondente estrututura cognitiva, e a levar à estabilização dos novos esquemas e à  

eliminação de erros anteriores.  

               A aprendizagem cria, sem dúvida, habilidades de certa espécie, que se 

transferem a actividades encontradas mais tarde, na escola ou após a escola. 

Paralelamente ocorre aquilo a que, adequadamente, Bruner chama de transferência 

não específica, ou mais precisamente, transferência de princípios e atitudes. Consiste 

em aprender, de início, não uma habilidade, mas uma ideia geral, que pode depois 

servir de base para reconhecer problemas subsequentes, como casos especiais da 

ideia adquirida (Bruner, 1963). Justifica, assim, o autor a necessidade de recorrer a 

uma teoria de ensino. Esta engloba duas características fundamentais: a prescritiva e a 

normativa, pois não só demonstra as regras relativas aos meios mais eficazes de atingir 

conhecimentos ou aptidões, como também estabelece critérios e fixa condições para os 

satisfazer (Bruner, 1963). Se a incerteza é o instrumento estratégico do 

desencadeamento de procedimentos exploratórios tendentes à resolução de um 

problema, deve sempre ter-se em atenção que o papel do professor é evitar tanto o 

trabalho rotineiro como perplexidades paralisantes dentro da sua sala de aula. Daí que 

a manutenção das actividades exploratórias dependa da comunicação prévia dos 

objectivos da aprendizagem e dos critérios de avaliação do sucesso, bem como da 

redução, ao mínimo, das consequências negativas do insucesso na exploração das 
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alternativas. Activação, manutenção e direcção são fundamentais no quadro da 

educação formal, pois só assim se justifica a presença do professor. Segundo Bruner, 

"a direcção apoia-se no conhecimento dos resultados das experiências de alguém e a 

instrução deve mostrar-se superior à aprendizagem" (Bruner, 1973:51). Ensinar a 

criança, no entender do autor, não deverá ser um processo de simples transmissão de 

conhecimentos, mas, essencialmente, a construção de situações problemáticas nas 

quais a criança deverá intervir activamente, de modo a conseguir um enriquecimento 

intelectual e pessoal que poderá ser transposto para novas experiências (Raposo, 

1983). 

               De acordo com este autor, um ensino, que imane da conceptualização de 

desenvolvimento cognitivo e de aprendizagem, deve tomar em consideração a 

motivação dos alunos, a estruturação de conhecimentos, a optimização das sequências 

de aprendizagem e o reforço. Por motivação entende a predisposição do aluno para a 

aprendizagem, para a resolução de problemas e consequentemente para a exploração 

de alternativas. A predisposição para a aprendizagem depende dos conhecimentos 

adquiridos no meio social e do tipo de relação que se estabelece entre professor e 

aluno (de notar que as atitudes intelectuais são adquiridas culturalmente e prendem-se 

com a classe social e as características dos alunos). Quanto à resolução de problemas, 

Bruner atribui uma grande importância ao que designa por "exploração de alternativas", 

nomeadamente ao nível dos aspectos de activação (para activar a exploração de 

alternativas é necessário um nível óptimo de incerteza, contribuindo a curiosidade, por 

exemplo, para a formulação de respostas), manutenção (para evitar erros na 

aprendizagem, é suposta a existência de um professor que diminua as consequências 

dos erros, resultantes da exploração de falsas alternativas, e contribua para aumentar e 

actualizar os resultados de alternativas correctas); e direcção (para direccionar a 
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exploração, o objectivo da tarefa deve ser sempre do domínio do sujeito, donde a 

verificação das alternativas deverá sempre fornecer informação acerca da posição do 

sujeito em relação ao objecto). 

               Ao nível da estruturação dos conhecimentos, defende Bruner que o ensino 

deve estabelecer as vias que permitem um adequação entre os conteúdos do saber e 

as capacidades de aquisição dos sujeitos em situação de aprendizagem. O mérito de 

uma estrutura depende do seu poder de simplificar as informações, de criar novas 

proposições e de aumentar a maleabilidade dos conhecimentos; deverá sempre 

relacionar-se com o grau de desenvolvimento das capacidades do aluno. Deve, ainda, 

considerar a forma de representação. De facto, quanto à estrutura da forma dos 

conhecimentos podem considerar-se três vias para a sua concretização: a forma de 

representação activa - conjunto de acções para obter um resultado; a icónica - conjunto 

de imagens, que representam conceitos; a simbólica - conjunto de proposições lógicas 

ou simbólicas, derivadas de um sistema regido por regras para formar ou transformar 

proposições. 

               Ao nível da optimização das sequências de aprendizagem preconiza que o 

professor deve partir do simples para o complexo, do concreto para o abstracto, do 

específico para o geral, dos factos para os conceitos. Bruner analisa a forma de 

apresentação dos conteúdos da aprendizagem, a qual pode tomar as seguintes 

metodologias: interrogativo-indutiva (das situações concretas às problemáticas) e 

dedutiva (das noções teóricas para as aplicações práticas). A optimização das 

sequências tem como objectivo aumentar a capacidade do aluno, na sua 

individualidade, para compreender, transformar e transferir o assunto em estudo.  No 

entender do autor, as sequências não podem ser determinadas sem uma prévia 
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avaliação do ensino, pelo que devem atender à velocidade de aprendizagem, à 

resistência ao esquecimento e à transferência para novas situações.  

               Finalmente, Bruner fala em natureza e ritmo de recompensas e punições, 

salientando o tipo de reforço, a atribuir aos sujeitos em situação de aprendizagem, 

sendo nalguns casos mais pertinente um reforço imediato, noutros mais adequado um 

reforço diferido. A forma e a distribuição do reforço prende-se ao facto de a 

aprendizagem depender dum conhecimento dos resultados. O conhecimento dos 

resultados será útil, desde que chegue ao sujeito no local e no momento adequados e 

não se limite apenas a assinalar o sucesso ou insucesso mas a indicar se as metas da 

aprendizagem estão ou não a ser atingidas. No processo de resolução de problemas, 

com que o sujeito se confronta ao nível da situação educativa, é importantíssimo que, 

para além de ser informado se foi bem ou mal sucedido, o seja igualmente da meta 

atingida na hierarquia por que terá que passar até atingir o objectivo proposto. A 

avaliação, se bem que um dos aspectos fundamentais ao nível do ensino-

aprendizagem, deverá ser entendida, essencialmente, no seu aspecto formativo, 

funcionando para os alunos sob a forma de um feed-back orientador da sua acção no 

âmbito da resolução de problemas, porquanto "uma informação negativa" não ajuda o 

sujeito a dominar um conceito, e uma informação correctiva, desde que ultrapasse as 

capacidades cognitivas do aluno, não é por este compreendida.   

 

               Várias implicações pedagógicas decorrem da teoria de aprendizagem e da 

teoria de ensino de Bruner.  

               Em sua opinião, um currículo deve atender à estrutura da matéria, sua 

sequência, ritmo de reforço psicológico e manutenção de predisposição para a 
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resolução de problemas, e reflectir não só a natureza do conhecimento em si mesmo, 

como também a do conhecedor e do processo de aquisição de conhecimento.  

               Assim, defende a possibilidade da organização de um currículo, aos níveis 

pré-escolar e escolar, que adeque o conhecimento à ordem de sucessão dos estádios 

(ideia retomada de Piaget, cf. cap 1). Coincidindo o estádio icónico com o período da 

pré-escolaridade e da escolaridade da 1ª Fase do 1º Ciclo do Ensino Básico, um 

currículo adequado deverá conter, para além de actividades de manipulação de 

objectos e materiais, a inclusão de gravuras, filmes e outros meios de representação 

icónica (Bruner, 1963). Preconiza que o Plano de Estudos do Ensino Básico (1º Ciclo) 

deverá permitir aos alunos o contacto com o modo de representação icónica, sem que 

tal estratégia impeça, na fase terminal desse nível de escolaridade, o progressivo 

recurso ao modo de representação simbólico. Uma das suas inovações importantes, 

neste domínio, é a noção de "currículo em espiral", defendendo que a aprendizagem, 

para um determinado aluno, pode sempre iniciar-se no ponto em que se encontra ou 

"todas as vezes que inicie a sua carreira de aprendiz"; à medida que se desenvolve 

deve voltar repetidas vezes a essas ideias básicas, elaborando-as e reelaborando-as 

até que o aluno tenha captado inteiramente a sua completa formulação (Idem, ibidem, 

1983). Preconiza que esse currículo escolar deverá ser elaborado em equipa, à qual 

competirá aferir a sua validade, minuciosamente, através de processos de observação 

e de experimentação, tendo em vista a sua correcção, se necessário. 

               Retomando a ideia de Piaget sobre a utilização, na prática pedagógica, do 

método da descoberta, Bruner defende que, para realizar a descoberta, uma criança 

tem de realizar certos processos cognitivos, tais como: observação, descrição, 

classificação, quantificação, previsão, inferência, etc. A descoberta é um processo 

mental de assimilação de conceitos e princípios. O método, centrando-se na 
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estimulação do pensamento activo, é justificado por Bruner mediante a seguinte ordem 

de razões: (i) potência intelectual (uma criança só aprende e desenvolve a sua mente 

quando a usa, isto é, quando elabora pensamento); (ii) motivos intrínsecos e 

extrínsecos (como consequência do sucesso da descoberta, a criança terá uma forte 

sensação de satisfação intelectual - uma recompensa intrínseca); (iii) aprendizagem da 

heurística da descoberta (a única forma de levar uma criança a aprender as técnicas 

respectivas é através da organização de oportunidades de "descobrir" - através da 

descoberta, uma criança aprende, lentamente, como organizar e fazer investigação); 

(iv) conservação da memória (uma das grandes vantagens do processo da descoberta 

é que a mesma facilita a retenção daquilo que a criança aprendeu). Na figura 3.1. 

procuramos transcrever as principais ideias do método da descoberta em Bruner. 

 

 

Figura 3.1. Método da descoberta, segundo Bruner 
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estádios de desenvolvimento cognitivo: 

 

1. representação ACTIVA 

 

2. representação ICÓNICA 

 

3. representação SIMBÓLICA 

--------------------------------------------------------------------- 

papel regulador da linguagem e dos 

conhecimentos prévios. 

 

 
 

 conceitos-chave:  PROBLEMA - INCERTEZA - AUTONOMIA -  DESCOBERTA - JOGO 

               Os elementos constituintes da figura acima representada explicam-se no 

quadro de uma teoria de ensino que deve ser prescritiva e normativa. Por estes 

elementos quer dizer o autor que uma teoria de ensino deve contemplar a natureza dos 

procedimentos destinados a predispor o sujeito para a aprendizagem, deve atender à 

forma de estruturação dos conhecimentos, à sequência da sua apresentação e à 

natureza e aplicação de recompensas e punições.  

               Porque o desenvolvimento cognitivo da criança implica a sucessão de três 

modos distintos de representação da experiência, os processos e os instrumentos 

didácticos utilizados no processo de ensino-aprendizagem, devem ser adequados a 

cada estádio de desenvolvimento. Nesta caminhada pedagógica surge a linguagem 

como o meio privilegiado do processo educativo. Segundo o autor, a aprendizagem da 

linguagem está dependente da actualização das estruturas de conhecimento existentes 

previamente no sujeito da aprendizagem. Defende que o papel regulador da linguagem, 

serve em primeiro lugar uma intenção comunicativa da experiência, no contacto com a 

mãe; em segundo lugar uma função representativa dessa mesma experiência, no 
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processo de socialização da criança, em que o jogo tem um papel preponderante; e em 

terceiro lugar a manipulação dessa mesma experiência.  

               Os conceitos chave apontados pelo autor respeitam as situações 

problemáticas, a incerteza, o aparecimento da autonomia e da descoberta. Muitas das 

perguntas das crianças e a sua incredibilidade pressupõem uma situação problemática 

que será resolvida no quadro de uma estratégia promotora de incerteza que obriga à 

criação de instrumentos heurísticos capazes de assegurar o sucesso da criança. A 

incerteza é, em consequência, o instrumento estratégico desencadeador de 

procedimentos exploratórios, pelo método da descoberta, tendentes à resolução de um 

problema e conducentes ao sucesso da aprendizagem de qualquer corpo de 

conhecimentos. Por outras palavras, a produção de um nível óptimo de incerteza, 

desencadeada pelo método da descoberta, é a condição basilar para o aparecimento e 

manutenção da aprendizagem pelo sujeito. Estes deverão ser os passos fundamentais 

de qualquer situação de aprendizagem que queira desenvolver a iniciativa, a 

criatividade, a autonomia e consequentemente o sucesso pessoal e escolar dos alunos. 

               O projecto educacional defendido por Bruner assenta, pois, numa proposta de 

autonomia e intervenção efectiva do sujeito de aprendizagem no processo de ensino-

aprendizagem. 

 

               Várias investigações apoiam este quadro conceptual. Indicam que as 

experiências pedagógicas com recurso ao método da descoberta têm tido sucesso, isto 

é, os alunos, ensinados por este processo, realizam significativamente melhor as 

tarefas cognitivas que envolvem o pensamento crítico do que aqueles alunos ensinados 

pelo método tradicional. Dessas investigações salientam-se, por exemplo, no âmbito do 

ensino das ciências, as de Pennik (1983) e Phillips (1981;1985). 
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               Na perspectiva bruneriana, o professor é não apenas um comunicador, mas 

um modelo, um símbolo pessoal imediato do processo educativo, figura com a qual os 

alunos podem identificar-se e comparar-se. Esta concepção do professor atribui-lhe 

funções, no âmbito da planificação curricular, que se prendem com a estruturação do 

material, a sua disposição em sequências de aprendizagem e, mais do que isso, com a 

criação e manutenção de predisposições para a resolução de problemas. 

 

 

 

               Contributo de Ausubel 

               David Ausubel é um psicólogo educacional contemporâneo, preocupado com 

a natureza da aprendizagem, que ocorre na sala de aula, enfatizando essencialmente o 

tipo de aprendizagem, que denomina de significativa, e os factores que a determinam. 

Em sua opinião a acção educativa deve visar, por um lado, o reconhecimento de 

conceitos iniciais relevantes já estabelecidos na mente do aluno - as ideias âncora  -  

como matriz conceptual onde se vão ancorar as novas ideias e, por outro lado, a 

determinação das necessárias ligações a estabelecer entre o que é ensinado e o que é 

conhecido.  

               Com vista a optimizar estes dois objectivos no processo de ensino-

aprendizagem, Ausubel concebe a teoria da assimilação - aprendizagem de estruturas 

conceptuais por integração de uma informação num conceito pré-existente, que o 

modifica. A psicologia educacional do autor volta-se antes de tudo para aquelas 

propriedades da aprendizagem que, podendo estar relacionadas a meios efectivos, 

tornam deliberadamente estáveis as mudanças cognitivas com valor social (Ausubel, 

Novak & Hanesian, 1980). 
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               Para Ausubel, a acção do aluno é determinante na organização e estruturação 

do seu próprio conhecimento: as estruturas lógicas do pensamento do aluno são de 

grande importância para a aprendizagem e reflectem estádios de maturidade cognitiva, 

qualitativamente descontínuos em relação a estádios adjacentes; a estrutura cognitiva 

do  aluno é o conteúdo total e a organização das suas ideias. Nesta estrutura estão 

contidas não só as estruturas lógicas (organização das ideias), mas também as 

estruturas conceptuais (os conteúdos). Essas estruturas são entendidas por Ausubel 

como instrumentos específicos para determinados campos de conhecimento, 

defendendo que, nesse sentido, deve haver um paralelismo entre o processo mental 

dos alunos na organização do conhecimento e a forma como se estruturam os 

conteúdos a aprender. Ausubel centra-se na explicação do funcionamento das 

representações que o aprendiz do conhecimento já possui, enquanto estrutura de 

acolhimento de novas ideias veiculadas pela instrução formal. 

               Em conformidade, este autor preconiza uma acção pedagógica baseada na 

construção racional da estrutura do assunto a ser ensinado, a partir de uma análise 

lógica dos conteúdos já organizados na mente do aluno e que sejam relevantes para a 

aprendizagem desse mesmo assunto. Tal estratégia implica um processo de conexão 

que respeite a integração do objecto representado no sistema de conceitos existentes e 

as transformações que daí se operam no aluno. Ausubel denomina-o "processo de 

ancoragem", decorrente de dois tipos de abstracção: (1) abstracção primária, pela qual 

se formam os conceitos prévios entendidos como o produto da experiência directa com 

os objectos, acontecimentos ou situações características da criança em idade pré-

escolar; (2) abstracção secundária, pela qual se formam os conceitos mais elaborados, 

tais como os conceitos científicos, entendidos como o produto de uma ancoragem de 



 124 

 

novas informações em conceitos prévios, resultantes de uma abstracção primária 

característica das crianças em idade escolar.  

               Daqui se infere que toda a acção educativa deve visar, por um lado, o 

reconhecimento de conceitos iniciais relevantes já previamente estabelecidos na mente 

da criança, que podemos chamar ideias-âncoras - e, por outro lado, a determinação 

das necessárias ligações a estabelecer entre o que é ensinado e o que o aluno já 

conhece (Ausubel, Novak & Hanesian, 1980).  

               Podem sintetizar-se os fundamentos científico-filosóficos do modelo 

educacional de Ausubel nos seguintes princípios: (i) os mecanismos neuronais de 

armazenamento da informação são idênticos em todos os indivíduos, pelo que é 

necessária uma teoria de aprendizagem explicativa das diferenças de capacidade para 

aprender; (ii) essas diferenças só podem ser produto de experiências cognitivas 

anteriores; (iii) a ausência de experiências cognitivas dificulta a aprendizagem; (iv) não 

há uma estratégia única mental a ser utilizada na aprendizagem, podendo variar desde 

a aprendizagem por recepção, em que a informação é fornecida directamente ao aluno, 

até à aprendizagem por descoberta autónoma, em que o aluno identifica e selecciona 

os conhecimentos a adquirir. 

               A teoria da assimilação de Ausubel descreve ainda a aprendizagem em 

termos de dois tipos de conexões: aprendizagem significativa/aprendizagem mecânica 

(modo como a nova informação é ou não incorporada aos conceitos já interiorizados e 

organizados pelo aluno); aprendizagem por recepção/aprendizagem por descoberta 

(itinerários mais ou menos autónomos, através dos quais se processa a informação). 

Por aprendizagem significativa entende o autor a integração de conceitos de uma forma 

não literal, não isolada e não aleatória num corpo de conhecimentos com os quais o 

aluno já está familiarizado. Esta aprendizagem exige a existência de conceitos prévios 
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relevantes, uma predisposição do aluno para estabelecer relações significativas e um 

conteúdo a aprender potencialmente significativo. Por aprendizagem mecânica entende 

a pouca ou quase nenhuma ligação entre a nova informação e a informação 

armazenada - a nova informação permanece isolada do  restante corpo de 

conhecimentos e para poder ser retida na memória é necessário recorrer-se a uma 

repetição mecânica ou esteriotipada.  

               Em termos dos itinerários de processamento de informação na aprendizagem 

por recepção, o saber codificado e formalizado é apresentado ao aluno por 

comunicação directa.  

               Ausubel não exclui a possibilidade das dimensões referidas se 

complementarem, embora dê nítida preferência à aprendizagem receptiva /significativa, 

ideia-chave da sua teoria da Assimilação. Desde os processos cognitivos denominados 

de insight, em que há uma compreensão das relações entre os elementos, até os 

processos de transferência em que os sujeitos são capazes de aplicar uma nova 

aprendizagem a uma situação nova, há sempre uma actividade estruturante do sujeito. 

Ao mesmo tempo, a transformação da estrutura conceptual do sujeito é relevante na 

aprendizagem, sendo esta uma reorganização de estruturas transferíveis a outros 

conteúdos. Em sua opinião, a transferência tem um valor pedagógico muito grande na 

medida em que as experiências subsequentes de aprendizagem são facilitadas pela 

manipulação da estrutura cognitiva do aluno.   

               Uma outra contribuição de Ausubel merece ser referida: a ideia de construção 

de "mapas de conceitos". Os mapas de conceitos foram especialmente concebidos com 

a finalidade de "ter acesso às estruturas cognitivas do aluno", nomeadamente quanto 

ao modo como o conhecimento se estrutura na memória de longa duração (Ausubel, 

1960). O uso dos mapas de conceitos pode funcionar como estratégia para 
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desencadear o gosto pelas disciplinas técnico-científicas, pois através deles pode 

determinar-se quais os conceitos que os alunos já conhecem e que podem ser usados 

para neles serem ancorados novos conhecimentos. Também contribuem para ajudar o 

professor a planificar o ensino, de forma a que os conceitos, com maior capacidade 

para facilitar a aprendizagem subsequente, sejam apresentados no início da unidade de 

aprendizagem. No sentido de melhorar a aprendizagem, é fundamental que o aluno 

estabeleça, no mapa de conceitos, uma estrutura hierárquica com a indicação 

cuidadosa do significado implícito das linhas de ligação entre os conceitos. Para 

organizarem hierarquicamente um mapa de conceitos, os alunos têm de fazer um 

esforço consciente que os ajude a determinar qual o conceito mais geral e inclusivo 

para determinado tópico, o que implica uma participação activa por parte do aluno para  

reavaliar o que conhece, o que é relevante, ou o que ainda é um pouco confuso 

relativamente a cada um dos conceitos-chave (diferenciação progressiva). 

               Ausubel concebe a aprendizagem em íntima conexão com o ensino, 

integrando na sua análise factores diversos como as estruturas cognitivas do aluno, os 

processos de aprendizagem e a natureza do planeamento de instrução. Assim, 

considerando que o ensino expositivo não conduz necessariamente a uma 

aprendizagem mecânica ou memorizada e preconizando que o professor funcione 

como um organizador do processo de desenvolvimento, ensino e aprendizagem, 

Ausubel acaba por destacar a aprendizagem pela descoberta por ter enormes 

vantagens na fase operatória em que o pensamento da criança é essencialmente um 

pensamento concreto.  

               Por tudo o que acaba de ser dito, o modelo de aprendizagem de Ausubel, em 

que a dimensão de aprendizagem está essencialmente centrada no aluno e não no 

professor, torna-se extremamente flexível e por isso mesmo adaptável às múltiplas 
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circunstâncias que vão ocorrendo ao longo do processo de desenvolvimento, ensino-

aprendizagem e integra-se no quadro de activação do desenvolvimento psicológico 

defendido neste estudo, por permitir a explicitação do processo de passagem do aluno 

de um determinado nível de desenvolvimento em que se encontra a um nível de 

desenvolvimento superior, através da actualização da potencialização das suas 

possibilidades psicomotoras, linguístico-cognitivas, sócio-emocionais e axiológicas. 

 

 

 

               Contributo de Feuerstein 

               Já Feuerstein (1983) concebe que as condutas inteligentes se aprendem 

como qualquer outro tipo de conduta. Em sua opinião, pode-se aprender a ser 

inteligente, uma vez que admite que a inteligência não é inata. A inteligência pode 

aparecer como inacessível e inutilizável para um sujeito que desde muito cedo na sua 

vida assumiu um papel de passividade e de demissão face a qualquer situação que se 

lhe apresente com um índice de dificuldade considerável. A falta de confiança em si 

próprio e as expectativas negativas que o círculo relacional sobre ele vai construindo, 

primeiro no âmbito familiar, mais tarde no âmbito escolar, depois no âmbito social, não 

podem senão ter como consequência um reforçar de sentimentos de desencorajamento 

e de incapacidade, que o medo do insucesso ainda avoluma mais.  

               Com a sua teoria da "Aprendizagem Mediatizada" e o seu programa EPI 

(Debray, et al., 1988), Feuerstein pretende transformar o sujeito de "récepteur passif d' 

informations" em "générateur actif d' informations" (Feuerstein, 1983: 265). Segundo 

ele, a mediação humana é essencial ao desenvolvimento da inteligência e da 
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aprendizagem, o que de imediato nos remete para o papel central do professor como 

mediador quer da aprendizagem quer do desenvolvimento cognitivo.  

 

               Enquanto se definia aprendizagem como sequência: 

S (estímulo) - O (organismo) - R (resposta)  

Feuerstein intercala o papel indispensável do mediador humano, o único capaz de 

possibilitar à criança o acesso ao verdadeiro sentido do estímulo, o que resulta na 

seguinte fórmula: 

S------H------O------R.  

               Em sua opinião, aprende-se com a ajuda dos outros, particularmente dos 

outros significativos. Importa, deste modo, analisar como se passam as relações da 

criança com os adultos na escola e em casa. Neste contexto, Feuerstein deplora a 

atitude de neutralidade ou passividade de certos professores que abdicam do seu papel 

de mediador humano da aprendizagem e do desenvolvimento cognitivo dos alunos, e 

bem assim daqueles pais que tomam atitudes muito liberais e que fazem ponto de 

honra em nada imporem aos seus filhos. Para Feuerstein, estes pais não só se estão a 

demitir da sua função de transmissores de valores culturais, o que em sua opinião já é 

francamente deplorável e prejudicial, como estão a pôr em causa possibilidades 

ulteriores dos seus filhos se implicarem em actividades inteligentes ou em problemas a 

resolver. Para o autor, os pais, mais do que os professores, são os modelos que 

ajudam os filhos a tornarem-se competentes no lidar com os dados do mundo exterior.  

               Todo o desenvolvimento da criança aparece assim como uma vasta 

construção que visa favorecer a emergência e depois a complexificação de condutas 

inteligentes cada vez mais adaptadas à realidade das diferentes situações da vida. Para 

Feuerstein sete factores intervêm e afectam a realização cognitiva: (i) o conteúdo da 
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tarefa (trata-se de saber se o conteúdo da tarefa é ou não familiar para o sujeito); (ii) as 

modalidades ou as características da linguagem utilizada para exprimir a resposta (a 

expressão da resposta pode fazer-se através de diferentes tipos de apresentação : 

verbal, gráfica, numérica, ilustrada, mais ou menos simbólica); (iii) as fases das funções 

cognitivas que serão requeridas para a resolução da tarefa (distinguem-se três fases no 

acto mental: o input, a fase de elaboração dos dados e o output); (iv) as operações 

cognitivas necessárias ao acto mental (o acto mental é analisado em função das regras 

necessárias para organizar e transformar a informação: reconhecimento, identificação, 

comparação, multiplicação lógica, seriação); (v) o nível de complexidade da tarefa (o 

nível de complexidade duma tarefa é definido pela qualidade e pela quantidade das 

unidades de informação necessárias para encontrar a resposta); (vi) o nível de 

abstracção da tarefa (situando-se no âmbito das coordenações sensório-motoras, o 

nível de abstracção é fraco; esse mesmo nível torna-se elevado centrando-se sobre 

coordenações lógicas); (vii) o nível de eficácia, com o qual o acto mental se completa e 

que está dependente dos parâmetros anteriores (pode surgir como critério objectivo, e 

revela rapidez ou precisão, ou como critério subjectivo ligado ao grau de implicação 

pessoal colocado pelo sujeito na realização da tarefa). 

               A concepção de que o sujeito é, sobretudo, um gerador activo de informação 

conduziu Feuerstein à formulação quer de um instrumento para avaliação do potencial 

intelectual do sujeito (Learning Potencial Assessment Device - LPAD), quer de um 

programa para o seu enriquecimento (Enrichment Instrumental Program). É este 

potencial da inteligência, estimulado e interiorizado através de exercícios apropriados, 

que transformará o sujeito em "gerador activo de informações", demonstrando assim o 

que Feuerstein quer dizer com "modificabilidade cognitiva". Os critérios da experiência 

mediatizada, como as diferentes interaccções das quais as crianças podem ser objecto 
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na vida real, visam, com efeito, dotar as crianças de um aparelho cognitivo operante em 

que os estímulos, que constituem o seu meio, poderão ser claramente percebidos, 

depois analisados, seleccionados e elaborados, a fim de desencadearem respostas, as 

mais adequadas possíveis.  

               Trata-se de um método educativo inovador, particularmente por romper com 

algumas atitudes e práticas junto de crianças deficientes mentais (Debray, et al., 1988). 

O PEI visa fornecer o gosto e os meios de aceder a um nível de pensamento em que a 

intuição, as mudanças de estratégias, o relacionamento ou a capacidade de fazer 

ligações favorecem a transferência de conhecimentos de um domínio para outro, 

tornando o sujeito exigente consigo mesmo quanto às suas possibilidades de utilizar 

condutas inteligentes. Trata-se de lutar contra a rigidez mental e a inércia que, 

inicialmente, eram sentidas e que, mais tarde, são substituídas pelo acesso à 

flexibilidade e à consciencialização do prazer que o sujeito sente na realização dessas 

condutas. 

 

               Como os autores anteriores, Feuerstein vê a aprendizagem como um 

processo contínuo, dependente de estruturas existentes no sujeito, estruturas essas 

que têm a sua génese em estruturas anteriores e, por último, em mecanismos 

biológicos de adaptação. A aprendizagem deve dar atenção a tais estruturas, mas sem 

que isso traduza um bloqueio à acção do educador ou ao desenvolvimento da criança. 

 

 

               Reflexões decorrentes dos vários autores apresentados 

               No quadro conceptual de Piaget, conhecer é sempre um processo activo no 

qual a criança constrói o mundo a partir das suas experiências com o meio. Trata-se de 
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uma progressão em espiral (ideia mais tarde retomada por Bruner, a propósito do 

currículo). Para o autor o raciocínio da criança exercita-se e desenvolve-se em função 

da realidade visível e concreta e não em função de abstracções. No quadro do modelo 

de equilibração descrito por Piaget (cf. cap.2), o conflito cognitivo emerge da tomada de 

consciência de uma contradição entre o esquema assimilador das variações positivas e 

o esquema assimilador das variações negativas da mesma acção. O conflito é, na 

opinião de Piaget, responsável pelos progressos cognitivos ocorridos no sujeito, 

concretamente ao nível da aprendizagem. Esta provém da transformação dos 

esquemas, cuja tendência inicial é de assimilar os observáveis, vendo-se, no entanto, 

os esquemas obrigados a acomodarem-se aos observáveis sempre que estes lhes 

opôem resistências. Defende ainda o autor a conveniência em organizar a 

aprendizagem, sobretudo na infância, com recurso ao método da descoberta, pois a 

orientação de reacções e a curiosidade desempenham um papel fundamental na 

interiorização das aquisições cognitivas básicas. 

               Preconiza-se, neste estudo, dentro do quadro referencial de Piaget, a 

aplicação da utilização do método da descoberta, bem como a utilização do método de 

aprendizagem do conflito cognitivo, e enfatiza-se a aplicação, ao nível da sala de aula, 

de experiências que façam apelo às actividades do sujeito e a processos conflituais, 

uma vez que dão melhores resultados do que as que se limitam a uma constatação 

empírica fornecida pela situação ou pelo experimentador. De realçar que as 

experiências escolares são ocasião excelente, se intencionalmente aproveitadas para o 

desenvolvimento cognitivo dos alunos. 

 

               O professor, no processo de desenvolvimento, ensino e aprendizagem 

preconizado por Piaget (e Noelting), desempenha um papel de auxiliar do 
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desenvolvimento. É ao professor que compete, ao nível da situação educativa, 

promover a aprendizagem activa da criança, possibilitando-lhe experienciar 

directamente sobre os materiais, os objectos, as pessoas e as situações, provocando 

um grau óptimo de equilibração cognitiva da qual emerge uma reestruturação cognitiva. 

 

               De Vygotsky retém-se a sua concepção de aprendizagem como factor 

fundamental do desenvolvimento cognitivo. Preconiza que a intervenção educativa do 

professor deve contribuir para a passagem do nível potencial do aluno ao nível actual, 

num processo activo de relação e interacção não perdendo de vista a sua atitude de 

facilitador do desenvolvimento global e do sucesso pessoal e escolar da criança. De 

modo idêntico, destaca que a aprendizagem só se torna exequível quando os 

instrumentos, os sinais e os símbolos são incorporados pela criança em função 

precisamento do seu grau de desenvolvimento anterior. A aprendizagem humana 

pressupõe uma natureza social específica e um processo por meio do qual as crianças 

acedem à vida intelectual que as rodeia.  

 

               De Bruner destaca-se a sua concepção de Educação que está intimamente 

relacionada com as condições facilitadoras da interiorização activa das técnicas de 

elaboração da informação, recebidas do meio, que condicionam o desenvolvimento 

cognitivo da criança. O autor chama a atenção para a importância da linguagem. Esta 

assume enorme importância, ao nível do desenvolvimento das capacidades cognitivas 

do ser humano. De facto, a criança liberta-se do mundo da imagem, à medida que a vai 

interiorizando, passando a representar a realidade através de uma forma simbólica. 

Paralelamente, o autor atribui uma grande importância ao método da descoberta, na 

medida em que permite uma maior intervenção da criança no processo de ensino-
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aprendizagem, assim como a faz sentir-se mais confiante relativamente aos resultados 

esperados.  

               Ao transpôr-se para a sala de aula o método da descoberta, o professor está 

implicitamente a contribuir para aumentar a capacidade intelectual do aluno, a deslocar 

a necessidade das recompensas extrínsecas para as intrínsecas, a ajudar a criança a 

aprender como aprender de forma investigativa, a aumentar a retenção da memória, a 

tornar a instrução centrada no aluno, a melhorar o auto-conceito, a aumentar os níveis 

de aspiração das crianças, a desenvolver múltiplos talentos que não só os académicos 

e a tomar consciência de que a aprendizagem por descoberta permite à criança tempo 

para assimilar e acomodar a informação. As crianças precisam de tempo para pensar, 

usar o seu pensamento para resolver problemas e obter compreensão dos conceitos, 

princípios e técnicas investigativas em que estão envolvidos.  

               Defende o mesmo autor que um currículo deve reflectir não só a natureza do 

conhecimento em si mesmo, como também a do conhecedor e a do processo de 

aquisição de conhecimento. Enfatiza ainda a possibilidade da organização de um 

"currículo em espiral", aos níveis pré-escolar e escolar, que se adeque à ordem de 

sucessão dos estádios, o que permitirá, por última análise, a definição do dinamismo 

das aprendizagens.  

 

               Também Ausubel traz um importante contributo educacional: a sua teoria de 

assimilação dos conceitos, em que se destaca a organização das ideias e dos 

conteúdos suportada por um processo de ancoragem, dá conta do desencadear de 

novas estruturas cognitivas e, bem assim, de novas aprendizagens. Essas estruturas 

são instrumentos específicos para determinados campos de conhecimento, daí ser 

pertinente um paralelismo entre o processo mental dos alunos na organização do 
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conhecimento e a forma como se estruturam os conteúdos a aprender. Ao professor é-

lhe consignada a tarefa de desenvolver uma acção pedagógica baseada na construção 

racional da estrutura do assunto a ser ensinado, assente numa análise lógica dos 

conteúdos organizados, já estabelecidos na mente do aluno, que sejam relevantes para 

a aprendizagem do assunto.  

               Face ao objectivo do nosso trabalho, parece-nos fundamental o recurso à 

teoria ausubeliana, na medida em que o processo de desenvolvimento e ensino-

aprendizagem aí preconizados assentam quer na promoção do desenvolvimento 

cognitivo dos alunos quer na facilitação do sucesso educativo, tomando ainda o próprio 

aluno como motor desse desenvolvimento. O aluno, ao construir conceitos, está a 

elaborar/actualizar estruturas cognitivas, ou seja, está a construir o seu próprio sistema 

cognitivo, que lhe fornece um capital elevado de auto-confiança fundamental para o 

sucesso da aprendizagem e, ao aprender deliberadamente a utilizar o seu potencial de 

pensamento, adquire ferramentas indispensáveis à aquisição de novos conceitos e 

novas estruturas de conhecimento e de cognição em geral. 

 

               Finalmente, para Feuerstein a capacidade intelectual do aluno traduz-se por 

um potencial da inteligência, estimulado e interiorizado através de exercícios 

apropriados, que o transformará num sujeito "gerador activo de informações", 

demonstrando assim a sua "modificabilidade" cognitiva.  

               A mediação do adulto é essencial ao desenvolvimento da inteligência: a sua 

falha ou deficiência terá consequências a nível da modificabilidade cognitiva e do 

desenvolvimento cognitivo, em geral, e da aprendizagem em particular. Os critérios da 

experiência mediatizada, como as diferentes interaccções, das quais os alunos podem 

ser objecto na situação educativa, visam com efeito dotar as crianças dum aparelho 
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cognitivo operante, em que os estímulos que constituem o seu meio poderão ser 

claramente percebidos, depois analisados, seleccionados e elaborados, a fim de 

desencadear uma resposta, a mais adequada possível, por parte do sujeito.  

               Como se pode inferir das várias teorias enfocadas, a educação é, não apenas 

uma formação para o sujeito em desenvolvimento e em aprendizagem mas também 

uma condição formadora necessária quer à aprendizagem quer ao próprio 

desenvolvimento natural desse mesmo sujeito. 

 

 

               Conclusão 

               Desenvolvimento, Ensino e Aprendizagem são, de acordo com as posições 

dos autores que acabámos de apresentar, componentes que interagem entre si e, 

através das quais, ocorre o processo educativo onde vão desempenhar papéis 

significativos o aluno, o professor e todos os demais intervenientes nesse processo. 

Como consequência das contribuições das várias teorias de aprendizagem, podem 

apontar-se, entre outras, as seguintes características para a aprendizagem: (i) processo 

dinâmico em que sobressai a actividade do sujeito que aprende (psicomotora, 

linguístico/cognitiva, social, emocional e axiológica); (ii) processo contínuo (as situações 

de aprendizagem acham-se presentes em toda a vida do ser humano); (iii) processo 

global ou "compósito" (todo o comportamento humano é global ou "compósito", pois 

abrange sempre os aspectos globais do desenvolvimento); (iv) processo pessoal (a 

comprensão do carácter pessoal da aprendizagem levou o ensino a centrar-se no aluno 

atendendo às variadas formas de aprender e aos próprios ritmos de aprendizagem); (v) 

processo gradativo (a aprendizagem é um processo que se realiza através de 

operações crescentemente mais complexas, pois cada nova situação envolve maior 
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número de elementos e cada nova aprendizagem acresce à anterior novos elementos 

numa série gradativa e ascendente); (vi) processo cumulativo (em que a acumulação de 

experiências leva à realização de novos padrões de comportamento que são 

incorporados pelo sujeito da aprendizagem). 

               As diversas teorias de desenvolvimento cognitivo e de ensino-aprendizagem 

apresentadas suportam, na sua complementaridade, o modelo de activação do 

desenvolvimento cognitivo da criança, objecto deste estudo. Este modelo foi 

implementado através das actividades do programa de Meio Físico e Social, área 

assumida como de  mais fácil utilização dos três fundamentos do modelo de activação 

que defendemos (aprendizagem por descoberta, gestão de conflitos cognitivos e 

manipulação de materiais). A aplicação na sala de aula destes princípios requerem a 

participação dos professores num Programa de Formação (Fonseca, 1989; Fonseca & 

Conboy, 1991; Fonseca, 1992). No próximo capítulo descreve-se o Programa de 

Formação de professores, no seu planeamento e implementação, com vista à activação 

cognitiva dos alunos. 
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CAPÍTULO 4  

 

DESENVOLVIMENTO COGNITIVO  

NO QUADRO DAS DISCIPLINAS DE CIÊNCIAS: FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES  

PARA A ACTIVAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO PSICOLÓGICO 

 

 

               É lugar comum dizer-se que cada homem realiza a sua própria e 

intransferível experiência vital, mas, que pelo facto de ser intransferível, necessita 

de ser articulada com a experiência vital de outros homens para que a vida social 

seja possível. Os homens são diferentes e diferentes as situações em que cada um 

se encontra para se tornar humano. É mercê da capacidade de aprender que o 

indivíduo se torna educável. Desse modo se comprende que a aprendizagem dos 

hábitos (estruturas cognitivas e comportamentais aprendidas) introduza diferenças 

qualitativas no desenvolvimento, bem como nas aprendizagens de ordem superior. 

É devido à ordenação dessas aprendizagens que tudo se torna possível, quando é 

possível, e que o homem atingiu o nível cultural que possui.  

               Em Portugal, como noutras partes do mundo, há uma grande diferença entre 

as experiências das crianças provenientes de meios sócio-económico-culturais 

elevados, por um lado, e as experiências das crianças de famílias de baixo nível de 

vida, por outro. Se, quanto às primeiras, os pais têm cada vez mais uma formação 
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cultural que cria posssibilidades às crianças de se relacionarem com problemas e com 

abstracções, antes mesmo de terem as bases para o desenvolvimento de tal raciocínio, 

os pais do segundo grupo vivem normalmente em ambientes carentes económico-

culturalmente, encontram-se mais preocupados com questões de sobrevivência e 

raramente proporcionam incentivos para a realização académica dos seus filhos. "A 

educação, enquanto processo intencional e institucional, pretende reduzir os factores 

de diferenciação e de imprevisibilidade do desenvolvimento individual, e fá-lo com o 

objectivo declarado de optimizar a educação" (Ministério da Educação, 1987). Mas uma 

grande parte das crianças apresenta dificuldades na interiorização e aquisição de 

certas noções e revela dificuldades várias na ordenação das aprendizagens. As 

estatísticas revelam, em Portugal como noutros países, o insucesso da acção 

educativa. Que fazer, em termos educacionais, para ultrapassar este insucesso?  

               Investigações realizadas nos últimos anos no âmbito da Psicologia do 

Desenvolvimento e da Aprendizagem apontam várias estratégias tendo em vista a 

"Activação do Desenvolvimento Psicológico" e que poderão contribuir para ajudar a 

modificar a situação de insucesso dum grande número de crianças.  

               Tomando o estudo levado a cabo pela investigadora (1987), pode-se afirmar 

que tal activação passa por: (i) desencadear com a criança, a partir do seu ingresso no 

jardim de infância, estratégias várias com incidência especial na manipulação de 

materiais e objectos, em ordem a desenvolver as estruturas cognitivas que lhe 

permitam a aquisição de determinadas noções; (ii) criar condições, ao nível do 

processo de desenvolvimento, ensino e aprendizagem que encoragem quer o educador 

de infância quer o professor do Ensino Básico, a uma mudança de atitude 

psicopedagógica, e contribuir para que essa mudança se venha a reflectir tanto ao nível 

dos estilos de ensinar, como das metodologias a aplicar; (iii) estabelecer congruência 
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entre as estruturas cognitivas da criança e o processo de desenvolvimento, ensino e 

aprendizagem, isto é, concorrer para que a tarefa a propor à criança seja consentânea 

com o seu ritmo de desenvolvimento; e, (iv) desenvolver com a criança um clima de 

optimização e valorização do trabalho escolar que passará pelo respeito inerente à 

relação professor-aluno e aluno-aluno, no fundo contribuindo para desenvolver na 

criança um auto-conceito positivo, assim como o sentido de autonomia, 

responsabilidade, cooperação e auto-avaliação. 

               Uma das vias para a actualização e operacionalização da activação do 

desenvolvimento psicológico do aluno pode ser através do ensino-aprendizagem das 

ciências. Observando e descrevendo fenómenos do quotidiano, o seu âmbito afigura-se 

ainda mais pertinente para o objectivo em vista dado o período operatório concreto em 

que se encontram as crianças com que comumente trabalhamos.   

               O ensino das ciências em Portugal, como aliás noutros países do mundo, 

centra-se geralmente na memorização de factos e conceitos (Lunetta & Thomaz & 

Thomaz, 1979; Harms & Yager, 1981; Phillips, 1981; Fonseca, 1989; Fonseca & 

Conboy, 1991). Para estes autores, muitas das vezes as aprendizagens que são 

realizadas, são-no a nível meramente mecânico, em que o aspecto activo, investigativo, 

o método da descoberta e do questionamento não têm lugar. Assim, aspectos como a 

observação, a exploração, a pesquisa, a indução e a dedução de interpretações 

lógicas, características intrínsecas da ciência estão ausentes da sala de aula, mesmo 

nos primeiros anos de escolaridade.  

               Nos últimos anos tem-se assistido a mudanças, sendo o enfoque a "educação 

para a ciência" (Praia & Marques, 1990). As metodologias empregues vão mais 

claramente para objectivos de desenvolvimento cognitivo, tomando como estratégias a 
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aprendizagem por descoberta, a gestão de conflitos cognitivos, o ensinar os alunos a 

pensar, a investigação em grupo, a aprendizagem recíproca ou em pares de alunos. 

               Do ponto de vista da investigadora, no actual currículo do Ensino Básico do 1º 

Ciclo, a disciplina de Meio Físico e Social é a área transdisciplinar por excelência, com 

potencialidades para, através de uma prática pedagógica adequada, nela ser 

implementado um modelo de activação do desenvolvimento psicológico cujas 

componentes são, ulteriormente, descritas. Infelizmente, ainda não é essa a situação 

que caracteriza a prática pedagógica desse nível de ensino em Portugal. Ocorre 

frequentemente ser solicitado à criança da 1ª Fase do 1º Ciclo do Ensino Básico o 

estudo de conceitos como o de energia e de átomo, e de temas como movimentos da 

terra, lua e outros corpos celestes, enquanto as suas capacidades de visualização são 

limitadas às perspectivas do aqui e agora, e do ponto de vista pessoal. O ensino-

aprendizagem proposto à criança do Ensino Básico tem que levar em linha de conta o 

nível das estruturas cognitivas da criança.  

 

 

               Do desenvolvimento cognitivo para a aprendizagem 

               Um dos objectivos do ensino de ciência, comumente defendido pelos 

professores, é a aprendizagem de conceitos e factos científicos. De igual modo, se 

preconiza que o professor deve ser capacitado para suscitar no aluno o aparecimento e 

desenvolvimento de capacidades de pensamento científico. Da prática profissional da 

investigadora, como formadora de professores de vários níveis de ensino, 

concretamente do Ensino Básico, decorre a convicção de que um programa de ensino 

de ciências, enquadrado no modelo de activação do desenvolvimento psicológico, pode 
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promover o desenvolvimento cognitivo das crianças (a presente investigação 

subentende-o) e ir ao encontro das necessidades das crianças. 

               Para se delinear um currículum de ciências elementares adequado ao nível de 

desenvolvimento das crianças, ou seja, em que haja congruência entre o que se 

pretende que seja aprendido pela criança e o nível das estruturas cognitivas desta, ter-

se-á que: (i) identificar os grupos gerais de habilidades intelectuais presentes nas 

crianças em cada uma das suas fases elementares; (ii) seleccionar atentamente 

actividades e conceitos dentro das finalidades que se pretendem atingir; (iii) levar em 

linha de conta que a tarefa a propor à criança, seja consentânea com o seu ritmo de 

desenvolvimento, evitando assim discrepâncias entre as necessidades intelectuais das 

tarefas de aprendizagem e as habilidades desenvolvidas pelas crianças. 

               É sobretudo no racional teórico de Piaget que se encontra uma das principais 

fontes de informação sobre o desenvolvimento cognitivo das crianças e sobre o seu 

impacto na organização do ensino-aprendizagem, deixando a criança e a sua iniciativa 

num lugar primordial nesse processo. Segundo Driver (1982), poucas pessoas 

discutirão a influência do trabalho piagetiano no currículo e ensino das Ciências na 

escola primária. O autor (1982) situa a influência do quadro conceptual de Piaget em 

dois níveis (i) a um determinado nível em que as conclusões apontadas por Piaget são 

transpostas para a pedagogia e conteúdo do currículo e; (ii) num nível mais complexo 

onde os pressupostos subjacentes ao paradigma piagetiano constituem-se como guião 

da pedagogia, concretamente ao nível da dimensão aprendizagem, em que todo um 

esforço é desenvolvido no sentido de adaptar os tipos de experiências dados às 

crianças ao modelo geral de desenvolvimento definido por Piaget.  

               Piaget (1981) ao descrever os processos envolvidos no desenvolvimento 

cognitivo, identifica três ingredientes necessários à transformação psicológica e à 
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aprendizagem: a acção e a experiência, a confrontação e o desafio, a reflexão e a 

integração. Embora considerando a maturação um factor necessário para a explicação 

da sucessão dos estádios, não a considera suficiente. Quanto à experiência, 

encarando-a também como uma componente essencial do desenvolvimento, acha-a 

também insuficiente, atendendo a que a elaboração das estruturas lógico-matemáticas 

é anterior ao conhecimento físico. E as interacções sociais e transmissões sociais 

também não são suficientes de per si, para explicar o desenvolvimento intelectual pois, 

em sua opinião, a acção social não dispensa a assimilação activa da criança. Piaget 

encontra tal explicação na noção de equilíbrio ou equilibração, a qual consiste segundo 

o autor, numa sequência de compensações activas do sujeito em resposta às 

perturbações exteriores e uma regulação simultaneamente retroactiva e antecipadora, 

constituindo um sistema permanente de tais compensações, sobretudo a partir dos 

seus trabalhos sobre contradição (Piaget, 1974a) e abstracção reflexiva (Piaget, 

1977a,b). 

               Piaget fala de desenvolvimento cognitivo como processo de adaptação. A 

adaptação, em Piaget, comporta três mecanismos: assimilação, acomodação e 

equilibração. O desenvolvimento cognitivo origina-se quando surge uma discrepância 

entre o esquema existente e a informação recentemente assimilada. Daí resulta o 

conflito e a acomodação intervém reconstruindo um esquema (unidades psicológicas 

repetíveis de acção inteligente) à nova informação processada. Segundo o modelo de 

desenvolvimento piagetiano, um estádio de desenvolvimento é um complexo de um 

grande grupo de esquemas que estão em estado de equilíbrio, num determinado ponto 

do desenvolvimento da criança. À medida que o desenvolvimento evolui, os estados 

iniciais modificam-se e integram-se em estados posteriores, o que significa que as 

aquisições de um determinado período preparam e são o suporte das aquisições 
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posteriores. Fica então a ideia de que o ensino-aprendizagem pode ser melhor 

conseguido, e inclusive constituir-se em factor do desenvolvimento cognitivo da criança, 

quando assente no uso adequado de detecção e resolução de "conflitos cognitivos", ou 

seja discrepâncias pensadas entre os esquemas possuídos pela criança e as 

exigências cognitivas requeridas pelas tarefas. Uma questão com acuidade pode 

colocar-se: Como se interpenetram desenvolvimento cognitivo e aprendizagem em 

termos educacionais? Como ocorre o fenómeno da aprendizagem na fase operatória 

concreta? Como se aplica tudo isso no campo das Ciências? 

 

 

               Aprendizagem na fase operatória concreta 

               Até aos 6/7 anos a criança vê o mundo como algo que é formado de coisas 

justapostas desprovidas de qualquer ligação, não sendo logicamente capaz de 

concretizar processos racionais. Assim, o período que antecede a sua entrada para a 

escola (4/6 anos) pode ser qualificado de pré-operatório no sentido de que o indivíduo 

se revela inapto ainda para o manejo das operações reversíveis (somas e subtracções, 

reciprocidades) e, por conseguinte, para a descoberta das conservações elementares 

de quantidade, de matéria ou peso. 

               Mas pelos 6/7 anos verifica-se uma viragem decisiva no desenvolvimento 

cognitivo da criança, passando a apresentar capacidades cognitivas que serão a base 

de um pensamento adulto. A criança torna-se capaz de um início de reflexão, isto é, 

torna-se capaz de pensar antes de agir. É nesta fase que a criança constrói as 

operações lógico-matemáticas as quais derivam das próprias acções, pois são o 

produto de uma abstracção que procede da coordenação das acções e não dos 

objectos. As operações de ordem são tiradas da coordenação das acções pois, para 
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que a criança seja capaz de descobrir certa ordem numa série de objectos ou numa 

sucessão de acontecimentos, é preciso ser capaz de registar esta ordem por meio de 

acções que devem elas mesmas sofrer uma ordenação: a ordem objectiva não é assim 

conhecida senão por meio de uma ordem inerente às próprias acções. É conveniente 

notar que a noção de operação se aplica a realidades muito diversas embora muito 

bem definidas (cf.cap. 3).  

               Uma das capacidades que a criança agora vai poder exercitar é a capacidade 

de conceber o número. O acesso ao número pressupõe estruturas lógicas mentais que 

muitas crianças não possuem quando iniciam a escolaridade primária. Umas, porque 

demasiado novas, outras porque não viveram experiências suficientemente ricas e 

variadas em manipulação de materiais, objectos. "Um número só é intelegível na 

medida em que permanece idêntico a si mesmo, seja qual for a disposição das 

unidades das quais é composto: é por isso que se chama de invariância de número" 

(Piaget & Szeminska, 1941:24). No entender de Piaget, a capacidade de conceber o 

número é contemporânea da capacidade de fazer classificações e seriações. Diz-se 

que uma criança faz classificações quando agrupa os objectos segundo as suas 

semelhanças e é capaz de hierarquizar as classes obtidas. Por exemplo: a criança 

agrupa os blocos lógicos segundo a forma, distingue as formas, nomeadamente as 

grandes das pequenas. Faz seriações quando é capaz de construir séries de objectos 

segundo as suas diferenças ordenadas. Antes dos 5/6 anos, a criança normalmente só 

conseguia seriar um conjunto de réguas de diferentes comprimentos, fazendo 

sucessivos ensaios.  

               Para além da noção de número, outra aquisição cognitiva, relevante, tem 

lugar nesta fase da vida da criança: a medição. Esta segue a mesma caminhada 

cognitiva do número (Direcção Geral do Ensino Básico, 1980). De facto, em ambas as 
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actividades é o número que está em causa: o número natural ligado à contagem de 

grandezas descontínuas, o número real ligado à medição de grandezas contínuas. A 

medida constrói-se da mesma maneira que o número, mas um pouco mais tarde, e há 

um grande interesse em ligar os dois assuntos (Idem, ibidem, 1980). Na opinião de 

Piaget, estudamos a medida de todas as maneiras, mas a melhor é, naturalmente, a 

que deixa a máxima espontaneidade à criança. Isto é, experimentámos uma situação 

em que ela teve necessidade de medir e onde pôde agir de forma completamente livre 

(Piaget & Szeminska, 1941). Na opinião da investigadora, o que melhor se deve fazer 

para levar a criança à noção de medição, é desencadear nesta a necessidade de medir, 

deixando-lhe inteira liberdade para resolver o problema como entender. Tal tem como 

vantagem, do ponto de vista da Psicologia, levar a  criança a proceder em 

conformidade com o seu grau de desenvolvimento. O facto de se colocar a criança 

nessa situação, ajudá-la-á a reflectir sobre o assunto, a experimentar e a trocar 

impressões com outras crianças.  

               Na opinião de Piaget, a lógica não é inata na criança. "O resultado mais que 

evidente de um conjunto de pesquisas voltadas para a inteligência prática e para as 

operações concretas, por meio das quais a criança elabora as suas classificações, as 

noções de número, e de espaço, de ordem e de quantidade, de movimento, de tempo e 

de velocidade, permitiu evidenciar o facto de que certos raciocínios, considerados 

logicamente necessários a partir de um determinado nível mental, são estranhos às 

estruturas mentais anteriores" (Piaget, 1972:37). Exemplificando: Toda a criança normal 

de 7/8 anos admitirá que, se dois copos de formas diferentes A e B contêm a mesma 

quantidade de água, e se os dois copos B e C contêm igualmente a mesma quantidade, 

então as quantidades contidas em A e C são iguais, mesmo quando os copos A e C 

possuam formas muito dissemelhantes das de  A e B, ou de B e C. Ao contrário, para 
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as crianças de 4/6 anos, não existe nenhum motivo para admitir que as quantidades A e 

C sejam iguais, quando foram comprovadas as igualdades A=B e B=C, e não existe 

mesmo um motivo determinante para que a quantidade da água se conserve ao mudar 

de recipiente. E se, por um lado, ocorre um grande desenvolvimento na capacidade de 

usar operações infra-lógicas como a observação, medida, tempo de compreensão, 

classificação, compreensão das relações espaciais, consciência das relações inter-

pessoais e estabelecimento de valores, por outro lado, as crianças não podem efectuar 

processos de raciocínio abstracto, tais como a lógica simbólica. Também não são 

capazes de compreender em pormenor, ou apreender conceitos profundos de ciências, 

tais como a osmose ou a fotossíntese (Sousa, 1990). 

                Quanto às crianças de 7 a 11/12 anos, para estas é evidente o raciocínio 

A=B, B=C, portanto A=C. A exercitação das operações concretas que induz a uma 

lógica concreta tem, como consequência, uma enorme curiosidade intelectual e a 

necessidade da explicação dos fenómenos físicos e das reacções humanas. Verifica-

se, ainda, um grande interesse pela aprendizagem de conhecimentos diversos, um 

grande interesse por processos mecânicos. Os fenómenos observados são englobados 

numa totalidade mais vasta e ligados entre si por um sistema de relações que permite a 

correcção da intuição perceptiva que, na fase anterior, era considerada pela criança 

como absoluta. Os raciocínios elaborados pela criança começam a ser cada vez menos 

assentes nas impressões perceptivas como acontecia na fase anterior. Começam a 

surgir novas formas de explicação cada vez mais racionais e exteriores à própria 

criança. Ocorre, portanto, uma transformação da assimilação egocêntrica em 

assimilação racional, o que implica uma estruturação da realidade pela própria acção 

(Sousa, 1991). 
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               O pensamento da criança ganha uma mobilidade crescente e a criança tem 

possibilidade de compreender as situações duma forma racional, ou seja, de acordo 

com as relações objectivas de "causa e efeito", o que não implica que a criança não 

sinta necessidade de recorrer à concretização, à materialização, mesmo que tão só 

através da evocação mental, na ausência de dados concretos. O raciocínio da criança 

desenvolve-se e exercita-se em função da realidade visível e palpável e não em função 

de abstracções. De realçar que quando se torna necessário fazer abstracções dos 

dados concretos e não dispõe desses dados, a criança regressa ao nível pré-lógico, o 

da intuição (Idem, ibidem, 1991). 

               Entre os 7/9 anos, os esquemas do pensamento da criança sofrem tal 

alteração que ela vai ter possibilidade de conceber a propriedade da conservação como 

uma invariante, uma constante do mundo exterior que nunca porá em dúvida. E se a 

noção de conservação de capacidades e comprimentos ocorre entre os sete e oito 

anos, já a noção de conservação de pesos e superfícies ocorre numa fase mais 

avançada, muito próximo da passagem entre pensamento operatório concreto a 

pensamento operatório abstracto, enquanto a noção cognitiva de volume surgirá 

somente quando a criança tiver possibilidade de raciocinar com determinada lógica - 

lógica formal a qual só se constrói realmente a partir dos 11/12 anos. "A esta evolução 

psicológica, que progride da percepção global à operação graças a uma reversibilidade 

progressiva das acções e do pensamento, corresponde uma estruturação lógica dos 

julgamentos, que da simples relação indecomposta conduz à correspondência 

biunívoca e recíproca" (Piaget & Szeminska, 1941: 133). 

               Tomando esta caracterização cognitiva da criança à qual está subjacente o 

modelo piagetiano, para a investigadora, os programas de Ensino das Ciências 

materializados na disciplina de Meio Físico e Social, constituem ocasião excelente, 
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quando adequadamente aplicados na sala de aula, para ajudar a criança da fase 

operatória concreta a aceder ao pensamento lógico e consequentemente para 

conseguir crescimento conceptual. Aliás, os próprios objectivos da área de Meio Físico 

e Social têm em atenção o quadro teórico piagetiano, apontando para um ensino que 

propicie e facilite o crescimento conceptual do aluno.   

               Objectivos gerais dos Programas de Meio Físico no Ensino Básico 

               De forma genérica pode-se dizer que os objectivos teóricos que têm 

constituído matéria de ensino no "Meio Físico e Social" do 1º Ciclo do Ensino Básico em 

Portugal, são os seguintes: (i) levar o aluno a identificar-se como elemento participante 

e responsável no grupo em que vive; (ii) levar o aluno a identificar outros elementos do 

meio que o cerca; (iii) levar o aluno a observar relações de interdependência entre as 

pessoas e o meio ambiente; (iv) levar o aluno a identificar os factores do meio que 

podem constituir riscos para a saúde; (v) levar o aluno a identificar as várias pessoas do 

seu ambiente, associando-as às suas funções na comunidade (Ministério da Educação, 

1980). 

               Com a revisão curricular recente tais objectivos passaram a ter a seguinte 

redação: O aluno deverá ser capaz de: (i) estruturar o conhecimento de si próprio, 

desenvolvendo atitudes de auto-estima e de auto-confiança, e valorizando a sua 

identidade e raízes; (ii) identificar elementos básicos do Meio Físico envolvente; (iii) 

identificar os principais elementos do Meio Social envolvente comparando e 

relacionando as suas principais características; (iv) identificar problemas concretos 

relativos ao seu meio e colaborar em acções ligadas à melhoria do quadro de vida; (v) 

desenvolver e estruturar noções de espaço e de tempo, e identificar elementos relativos 

à História e à Geografia de Portugal; (vi) utilizar alguns processos simples de 

conhecimento da realidade envolvente, assumindo uma atitude de permanente 
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pesquisa e experimentação; (vii) seleccionar diferentes fontes de informação e utilizar 

diversas formas de recolha e de tratamento de dados simples; (viii) utilizar diferentes 

modalidades para comunicar a informação recolhida; (ix) desenvolver hábitos de 

higiene pessoal e de vida saudável utilizando regras básicas da segurança e assumindo 

uma atitude atenta em relação ao consumo; (x) reconhecer e valorizar o seu património 

histórico e cultural, e desenvolver o respeito por outros povos e culturas rejeitando 

qualquer tipo de discriminação (Ministério da Educação, 1990). 

               Os correspondentes programas de Meio Físico e Social, e através deles o de 

ensino de ciências, estabelecidos pelo Ministério da Educação (1980, 1990), 

apresentam de comum, as seguintes ideias centrais: (i) a aprendizagem é concebida 

como um processo activo, porque o conhecimento da criança é construído a partir da 

acção que antecede a interiorização do conceito; (ii) é necessário proporcionar à 

criança situações em que ela experiencie no sentido mais amplo do termo - mexer em 

coisas para ver o que acontece, manipular símbolos, colocar questões, procurar as 

suas próprias respostas, relacionar o novo com o adquirido, comparar as suas 

descobertas com as descobertas de outras crianças; (iii) é necessário propocionar à 

criança interacções sociais, com vista ao confronto de ideias e opiniões. 

               Nestes novos programas aprovados pelo Ministério da Educação (D.R. nº 202, 

II Série, de 1 de Agosto de 1990) tem sentido destacar-se o Estudo do Meio. É uma 

área que se apresenta na intersecção de todas as outras e para a qual convergem 

conceitos e métodos de várias disciplinas científicas como a História, a Geografia, as 

Ciências da Natureza, a Etnografia, entre outras, procurando assim, em termos dos 

seus objectivos gerais, contribuir para levar a criança à compreensão progressiva das 

interrelações entre a Sociedade e a Natureza. Em termos dos seus conteúdos é de 

referir que o programa de Estudo do Meio se apresenta organizado em blocos de 
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conteúdo e que seguidamente se explicitam: (i) À Descoberta De Si Mesmo; (ii) À 

Descoberta Dos Outros E Das Instituições; (iii) À Descoberta Do Ambiente Natural; À 

Descoberta das Inter-Relações Entre Espaços; (iv) À Descoberta Dos Materiais e 

Objectos; e, (v) À Descoberta das Inter-Relações Entre A Natureza E A Sociedade. A 

ordem de apresentação dos blocos de conteúdo respeita uma determinada sequência 

lógica, mas tal não implica uma sequência temporal. Tais blocos de conteúdo são 

antecedidos de um texto introdutório onde se define a sua natureza e se apontam linhas 

de orientação metodológica. Estas assentam, em termos gerais, em experiências e 

pesquisas simples, não perdendo de vista os seus relatos orais, o contacto com o meio, 

o manuseamento e a exploração de objectos e substâncias.  

               Mas apesar destes aspectos serem enfatizados nos vários programas, a 

implementação de tais ideias, isto é, o método activo e investigativo, está na prática 

ausente da sala de aula portuguesa e, como consequência, muitas crianças 

apresentam dificuldades na interiorização dos conhecimentos e na organização das 

aprendizagens. Os objectivos do Meio Físico e Social, tendo em atenção o quadro 

conceptual piagetiano, não conduzem, na prática, à implementação de um modelo de 

ensino que incorpore esse quadro conceptual. A actividade na sala de aula não 

promove a activação do desenvolvimento cognitivo dos alunos.  

               Do ponto de vista da investigadora, os objectivos do Meio Físico e Social 

podem ser integrados no quadro conceptual piagetiano através de uma prática 

intencionalizada desenvolvida pelo professor na sala de aula, tomando, por exemplo, as 

actividades de ensino das ciências no quadro da activação do desenvolvimento 

psicológico. Caberá ao professor a tarefa de proporcionar e facilitar os instrumentos e 

as técnicas necessárias para que os alunos construam, de uma forma activa e 

sistematizada, o seu próprio saber. Este comportamento do professor na 1ª Fase do 1º 
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Ciclo do Ensino Básico colocará o aluno em atitude activa de aprendizagem, 

possibilitando a construção de noções cognitivas como resposta às 

interrogações/conflitos levantadas (os), assim como, incentivará o aluno a utilizar e a 

aplicar as aquisições cognitivas realizadas e a verificar a sua eficácia. Neste contexto, 

as actividades desenvolvidas na sala de aula apoiar-se-ão em materiais e objectos e 

operações lógicas elementares que constituirão para os alunos uma ponte cognitiva 

entre o real e o conceptual.  

               Com a implementação deste modelo de ensino-aprendizagem espera-se que 

os alunos se tornem observadores activos com capacidade para descobrir, investigar, 

experimentar e aprender, adquirindo e desenvolvendo, em paralelo a noção da 

autonomia, da autoconfiança e da responsabilidade. Uma prática lectiva que promove o 

desenvolvimento conceptual nos alunos tem que levar em linha de conta as 

características das componentes da activação do desenvolvimento psicológico. 

 

 

               Componentes do modelo de activação do desenvolvimento psicológico 

               Uma das tarefas prioritárias da educação, é evitar o insucesso escolar, assim 

como um dos seus objectivos fundamentais é uma adequada relação entre o educador 

e o educando tendo em vista o desenvolvimento global e harmonioso da criança. Nesse 

contexto, dever-se-á prestar uma atenção muito especial, a diversas componentes que 

enformam um modelo de activação.  

 

               Motivação e Autonomia 

               A activação do desenvolvimento psicológico da criança passa pelo apelo à 

motivação e pelo desencadear do aparecimento e desenvolvimento da autonomia. 
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Todos têm consciência da importância que assume a motivação, no âmbito da situação 

educativa. Piaget (1973) exemplifica, como fazendo apelo à predisposição para o 

cumprimento da regra, concretamente em situações como a de jogo, de partilha, e 

outras, o professor pode contribuir por desencadear na consciência das crianças uma 

transferência de uma forma de heteronomia a uma forma de autonomia. De igual modo 

Ausubel (et al., 1980) preconiza que a problemática da motivação e autonomia pode 

assumir três dimensões: (i) a do engrandecimento do eu que ocorre sempre que o 

sujeito em situação de desenvolvimento e aprendizagem apresenta uma resposta que 

envolve competência e sucesso; (ii) a aversiva que tem lugar sempre que as crianças 

evitam as consequências desagradáveis de uma punição; e (iii) a do tipo impulso 

cognitivo e que deriva da tomada de consciência pela criança de uma auto-

aprendizagem bem conseguida. 

               O problema do suscitar o desenvolvimento da motivação na realização da 

tarefa pela criança, com vista ao seu sucesso, passa necessariamente pelo 

desenvolvimento da autonomia da criança, autonomia esta que está intimamente ligada 

com o seu nível de desenvolvimento. Para a consecução gradativa desta autonomia é 

de uma importância capital a imagem que a criança vai interiorizando de si mesma, no 

decurso das suas realizações. A caminhada para o sucesso da criança, assim como o 

afastamento do insucesso, exige que o educador repense na importância de que se 

reveste, ao nível da situação educativa, a sua relação com o sujeito (Ministère de 

l'Éducation Nationale, 1989). Por construção progressiva de autonomia entende-se a 

forma como a criança assume um envolvimento na acção, criando uma certa distância 

(relacional) do adulto que lha propôs. O professor pode ser um facilitador ou um 

bloqueador do aparecimento e desenvolvimento da autonomia na criança mediante o 

número e a natureza das suas intervenções.  
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               Auto-avaliação e clima democrático 

               Um dos elementos da autonomia é a auto-avaliação que acompanha a 

realização da actividade (cujo objectivo foi claramente definido) e a busca do sucesso. 

A actividade desenvolvida em situação experimental passa pelo treino cognitivo de 

formulação de hipóteses, pelo confronto de opiniões, pela indução de relações entre 

conceitos e pelo aparecimento do conflito cognitivo. Desenvolver com a criança um 

processo de desenvolvimento, ensino e aprendizagem que ajude a criança a saber 

auto-avaliar-se é uma tarefa fundamental num modelo de activação. A auto-avaliação é 

um processo moroso mas que vale a pena ser conseguido pois constitui-se um dos 

meios mais eficazes de avaliação. O professor deve aproveitar as situações adequadas 

para a fomentar. E tem sentido realçar que a avaliação do progresso de qualquer 

criança, tenha ou não sucesso escolar, deve sempre ser algo que se faz 

individualmente. A democracia não se aprende através do ensino directo dos valores, 

mas é algo que implica uma vivência e uma aprendizagem lentas (Marques, 1991). 

Assim o sujeito, em situação educativa de carácter predominantemente democrático, 

avalia o seu próprio conhecimento, confronta opiniões e acaba por ser capaz de 

estabelecer um equilíbrio entre os seus pontos de vista e os dos outros revelando-se 

capaz de reconhecer as suas próprias capacidades e limitações. 

               Um modelo de activação pressupõe um clima ecológico democrático, 

participativo, humanizado e estimulante, em que o encorajamento do professor 

desempenha um papel fundamental em direcção ao sucesso pessoal e global do aluno 

(Tavares, 1987, 1990, 1992; Bonboir, 1983/84, 1984/85; Marques, 1991). 

 

               O encorajamento do professor 
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               Ao nível da literatura, os estudos existentes na perspectiva da activação do 

desenvolvimento tomando o encorajamento do professor são praticamente nulos. As 

pesquisas bibliográficas feitas por computador apontam para uma vasta informação em 

torno dos elementos da activação do desenvolvimento como a motivação, a autonomia, 

a auto-avaliação ou o auto-conceito, mas quase nada é referenciado sobre a 

componente da activação associada ao encorajamento do professor. Recorre-se, em 

consequência aos trabalhos de Alarcão, Tavares (et al., 1985) e Tavares (1992), 

trabalhos esses com algum impacto quer no país quer no estrangeiro. 

Etimologicamente encorajamento é uma palavra derivada do latim cor cordis "coração". 

Nas língua francesa e inglesa, por exemplo, aparece "encouragement". No alemão, 

encorajamento é traduzido por "Ermuting" que tem a sua origem em "Mut", coragem, 

força interior, energia que vem do coração, do interior da personalidade, do fundo do 

ser humano, servindo-lhe simultaneamente de força anímica, cordial e de atmosfera 

envolvente. "Nesta acepção, o encorajamento bem como todos os outros derivados 

como: encorajar, coragem, etc, veiculam o sentido de determinadas formas de incentivo 

que têm a ver com o coração" (Tavares (1992: 59). 

               O encorajamento é concebido como algo que está envolvido na atmosfera 

educacional, como algo de muito importante e que tem uma identificação muito próxima 

com o próprio processo de ensino-aprendizagem, por outras palavras, ele traduz, em 

certa medida, toda a envolvente do processo de desenvolvimento, ensino e 

aprendizagem - observada pelo seu lado mais humano, o da afectividade" 

(Tavares,1992).  

               Trata-se, pois, de um processo de incutir coragem e confiança (Tavares, 

1992) e que se caracteriza pela atenção e observação, pelo ouvir, questionar e esperar, 
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assim como por todo um conjunto de comportamentos não verbais assumidos pelo 

professor na sua interacção com o aluno.   

               No quadro dos trabalhos desenvolvidos por Alarcão e Tavares (1985) sobre a 

influência desta componente da activação no desenvolvimento e na aprendizagem dos 

alunos (os trabalhos desenvolvidos tomaram como grupo alvo a fase da adolescência), 

referem-se alguns dos pressupostos considerados: o encorajamento do professor é um 

factor de aprendizagem e desenvolvimento; o encorajamento do professor só é um 

factor de aprendizagem e desenvolvimento se os alunos o perceberem como tal; os 

professores que conhecem e utilizam formas mais significativas de encorajamento 

exercem sobre a aprendizagem e o desenvolvimento dos alunos uma acção mais 

estimulante e eficaz; é possível preparar os professores para utilizarem formas de 

encorajamento consideradas pelos alunos como mais estimulantes e encorajadoras. 

 

               O auto-conhecimento do professor 

               Esta é uma das componentes da activação do desenvolvimento psicológico 

que não pode ser ignorada e que passa pelo auto-conhecimento do professor. O auto-

conhecimento do professor liga-se com a capacidade de (auto)confrontação. 

"Confrontação é uma capacidade que pode ser díficil de pôr em prática de uma forma 

eficaz e construtiva" (Fonseca, 1987:20). Se bem que possam ser apontados diversos 

tipos de confrontação, destaca-se como característica principal, ao nível do processo de 

desenvolvimento, ensino e aprendizagem, o ser concreta e específica, assente num 

desejo de clarificar: (i) os sentimentos dos intervenientes no processo educativo; (ii) a 

situação de ensino-aprendizagem; e (iii) a necessidade de eventual mudança nessa 

mesma relação educativa. Envolvido numa relação física, funcional, emocional e 

cultural, o professor, a partir do auto-conhecimento que vai construindo na sua prática 
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pedagógica desenvolve auto-competências que o vão ajudar a observar e participar, a 

analisar e orientar, a ser actor e espectador. De igual modo este auto-conhecimento 

passa por uma (auto)consciencialização da importância que assume na relação 

educativa, desempenhando com a sua presença e mediação o papel de facilitador da 

aprendizagem e do sucesso pessoal e escolar do aluno. 

               Tomando os trabalhos de Weinstein e Alshuler (1985) o auto-conhecimento é 

um processo construtivo desenvolvimental que se constrói ao longo dos seguintes 

estádios: estádio elementar, situacional, configuracional e transformacional. Numa 

primeira etapa o sujeito começa por apresentar unicamente descrições fragmentárias e 

externas da sua experiência (auto-conhecimento elementar); numa segunda etapa, 

esse mesmo sujeito revela-se já capaz de identificar processos internos e elementos de 

causalidade (auto-conhecimento situacional); numa etapa posterior, identifica padrões, 

configurações ou regras de funcionamento (auto-conhecimento configuracional); por 

último, tem capacidade de reconhecer e implementar os mecanismos de alteração 

dessas regras (auto-conhecimento transformacional). 

 

               O empenhamento no sucesso escolar 

               Finalmente, uma última componente da activação que se reveste do maior 

interesse no Ensino Básico - o empenhamento no sucesso escolar. O professor para 

levar os seus alunos ao sucesso escolar tem de estar capaz de diferenciar as situações 

de aprendizagem e saber integrar todas as crianças nas actividades da sala de aula o 

que implica que: (i) conheça cada aluno com as suas características pessoais 

(capacidades e aptidões, dificuldades e problemas, modo como os interioriza, grau de 

autonomia e socialização, os conhecimentos anteriores que possui, o modo como os 

aprende e relaciona); (ii) facilite a dinâmica própria do grupo de crianças (os diferentes 
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papéis assumidos no grupo, o modo como participam e são aceites na turma, como 

encaram as dificuldades de cada uma e quais as possibilidades de interajuda); (iii) 

tenha um conhecimento abrangente da escola e dos factores que a condicionam 

(espaços, ambiente físico e humano, recursos adicionais existentes ou inexistentes, 

horários, currículos e suas possibilidades de adaptação. 

               Para muitas crianças a escola é a primeira e única oportunidade de se 

integrarem no grupo social. O modo como se comunica e se aprende depende muito do 

espaço em que se vive. Todos temos diferenças que se manifestam na forma como 

comunicamos, aprendemos e ensinamos. É necessário que a escola portuguesa as 

respeite caso contrário as diferenças e dificuldades acentuar-se-ão cada vez mais e o 

insucesso não diminuirá.  

               O sucesso escolar e pessoal do aluno depende em grande parte das 

condições de informação, estimulação, motivação e segurança que o espaço lhe 

oferece. Quer o professor quer o aluno, na maior parte das vezes, não têm possiblidade 

de escolher a escola onde estão. Ficam portanto condicionados ao que esta lhes 

oferece: grande ou pequena, com recreio ou sem recreio, velha ou limpa, bem 

localizada ou rodeada de altos prédios. O professor tem, contudo, de ter um certo grau 

de controle, ao destinar os locais para as actividades, ao organizar os espaços ou ao 

trazer e utilizar materiais e objectos na sala de aula (para certas actividades do âmbito 

específico do Meio Físico, o professor pode aproveitar certos locais fora da escola para 

a consecução de experiências que possibilitem aprendizagens escolares, por exemplo 

ao estudar as plantas pode deslocar-se ao jardim público, ou ao estudar os alimentos 

pode deslocar-se ao mercado). É fundamental o professor do 1º Ciclo do Ensino Básico 

dar atenção ao espaço que deve estar organizado de modo a permitir a disposição e 

manipulação de materiais, a socialização e a movimentação de todas as crianças. De 
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realçar que o método da descoberta e do conflito cognitivo requerem trabalho conjunto, 

no planeamento e discussão sobre as actividades. Daí que em muitas aulas um certo 

grau de barulho é aceitável. As crianças têm que se movimentar, usar os materiais 

variados individualmente ou trabalhar em grupo. 

               O sucesso escolar implica que o professor conheça o meio onde a escola está 

inserida, nomeadamente os elementos que integram a comunidade e que podem 

colaborar com as suas experiências e saberes ao nível da situação escolar. Importante 

aí é o contexto e envolvimento familiar, social, económico e cultural da criança, onde 

esta vive e cresce. De realçar que o desenvolvimento do ser humano (neste caso 

concreto o sujeito da aprendizagem), prende-se directa ou indirectamente com todo o 

contexto onde este ocorre, e que compreende não apenas o indivíduo mas também os 

sistemas contextuais dinâmicos, modificáveis e em constante desenvolvimento no seu 

interior e na interface com diferentes contextos, mais ou menos vastos mais ou menos 

próximos (Portugal, 1992). A autora (1992) descreve de uma forma simples e clara toda 

uma problemática ecológica do desenvolvimento humano, tomando os trabalhos 

desenvolvidos por Bronfenbrenner, em que o sujeito humano para realizar todo o seu 

potencial de desenvolvimento necessita de um contexto adequado que lhe permita 

interagir com os outros e construir toda uma teia de relações mais ou menos complexas 

que lhe possibilitem dar resposta aos diferentes apelos da sua personalidade sejam 

eles determinados por quaisquer dimensões do desenvolvimento (físico-biológica, 

psicológica, social e contextual). Esta leitura vem reforçar a linha de pensamento por 

nós defendida a propósito do modelo de activação e da importância da interacção 

criança e contextos envolventes. Na perspectiva de Bronfenbrenner, o desenvolvimento 

humano é visto como um processo composto por etapas. Numa primeira etapa a 

criança apenas tem capacidade de consciencializar os acontecimentos do imediato 
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(microsistema); numa segunda etapa a criança vai apercebendo-se gradativamente das 

relações existentes entre os acontecimentos e as pessoas e entre os diferentes 

contextos (mesosistema); e, por último, a criança recorrendo ao uso da linguagem e do 

jogo, fantasia, símbolo e imaginação, torna-se capaz de criar e imaginar um mundo à 

sua dimensão, desenvolvendo segundo o próprio autor, citado por Portugal (1992) uma 

forma de actuar que abrange as várias etapas, desde o microsistema, ao mesosistema, 

exosistema e macrosistema.  

 

               Um modelo de activação do desenvolvimento psicológico que considere como 

prioridade educacional o sucesso escolar e pessoal dos sujeitos, não pode ser 

considerado apenas em termos de aprendizagem ou de ensino mas abrange também a 

perspectiva de desenvolvimento psicológico dos alunos, dos professores e de todos os 

agentes educativos que se constituem como elementos intervenientes na comunidade 

educativa. Contudo, o presente estudo enfocou a sua análise, predominantemente, 

sobre a activação do desenvolvimento cognitivo dos alunos no quadro do ensino-

aprendizagem das ciências. 

 

 

               O ensino-aprendizagem das ciências e a activação do desenvolvimento 

cognitivo 

               O ensino-aprendizagem das ciências reveste-se de grande importância, ao 

nível do processo de desenvolvimento, ensino e aprendizagem, como veículo de 

activação do desenvolvimento das capacidades cognitivas das crianças, e 

consequentemente da sua transformação conceptual. Um dos aspectos mais notórios 

acerca das concepções das crianças e das suas ideias pré-estabelecidas, é a 

estabilidade das mesmas, isto é, a sua resistência à mudança. Só assim se 
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compreende que muitas crianças, desde a mais tenra idade e mesmo antes de 

passarem por uma educação escolar formal, construam acerca do mundo e dos 

fenómenos naturais crenças e expectativas. Umas são puras invenções da mente, 

outras têm por finalidade, em última instância a acção. E mesmo após essa educação 

escolar formal, muitos dos conceitos intuitivos, a maior parte baseados em percepções 

sensoriais, que se opõem, por vezes, às decisões sustentadas pela lógica, 

permanecem, sobretudo quando a aprendizagem é centrada na memorização, 

inalteráveis e resistem ao conhecimento e à mudança. 

               Daí a importância em se pugnar por uma situação de ensino-aprendizagem da 

ciência como pesquisa que promova transformação conceptual, que incentive à 

descoberta, à criatividade, à auto-aprendizagem, à reflexão, ao desenvolvimento da 

auto-avaliação, do auto-conhecimento e da autonomia. Tal ensino-aprendizagem da 

ciência constituiu um meio privilegiado para a implementação do modelo de activação e 

conduz, por certo, ao desenvolvimento cognitivo dos alunos. São várias as acções e 

investigações que apoiam este quadro conceptual a desenvolver, preferencialmente, 

em classes de ciências e das quais se destacam, entre outros: Lunetta, et al., 1979; 

Phillips, 1981; Nussbaum & Novick, 1982; Champagne et al., 1982; Phillips, 1985; 

Osborne & Freyberg, 1985; Hewson & Hewson, 1987; Driver, 1982, 1986a, 1988; 

Fonseca, 1989; Fonseca & Conboy, 1991; Fonseca, 1992.  

               No âmbito do paralelismo entre o modo de fazer ciência e o desenvolvimento 

conceptual na aprendizagem, Posner, Strike, Hewson e Gertzog (1982), sugerem 

quatro condições para que ocorra mudança conceptual: (i) manifesta insatisfação com 

as concepções existentes; (ii) modelo proposto intelegível, de modo a ser incorporado 

significativamente pelo aluno sem recurso à memorização; (iii) proposta de concepção 

congruente (do ponto de vista da investigadora, com as estruturas cognitivas do aluno); 
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e (iv) possibilidade de novos caminhos de inquérito e pesquisa, permitindo a 

incorporação de novos conhecimentos relativos aos mesmos ou a outros fenómenos. 

Estas condições são em tudo consistentes com o modelo que propomos de activação 

do desenvolvimento cognitivo.  

               De igual modo, Sá e Valente (1989), preconizam que é de toda a vantagem 

educacional a inclusão nos currícula de ciências, de actividades, experiências e a 

abordagem de certos assuntos, como forma de iniciação a conceitos e princípios que 

embora possam não estar ao alcance imediato dos alunos contribuem para o 

desenvolvimento conceptual dos mesmos. No racional teórico dos autores, tal 

perspectiva é concebida como promissora para o ensino das ciências delineando 

algumas sugestões de estratégias específicas no ensino-aprendizagem dessas 

disciplinas que podem contribuir para o desenvolvimento pessoal e escolar dos alunos. 

Phillips (1981) afirma que a aprendizagem nas crianças se desenvolve mais a partir de 

experiências do que da linguagem e das palavras. O mais importante será construir 

sobre capacidades e processos intelectuais subjacentes e não sobre comportamentos 

ou respostas superficiais.  

               Para Paul Hurd (in Lunetta et al., 1979), o modelo de ensino da ciência como 

pesquisa é um modelo limitado, na medida em que não ajuda o estudante a 

desenvolver autonomia. De acordo com Hurd, os professores de ciências necessitam 

também de ajudar os seus alunos a ir mais além dos dados disponíveis sobre o mundo 

exterior, levando-os a aplicar os conhecimentos adquiridos e a reflectir sobre os fins 

que se têm em vista. Segundo o autor, o processo educativo deve pugnar por dotar o 

sujeito de capacidades e atitudes intelectuais essenciais não só à comprensão da 

sociedade emergente mas também à sua intervenção na construção do futuro. Nesta 

linha de ideias, Hurd preconiza um esforço educativo que melhore a qualidade de 
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conhecimentos nos cursos de ciências, a ponto de aumentar a probabilidade de os 

cidadãos se entenderem com os complexos problemas da ciência e da sociedade 

(idem, ibidem, 1979). 

               Apesar da posição de Hurd enfatizar um ensino de ciências mais orientado 

para os aspectos sociais da ciência, ele não exclui a importância dos processos de 

investigação usados no laboratório. Pelo contrário, reconhece-os como interligados aos 

próprios processos de tomada de decisão.  

               O ensino-aprendizagem nas ciências tem sido um dos campos onde 

facilmente convergem desenvolvimento cognitivo e aprendizagem, onde mais 

facilmente se pode tomar a sua mútua interdependência e onde mais facilmente se 

pode verificar a influência da aprendizagem escolar no desenvolvimento cognitivo dos 

alunos. É esta uma das apostas recentes para o ensino formal (Almeida, 1992). Daí 

que, de uma forma generalizada, as estratégias propostas por diversos teóricos do 

ensino-aprendizagem das ciências têm em vista: (i) proporcionar aos alunos uma 

identificação exaustiva dos factores que aparentemente influenciam um determinado 

fenómeno e, seguidamente, passar à eliminação daqueles que não interferem, 

mediante a realização de experiências adequadas, por forma a ser revelada a 

informação essencial contida em diferentes contextos; (ii) treinar os alunos na 

consideração de toda a informação que está patente, quer na observação de um 

fenómeno, quer no enunciado de um problema (o efeito metodológico conseguido, 

entre outros, é elevar o nível de atenção-concentração dos alunos); (iii) incentivar os 

alunos à descoberta de várias vias de solução para um problema, realçar os diferentes 

caminhos percorridos por diferentes alunos, mostrar vias de solução alternativas às 

encontradas; (iv) proporcionar aos alunos a utilização de factos contra-intuitivos, como 

forma de lhes chamar a atenção para a falibilidade dos juízos baseados em percepções 
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sensoriais que se opõem, por vezes, às decisões sustentadas pela lógica; (v) incentivar 

nos alunos o hábito de explicitarem os passos seguidos na estratégia utilizada para 

encontrarem determinada solução para um problema, o que concorrerá para ajudar o 

aluno a reconsiderar a solução encontrada. Tais estratégias enquadram-se, 

genericamente, num modelo de activação do desenvolvimento cognitivo do aluno.  

               Alguns continuadores de Piaget, esforçam-se em investigar como o ensino 

das ciências pode ser realizado tendo em vista a promoção do desenvolvimento 

cognitivo. É o caso de Karplus e colaboradores (1977) que propõem para as lições de 

ciências um ciclo de aprendizagens, baseadas no modelo piagetiano de auto-regulação. 

O ciclo é composto por três fases (Karplus et alt.,1977): 

               1/ Exploração. Trata-se de uma fase inicial e que tem por objectivo o 

levantamento de questões merecendo relevo as concepções iniciais dos alunos. Estes 

fazem as suas próprias perguntas e organizam as suas próprias actividades, com base 

nas suas observações e manipulação de objectos; 

               2/ Introdução ao conceito. Trata-se de uma fase durante a qual o professor 

ajuda os alunos a verbalizarem e ordenarem as ideias a que chegaram após a fase de 

exploração. Eventualmente podem ocorrer experiências de investigação individual ou 

em grupo, relacionadas com os temas tratados na primeira fase; 

               3/ Aplicação do conceito. Trata-se de uma fase que possibilita aos alunos a 

aplicação e o alargamento das ideias recém-formadas. Implica um tempo adicional para 

auto-regulação e alargamento da compreensão, interiorização e aplicação do conceito.  

               Na continuação destes trabalhos, Karplus e colaboradores (1977; 1983) 

sugeriram outras formas de procedimento ao nível da situação educativa (nas quais se 

enquadra, em parte, o modelo de activação proposto no presente estudo para os alunos 

da 1ª Fase do 1º Ciclo do Ensino Básico), a saber: iniciar as discussões na sala de 
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aula, com demonstrações antagónicas, desafios ou puzzles que causem desequilíbrio 

(conflito cognitivo) adequado; dar tempo para a realização das experiências com 

objectos, para que os alunos possam resolver as contradições e para se familiarizarem 

com o seu próprio raciocínio; encorajar a discussão entre os alunos sobre as 

investigações que eles conduziram e dados que recolheram, bem como encorajá-los na 

formulação de respostas alternativas para as relações observadas; e modelar padrões 

de raciocínio que se deseja que os alunos desenvolvam; permitir que a tarefa se realize 

de uma forma sequencial, de explicação lógica em explicação lógica. 

               Na sequência destes estudos e, enquadrando-se de igual modo dentro de 

uma linha de activação do desenvolvimento cognitivo do aluno, outros se seguiram, 

como por exemplo, Good (1988) preconizando de igual modo o ensino de Ciências com 

base nos pressupostos da teoria piagetiana, através das seguintes recomendações: 

utilizar a entrevista clínica, com o objectivo de compreender o raciocínio dos alunos; 

intensificar o desenvolvimento cognitivo dos alunos, mais do que a acumulação de 

informação; usar experiências de Ciências para as quais a criança está mentalmente 

desenvolvida; dar ênfase à aprendizagem por meio de actividades e padrões de 

raciocínio indutivo; intensificar a interacção verbal entre os alunos, para propiciar a 

comparação de raciocínios, moderando, por exemplo, as crianças que monopolizam o 

diálogo e não deixam que os outros alunos intervenham na discussão; falar menos e 

ouvir mais as crianças, ou seja dar o tempo adequado à criança para pensar e poder 

emitir a sua resposta, assim como encorajar a interacção social entre os alunos como 

meio de diminuir o egocentrismo. 

               Actualmente um dos melhores métodos preconizados na adequação do 

ensino das ciências ao nível de desenvolvimento das crianças é através da testagem do 

pensamento da criança, com a resolução de problemas e entrevistas tipo piagetiano 
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(Lunetta et al., 1979; Phillips, 1981; Phillips, 1985; Fonseca, 1989; Fonseca & Conboy, 

1991). Este processo tem sido largamente utilizado na Grã-Bretanha na aplicação do 

programa Science 5/13 das ciências elementares (Shayer & Adey, 1981) para 

determinar a adequação dos conceitos de ciências aos alunos do Ensino Básico. 

Também alguns instrutores de cursos de métodos de ensino de ciências (nível de 

ensino elementar) dos Estados Unidos preconizam que a combinação entre a técnica 

de entrevista, tipo piagetiano, e a actividade de ciências são uma forma segura de 

informar os professores sobre as capacidades e pensamento da criança nos seus 

vários níveis etários, como uma forma de organizarem a informação sobre a adequação 

generalizada de conceitos e actividades de ensino de ciências. Vários programas de 

ensino das ciências se apresentam como representantes, em teoria, destes princípios. 

 

 

               Programas de ensino para o desenvolvimento cognitivo através de 

actividades de ciências 

               Quando se pensa em aprendizagem e activação do desenvolvimento 

cognitivo, uma das perguntas que surgem é a de se existem programas de ensino 

organizados tendo em vista essa activação. De facto, são vários os programas que a 

nível internacional enfatizam a importância da natureza de ciências, por um lado, e por 

outro, a importância do conhecimento da estrutura cognitiva do próprio aluno, isto é, o 

seu desenvolvimento cognitivo, tendo em vista o sucesso da escola do Ensino Básico. 

Nesses programas é evidente a influência do modelo piagetiano. É o caso dos projectos 

difundidos na década de 70, salientando-se, entre outros, Science Curriculum 

Improvement Study (SCIS), Science - A Process Approach (AAAS) e Elementary 

Science Study (ESS) na América; Science 5/13 na Inglaterra; e Australian Science 

Education Project (ASEP) na Austrália. 
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               Apesar do incremento de projectos curriculares na última década (Penick, 

1983) no que respeita ao ensino da ciências, a nível internacional, esses projectos não 

provocaram mudanças efectivas nos comportamentos dos professores e na 

aprendizagem dos alunos.  

               Em Portugal, de forma análoga, a influência de tais projectos não se fez sentir 

em termos de aprendizagem e desenvolvimento dos alunos. De facto, aquando da 

investigação sobre o tema "A Noção de Proporção em crianças de 6 a 10 Anos e o 

Processo de Desenvolvimento, Ensino e Aprendizagem", Sousa (1987) verificou que as 

crianças portuguesas entre os 6 e os 10 anos de idade não possuem a noção de 

proporção interiorizada, assim como constatou que evidenciam grandes diferenças no 

desenvolvimento de capacidades lógicas ao nível do concreto comparativamente aos 

dados obtidos junto de uma amostra de crianças canadianas (Noelting, 1982). Mercê da 

informação que tem vindo a ser acumular sobre as crianças que frequentam a 1ª Fase 

do 1º Ciclo do Ensino Básico em Portugal, começa a parecer cada vez mais de admitir 

que uma "grande parte das crianças ainda apresenta muitas dificuldades na 

interiorização de certas noções e revela bastantes dificuldades na ordenação das 

aprendizagens" (Sousa, 1987:97). Nomeadamente no que respeita à faixa etária dos 6 

aos 10 anos, algumas noções tais como as de objecto, de conservação da substância, 

de conjunto, de classificação, de tempo ou de peso não se encontram devidamente 

interiorizadas podendo isso estar associado à elevada percentagem de insucesso 

escolar. Ao mesmo tempo foi verificado que em termos de aprendizagem estas 

crianças apresentam dificuldades acrescidas de comprender e organizar 

sequencialmente (momentos simples para complexos) os seus conhecimentos e 

competências.  
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               A ênfase dada pelo Ministério da Educação a objectivos de desenvolvimento 

de capacidades envolvendo processos cientificos (Ministério da Educação e Ciência, 

1980) corresponde a metas relevantes do ensino, a nível dos primeiros anos de 

escolaridade particularmente do ensino das ciências. No entanto, na prática, não é 

vísivel essa ênfase (Fonseca & Conboy, 1991). De facto, ao nível da sala de aula 

portuguesa muito raramente vemos a realização de actividades "científicas" que 

enfatizem realmente os processos e a natureza da ciência. Uma questão se coloca: 

Como mudar a situação ao nível do processo educativo de tal modo que seja 

enfatizado, na prática lectiva portuguesa do Ensino Básico, o aspecto activo, 

investigativo do ensino das ciências? 

               Do ponto de vista da investigadora, o aspecto activo e investigativo do ensino 

das ciências será uma realidade na prática lectiva do Ensino Básico em Portugal, desde 

que sejam criadas as condições para que ocorra activação do desenvolvimento 

cognitivo do aluno, concretamente através do ensino-aprendizagem da área curricular 

de Meio Físico e Social/ensino das ciências. Esta área, constituindo-se como área 

transdisciplinar por excelência, como já se referiu ao longo do estudo, deve apresentar-

se de tal forma que possa contribuir para o desenvolvimento global da criança, nos 

seus vários aspectos: psicomotor, linguístico/cognitivo, sócio/emocional e axiológico.  

               Em Portugal, existem alguns programas de desenvolvimento cognitivo e 

facilitação da aprendizagem. No ensino secundário podemos referir o programa 

DIANOIA (programa de treino cognitivo da inteligência através do aprender a pensar) 

que, tomando as actividades curriculares dos alunos, enfatiza o treino da realização 

cognitiva, coordenado pela Professora Odete Valente (Departamento de Educação da 

Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa), e o programa "Promoção Cognitiva" 

da responsabilidade do Professor Leandro de Almeida (Instituto da Educação da 
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Univesidade do Minho) e da Drª Fátima Morais (Faculdade de Letras, Universidade do 

Porto). Tratam-se de programas que se constituem na convergência dos contributos 

das abordagens diferencial, desenvolvimental e cognitivista da inteligência, assumida a 

inteligência como conjunto de capacidades e procedimentos que o sujeito utiliza na 

resolução de problemas. No 1º Ciclo do Ensino Básico, dois outros programas, que se 

enquadram na linha da activação do desenvolvimento psicológico através do ensino ou 

das actividades curriculares na sala de aula, devem também mencionar-se. O programa 

desenvolvido por Lunetta, (et al., 1979) e o programa desenvolvido pela Professora 

Jesuína Fonseca (1989, 1991, 1992), aquele com base no Projecto de Ensino Science 

Curriculum Improvement Study (SCIS) e este no Elementary Science Study (ESS) e no 

trabalho de Phillips (1981). Ambos são simultaneamente programas de ensino de 

ciências e programas de formação de professores.  

               O Programa de Actividades de Ensino das Ciências implementado e 

desenvolvido por Fonseca está descrito em pormenor no Relatório do Curso 1.22 

FSE/DGEBS (Fonseca, 1989, assim como noutras publicações dos autores, (Fonseca 

& Conboy, 1991; Fonseca, 1992). Tendo este programa constítuido a base da prática 

intencionalizada levada a cabo pelos professores com alunos do Ensino Básico do 1º 

Ciclo que foram tomados no presente estudo, importa apresentá-lo aqui ainda que 

resumidamente.  

 

 

 

 

               Programa de formação de professores implementado neste estudo 



 169 

 

               O objectivo principal do Programa de Ensino das Ciências que serve de base 

ao presente estudo foi desenvolver, nos professores formandos: (i) capacidades de 

"ensinar a fazer ciência"; (ii) atitudes positivas em relação a esse ensino e (iii) 

mudanças efectivas nas suas práticas lectivas no que respeita ao uso dessas 

capacidades. Previa-se que, como resultado, fosse desenvolvida nos alunos uma 

aprendizagem cognitiva, para além de outras, nomeadamente, a afectivo-atitudinal 

(Fonseca, 1989; 1992). O modelo em que se baseia o programa é o proposto por 

Lunetta (1985) e descrito por Fonseca (1985 e 1989) e Fonseca e Conboy (1991). De 

acordo com o modelo, o Programa inclui  uma abordagem teórica, como Introdução, 

seguida de uma fase de Exploração de actividades de "fazer ciência", que é articulada 

com uma fase de Meta-Análise e Discussão. Finalmente (...) "há uma fase de Aplicação 

à sala de aula e análise dos resultados dessa aplicação " (Fonseca & Conboy, 

1991:184). 

               O programa pretende desenvolver a aprendizagem de novas técnicas e 

estratégias de ensino das ciências dentro de uma linha consistente com o modelo de 

activação, contribuindo assim para o desenvolvimento cognitivo dos alunos. Pretende 

ainda paralelamente: (i) desenvolver conhecimentos sobre as características dos 

processos de desenvolvimento individual dos alunos e de ensino-aprendizagem a nível 

da Escola do 1º Ciclo do Ensino Básico em Portugal, sensibilizando os professores às 

componentes da activação do desenvolvimento psicológico; (ii) contribuir para uma 

melhoria na formação dos professores do 1º Ciclo do Ensino Básico; (iii) desenvolver 

nos professores capacidades de ensino do Meio Físico numa ligação com a 

Matemática, a Língua portuguesa, O Meio Social e as Expressões, segundo uma 

metodologia de pesquisa por parte dos alunos.  
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               De acordo com o modelo que o enquadra, o programa de formação inclui, 

numa primeira fase, conhecimentos sobre o planeamento e preparação de actividades 

na área do meio físico e social (sessões de fundamentação teórica) tendo em vista a 

natureza da ciência e o desenvolvimento cognitivo do aluno. A seguir teve lugar uma 

fase de exploração de actividades de pesquisa, articulada com uma fase de análise 

reflexiva e discussão. Deu-se início posteriormente à aplicação à sala de aula e 

acompanhamento dos professores, com análise, por parte destes, do comportamento 

dos alunos. Procedeu-se, ainda, à análise dos efeitos do programa (cf. Fonseca, 1989; 

Fonseca & Conboy, 1991; Fonseca, 1992).  

               Nesse quadro, foi dada formação no sentido de contribuir para um 

conhecimento e experienciação de actividades de "pesquisa científica" passíveis de 

serem utizadas pelos alunos da 1ª Fase do 1º Ciclo do Ensino Básico, e para o 

desenvolvimento de capacidades de ensino de Meio Físico em ligação com outras 

áreas disciplinares, numa perspectiva de activação cognitiva do aluno. 

               Paralelamente, foi dada formação sobre a Psicologia da Educação, com 

ênfase especial na Psicologia do Desenvolvimento Cognitivo, Psicologia da 

Aprendizagem e componentes da Activação do Desenvolvimento Psicológico, tomando 

como racional teórico os autores  e os trabalhos a que fizemos referência nos capítulos 

anteriores. 

               O programa foi ministrado a 6 professores do Ensino Básico do distrito de 

Faro (concelhos de Faro, Tavira e Loulé) a leccionar o 2º ano da 1ª Fase do 1º Ciclo do 

Ensino Básico que integram o grupo de professores cujos alunos foram tomados no 

estudo como constituindo a amostra experimental (cf. cap. 5).  

               O programa desenvolveu-se ao longo de sete meses, entre Dezembro de 

1988 e Julho de 1989, com sessões de três horas, geralmente semanais nos primeiros 
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meses e mais espaçadas nos últimos, num total de cinquenta horas teóricas e teórico-

práticas de formação presencial e quinze horas práticas de aplicação com 

acompanhamento. Incluiu formação em Ensino das Ciências (cerca de 88 % do tempo 

e da responsabilidade de J. Fonseca) e em Psicologia da Educação (cerca de 12 % e 

da responsabilidade da investigadora). 

               As estratégias de formação utilizadas incluiram, entre outras, a modelação 

(Bailey & James, 1978), citados por Fonseca e Conboy (1991), e métodos de ensino-

aprendizagem como o da descoberta, da gestão de conflitos cognitivos e manipulação 

de materiais. As actividades desenvolvidas pelos professores, quer durante a formação 

quer aquando da sua aplicação na sala de aula, foram acompanhadas com análise 

reflexiva do que estava a ser feito bem como dos efeitos produzidos (cf. Fonseca & 

Conboy, 1991). 

               Tomando o quadro conceptual de Fonseca (1989, 1991, 1992), foi enfatizada 

a importância dos processos científicos no desenvolvimento cognitivo e acentuada a 

necessidade de se ensinar ciência de acordo com a natureza desta, enfatizando 

simultaneamente os modos de pensar e actuar na disciplina e o corpo de 

conhecimentos que serve de base a tais processos e deles igualmente deriva. Tendo 

em vista um melhor conhecimento dos alunos foram analisadas com os participantes, 

nas sessões de psicologia da educação, algumas das componentes cognitivas 

desenvolvidas pelas crianças na 1ª Fase do 1º Ciclo do Ensino Básico e que se 

traduzem nos alunos por comportamentos de contar, comparar, identificar, enumerar, 

combinar, seleccionar, converter, reordenar, levantar hipóteses, organizar, planear, 

criticar, explicar, justificar e resolver problemas. Paralelamente foi enfatizada a 

importância do auto-conhecimento do professor nesta dinâmica da sala de aula. De 

facto, um modelo de activação como o que foi desenvolvido neste programa, passa por 
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promover o desenvolvimento do auto-conhecimento do professor no sentido de o 

capacitar para identificar, face à situação escolar e perante várias tarefas e situações 

com que se poderá confrontar, as regras do seu funcionamento, bem como 

desencadear os mecanismos da sua transformação. Nesta linha de ideias é 

indispensável que o professor se conheça a si mesmo, o seu ritmo de trabalho, os seus 

padrões de comportamento verbal e não verbal, a sua relação interpessoal com o 

aluno, as suas limitações e saiba como desenvolver as suas capacidades e alargar o 

seu campo de conhecimentos. Se se habituar a auto-questionar-se sobre os seus 

sentimentos, as suas acções e os seus conhecimentos e capacidades acabará por 

saber reconhecê-los, consciencializá-los, acabará por aprender a maximizá-los no 

sentido pretendido, e tal será traduzido em termos de efeitos, quer de ordem pessoal 

quer de ordem profissional (Fonseca, 1992).  

 

               Efeitos procurados nos professores 

               Em termos de efeitos do programa sobre os participantes, pode-se afirmar 

que (cf. Fonseca, 1989; Fonseca & Conboy, 1991, Fonseca, 1992), alguns desses 

efeitos foram: (i) sensibilização para as novas metodologias de ensino, como a 

aprendizagem por descoberta e pelo conflito cognitivo; (ii) desenvolvimento de atitude 

positiva em relação ao ensino de ciência como pesquisa científica na 1ª Fase do 1º 

ciclo do Ensino Básico; (iii) desenvolvimento de conhecimentos sobre ensino das 

ciências/meio físico como pesquisa pelos alunos e sobre as características gerais dos 

diferentes estádios do desenvolvimento psicológico e sobre as componentes da 

activação do desenvolvimento psicológico; (iv) desenvolvimento de capacidades e 

competências na manipulação de materiais e objectos, exploração e experimentação, 

resolução de problemas, e na nova metodologia das ciências "ensinar a fazer ciência", 
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não perdendo de vista o enriquecimento do saber e valores comuns a partir, por 

exemplo, da aceitação e debate das várias interpretações do real e do encontro dum 

possível consenso quando necessário, por parte dos alunos; (v) promoção, 

empenhamento e esforço real na tentativa de mudança de comportamento na sala de 

aula; (vi) promoção do comportamento do professor como facilitador da auto-

aprendizagem dos alunos; e (vii) aplicação efectiva dos comportamentos desejados.   

               O desenvolvimento profissional dos participantes foi patente: (i) no 

desenvolvimento de capacidades de ensino de ciência como pesquisa; (ii) em atitudes 

positivas em relação a esse ensino; e (iii) em mudanças efectivas no seu 

comportamento. Essa mudança de comportamento foi constatada por auto-análise da 

prática lectiva de forma não só a avaliar, reavaliar, reestruturar (objectivos, tarefas, 

sequências, atitudes comportamentais, e outros), mas também perceber a importância 

de que se reveste a sua presença como elemento desencadeador do sucesso pessoal 

e global do aluno. 

               Em termos de efeitos do programa sobre os alunos, na opinião dos 

professores da amostra (cf. Fonseca, 1989; Fonseca & Conboy, 1991, Fonseca, 1992), 

foram os seguintes: desenvolvimento de curiosidade, imaginação, criatividade, 

interesse pela pesquisa, hábitos e habilidade para a pesquisa, espírito de iniciativa, 

desenvolvimento de auto-conceito positivo, auto-confiança, cooperação entre os alunos 

e entre os alunos e o professor, aprendizagem de conceitos, sentido de 

responsabilidade, satisfação na aprendizagem escolar, desenvolvimento cognitivo, 

empenhamento explícito e facilitação na acessibilidade ao sucesso escolar.  

 

               Pode-se ainda referir que as actividades de ensino das ciências desenvolvidas 

ao nível da sala de aula, tiveram ainda vários efeitos ao nível metodológico (cf. 
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Fonseca, 1989). Em primeiro lugar, verifica-se uma atenção predominantemente 

centrada no pensamento do aluno como motor do desenvolvimento. De facto, o aluno 

ao construir conceitos está a elaborar/actualizar estruturas cognitivas, ou seja, está a 

construir o seu próprio sistema cognitivo, o que lhe fornece um capital elevado de auto-

confiança, fundamental para o sucesso da aprendizagem. Paralelamente ao aprender 

intencionalmente a utilizar o seu potencial de pensamento, o aluno adquire ferramentas 

indispensáveis à aquisição de conceitos. Em segundo lugar, verifica-se uma 

preocupação dominante com a natureza dos processos de aprendizagem que afectam 

a aquisição e a retenção duradoura de estruturas organizadas de conhecimentos, quer 

sejam as características cognitivas quer outras  pessoais, interpessoais e sociais, 

nomeadamente a motivação para determinada disciplina. 

 

 

               Conclusão 

               O estudo levado a efeito é consistente com as sínteses teóricas apresentadas 

pelos Professores Anne Bonboir e José da Costa Tavares no âmbito do mestrado em 

Psicologia da Educação/Activação do Desenvolvimento Psicológico, (Universidade de 

Aveiro, 1982/1983), bem como de contactos com o trabalho desenvolvido por outros 

autores, nomeadamente Phillips (1981, 1985).  

               O modelo de formação de professores que o estudo utilizou (cf. Fonseca, 

1989; Fonseca & Conboy, 1991; Fonseca, 1992), integrando características do modelo 

comportamental, personalista, investigativo, interactivo, e reflexivo, enquadra-se dentro 

de uma linha de Activação do Desenvolvimento Psicológico da Criança e do Professor, 

através de várias vertentes, indo ao encontro dos objectivos gerais propostos por 

teóricos de formação de professores, que enfatizam, nomeadamente: o 



 175 

 

desenvolvimento da vertente formação pessoal de professores a par de uma formação 

geral e profissional (Bonboir, 1983/84; 1984/1985); o desenvolvimento do auto-conceito 

do professor (Nóvoa, 1991); o desenvolvimento da auto-aprendizagem do aluno 

(Phillips, 1985); a exigência de uma dialéctica entre a prática e a teoria, entre a acção e 

a reflexão (Gonçalves, 1991; Alves, 1991).  

               Tendo-se escolhido a área curricular do "Meio Físico e Social", como veículo 

para a activação do desenvolvimento cognitivo no primeiro ciclo do Ensino Básico, o 

ponto de partida das experiências escolares assentou num suporte concreto, 

nomeadamente em actividades de manipulação de materiais e objectos, bem como na 

interiorização de novas técnicas e estratégias, nomeadamente os métodos de 

aprendizagem pela descoberta e pela gestão de conflitos cognitivos. 

               O modelo constituíu ocasião para os professores experenciarem e reflectirem 

sobre as estratégias a desencadear com vista à optimização da aprendizagem de 

competências cognitivas da criança, sobretudo as lógico-matemáticas e indirectamente 

as linguísticas e criativas, e consequentemente ao seu sucesso escolar.  

               Foi enfatizada a exploração de materiais, que deverão ser preparados 

anteriormente às aulas e deverão ter em conta as crianças que revelam 

dificuldades/problemas na consecução das tarefas de aprendizagem. Na 

implementação do ensino pela descoberta e resolução do conflito cognitivo, através da 

manipulação materiais por parte do aluno, o professor recorre a acções específicas 

como: preparar materiais de manipulação que possibilitem grande diversidade de 

abordagens e possam ser trabalhados a diferentes níveis de desenvolvimento; ter em 

mente essas diferentes possibilidades, maximizando o papel do professor como 

facilitador da aprendizagem; iniciar o tempo de ensino de novas actividades de ciências 

com uma pergunta ou instruções de carácter muito geral, como "Que podes descobrir 
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sobre estes materiais"? ou "Descobre tudo o que puderes sobre estes materiais", e 

prosseguir com questões individuais, mas apenas quando necessário; fazer fichas 

sobre a matéria em estudo, muito simples e de carácter muito geral, para a criança 

prencher, mas deixando-lhe grande margem de liberdade e de criatividade; reflectir com 

as crianças em grupo, após a realização de determinado conjunto de actividades, sobre 

o que foi feito, resultados obtidos, problemas surgidos e soluções encontradas; 

propiciar à criança um clima de optimização e valorização do trabalho escolar que 

passará pelo respeito inerente à relação professor-aluno, aluno-aluno e aluno-

professor, no fundo contribuindo para desenvolver na criança um auto-conceito positivo, 

assim como o sentido de autonomia, responsabilidade, cooperação e auto-avaliação. 

               Na opinião da investigadora o modelo defende uma perspectiva de ensino-

aprendizagem cujo grande objectivo é o de fazer emergir uma nova atitude e um novo 

comportamento no professor favorável ao desenvolvimento cognitivo do aluno, de um 

modo articulado e progressivo, em que a construção do conhecimento e da 

pessoalidade acontecem naturalmente como resultado das acções experienciadas 

(Phillips, 1981, Fonseca, 1989; Fonseca & Conboy, 1991; Fonseca, 1992; Tavares, 

1992). O modelo de activação proposto, na opinião da investigadora, é algo onde se 

podem encontrar ideias e pressupostos defendidos por investigadores e teóricos quer 

da activação do desenvolvimento cognitivo quer da formação de professores, e é algo 

que se prolonga no tempo e passa pelo desencadear no aluno predisposição para o 

sucesso pessoal e escolar, e por promover no professor uma transformação de atitude 

psicopedagógica face ao processo de desenvolvimento, ensino e aprendizagem. 

               Em síntese, o modelo de formação implementado foi eficaz não só na 

eliminação da barreira entre as metas propostas pelos programas do Ensino Básico do 

Ministério da Educação e o que se passa na sala de aula, mas também se revela eficaz 
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em ajudar o professor a funcionar como um organizador e facilitador do processo de 

desenvolvimento e aprendizagem do aluno.  

               O modelo de formação teve o grande mérito de desenvolver auto-confiança e 

auto-eficácia crescente nos professores, transformando-os em facilitadores da auto-

aprendizagem dos alunos, realizada através de processos científicos, e traduzida no 

crescimento cognitivo dos alunos conforme se explicita no próximo capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 5 

 

AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DE UMA PRÁTICA INTENCIONALIZADA 

NO DESENVOLVIMENTO COGNITIVO DAS CRIANÇAS 

E NO SUCESSO ESCOLAR 

 

 

               Neste capítulo, que  podemos  afirmar  constituir  a  parte  empírica da 

tese, far-se-á a apresentação da metodologia seguida na avaliação dos efeitos de 

uma prática pedagógica dos professores com preocupações no treino cognitivo dos 

alunos e na promoção do seu sucesso escolar. A par da descrição da metodologia, 

apresentar-se-ão os resultados obtidos na análise estatística de tais efeitos quer em 

provas psicológicas quer em provas escolares, bem assim como a sua interpretação 

e discussão. 

 

 

               Contexto e Objectivos 

               O objectivo do presente estudo é investigar os efeitos, em termos de 

desenvolvimento e aprendizagem, de uma experiência educativa, no 1º Ciclo do 

Ensino Básico. As características desta experiência têm a ver com a integração na 

prática dos professores de componentes referentes à manipulação de materiais e 

objectos, ao método de aprendizagem pela descoberta e ao método de 

aprendizagem por emergência do conflito cognitivo. Como se referiu ao longo deste 

trabalho, pretende-se testar o impacto de tal prática educativa por parte do 

professor na activação do desenvolvimento cognitivo e no sucesso escolar das 

crianças. O trabalho pretende ser uma operacionalização do quadro teórico do 
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Modelo de Activação, ao qual estão subjacentes objectivos diversos, muito embora 

e para efeito deste trabalho, se tenha apenas considerado objectivos cognitivos, 

quer no sentido intelectual do termo quer no sentido da aprendizagem e rendimento 

escolar. 

 

 

               Hipóteses 

               Defende-se que o recurso na prática de ensino ao conjunto constituído 

pela manipulação frequente de materiais e objectos, aplicação do método de 

aprendizagem pela descoberta e aprendizagem por gestão de conflitos cognitivos, 

na 1ª Fase do 1º Ciclo do Ensino Básico, concorre para a aquisição e treino de 

processos cognitivos e consequente aceleração do desenvolvimento cognitivo, bem 

como para o sucesso escolar da criança. Pretende-se verificar tais efeitos e apreciá-

los no quadro de algumas variáveis contextuais inerentes ao meio de vida social, 

familiar e escolar destas crianças. 

               A variável independente do estudo é, consequentemente, a formação dos 

professores e a aplicação das actividades na sala de aula. Tendo em vista a 

consistência desta variável foi previamente organizado um curso de formação dos 

professores, no quadro dos pressupostos teórico-práticos enunciados nos capítulos 

anteriores, e que versou: a manipulação de materiais e objectos (MMO); a 

aprendizagem organizada através do método da descoberta (APD) e a aprendizagem 

organizada através de conflitos cognitivos (APCC).  

               As variáveis dependentes, no estudo, repartem-se por dimensões mais 

estrictamente cognitivas e por dimensões mais directamente ligadas à 

aprendizagem escolar. No primeiro caso são tomados os resultados obtidos pelos 
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alunos com a aplicação das provas psicológicas, constituídas pelas Matrizes 

Progressivas de Raven (PM47 - C), Escala Colectiva de Nível Intelectual (ECNI) e 

Prova das Concentrações de Noelting (PCN). No segundo caso tomam-se os 

resultados obtidos pelos alunos com a aplicação das provas de rendimento escolar, 

nomeadamente Língua Portuguesa, Matemática, e Meio Físico e Social. 

               Constituíram-se como hipóteses do estudo: 

               Os alunos provenientes da 1ª Fase do 1º Ciclo do Ensino Básico, cujos 

professores aplicaram no dia a dia os ensinamentos e as competências de um curso 

específico de formação, apresentarão, no final do ano e comparativamente aos 

alunos cujos professores não frequentaram tal formação: 

                - uma melhoria no seu desempenho e desenvolvimento cognitivo, medida 

através de provas psicológicas como as Matrizes Progressivas de Raven, a Escala 

Colectiva de Nível Intelectual e a Prova das Concentrações de Noelting; e, 

                - um aumento no aproveitamento escolar, nas áreas de Língua 

Portuguesa, Matemática, e Meio Físico e Social. 

 

 

               Metodologia 

               Amostra 

               Falar-se-á, em primeiro lugar, do processo de selecção dos professores e, 

num segundo momento, dos alunos. Com efeito, partindo-se da formação e da 

prática intencionalizada dos professores, pretende-se tirar ilacções do 

desenvolvimento e da aprendizagem dos seus alunos. 

               Constituem o grupo experimental do estudo os alunos provenientes do 

conjunto de docentes que frequentaram o programa de formação e aplicaram na 
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sala de aula as actividades desenvolvidas, bem como as estratégias 

psicopedagógicas sugeridas. Os professores cujos alunos integraram o grupo de 

controlo não pertencem às mesmas escolas que os professores do grupo 

experimental, não frequentaram o programa de formação e, espera-se, também não 

o conheceram. A amostra de professores foi objecto de dois ensaios de constituição 

(provisória e definitiva). A primeira selecção (provisória) teve lugar no princípio do 

ano lectivo de 1988/1989. A partir de uma ficha de inscrição enviada aos directores 

das escolas públicas do 1º Ciclo do Ensino Básico dos Concelhos de Faro, Loulé e 

Tavira (N=33), foram convidados os professores que leccionavam o 2º ano da 1ª 

Fase para participarem num curso de formação. Responderam cerca de trinta 

professores, dentro do prazo estabelecido. Constituíram-se 15 pares, atendendo à 

idade do professor, ao número de anos de serviço e ao número de alunos do 2º ano 

da 1ª Fase. Dos 15 seleccionados, para frequentar a formação, foram 

seleccionados oito, contemplando o meio urbano e rural das respectivas escolas, 

bem como o maior número de alunos para fazerem parte do grupo experimental 

(cuidado mantido na constituição do grupo controlo). 

               Apesar de inicialmente ter sido intenção constituir o grupo de controlo de 

entre os professores não seleccionados para frequentar a formação, decidiu-se não 

o fazer por não ser apropriado. Nomeadamente as preocupações desses 

professores em manterem-se informados com a formação ministrada aos colegas 

podia ter provocado um efeito de contaminação. Para além disso, a exiguidade do 

número de alunos no 2º ano da 1ª Fase e a incompatibilidade do horário dos 

docentes com o horário do curso contribuiram para esta decisão. Posteriormente 

procurou-se "emparelhar" tanto quanto possível, turmas para o grupo de controlo, 

tomando as variáveis sócio-culturais definidas no estudo, já salvaguardadas no 
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grupo experimental, bem como formação e anos de experiência do professor. As 

turmas eram provenientes de escolas que não abrangiam nenhuma das turmas do 

grupo experimental. 

               Procedeu-se, então, à  selecção  da  amostra definitiva do estudo. 

Manteve-se a constituição inicial dos professores do grupo experimental, com 

excepção de um professor que teve de ser substituído, por motivo de doença, na 

fase inicial da formação. Ocupou o seu lugar um professor que frequentava o 

programa de formação e leccionava numa escola com características sócio-culturais 

próximas. Nessa selecção pretendeu-se encontrar o professor que, relativamente ao 

número de alunos do 2º ano, idade e anos de serviço, fosse o mais próximo possível 

do professor substituído. Também nesta altura, alertados para as eventuais perdas 

e dada a exiguidade do número de alunos nas turmas (variando entre 11 e 24), 

decidiu-se tomar um conjunto de cinco turmas, para o grupo experimental, e cinco 

turmas para o grupo de controlo. 

               O grupo experimental, a nível dos alunos, foi constituído pelas turmas 

cujos professores frequentaram o programa de formação, voluntariamente, e 

aplicaram na sala de aula as actividades desenvolvidas, bem como as estratégias 

psicopedagógicas sugeridas. A aplicação das actividades na sala de aula foi 

verificada através da apresentação de trabalhos feitos pelos professores com os 

seus alunos, incluindo entrevistas gravadas e apresentação de relatórios. 

Integraram este grupo cinco professores, um do meio urbano (cidade de Faro), com 

um total de 24 alunos, e quatro do meio rural (dois do concelho de Faro, um do 

concelho de Loulé e outro do concelho de Tavira), com um total de 68 alunos 

(N=92). 
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               O grupo de controlo, (ao longo do texto far-se-á referência ao "grupo de 

controlo"; em boa verdade, dever-se-á entender "grupo quase-controlo" na medida 

em que não foi possível retirar ao acaso de um único universo previamente definido 

ambos os grupos tomados no estudo) a nível dos alunos, foi constituído pelas 

turmas cujos professores não frequentaram o programa de formação e que não 

pertenciam às mesmas escolas dos professores que constituíram o grupo 

experimental. Integraram este grupo cinco professores, um do meio urbano (cidade 

de Faro), com um total de 20 alunos, e três do meio rural próximo da mesma cidade 

e um do meio piscatório do concelho de Faro, com um total de 67 alunos (N=87). 

               No  grupo  experimental  a média  de  idades dos alunos é de 7.7 anos 

(D.P. = 10 meses), 52.2 % dos alunos são do sexo feminino e 47.8 % são do sexo 

masculino. No grupo controlo a média de idades é de 7.8 anos (D.P. = 9 meses), 

62.1 % dos alunos são do sexo feminino e 37.9 % do sexo masculino. A média das 

idades nos dois grupos situou-se nos 7.9 anos (D.P. = 9 meses). 

               Nas figuras 5.1 e 5.2 apresenta-se a distribuição dos dois grupos de 

alunos em termos sócio-culturais. 

               Foram, ainda, considerados os níveis de escolaridade dos pais (1. Saber 

ler; 2. ensino primário; 3. ensino preparatório; 4. ensino secundário; 5. ensino médio; 

6. ensino superior), tendo-se obtido a média de 2.5 e um desvio padrão de 1.29 

(Figuras 5.3 e 5.4). Assim, a maior percentagem de pais no grupo experimental tem 

como habilitações máximas o nível de ensino primário (63.0 %). No grupo de 

controlo a média de 2.39 e um desvio padrão de 1.14. Assim a maior percentagem 

de pais tem como habilitações máximas o nível de ensino primário (70.1 %). 
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Figura 5.1. Distribuição das profissões dos pais no Grupo Experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2. Distribuição das profissões dos pais no Grupo Controlo 
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Figura 5.3. Nível de escolaridade dos pais no Grupo Experimental  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.4. Nível de escolaridade dos pais no Grupo Controlo 
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               Instrumentos 

               Os alunos da amostra foram avaliados através de provas psicológicas e 

escolares, de acordo com os objectivos e as hipóteses formuladas. Todas as provas 

foram aplicadas sob a forma colectiva. Mais à frente descrevem-se os 

procedimentos utilizados. 

 

 

               Instrumentos de avaliação psicológica 

               Foram utilizados como instrumentos de avaliação psicológica as Matrizes 

Progressivas de Raven (PM47 - C), a Escala Colectiva de Nível Intelectual (ECNI) e 

a Prova das Concentrações de Noelting (PCN), a seguir descritos em pormenor. 

 

               Matrizes Progressivas de Raven (PM47 - C) 

               O teste das Matrizes Progressivas de Raven (1938/1956) é um teste 

intencionalmente utilizado e conhecido como prova não verbal para a avaliação do 

nível de inteligência. Basicamente destina-se a avaliar a aptidão do indivíduo para 

apreender relações entre figuras e desenhos geométricos e perceber a estrutura do 

desenho, a fim de seleccionar a parte apropriada (entre várias alternativas de 

resposta) que completa cada padrão de desenho ou sistema de relações entre 

elementos soltos. O teste dá-nos uma medida de factor geral (g).  

               A análise factorial sugere que os testes das Matrizes Progressivas são 

medidas do "factor geral", com uma pequena saturação num factor de "percepção 

espacial". Raven (1956) interpreta o primeiro factor como sendo essencialmente o 

factor g de Spearman. Este factor define-se, basicamente, pelas capacidades dos 
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sujeitos em compreenderem as situações e estabelecerem relações e correlações 

entre os elementos constituintes dessas situações (Almeida, 1988b). 

               Os coeficientes de fidelidade encontrados no teste variam entre .80 e .90, 

sendo, portanto, elevados. Os coeficientes encontrados por outros investigadores 

com recurso ao método da bipartição dos itens oscilam entre .70 e .90 (Freeman, 

1962). A validade da prova foi estudada pelos vários métodos comumente utilizados: 

(i) tomando como critério externo os resultados na Stanford-Binet, as correlações 

situaram-se entre .50 e .86; (ii) tomando os resultados na Escala de Wechsler para 

crianças, a WISC, os coeficientes situaram-se entre .50 e .91. Os valores obtidos 

são claramente favoráveis à validade dos resultados neste teste, tendo a maioria 

dos coeficientes de correlação obtidos nestes dois critérios se situado num intervalo 

entre .60 e .80.  

               A bateria PM47 - C (matrizes coloridas) apresenta, ainda, uma alta 

correlação com testes de conhecimentos escolares ou outros de inteligência, o que 

lhe tem grangeado uma boa reputação e uso mundial para a avaliação da 

inteligência. O material não verbal em que os seus itens aparecem formulados 

permite -lhe, também, reduzir o impacto das variáveis culturais e linguísticas dos 

sujeitos na sua realização. 

               Tanto na passagem da prova, como na correcção dos resultados, seguiu-

se as orientações constantes do manual da prova (1947 - révision 1956).  

 

               Escala Colectiva de Nível Intelectual (ECNI) 

               A Escala Colectiva de Nível Intelectual (Benedetto, 1969) é uma bateria de 

testes colectivos de inteligência resultante da convergência de estudos levados a 

cabo nos anos 40 na Escócia (sob a égide do "Scottish Council for Research in 
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Education") e em França (através do "Institut National d' Etude du Travail et d' 

Orientation Profissionnelle" e do "Institut National d' Etudes Démographiques"), 

sobre o nível intelectual das crianças em idade escolar, entre os 6 e os 14 anos. 

Embora com limites de tempo, é uma prova de potencial e não de velocidade, do 

tipo papel e lápis, composta por itens de resposta por escolha múltipla, com seis 

alternativas numeradas, das quais só uma é adequada. A tarefa da criança consiste 

em assinalar (número ou rectângulo em branco) a alternativa que constitui a 

resposta correcta. 

               A ECNI existe sob quatro formas diferentes, graduadas por ordem de 

dificuldade crescente (Cadernos I, II, III e IV), e a prova implica actividades 

cognitivas onde intervêm várias noções - seriação, inclusão de classes, relacionação 

e análise categorial, avaliadas quer através de material verbal, quer de material não 

verbal. 

               O instrumento aplicado (Caderno I da Escala Colectiva de Nível 

Intelectual) compreende seis subtestes não verbais: (i) Vocabulário, (ii) Inclusão em 

Classes, (iii) Diferenças, (iv) Matrizes, (v) Compreensão de Frases e (vi) Séries para 

Completar. Cada subteste contém itens de treino e familiarização com a tarefa, cuja 

resolução é orientada pelo experimentador, através de instruções que são lidas em 

voz alta. 

               O subteste vocabulário consiste na avaliação de significados de palavras. 

Trata-se de levar a criança à identificação do objecto, pelo nome, de entre as seis 

alternativas. 

               O subteste inclusão em classe avalia a capacidade da criança em 

identificar uma classe lógica ou empírica, a partir dos seus elementos (desenhos). A 
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tarefa concreta a realizar pelo sujeito consiste em descobrir, entre as alternativas, o 

elemento que pertence à respectiva classe. 

                O subteste diferenças consiste na avaliação da capacidade da criança em 

comparar de forma sistemática dois elementos (estímulo / alternativa) em termos de 

dissemelhança. A tarefa concreta a realizar pelo sujeito consiste em assinalar a 

alternativa das seis que é mais diferente. Os elementos da prova são desenhos ou 

figuras geométricas.  

                O subteste matrizes tem por objectivo avaliar a identificação de uma 

relação entre três elementos dados, a fim de descobrir um quarto que está para o 

terceiro, como o segundo está para o primeiro. Os elementos gráficos ocupam três 

das quatro partes em que está dividido um quadrado, encontrando-se a parte 

inferior direita em branco (figura em falta e que completa a sequência). 

                O subteste compreensão de frases avalia a compreensão de uma frase 

referenciada a um contexto. A criança deve identificar o desenho que ilustra a frase 

lida em voz alta pelo experimentador. 

                O subteste séries para completar avalia a capacidade da criança em 

analisar uma sequência lógica de figuras e de descobrir o desenho que completa a 

série entre as alternativas dadas. Neste estudo utilizou-se a versão da ECNI para a 

população portuguesa, de acordo com o estudo realizado pela Prof. Doutora Maria 

José Miranda (Miranda, 1982). 

               A cotação é de um ponto por resposta correcta e de zero pontos por 

resposta não correcta (entendendo-se também, como resposta incorrecta, a não 

sinalização de qualquer das alternativas ou a sinalização de mais do que uma). A 

precisão (utilizámos precisão por se tratar do termo utilizado pela autora do teste) 

dos resultados da escala na versão portuguesa foi calculado através do coeficiente 
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de bipartição (itens pares e ímpares) e através do coeficiente de consistência 

interna de Kuder-Richardson (o coeficiente KR 20). Os coeficientes de precisão 

encontrados situaram-se, predominantemente, acima de .80. Quanto aos resultados 

no caderno I, o valor do coeficiente de precisão encontrado situou-se mais 

concretamente em .81. A concluir, pode-se acrescentar que a ECNI tem tido várias 

aplicações, mesmo em  trabalhos de âmbito psicopedagógico, por exemplo na 

avaliação dos efeitos de programas de desenvolvimento cognitivo. Vejam-se as 

aplicações em torno dos programas de Feuerstein e Rand ao longo dos anos 

lectivos de 1983-1985 (cf. Debray et al., 1986). 

 

               Prova das Concentrações de Noelting (PCN) 

               A Prova das Concentrações de Noelting (Noelting, 1982) tem o objectivo 

de precisar os estádios de desenvolvimento a partir da noção de proporção, quer na 

criança, quer no adolescente. Este autor examina como emerge a noção de 

proporção (Noelting, 1982) e como esta noção se constrói, a partir das primeiras 

representações simbólicas da criança (dos dois aos quatro anos), através das 

regulações da intuição (dos quatro aos sete anos), através da constituição das 

classes de equivalência (dos sete aos onze anos) e, por último, através do 

aparecimento dos algorítmos característicos do pensamento formal (dos 11 aos 

16/17 anos). 

               A PCN faz intervir a noção de relação. Trata-se em cada um dos itens da 

comparação de dois conjuntos, incidindo gradativamente sobre a noção de 

equivalência ou de não equivalência entre as suas relações numéricas. Estas 

relações são apresentadas na prova por objectos simbólicos e não numéricos. 
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               O instrumento comprende 25 itens e por ser menos conhecido em 

Portugal, optou-se por apresentá-lo, em anexo (Anexo C), de acordo com o trabalho 

de tradução e adaptação encetado anteriormente (Sousa, 1987). Cada item consiste 

em dois desenhos que mostram possíveis misturas de sumo de laranja e água. 

Olhando para a primeira folha/resposta a criança tem na sua frente: (i) um conjunto 

a que se convencionou chamar Lado A, onde estão representados 3 copos de sumo 

de laranja e 1 copo de água e (ii) um conjunto designado por Lado B onde estão 

representados 1 copo de sumo de laranja e 3 copos de água. Em cada um dos itens 

é solicitado dois tipos de resposta à criança: (i) uma escolha objectiva e (ii) uma 

questão aberta. Na primeira a criança assinala o lado em que sabe mais a sumo de 

laranja, na segunda a questão aberta "Porquê?" consiste em pedir à criança para 

justificar a escolha feita. A partir do 3º ano de escolaridade básica a criança deverá 

escrever a sua resposta sobre as três linhas por baixo do item. No presente estudo 

foi considerada apenas a primeira parte (escolha objectiva). As dificuldades das 

crianças em redigir as suas ideias ou justificações, e o facto de não nos ser possível 

por razões de tempo e de autorização instituticional a aplicação individual da prova, 

levou-nos a este critério de cotação. 

             Com base nas categorias encontradas, Noelting identificou diferentes 

períodos e estádios de desenvolvimento com características específicas (Sousa, 

1987: 42-48) tomando as respostas aos diversos itens da prova, por sua vez 

organizados em termos de dificuldade e de complexidade cognitiva. No quadro 5.1 

apresenta-se a categorização dos itens pelos respectivos estádios de 

desenvolvimento cognitivo diferenciados por Noelting (1982). Registe-se que, quer 

no período operatório concreto quer no período operatório formal, Noelting vai 

distinguir ulteriormente dois subníveis (Sousa, 1987). 
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Quadro 5.1. A categorização dos itens, respectivos estádios e suas características  

(in: Sousa, 1987) 

  

CATEGORIA ITEM  COMPOSIÇÃO CARACTERÍSTICAS ESTÁDIOS 

1 2 
6 
4 

(4,1) vs (1,4) 
(3,1) vs (2,2) 
(1,2) vs (2,1) 

Desigualdade dos 
primeiros termos para o 

mesmo nº total 

IA 
IB2 
IA 

 
2 

1 
3 
5 

(1,0) vs (1,1) 
(1,2) vs (1,5) 
(1,1) vs (1,2) 

Igualdade dos primeiros 
termos, diferença dos 

segundos 

IB1 
IB1 
IB1 

 
3 

10 
13 
8 

(2,2) vs (3,4) 
(2,1) vs (3,3) 
(2,3) vs (1,1) 

Desigualdade versus 
igualdade entre os termos 

de cada grupo 

IB2 
IB2 
IB2 

 
4 

9 
11 
7 

(2,2) vs (3,3) 
(1,1) vs (3,3) 
(1,1) vs (2,2) 

 
Classe de equivalência 

IIA 
IIA 
IIA 

5 12 
15 

(1,2) vs (2,4) 
(4,2) vs (2,1) 

Classe de equivalência 
(1,n) ou (n,1) 

IIB 
IIB 

 
 

6 

16 
17 
14 
18 
20 
22 
19 

(2,1) vs (4,3) 
(1,3) vs (2,5 

(2,3,) vs (1,2) 
(2,1) vs (3,2) 
(6,3) vs (5,2) 
(4,2) vs (5,3) 
(2,3) vs (3,4) 

 
 

Não equivalência devida a 
uma unidade adicional em 

cada conjunto 
  

IIIA1 
IIIA1 
IIIA1 
IIIA1 
IIIA2 
IIIA2 
IIIA2 

7 
 

23 
24 
25 

(5,2) vs (7,3) 
(5,3) vs (5,8) 
(5,6) vs (5,8) 

Não equivalência sem 
multiplicidade, nem 
interna nen externa 

IIIB 
IIIB 
IIIB 

 

               Em termos de fidelidade dos resultados, Noelting e a sua equipa avaliaram 

a fidelidade da prova das concentrações tendo encontrado um coeficiente de 

fidelidade de .90 através do método da bipartição, após correcção através do 

método de Spearman-Brown. Também vários estudos demonstraram o carácter 

sequencial da dificuldade dos itens e a sua organização em termos de classes por 

períodos, fases, estádios e subestádios de desenvolvimento cognitivo (Noelting, 

1982). 
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               Instrumentos de avaliação escolar 

               No estudo, a realização escolar dos alunos da amostra incidiu nas três 

áreas curriculares características, ou mais características, em termos de rendimento 

e de avaliação do 1º Ciclo do Ensino Básico (Língua Portuguesa, Matemática e Meio 

Físico e Social). As provas foram construídas por duas professoras exteriores ao 

estudo, sendo diferentes no pré-teste e no pós-teste, dado o interesse manifesto em 

que acompanhassem o programa curricular do 2º ano da 1ª Fase, assim como as 

aprendizagens esperadas e realizadas, pelos mesmos alunos, ao longo do ano 

lectivo (assim elas reportam-se ao início e ao final do ano lectivo).  

               Segundo opinião das professoras, o teste mede os objectivos 

educacionais de instrução previstos para o período de desenvolvimento das 

actividades. A validade de conteúdo das provas significa, assim, que a avaliação 

realizada através das mesmas provas se adequa, na opinião das professoras, às 

orientações dos planos curriculares em aplicação. 

               A Prova de Língua Portuguesa foi classificada (pré-teste e pós-teste) 

numa escala de 0 a 20 valores, sendo a prova no pré-teste composta por sete itens 

e no pós-teste por 11 itens. A Prova de Língua Portuguesa abrange a expressão 

escrita e o funcionamento da língua. Constituem-se como objectivos da primeira: (i) 

ler pequenos textos; (ii) responder a perguntas a propósito de um texto lido; (iii) 

escrever pequenos textos (livres ou sugeridos). Quanto à segunda: (i) organizar 

famílias de palavras; (ii) identificar sufixos que simplificam o significado às palavras; 

(iii) modificar a forma de emissão de mensagens - afirmativa, negativa, exclamativa 

e interrogativa; (iv) distinguir as estruturas elementares da frase simples (grupo 
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nominal e grupo verbal); (v) conhecer o verbo como elemento central do grupo 

verbal; (vi) relacionar as flexões verbais com o tempo em que a acção tem lugar. 

Considera-se, de uma forma geral, somente o plano de desenvolvimento da 

compreensão e expressão escrita, à excepção do texto livre e das respostas às 

questões da informação que consideram o domínio da ortografia, bem como o 

domínio da criatividade.  

               A Prova de Matemática foi também classificada (pré-teste e pós-teste) 

numa escala de 0 a 20 valores, sendo a prova no pré-teste composta por oito itens e 

no pós-teste composta por 11 itens. Concretamente no pré-teste tentou-se com a 

prova tocar apenas alguns temas do programa de registo mais fácil e que 

traduzissem experiências pessoais anteriores à actividade na escola. Esta pista da 

avaliação seguiu a ideia de que os automatismos básicos das operações devem 

sempre supor a compreensão dos mesmos, ou que os algarismos das operações 

aritméticas elementares devem culminar numa longa sequência de trabalho com 

números (acredita-se, no entanto, que tentar testar todo esse trabalho apenas com 

uma prova levanta algumas dificuldades). 

               Constituíram-se como objectivos: (i) identificar ângulos; (ii) identificar 

polígonos; (iii) representar números até ao limite do milhar; (iv) decompor números; 

(v) identificar a dúzia e o quarteirão; (vi) calcular somas, diferenças e multiplicações; 

(vii) representar números até vinte em numeração romana; resolver situações 

problemáticas, (viii) identificar as horas; (ix) identificar o dinheiro. 

               A Prova de Meio Físico e Social foi classificada (pré-teste e pós-teste) 

numa escala de 0 a 20 valores, sendo no pré-teste composta por 24 itens e no pós-

teste composta por 20 itens. Nas formas do pré-teste e do pós-teste, tenta ser 

abrangente dos temas propostos pelo Programa. Constitui-se como grande tema O 
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Meio Local que se subdivide em dois grandes sub-temas: (i) Sociedade e (ii) 

Natureza. Nessa ordem de ideias o primeiro bloco - Sociedade - agrupa os 

seguintes aspectos: pessoas, habitação, vestuário, alimentação, higiene, segurança, 

serviços sociais, profissões, actividades económicas, transportes e comunicações. 

O segundo bloco - Natureza - é composto pela existência no ambiente de seres 

vivos, corpo, sol, água, ar, elemento e factores de clima e perspectiva histórica. 

 

 

               Procedimentos 

               O estudo empírico incluiu numa fase inicial um curso de formação de 

professores cujos alunos viriam a ser tomados nesta experiência. O programa do 

curso cujo guião se apresenta em Anexo B versou sobre o planeamento e 

preparação de actividades na área do meio físico e social (sessões de 

fundamentação teórica, sessões teórico-práticas de exploração de actividades de 

pesquisa, articulada com uma fase de análise reflexiva e discussão). Numa fase 

posterior, foi dada formação sobre a Psicologia da Educação, com ênfase especial 

na Psicologia do Desenvolvimento Cognitivo, Psicologia da Aprendizagem e 

componentes da Activação do Desenvolvimento Psicológico. 

               Deu-se início, posteriormente, à aplicação à sala de aula e procedeu-se à 

análise dos efeitos do programa. O programa desenvolveu-se ao longo de sete 

meses, entre Dezembro de 1988 e Julho de 1989, num total de 50 horas teóricas e 

teórico-práticas de formação presencial e 15 horas práticas de aplicação com 

acompanhamento, sendo a seguinte a calendarização das sessões: (I) Dezembro - 

2 sessões; (ii) Janeiro - 8 sessões, (iii) Fevereiro - 3 sessões; (iv) Março - 2 sessões; 
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(v) Abril - 1 sessão; (vi) Maio - 2 sessões; (vii) Junho - 1 sessão; (viii) Julho - 1 

sessão. 

               Para avaliação dos efeitos da prática intencionalizada dos professores no 

desenvolvimento cognitivo e no sucesso escolar dos alunos, foi utilizado um plano 

de tipo quase-experimental (Campbell & Stanley, 1963). Este é assegurado através 

da tomada de dois grupos (experimental e controlo) e de dois momentos de 

avaliação (pré-teste e pós-teste). No pré-teste (início do ano lectivo de 1988/1989), 

e para os dois grupos de alunos, as provas foram aplicadas por dois avaliadores (a 

investigadora  e  um  psicólogo). Esta  mesma  equipa assegurou a avaliação no 

pós-teste (final do ano lectivo de 1988/1989). 

               A avaliação dos alunos decorreu sempre dentro dos tempos lectivos e na 

própria sala de aula. Procurou-se criar um clima de descontracção dizendo que não 

se tratava de nenhuma prova de avaliação, o que foi corroborado pelo professor, 

sempre presente na sala. Entre as provas e os sub-testes asseguraram-se os 

intervalos necessários a não causar o cansaço e o aborrecimento por parte dos 

alunos. Em todas as provas psicológicas seguiram-se as instruções constantes dos 

manuais. Deu-se particular atenção à leitura das instruções e à sua compreensão 

pelas crianças. Assegurou-se uma boa compreensão dos exemplos e dos exercícios 

de treino. Na Prova de Concentrações de Noelting (1982) utilizámos material (jarros, 

copos e líquidos) para ilustrar o que se pretendia com a prova. 

               As provas psicológicas constituídas pelas Matrizes Progressivas de Raven 

(PM47 - C) e Escala Colectiva de Nível Intelectual foram corrigidas por um psicólogo 

exterior ao estudo experimentalmente cego. A Prova das Concentrações de Noelting 

foi corrigida pela investigadora. As provas escolares constituídas pela Prova de 
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Língua Portuguesa, Prova de Matemática e Prova de Meio Físico e Social, foram 

todas corrigidas por um professor exterior ao estudo experimentalmente cego. 

               A cotação das provas psicológicas seguiu as grelhas e os procedimentos 

constantes dos manuais. Em todas elas a nota de cada criança traduz o número de 

itens correctamente respondidos. Nas provas escolares os procedimentos de 

correcção foram os normalmente utilizados pelos professores, segundo o grau de 

exactidão das respostas. 

 

 

               Resultados 

               Tomando por grupos independentes o Grupo Experimental e o Grupo de 

Controlo foram feitas várias análises estatísticas descritivas e inferenciais dos 

resultados - procedimento SPSS/PC +. 

               Por forma a avaliar as diferenças entre o grupo experimental e o grupo de 

controlo foram calculados t-testes para amostras independentes. Na avaliação das 

diferenças do pré-teste para  o  pós-teste  em  ambos  os  grupos  foram  calculados 

t-testes para amostras correlacionadas. Este procedimento foi comum à análise dos 

resultados nas provas psicológicas das Matrizes Progressivas de Raven (PM47 - C); 

Escala Colectiva de Nível Intelectual (ECNI) e nas provas escolares. No caso da 

Prova de Concentrações de Noelting (PCN) utilizamos também a análise de qui-

quadrado. 

               São apresentados em primeiro lugar os resultados obtidos nas provas 

psicológicas Matrizes Progressivas de Raven (PM47 - C), Escala Colectiva de Nível 

Intelectual (ECNI) e Prova das Concentrações de Noelting (PCN). Em segundo lugar 

são apresentados os resultados obtidos nas provas escolares constituídas pela 
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Prova de Língua Portuguesa, Prova de Matemática, e Prova de Meio Físico e Social. 

Em todas as provas são comparadas as diferenças nos resultados entre o grupo 

experimental e o grupo de controlo no pré-teste e no pós-teste, bem como as 

diferenças no grupo experimental entre o pré-teste e o pós-teste, e as diferenças no 

grupo de controlo entre o pré-teste e o pós-teste.  

 

 

               Resultados nas provas psicológicas 

               Apresentaremos os dados das análises estatísticas tomando dois 

momentos: o da análise estatística descritiva e o da análise estatística inferencial 

dos resultados. 

 

               Estatística descritiva dos resultados 

               Nos quadros 5.2 e 5.3 descrevem-se os resultados obtidos nas provas 

psicológicas referentes ao pré-teste e ao pós-teste. Esta análise é feita 

individualmente por cada turma de alunos, quer do grupo experimental, quer do 

grupo controlo. Apresenta-se em anexo (Anexo E) uma análise mais individualizada 

dos resultados, dentro de cada turma. 
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               Nos quadros 5.4 e 5.5 estão descritos os resultados obtidos pelos alunos 

do Grupo Experimental e do Grupo de Controlo, para as variáveis psicológicas  

Matrizes Progressivas de Raven (PM47 - C) e Escala Colectiva de Nível Intelectual 

(ECNI). Esta descrição considera, ainda, os dois momentos da avaliação (pré-teste 

e pós-teste).  

 

Quadro 5.4. Resultados no pré-teste e no pós-teste para os dois grupos 

na prova psicológica Raven (PM47-C)  
 

 
grupo de controlo grupo experimental  

 pré-teste pós-teste pré-teste pós-teste 

N 87 86 92 91 

Média 19.4 21.1 20.0 25.6 

Mediana 19.5 22 20 25 

Máximo 31 33 30 36 

Mínimo 5 6 8 15 

Desv. Padrão 5.60 5.50 4.60 3.89 

Moda 24 22 19 24 

 

 

Quadro 5.5. Resultados no pré-teste e no pós-teste para os dois grupos 

na prova psicológica ECNI  

 

 
grupo de controlo grupo experimental  

 pré-teste pós-teste pré-teste pós-teste 

N 87 86 92 91 

Média 25.3 26.6 26.5 33.1 
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Mediana 26 28 27 33 

Máximo 38 37 34 39 

Mínimo 0  5 10 23 

Desv. Padrão 6.88 7.11 5.50 3.34 

Moda 26 31 32 33 

 

 

               Em relação às provas PM47 - C e ECNI verifica-se que o grupo 

experimental apresenta no pré-teste uma ligeira superioridade em relação ao grupo 

de controlo, verificando-se um aumento de tal diferença no pós-teste face a uma 

evolução positiva no grupo experimental e uma certa estabilidade nos valores junto 

de grupo de controlo nos dois momentos de avaliação (à frente analisaremos estas 

diferenças com maior pormenor). 

 

               No quadro 5.6 apresenta-se os resultados obtidos com a Prova das 

Concentrações de Noelting (PCN) tomando o número de respostas certas, erradas e 

nulas nos dois grupos de alunos e nos dois momentos da avaliação. 



26 

 

 

 
Quadro 5.6. Itens por ordem de apresentação. PCN: frequência de respostas certas, erradas e nulas 

nos grupos experimental e controlo no pré-teste e pós-teste 

 

 
 

ITEM 

 
G R U P O    EXPERIMENTAL 

pré-teste                      pós-teste 

 
G R U P O    CONTROLO 

pré-teste                      pós-teste 

 cert.  erra.   nulos  cert.    erra.   
nulos 

cert.  erra.   nulos  cert.    erra.   
nulos 

1 91 0 1 91 0 1 86 0 0 85 0 2 
2 91 0 1 91 0 1 86 0 0 87 0 0 
3 92 0 0 91 0 1 85 0 1 87 0 0 
4 88 0 4 89 0 3 83 0 3 84 0 3 
5 90 0 2 92 0 0 80 0 6 85 0 2 
6 89 0 3 90 1 1 82 0 4 85 0 2 
7 61 28 3 88 1 3 62 23 1 73 5 9 
8 90 0 2 91 0 1 80 3 3 86 0 1 
9 63 27 2 83 1 3 61 21 4 75 5 7 

10 89 1 2 92 0 0 81 2 3 86 0 1 
11 62 19 11 80 6 6 66 18 2 82 4 1 
12 5 18 69 20 52 20 33 33 20 5 52 30 
13 85 0 7 90 0 2 60 2 24 82 2 3 
14 0 28 64 6 55 31 5 26 55 2 47 38 
15 0 23 69 7 65 20 4 39 43 1 43 43 
16 0 13 79 5 44 43 23 11 52 0 18 69 
17 0 9 83 0 38 54 19 3 64 0 19 68 
18 0 0 92 1 17 74 20 1 65 0 5 82 
19 0 0 92 0 18 74 19 2 65 0 6 81 
20 0 0 92 0 3 89 0 1 85 0 1 86 
21 0 0 92 0 1 91 0 0 86 0 1 86 
22 0 0 92 0 1 91 0 1 85 0 1 86 
23 0 0 92 0 1 91 0 0 86 0 0 87 
24 0 0 92 0 0 92 0 0 86 0 0 87 
25 0 0 92 0 1 91 0 0 86 0 0 87 

 

              Os resultados apontam para um grau crescente de dificuldade à medida 

que avançamos na ordem de apresentação dos itens, e isto mesmo que algumas 

flutuações se verifiquem. Assiste-se também na percentagem de respostas 

correctas a dois grandes conjuntos de itens da prova. Por um lado um grupo de 

itens onde a quase totalidade dos alunos obtem sucesso, e um outro segundo grupo 
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de itens onde a quase totalidade dos alunos fracassa. Dado que a resolução dos 

itens está associada a processos operatórios, podemos ver nessa distinção um 

reforço do sentido desenvolvimental da avaliação por esta escala e a sua 

adequação à teoria piagetiana.  

 

               Análises inferenciais dos resultados 

               Nos quadros 5.7 e 5.8 descrevem-se os resultados obtidos (estatística 

inferencial) pelos alunos do grupo experimental e do grupo de controlo nas provas 

psicológicas Matrizes Progressivas de Raven (PM47 - C) e Escala Colectiva de 

Nível Intelectual (ECNI), pré-teste e pós-teste, respectivamente, com a utilização do 

t-teste. Testes vários são apresentadas nos quadros 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13 e 

5.14 com a aplicação da Prova de Concentrações de Noelting (PCN) - tomando em 

consideração a natureza ordinal da escala.  

               Destaca-se ainda o facto do número de alunos nos dois grupos, 

experimental e controlo, nos dois momentos de avaliação (pré-teste e pós-teste) não 

ser o mesmo. Tal é devido à falta de assiduidade por parte de alguns desses 

alunos. 

 

 

               A - Matrizes Progressivas de Raven (PM47 - C) 

               O Quadro 5.7 apresenta no grupo experimental uma diferença 

estatisticamente significativa do pré-teste para o pós-teste, havendo uma melhoria 

em 5.6 pontos (t=-15.01; p<001). No grupo de controlo também se verifica uma 

melhoria do pré-teste para o pós-teste, que não é tão expressiva numericamente 

(2.2 pontos), embora seja estatisticamente significativa (t=-5.13; p <.001). Olhando 



28 

 

aos dois grupos de alunos, verifica-se uma diferença, quer no pré-teste, quer no 

pós-teste, favorável ao grupo experimental. Como se esperava, essa diferença não 

é estatisticamente significativa no pré-teste, passando a sê-lo no pós-teste. A 

diferença passa de 0.6 pontos para 4.5 pontos, sempre favorável ao grupo 

experimental (t=6.26; p< .001). 

 

 

Quadro 5.7. Diferenças no pré-teste e pós-teste para os grupos experimental  

e controlo nas Matrizes Progressivas de Raven (PM47 - C) 

 

  N M D.P. t               p< 

 
grupo experimental 

 

pré-teste 
 

pós-teste 

91 
 

91 

20.0 
 

25.6 

4.58 
 

3.90 

 
-15.01      .001 

 
grupo controlo 

pré-teste 
 

pós-teste 

80 
 

80 

19.4 
 

21.6 

5.56 
 

5.25 

 
-5.13      .001 

 
pré-teste 

grupo experimental 
 

grupo controlo 

92 
 

81 

20.0 
 

19.4 

4.60 
 

5.53 

 
-75       0.87 

 
pós-teste 

grupo experimental 
 

grupo controlo 

91 
 

86 

25.6 
 

21.1 

3.90 
 

5.53 

 
6.26       .001 

 

               Estes valores, e mesmo aceitando que o melhor desempenho do pré-teste 

para o pós-teste pode ser imputado ao "crescimento" e ao desenvolvimento 

psicológico das crianças, e isto independentemente da existência de um programa 

deliberadamente construído para a sua promoção, ganham algum significado em 

termos do nosso estudo. Por um lado o grupo de controlo sobe apenas em 2.2 

pontos do pré-teste para o pós-teste (contra 5.6 pontos no grupo experimental). Por 

outro lado à diferença quase mínima entre os dois grupos no pré-teste (apenas 0.6 

pontos) verifica-se uma diferença de 4.5 pontos no pós-teste. Estes dados reforçam 
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a nossa convicção do efeito benéfico do programa de activação do desenvolvimento 

psicológico implementado pelos professores no desempenho das crianças nesta 

prova de factor g. 

 

 

               B - Escala Colectiva de Nível Intelectual (ECNI) 

               Analisando os valores no grupo experimental, verifica-se uma diferença 

estatisticamente significativa do pré-teste para o pós-teste (Quadro 5.8), havendo 

uma melhoria em 6.7 pontos (t=-11.16; p< .021). No grupo de controlo também se 

verifica uma pequena, mas  significativa  melhoria  do  pré-teste  para o pós-teste 

(1.7 pontos; t= -2.83; p< .001). Olhando aos dois grupos de alunos, verifica-se uma 

diferença, quer no pré-teste, quer no pós-teste, favorável ao grupo experimental. 

Como era esperado, essa diferença não é estatisticamente significativa no pré-teste, 

passando a sê-lo no pós-teste, passa de 1.2 pontos para 6.5 pontos, favorável ao 

grupo experimental (t= 7.71; p< .001). 

 

 
Quadro 5.8. Diferenças no pré-teste e pós-teste para os grupos experimental 

e controlo Escala Colectiva de Nível Intelectual 

 

  N M D.P. t               p< 

 
grupo experimental 

pré-teste 
 

pós-teste 

90 
 

90 

26.4 
 

33.1 

5.50 
 

3.35 

 
-11.16      .021 

 
grupo controlo 

pré-teste 
 

pós-teste 

82 
 

82 

25.3 
 

27.0 

6.90 
 

6.70 

 
-2.83      .001 

 
pré-teste 

grupo experimental 
 

grupo controlo 

91 
 

83 

26.5 
 

25.3 

5.50 
 

6.90 

 
1.18      0.38 

 
pós-teste 

grupo experimental 
 

grupo controlo 

91 
 

86 

33.1 
 

26.6 

3.34 
 

7.11 

 
7.71      .001 
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               Os valores obtidos na ECNI (uma escala avaliativa do tradicional quociente 

de inteligência) vão muito no mesmo sentido das considerações que fizemos atrás a 

propósito dos resultados na prova PM47 - C. Mais uma vez, a melhoria esperada 

nos resultados do pré-teste para o pós-teste (associada à segunda aplicação da 

bateria e ao próprio desenvolvimento psicológico que possa ocorrer ao longo de 

sete meses) não parece explicar a diferença de 5.0 pontos observada entre a 

evolução dos resultados no grupo experimental e a evolução no grupo de controlo. 

As diferenças observadas nos resultados reportados aos dois grupos de alunos e 

nos dois momentos de avaliação apontam para um efeito benéfico do programa de 

activação do desenvolvimento psicológico implementado pelos professores no 

desempenho cognitivo dos alunos. 

 

 

               C. Prova das Concentrações de Noelting (PCN) 

               Apresentam-se, seguidamente, os resultados obtidos pelos sujeitos com a 

PCN. 

               No Quadro 5.9 figura uma tabela cruzada com o número de sujeitos por 

estádio de desenvolvimento cognitivo, nos dois momentos de avaliação (pré-teste e 

pós-teste). Constata-se que nenhuma criança se encontra no estádio intuitivo 

inferior (IA), repartindo-se pelos estádios intuitivo superior (IB2) e operatório 

concreto inferior (IIA). Também se verifica que nenhum aluno se encontra no 

estádio operatório concreto superior (IIB) quer no pré-teste quer no pós-teste. 
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Quadro 5.9. Prova das Concentrações 

de Noelting (PCN). Frequência de alunos dos dois grupos 

nos dois momentos de avaliação nos períodos intuitivo e 

concreto  

 

 N pré-teste pré-teste N pós-teste pós-teste 

  IB2 IIA  IB2 IIA 

grupo experimental 92 19 73 92 3 89 

grupo controlo 86 23 63 86 9 77 

 

               A análise do quadro 5.9 permite-nos verificar que em  ambos os  grupos, 

no pré-teste, as crianças se encontram nos mesmos estádios de desenvolvimento 

cognitivo: estádio intuitivo superior (IB2) e estádio operatório concreto inferior (IIA), 

sendo as percentagens muito próximas: (20.7% das crianças do grupo experimental 

encontram-se no estádio IB2 e 26.7% das crianças do grupo de controlo no mesmo 

estádio). No estádio operatório concreto inferior (IIA) as percentagens são 

respectivamente 79.3% para o grupo experimental e 73.3% para o grupo de 

controlo.  

 

               Centrando-nos agora nos resultados no pós-teste, verificamos no grupo 

experimental uma evolução do pré-teste para o pós-teste em 16 sujeitos que 

passaram do estádio IB2 para o estádio IIA. No grupo de controlo, 14 alunos 

passaram do estádio IB2 para o estádio IIA. Os resultados obtidos, no pós-teste, 

para o grupo experimental, são os seguintes: permaneceram no estádio intuitivo 

superior (IB2) só cerca de 3.3%, encontrando-se no estádio operatório concreto 

inferior (IIA) cerca de 96.7%. No grupo de controlo as percentagens obtidas, no pós-

teste, situaram-se nos seguintes níveis: 10.3% das crianças permanecem no estádio 

IB2 e 89.7% encontram-se no estádio operatório concreto inferior (IIA). Note-se que, 
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em ambos os grupos, alguns dos alunos que estavam no estádio IIA, permanecem 

nesse estádio, embora se verifique uma diferença do estádio IB2 para o estádio IIA 

da ordem dos 17,4% de sujeitos, entre o pré-teste e o pós-teste, no grupo 

experimental, e de 16,4% no grupo de controlo. É de referir que nenhuma criança 

regrediu de um subestádio para outro, comparando-se o pré-teste e o pós-teste. 

               O teste de independência das duas variáveis (tratamento experimental e 

estádio de desenvolvimento cognitivo) foi realizado através do teste qui-quadrado. O 

valor  de  qui-quadrado  encontrado  nos  resultados  no  pré-teste foi de .60832 

(gl=1; p<.44) o que indica que os grupos não são estatisticamente diferentes em 

termos de estádio de desenvolvimento cognitivo no momento do pré-teste. No pós-

teste o valor obtido aproxima-se do valor de significância (qui-quadrado= 2.61297; 

gl=1; p<.11). 

               Atendendo a que o formato dos itens permite uma margem considerável 

de acertos devidos ao acaso (Noelting, 1982; Sousa, 1987), uma análise estatística 

complementar foi ainda realizada com os resultados na prova PCN, olhando agora 

as diferenças (D) do pré-teste para o pós-teste nos dois grupos de alunos no 

número de itens correctamente respondidos, itens com resposta errada e itens não 

respondidos. Nos quadros 5.10 e 5.11 descreve-se a frequência de alunos, 

respectivamente no grupo experimental e no grupo controlo, para os vários níveis de 

diferença (D) nas notas finais obtidas. 
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Quadro 5.10. Prova das Concentrações de Noelting (PCN). 

Frequência de resultados no grupo experimental tomando a diferença entre o pós-teste e o pré-teste 
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Quadro 5.11. Prova das Concentrações de Noelting (PCN).  

Frequência de resultados no grupo de controlo tomando as diferenças entre o pós-teste e o pré-teste 
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               Analisando os valores no grupo experimental, constatam-se resultados 

certos inferiores aos do grupo de controlo na avaliação do pré-teste. Pode ver-se, 

ainda, que o grupo experimental apresenta maior número de resultados nulos no 

pré-teste. Tomando os resultados no pós-teste, pode assinalar-se duas tendências 

nos dados: (i) por um lado um aumento de resultados errados por parte dos alunos 

do grupo experimental; e (ii) uma diminuição de resultados nulos junto do mesmo 

grupo, chegando um sujeito a passar de 21 resultados nulos para 7. Constata-se, 

ainda, uma diminuição, nos dois grupos, no número de resultados nulos, entre o 

pré-teste e o pós-teste, o que poderia ser atribuída à condição experimental da 

dupla testagem (maior à vontade por ocasião da segunda avaliação). No entanto, a 

diferença verificada nesta diminuição (Grupo Experimental=126 pontos; Grupo 

Controlo=8 pontos) de resultados nulos encontrados do pré-teste para o pós-teste, 

nos dois grupos, é claramente favorável ao grupo experimental em 118 pontos. O 

aumento de resultados errados que se constata no grupo experimental no pós-teste 

pode ser assumido como indicador do efeito do programa de activação desenvolvido 

pelos professores junto dos alunos nesta prova, podendo-se especular num efeito 

de maior incentivo ou predisposição para a resolução de tarefas (problemas) por 

parte destes alunos. 

 

                Para uma análise da evolução havida dentro de cada grupo nos 

resultados obtidos com a aplicação da PCN, utilizamos como técnica estatística o t-

teste. Assim sendo, aplicamos o t-teste para amostras emparelhadas (isto é, pré-

teste versus pós-teste) e, num segundo momento o t-teste para amostras 

independentes (isto é, grupo experimental versus grupo controlo). 
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               Os quadros 5.12, 5.13 e 5.14 apresentam os resultados obtidos (respostas 

certas, erradas e nulas) no grupo experimental e no grupo de controlo nos dois 

momentos de avaliação. 

 

Quadro 5.12. Prova das Concentrações de Noelting (PCN). Frequência das notas obtidas (itens com 

respostas certas) no grupo experimental e no grupo de controlo no pré-teste e no pós-teste com a 

utilização do t-teste 
 

  N M D.P. t.             p.< 

grupo experimental
 

préteste 
pós-teste 

92 
92 

10.5 
12.1 

1.96 
.92 

-6.84      .001
 

grupo controlo 
 

pré-teste 
pós-teste 

87 
87 

10.9 
11.5 

2.42 
.95 

-2.20      .05 

pré-teste
 

grupo experimental 
grupo controlo 

92 
87 

10.5 
10.9 

1.96 
2.42 

-1.06      .289 

pós-teste
 

grupo experimental 
grupo controlo 

92 
86 

12.1 
11.5 

.92 

.95 
4.24      .001

 

 

               Analisando os resultados obtidos com o t-teste para amostras 

emparelhadas verifica-se em ambos os grupos uma ligeira diferença de resultados 

certos entre o pré-teste e o pós-teste. A diferença observada no grupo experimental 

é na direcção esperada (t=-6.84; p<.001), e o mesmo ocorre com o grupo de 

controlo, apresentando um acréscimo de 0.6 pontos do pré-teste para o pós-teste 

(t=-2.20; p<.05).  

               Olhando agora os valores obtidos com o t-teste para amostras 

independentes no pré-teste verifica-se que o grupo experimental apresenta 

resultados certos inferiores aos do grupo  de  controlo  da  ordem  dos  0.4 pontos, 

embora não seja uma difença significativa (t=-1.06; p=.289). Tomando os valores 

obtidos no pós-teste podemos constatar que o grupo experimental apresenta 

resultados certos significativamente superiores aos do grupo de controlo da ordem 

dos 0.6 pontos (t=4.24; p<.001), podendo tal diferença ser assumida como  
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indicadora do efeito benéfico, em termos de ensino e de aprendizagem, do 

programa de activação apresentado. 

               O quadro 5.13 apresenta os resultados obtidos (itens com respostas 

erradas) nos dois grupo de alunos e nos dois momentos de avaliação. 

 

Quadro 5.13. Prova das Concentrações de Noelting (PCN). Frequência das notas obtidas (itens com 

respostas erradas) no grupo experimental e no grupo de controlo no pré-teste e no pós-teste com a 

utilização do t-teste 
 

  N M D.P. t.             p.< 

grupo experimental
 

pré-teste 
pós-teste 

92 
92 

1.84 
3.36 

1.79 
1.69 

-6.49      .001
 

grupo controlo 
 

pré-teste 
pós-teste 

87 
87 

2.33 
2.37 

1.88 
1.35 

-.14       .886
 

pré-teste
 

grupo experimental 
grupo controlo 

92 
87 

1.84 
2.33 

1.79 
1.88 

-1.81      .073 

pós-teste
 

grupo experimental 
grupo controlo 

92 
87 

3.36 
2.37 

1.69 
1.35 

4.34      .001 

 

               Analisando os resultados obtidos com o t-teste para amostras 

emparelhadas verifica-se em ambos os grupos uma diferença significativa entre o 

pré-teste e o pós-teste. O grupo experimental sofreu um aumento significativo de 

erros (t=-6.49; p<.001). O grupo de controlo também apresenta um pequeno 

aumento de resultados errados da ordem dos 0.4 pontos, do pré-teste para o pós-

teste que não atinge o valor de significância (t=-.14; p<.886). 

               Olhando agora os valores obtidos com o t-teste para amostras 

independentes no pré-teste verifica-se que o grupo experimental apresenta 

resultados errados significativamente inferiores aos do grupo de controlo da ordem 

dos 0.49 pontos (t=-1.81; p<.073). Tomando  os valores  obtidos no pós-teste 

podemos constatar que o grupo experimental apresenta resultados errados 
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significativamente superiores aos do grupo de controlo da ordem dos 0.99 pontos 

(t=4.34; p<.001). 

               À primeira vista o aumento de número de erros pode parecer pouco 

natural mas tomando a natureza da PCN (teste de desenvolvimento cognitivo) pode-

se especular num efeito de maior incentivo ou predisposição para a resolução de 

tarefas (problemas) por parte dos alunos. 

               No quadro 5.14 figuram os resultados obtidos (itens sem resposta) no 

grupo experimental e no grupo de controlo nos dois momentos de avaliação. 

 
Quadro 5.14. Prova das Concentrações de Noelting (PCN). Frequência das notas obtidas (itens com 

resposta nula) no grupo experimental e no grupo de controlo no pré-teste e no pós-teste com a 

utilização do t-teste 
 

  N M D.P. t.             p.< 

grupo experimental
 

pré-teste 
pós-teste 

92 
92 

12.7 
9.58 

1.69 
2.01 

11.6        .001
 

grupo controlo 
 

pré-teste 
pós-teste 

87 
87 

11.5 
11.2 

2.11 
1.29 

1.29      .201 

pré-teste grupo experimental 
grupo controlo 

92 
87 

12.7 
11.5 

1.69 
2.11 

3.96      .001 

pós-teste grupo experimental 
grupo controlo 

92 
87 

9.58 
11.2 

2.01 
1.29 

-6.31      .001 

 

               Os resultados obtidos com o t-teste para amostras emparelhadas mostram 

em ambos os grupos uma diferença significativa entre o pré-teste e o pós-teste, no 

grupo experimental (t=11.6; p<.001). A diferença no grupo de controlo é pequena e 

não é significativa (t=1.29; p<.201), apresentando  um  decréscimo  de  resultados 

nulos da ordem dos 0.3 pontos do pré-teste para o pós-teste (o que poderia ser 

atribuído à condição experimental da dupla testagem e, consequente maior à 

vontade, por parte dos alunos de ambos os grupos, por ocasião da segunda 

avaliação). 
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               Olhando agora os valores obtidos com o t-teste para amostras 

independentes no pré-teste verifica-se que o grupo experimental apresenta 

resultados nulos significativamente superiores aos do grupo de controlo da ordem 

dos 1.2 pontos (t=3.96; p<.001). Tomando os valores obtidos no pós-teste podemos 

constatar que o grupo experimental apresenta resultados nulos significativamente 

inferiores aos do grupo de controlo da ordem dos 1.62 pontos (t=-6.31; p<.001), 

podendo-se especular, à semelhança do que fizemos a propósito do aumento de 

resultados errados neste mesmo grupo de alunos, sobre a possibilidade de um 

efeito de maior incentivo ou predisposição para a resolução de tarefas (problemas) 

por parte dos alunos do grupo experimental. 

 

 

               Resultados nas provas escolares 

               Como em relação aos resultados nas provas psicológicas, optamos por 

apresentar em primeiro lugar algumas análises de estatística descritiva, passando 

num segundo momento à apresentação e discussão dos dados das análises 

estatísticas inferenciais. 

 

               Estatística descritiva dos resultados 

               Apresentam-se inicialmente os resultados obtidos no pré-teste e no pós-

teste (quadros 5.15 e 5.16) para as diversas provas escolares. Uma análise mais 

individualizada dos resultados, dentro de cada turma, pode ser efectuada (Anexo E) 

. 
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               Nos quadros 5.17, 5.18 e 5.19 estão descritos os resultados obtidos pelos 

alunos do Grupo Experimental e do Grupo de Controlo, para cada uma das provas 

escolares nos dois momentos da avaliação (pré-teste e pós-teste). 

 

 

 

 
Quadro 5.17. Resultados no pré-teste e no pós-teste para os dois grupos na prova escolar de Língua 

Portuguesa  

 

 
grupo de controlo grupo experimental 

 pré-teste pós-teste pré-teste pós-teste 

N 87 86 92 92 

Média 12.6 11.0 11.0 13.2 

Mediana 13.0 11.0 11.5 13.5 

Máximo 19 17.5 18 19 

Mínimo 4 5 2 4 

Desv. Padrão 3.30 2.80 3.22 3.32 

Moda 12 9 12 14 

 

 

Quadro 5.18. Resultados no pré-teste e no pós-teste para os dois grupos na prova escolar de 

Matemática 

 

 
grupo de controlo grupo experimental 

 pré-teste pós-teste pré-teste pós-teste 

N 87 86 92 92 

Média 12.4 11.7 11.0 14.3 

Mediana 12.0 11.0 10.5 14.5 

Máximo 20 18.5 20 20 

Mínimo 6 3.5 2 6.5 

Desv. Padrão 3.17 3.29 3.71 3.26 

Moda 9 11 10 16 
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Quadro 5.19. Resultados no pré-teste e no pós-teste para os dois grupos na prova escolar de Meio 

Físico e Social 

 

 
grupo de controlo grupo experimental 

 pré-teste pós-teste pré-teste pós-teste 

N 87 86 92 91 

Média 12.3 12.7 11.7 14.9 

Mediana 12.0 12.5 12.0 15.5 

Máximo 18.5 18.5 18.5 20 

Mínimo 4 6 3 5 

Desv. Padrão 2.30 2.54 3.70 3.32 

Moda 11 12.5 12 14.5 

 

               Os resultados obtidos permitem-nos afirmar uma maior proximidade nas 

médias dos resultados nas três provas escolares no pré-teste. O grupo de controlo 

apresenta, aliás, uma ligeira melhoria comparativamente ao grupo experimental no 

pré-teste. Tomando os dois momentos de avaliação verifica-se uma ligeira descida 

nas médias junto dos alunos do grupo de controlo (excepto na prova de meio físico 

e social) e uma subida mais expressiva na média do grupo experimental. 

 

 

               Análises inferenciais dos resultados 

               Nos quadros 5.20, 5.21 e 5.22 figuram os resultados obtidos com o t-teste, 

nas provas escolares de Língua Portuguesa, Matemática, e Meio Físico e Social. 

Dois tipos de t-teste foram utilizados. O t-teste de amostras emparelhadas (isto é, 

pré-teste versus pós-teste) e, o t-teste de amostras independentes (isto é, grupo 

experimental versus grupo controlo). 
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               O Quadro 5.20 apresenta os resultados obtidos na prova de Língua 

Portuguesa. 

 

 
Quadro 5.20. Prova de Língua Portuguesa. Resultados obtidos nos grupos 

experimental e controlo no pré-teste e no pós-teste com a utilização do t-test 

 

  N M D.P. t.             p.< 

grupo experimental 
 

pré-teste 
pós-teste 

80 
80 

11.0 
13.8 

3.22 
2.88 

-13.63      .001
 

grupo controlo pré-teste 
pós-teste 

80 
80 

12.6 
11.1 

3.22 
2.78 

 6.73      .001 

pré-teste
 

grupo experimental 
grupo controlo 

80 
83 

11.0 
12.6 

3.22 
3.28 

 -3.22      .01
 

pós-teste
 

grupo experimental 
grupo controlo 

91 
82 

13.3 
11.0 

3.31 
2.79 

4.86      .001
 

 

               Analisando na  Prova  de  Língua  Portuguesa os resultados obtidos com o 

t-teste para amostras emparelhadas verifica-se em ambos os grupos uma diferença 

significativa entre o pré-teste e o pós-teste. Enquanto a diferença observada no 

grupo experimental é na direcção esperada (t=-13.63; p<.001), o mesmo não se 

verifica com o grupo de controlo, que sofre um decréscimo de 1.5 pontos do pré-

teste para o pós-teste (t=
 
6.73; p<.001).  

               Olhando agora os valores obtidos com o t-teste para amostras 

independentes no pré-teste verifica-se que o grupo experimental apresenta 

resultados significativamente inferiores aos do grupo de controlo da ordem dos 1.6 

pontos (t=-3.22; p<.01). Tomando os valores obtidos no pós-teste podemos 

constatar que o grupo experimental apresenta resultados significativamente 

superiores aos do grupo de controlo da ordem dos 2.3 pontos (t=4.86; p<.001), 

podendo tal diferença ser assumida como indicadora do efeito benéfico, em termos 

de ensino e de aprendizagem, do programa de activação apresentado.  
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               Apresenta-se seguidamente o Quadro 5.21 com os resultados obtidos na 

prova de Matemática com a utilização do t-test. 

 

 

Quadro 5.21. Prova de Matemática. Resultados obtidos nos grupos experimental e controlo no pré-

teste e no pós-teste com a utilização do t-test 
 

  N M D.P. t.           p.< 

grupo experimental 
 

pré-teste 
pós-teste 

87 
87 

11.0 
14.4 

3.71 
3.14 

-12.37       
.001

 

grupo controlo pré-teste 
pós-teste 

81 
81 

12.4 
11.8 

3.22 
3.30 

2.16       .05  

pré-teste
 

grupo experimental 
grupo controlo 

87 
84 

11.0 
12.4 

3.71 
3.17 

-2.60       .01 

pós-teste
 

grupo experimental 
grupo controlo 

92 
82 

14.3 
11.7 

3.26 
3.29 

5.24       .001 

 

               Analisando os resultados obtidos com o t-teste para amostras 

emparelhadas verifica-se em ambos os grupos uma diferença significativa entre o 

pré-teste e o pós-teste. Enquanto a diferença observada no grupo experimental é na 

direcção esperada (t=-12.37; p<.001), o mesmo não se verifica com o grupo de 

controlo, que  sofre  um  decréscimo  de  0.6  pontos  do  pré-teste para o pós-teste 

(t= 2.16; p<.05). 

               Olhando agora os valores obtidos com o t-teste para amostras 

independentes no pré-teste verifica-se que o grupo experimental apresenta 

resultados significativamente inferiores aos do grupo de controlo da ordem dos 1.4 

pontos (t=-2.60; p<.01). Tomando os valores obtidos no pós-teste podemos 

constatar que o grupo experimental apresenta resultados significativamente 

superiores aos do grupo de controlo da ordem dos 2.6 pontos (t=5.24; p<.001), 



44 

 

podendo tal diferença ser assumida como indicadora da maior eficácia, em termos 

de ensino e de aprendizagem, do programa de activação apresentado. 

               No Quadro 5.22 apresentam-se os resultados obtidos em Meio Físico e 

Social com a utilização do t-test. 

 

Quadro 5.22. Prova de Meio Físico e Social. Resultados obtidos nos grupos experimental e controlo 

no pré-teste e no pós-teste com a utilização do t-test 
 

  N M D.P. t.            p.< 

grupo experimental 
 

pré-teste 
pós-teste 

86 
86 

11.7 
15.3 

3.66 
2.86 

-14.36      .001 

grupo controlo pré-teste 
pós-teste 

83 
83 

12.3 
12.7 

2.32 
2.53 

-1.76        .08 

pré-teste
 

grupo experimental 
grupo controlo 

86 
84 

11.7 
12.3 

3.66 
2.31 

-1.33      .20
 

pós-teste
 

grupo experimental 
grupo controlo 

91 
84 

14.9 
12.7 

3.32 
2.54 

5.04      .001 

 

               Analisando os resultados obtidos com o t-teste para amostras 

emparelhadas  verifica-se  em  ambos os grupos diferenças entre o pré-teste e o 

pós-teste. Assim a diferença observada no grupo experimental é significativa e na 

direcção esperada (t=-14.36; p<.001). O grupo de controlo sofreu um decréscimo 

não significativo de 0.4 pontos do pré-teste para o pós-teste (t=-1.76; p<.08).  

               Olhando agora os valores obtidos com o t-teste para amostras 

independentes no pré-teste verifica-se que o grupo experimental apresenta 

resultados inferiores aos do grupo de controlo da ordem dos 1.6 pontos que não 

atinge o nível mínimo de significância (t=-1.33; p<.20). Tomando os valores obtidos 

no pós-teste podemos constatar que o grupo experimental apresenta resultados 

significativamente superiores aos do grupo de controlo da ordem dos 2.2 pontos 

(t=5.04; p<.001), podendo tal diferença ser assumida como indicadora do eventual 
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efeito benéfico, em termos de ensino e de aprendizagem, do programa de activação 

apresentado. 

 

               Como se pode verificar através desta análise estatística de t-teste os 

resultados evidenciam (tanto para as amostras emparelhadas como para as 

amostras independentes) no grupo experimental uma melhoria generalizada e 

globalmente superior à do grupo de controlo, quer na prova de língua portuguesa, 

matemática, como meio físico e social. Verifica-se que no início da aplicação do 

programa os alunos apresentam resultados não muito diferentes estatisticamente, 

nos dois grupos, mas o grupo experimental distancia-se do grupo de controlo, no 

final, apresentando melhorias estatisticamente significativas quer nas variáveis 

psicológicas quer nas variáveis de rendimento e avaliação escolar. 

               Procedendo, por  último  a  uma análise das notas globais dos alunos 

(Anexo E) constata-se que os valores obtidos traduzem uma estabilidade de notas, 

quando não uma descida, em algumas turmas, no grupo de controlo, e uma 

melhoria nas notas dos alunos do grupo experimental. Pode, assim, afirmar-se que 

a uma média similar das notas obtidas no pré-teste para o pós-teste no grupo de 

controlo, contrapõem-se ganhos nos desempenhos do grupo de alunos cujos 

professores frequentaram o programa de activação. 
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               Discussão dos resultados e conclusões  

               Analisando os resultados nas provas psicológicas e nas provas escolares 

dos dois grupos e nos dois momentos de avaliação, verifica-se um padrão de 

diferença do pré-teste para o pós-teste favorável ao grupo experimental. Tomando 

a globalidade das provas psicológicas e escolares aplicadas verifica-se que, 

enquanto no pré-teste o grupo experimental e o grupo de controlo se não 

diferenciavam estatisticamente ou quando tal acontecia era o grupo de controlo 

que apresentava melhor desempenho, no pós-teste a diferença é já mais 

expressiva e claramente favorável ao grupo experimental.  

               No quadro deste estudo, uma prática pedagógica assente em situações 

onde se faz apelo à manipulação com material concreto, à utilização de estratégias 

psicopedagógicas como os métodos de aprendizagem pela descoberta e pela 

gestão de conflitos cognitivos parece favorecer o desempenho cognitivo e escolar 

por parte dos alunos, confirmando-se as duas hipóteses inerentes ao estudo. 

               Tomando os  resultados  prova a prova, psicológicas e escolares, 

verifica-se uma maior proximidade dos dois grupos de alunos na Prova das 

Concentrações de Noelting, e na Prova de Meio Físico e Social. Em relação à 

prova de Noelting a proximidade observada, como  aliás a estabilidade encontrada 

do pré-teste para o pós-teste, poderá ter a ver com o sentido e o tipo de 

informação que ela nos permite obter. Para além de não ser tão facilmente 

defensável uma melhoria em termos de desenvolvimento cognitivo (durante sete 

meses) tomando o modelo dos estádios de desenvolvimento de Piaget, é possível 

que a classificação dos alunos em termos de um estádio A ou um estádio B não 

seja tão sensível às eventuais diferenças que possam ter ocorrido nos alunos e 
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que certamente ocorreram em face dos resultados em termos tradicionais de 

inteligência (factor g e quociente de inteligência) ou nas próprias provas escolares. 

Também não podemos esquecer as dificuldades decorrentes do formato dos itens 

desta prova, como já aludimos atrás. 

               Por seu lado, os resultados na Prova de Meio Físico e Social, mais 

concretamente a proximidade e a estabilidade aí observada entre os dois grupos 

de alunos e nos dois momentos de avaliação, poderá ser explicada pelo facto da 

disciplina em si ter a ver com experiências e aprendizagens não exclusivamente ou 

essencialmente centradas nas aprendizagens escolares formais. Ao mesmo 

tempo, é possível também que sendo a prova elaborada muito próxima do 

curriculum escolar e não traduzindo isso a postura investigativa e o "ensino da 

ciência" como se pretendeu através do curso de formação de professores, ambos 

os grupos não se tenham tão claramente diferenciado. Finalmente, ainda outra 

possível explicação, estando o "modelo de activação do desenvolvimento 

psicológico" assente em aspectos de índole motivacional e relacional (professor-

aluno; aluno(s)-aluno(s)) é defensável que o seu efeito positivo seja maior nas 

áreas de língua portuguesa e da matemática (tradicionalmente aquelas onde os 

alunos apresentam mais dificuldades, mais desânimo com o tempo) que na área 

do meio físico e social (área onde os alunos, mesmo aqueles com maiores 

dificuldades de adaptação e de rendimento escolar, tendem a apresentar melhor 

desempenho e a requerer menos incentivos ao seu envolvimento e motivação). 

 

              Em resumo, os valores obtidos apoiam a posição de que uma atitude e 

prática deliberadas por parte dos professores em ordem a promoverem o 

desenvolvimento cognitivo e a facilitarem a aprendizagem dos seus alunos 
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resultam em efeitos benéficos numa e noutra situação. Ao mesmo tempo, e no 

caso concreto deste estudo, podemos afirmar que tal atitude e prática assentes 

nas três dimensões do modelo de activação a que vimos fazendo referência 

(aprendizagem por descoberta, gestão de conflitos cognitivos e manipulação de 

materiais), são encorajadoras de melhores desempenhos cognitivo e escolar por 

parte dos alunos. 
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CONCLUSÃO 

 

               Esta tese teve como objectivo geral estudar e avaliar a pertinência do 

modelo de activação do desenvolvimento cognitivo, em situação escolar, na 1ª 

Fase do 1º Ciclo do Ensino Básico. Procura-se, neste momento, destacar os 

principais contributos deste trabalho para a Educação em Portugal, nomeadamente 

para a Psicologia da Educação e para a Formação de Professores. 

               Ao longo desta apresentação são ainda referidas algumas considerações 

deixadas em aberto ou levantadas pelo presente estudo, bem como os seus 

eventuais desenvolvimentos no futuro. Tendo  em vista uma melhor organização da 

informação far-se-á a apresentação tomando os três grandes blocos em que se 

divide o presente trabalho: concepções da inteligência e do desenvolvimento 

cognitivo, desenvolvimento cognitivo e aprendizagem no quadro da activação do 

desenvolvimento psicológico e, por último, implementação e avaliação dos efeitos 

de uma prática intencionalizada dos professores com preocupações a nível do 

treino cognitivo dos alunos.  

 

 

               Conceptualização da inteligência e do desenvolvimento cognitivo 

               No primeiro bloco apresentam-se as pesquisas sobre as várias 

concepções de inteligência e de desenvolvimento cognitivo. Aí estivemos atentos 

quer aos autores que se posicionam na busca de indicadores universais e 

invariantes, quer aos que aceitam e tentam explicar a diversidade dos processos e 

de manifestações do comportamento cognitivo. 
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               Iniciou-se o estudo com a delimitação do termo inteligência e com a 

apresentação das várias concepções desta. Nesse contexto são abordadas as três 

correntes tradicionalmente consideradas no estudo da inteligência, concretamente, 

a perspectiva psicométrica, desenvolvimentalista e cognitivista, que podem ser 

consideradas como concepções unitárias da inteligência e do seu desenvolvimento. 

Chama-se a atenção para: (i) a perspectiva psicométrica, preocupada em defender 

a existência de factores ou aptidões intelectuais internas, subjacentes ou causa de 

toda a realização intelectual dos sujeitos e das diferenças encontradas e que são 

supostas permanecerem constantes ao longo da vida dos indivíduos (Almeida, 

1988b); (ii) a perspectiva desenvolvimentalista, essencialmente preocupada com a 

dialéctica da cognição e a dinâmica dos processos cognitivos, isto é, com as 

estruturas que estão subjacentes à realização dos sujeitos ou ao estádio de 

desenvolvimento em que se encontram (Miranda, 1986), e na qual a inteligência 

aparece concebida como resultante de um processo de construção progressiva, 

onde a par de elementos constitucionais, aparecem valorizados os elementos do 

meio exterior ao sujeito e os processos internos de auto-regulação; (iii) a 

abordagem cognitivista que concebe a inteligência como um conjunto de 

competências diversas e operacionais de processamento de informação, incidindo 

predominantemente as suas análises nos processos de resolução de tarefas 

intelectuais e que valoriza, fundamentalmente, os processos assim como as 

estratégias, que possam explicar, ao nível de cada sujeito, a realização em 

diferentes tarefas; e, (iv) por último, a abordagem dita não unitária do 

desenvolvimento ou a abordagem pluralista do desenvolvimento e que se 

desenvolveu a partir do interesse de alguns investigadores franceses, como 



51 

 

Lautrey (1981), pela psicologia cognitiva diferencial e que conduziu à avaliação da 

pertinência de um modelo de desenvolvimento assente numa concepção pluralista 

do desenvolvimento cognitivo. O modelo tem subjacente a hipótese de que todo o 

sujeito tem ao seu alcance uma pluralidade de processos susceptíveis de substituir 

uma função análoga, tratando aspectos diferentes da informação disponível. Por 

outras palavras, trata-se de uma concepção que admite que um mesmo problema 

possa ser resolvido por processos diferentes havendo a partir daí uma via "pessoal" 

de desenvolvimento cognitivo. Esta pluralidade e as diferentes espécies de 

relações entre processos que ela propicia surge como uma das fontes do 

desenvolvimento cognitivo e um dos factores de diferenciação dos indivíduos.  

               No final, e a par das divergências existentes entre as diferentes 

abordagens, procura-se assinalar os pontos de maior convergência, bem como os 

aspectos informativos que posssibilitem, embora com quadros conceptuais e 

metodológicos distintos, aproximar as diversas concepções que ao longo dos 

tempos se têm apresentado com posicionamentos alternativos na leitura da 

inteligência e do desenvolvimento cognitivo.  

               Realça-se nas três abordagens do desenvolvimento cognitivo que podem 

ser tidas como concepções unitárias da inteligência e do seu desenvolvimento, e 

qualquer que seja a noção de inteligência subjacente, uma concepção do 

desenvolvimento cognitivo como uma capacidade singular, cuja génese assume 

uma forma idêntica em todas as crianças desde a perspectiva diferencial, 

concretamente nas escalas de medida de inteligência, à perspectiva 

desenvolvimentalista e perspectiva do tratamento da informação. Nas três 

perspectivas, as estruturas cognitivas desenvolvem-se ou apresentam-se de uma 
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forma invariante e cada uma, de per si, estende-se a todos os indivíduos e aos 

diversos domínios do conhecimento.  

               Ainda no que diz respeito à teorização em torno do desenvolvimento 

cognitivo destacamos os trabalhos que tomam o conflito cognitivo como motor 

desse desenvolvimento, enquanto dinamizador da própria equilibração cognitiva do 

indivíduo. Apresenta-se a concepção estruturalista piagetiana salientando-se que, 

para a explicação do desenvolvimento psicológico, não é tanto o equilíbrio como 

estado que é mais relevante, mas sim o próprio processo de equilibração. O 

equilíbrio não passa de um resultado, enquanto o processo, como tal, apresenta 

um maior poder explicativo. Duas questões são levantadas: Se o desenvolvimento 

cognitivo é um processo interactivo entre o sujeito e o meio será que é possível 

estimular e promover este desenvolvimento? Será que a experiência que os 

sujeitos adquirem sob influência do meio social e do próprio processo auto-

regulador ou factor de equilibração pode constituir-se como oposto da 

aprendizagem passiva do sujeito? Enfatiza-se que as respostas a estas questões 

se encontram no quadro conceptual do modelo de equilibração defendido por 

Piaget. Nesta linha de ideias, apresenta-se a concepção do autor segundo a qual o 

desenvolvimento de todas as estruturas operatórias concretas (e formais) está 

ligado à equilibração, concebida como o motor deste desenvolvimento, assim como 

à maturação e à aprendizagem. Esta equilibração, no seu quadro conceptual, 

origina-se por resolução do conflito cognitivo que emerge da tomada de 

consciência de uma contradição entre o esquema assimilador das variações 

positivas e o esquema assimilador das variações negativas da mesma acção, isto 

é, origina-se na justaposição de dimensões antagónicas. Uma atitude educativa 
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assente na gestão de conflitos cognitivos surge como forma de se intervir 

positivamente na promoção do desenvolvimento cognitivo dos alunos. 
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               Desenvolvimento cognitivo e aprendizagem: o modelo de activação  

do desenvolvimento psicológico 

               Num segundo bloco de informação procurou-se salientar as 

interdependências hoje defensáveis entre desenvolvimento cognitivo e 

aprendizagem. Apresentam-se as pesquisas efectuadas quer em Genebra, quer 

noutros pontos do mundo, que revelam que o sucesso da aprendizagem depende, 

em grande parte, do nível inicial de desenvolvimento das crianças e dos 

instrumentos de coordenação das acções, correspondente a esse nível (Piaget, 

1959). A aprendizagem aparece como resultante da transformação dos esquemas 

cuja tendência inicial é de assimilar os observáveis mas que se vêem obrigados a 

acomodar-se a eles, sempre que estes lhes opôem resistências. Aqui alude-se ao 

factor da motivação que Piaget introduz na própria dialéctica da assimilação e da 

acomodação, e defende-se que aquela está presente na generalização da fase 

assimiladora, pois só são assimiláveis a um esquema os objectos capazes de 

satisfazer o desejo implicado nesse esquema ou o que por vezes surge tomado 

como o reforço externo, ligado à sanção dos factos (confirmação ou infirmação de 

uma hipótese ou de uma acção) e o reforço interno ligado ao prazer funcional 

resultante da actividade do sujeito (Morgado, 1988). 

               Neste contexto do "interface" entre desenvolvimento cognitivo e 

aprendizagem merece atenção o papel determinante do professor enquanto 

mediador da relação "sujeito-objecto". Enfatiza-se a importância que assume no 

binómio professor-aluno o seu papel de mediação, responsável por promover, por 

exemplo, a aprendizagem activa da criança, possibilitando-lhe experienciar 
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directamente sobre os materiais, as pessoas e as situações, provocando um grau 

óptimo de conflito cognitivo do qual emerge uma reestruturação cognitiva.  

               Este ponto remete-nos para as metodologias de ensino e as estratégias 

concretas usadas pelos professores. Mencionam-se, assim, os métodos de 

aprendizagem pela descoberta e pela gestão de conflitos cognitivos, enfocando-se 

a aplicação, ao nível da sala de aula, de experiências que façam apelo às 

actividades do sujeito na auto-gestão dessa mesma descoberta e conflito, uma vez 

que se defende que dão melhores resultados do que as estratégias que se limitam 

a uma constatação empírica fornecida pela situação acabada ou pela ilustração do 

experimentador. Explicita-se, ainda, neste quadro conceptual e metodológico, que 

o método da criação e gestão de conflitos cognitivos, para induzir 

experimentalmente uma aceleração do processo de equilibração, teoricamente na 

base da aprendizagem (Lefebvre & Pinard, 1972), se tem revelado um método 

eficaz e que produz bons resultados, mesmo com crianças de nível nitidamente 

pré-operatório, levando-as a dar respostas devidamente justificadas.  

               Um dos contextos escolares em que estes aspectos ganham particular 

significado e aplicabilidade é no ensino das ciências. É aliás aqui, como 

mencionamos, que mais autores postulam as interligações entre desenvolvimento 

cognitivo e aprendizagem, entre concepções ou estruturas prévias e novo 

conhecimento, assim como também surgem aí mais programas de treino tomando 

as duas dimensões.  

               Um dos exemplos destes referenciais teóricos e das preocupações 

práticas subjacentes a esta nova postura no ensino das ciências foi o programa de 

formação de professores implementado no quadro desta tese e especificamente 
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construído para a activação do desenvolvimento cognitivo dos alunos através das 

actividades de Meio Físico e Social. 

               Vários pontos aproximam em termos de vertentes tomadas e da 

metodologia de formação seguidas este programa do modelo mais geral da 

activação do desenvolvimento psicológico. A par dos três aspectos que fomos 

salientando ao longo do trabalho (aprendizagem por descoberta, ensino por gestão 

de conflitos cognitivos, e manipulação de materiais), podemos mencionar ainda 

outros aspectos cognitivos, relacionais, motivacionais, inclusivé afectivos. Por 

exemplo, podemos mencionar o "outro" - pais, professores, pares, com o seu papel 

mediador, a implementação de um clima democrático na sala de aula, o 

encorajamento do professor pela (auto)aprendizagem dos alunos, o 

empenhamento do professor na facilitação da aprendizagem, o empenhamento do 

professor no sucesso escolar dos seus alunos, entre outros. 

 

 

               Implementação e avaliação de uma prática intencionalizada de treino 

cognitivo 

               A tese termina com a descrição da metodologia seguida na 

implementação de uma prática intencionalizada por parte dos professores tendo 

em vista quer a promoção do desenvolvimento cognitivo quer a facilitação da 

aprendizagem dos alunos. O paradigma experimental em que quisemos assentar 

este estudo justificou um esforço de objectividade na informação a obter. Referimo-

nos aos cuidados na constituição da amostra de professores (e destes para os 

alunos), a selecção dos instrumentos de avaliação psicológica (provas 

estandartizadas e com estudos na população portuguesa), o recurso a avaliadores 



57 

 

externos para a elaboração e correcção das provas escolares, a atenção ao 

carácter intervalar ou ordinal das escalas de medida utilizadas, entre outros. 

Julgamos, desta forma, poder atribuir significado estatístico e educativo aos 

resultados que obtivemos a propósito da avaliação dos efeitos da aplicação do 

programa (prática intencionalizada no quadro da activação do desenvolvimento 

psicológico) junto dos alunos ao longo de sete meses lectivos. 

               Os valores obtidos foram claramente animadores e confirmam os efeitos 

positivos do programa em relação às duas hipóteses formuladas no presente 

trabalho: promoção do desempenho cognitivo e facilitação da aprendizagem 

escolar. Nas provas psicológicas (factor g, quociente de inteligência e 

desenvolvimento cognitivo na perspectiva dos estádios) verificamos que as 

melhorias observadas por parte do grupo experimental do pré-teste para o pós-

teste não podem ser atribuídas ao acaso. Elas diferenciam-se, do ponto de vista 

estatístico, dos ganhos que poderíamos designar de "naturais" (crescimento, novas 

aprendizagens) junto dos alunos do grupo de controlo. 

               Não deixa de ser interessante mencionar que os ganhos significativos por 

parte do grupo experimental se situaram nos testes por "pontos" e quando estes 

avaliam a inteligência no seu sentido mais psicométrico ou tradicional (factor g ou 

quociente de inteligência). Uma surpresa relativa nos mereceram os resultados na 

Prova das Concentrações de Noelting, já mais de acordo com os referenciais de 

Piaget ou a teoria dos estádios de desenvolvimento cognitivo de Noelting. O treino 

não foi suficiente (sete meses? tipologia de exercícios? dinâmica de aulas?) para 

diferenciar os dois grupos de alunos e, muito concretamente, para acelerar a 

passagem do período operatório concreto inferior ao período operatório concreto 

superior ("salto" demasiado exigente face ao nível de desenvolvimento, à idade e 
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às aprendizagens destas crianças). Assistiu-se, inclusivé, a uma mudança no 

interior do período intuitivo para o subestádio  operatório  concreto  inferior  (aqui 

reportamo-nos ao postulado por Noelting) que foi comum aos dois grupos de 

alunos parecendo haver um certo "naturalismo" nesta passagem (evidentemente 

contextualizada nas aprendizagens escolares e outros conhecimentos das 

crianças). 

               Em relação às provas escolares verificou-se que, enquanto no grupo 

experimental os alunos melhoram o seu desempenho em relação aos alunos do 

grupo de controlo, estes últimos diminuem nas suas classificações (escala de 0 a 

20 pontos) na passagem do pré-teste para o pós-teste. Na medida em que as três 

provas aplicadas (língua portuguesa, matemática, e meio físico e social) se 

enquadram nos objectivos e conteúdos programáticos no começo (pré-teste) e no 

final do ano lectivo (pós-teste), esta oscilação de sentido contrário nas ordenações 

relativas e nas classificações dos alunos deixam antever o impacto altamente 

positivo do programa. As metodologias e as atitudes educativas intencionalmente 

empregues pelos professores no sentido do desenvolvimento cognitivo e da 

facilitação da aprendizagem aparecem assim claramente associadas à explicação 

das diferenças observadas nos dois grupos de alunos. 

               Estas diferenças não foram tão expressivas na disciplina de meio físico e 

social. Este facto, mesmo que o programa de formação dos professores se tenha  

particularmente dirigido a esta componente curricular, parece-nos associado à 

maior predisposição dos alunos em geral para a aprendizagem desta área e 

também à confluência aqui de múltiplos outros conhecimentos de ordem prática e 

social das crianças, não forçosamente ligados às aprendizagens tipicamente 

escolares. 
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               Contributos com este estudo e futuros desenvolvimentos 

               Se a educação, enquanto processo intencional e institucional, pretende 

reduzir os factores de diferenciação e de imprevisibilidade do desenvolvimento 

individual, e fá-lo com o objectivo declarado de a optimizar (Ministério da Educação, 

1987), a verdade é que uma grande parte das crianças do 1º Ciclo do Ensino 

Básico apresenta dificuldades na interiorização e aquisição de certas noções e 

revela dificuldades várias na ordenação dessas mesmas aprendizagens. As 

estatísticas revelam o insucesso da acção educativa em diferentes países, pelo que 

é notória a  acuidade do movimento educativo internacional em torno da 

implementação de uma escola cujo grande objectivo é o de ensinar os alunos a 

pensar, focando as suas preocupações no empenhamento e no sucesso pessoal e 

escolar do aluno.  

               Ao longo de décadas de observação informal de crianças, em situação 

educativa, os teóricos de curriculum adquiriram um sentido razoavelmente desperto 

para o que as crianças fazem em vários níveis etários, manipulando estratégias e 

procedendo por "tentativa e erro" em várias tarefas de aprendizagem e nos 

diferentes níveis de ensino. Contudo é no domínio da psicologia, graças aos 

contributos de Piaget, Bruner e outros, que acentuam a importância, não somente 

de experiências directas, mas também da autonomia para a criança na condução 

das suas próprias explorações e investigações, que maiores progressos se 

conseguiram em torno do objectivo declarado do ensinar os alunos a pensar. 

Tornou-se, assim, um lugar comum afirmar que a própria estruturação do 

curriculum e a prática de ensino não devem fazer-se dissociadas do 
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desenvolvimento cognitivo nem dos princípios psicológicos que lhe estão 

subjacentes, assim  como devem ter um papel na sua promoção.  

               Preconiza-se que diferentes formas de ensinar e aprender, assim como 

ensinar os alunos a pensar e a serem inteligentes, podem conduzir a uma 

diversificação e interiorização de conhecimentos que, por si mesmos, podem levar 

à resolução de dificuldades de aprendizagem e, bem assim, ao sucesso pessoal e 

escolar dos alunos. Investigações realizadas nos últimos anos no âmbito da 

Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem apontam várias estratégias 

tendo em vista a Activação do Desenvolvimento Psicológico e que, do ponto de 

vista da investigadora, poderão contribuir para ajudar a modificar a situação de 

insucesso dum grande número de crianças em Portugal.  

               Do ponto de vista da investigadora, o modelo de activação do 

desenvolvimento psicológico implementado neste estudo pode ser uma das 

respostas em Portugal, para ensinar os alunos a pensar, a resolver problemas e 

terem sucesso nas suas aprendizagens. Tal activação passa por desencadear com 

a criança, a partir do seu ingresso no jardim de infância, acções com incidência 

especial na manipulação de materiais e objectos, no método da descoberta e na 

gestão de conflitos cognitivos em ordem a desenvolver as estruturas cognitivas que 

permitam a aquisição de determinadas noções e o desenvolvimento de 

capacidades inerentes  ao aprender a pensar. Esta atitude educativa, desenvolve 

ainda na criança um clima de optimização e valorização do seu trabalho escolar, 

melhora a relação professor-aluno e aluno-aluno, e desenvolve na criança um auto-

conceito positivo, o sentido de autonomia, responsabilidade, cooperação e auto-

avaliação.  
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               Julgamos que no currículo do 1º Ciclo do Ensino Básico a disciplina de 

Meio Físico e Social é a disciplina transdisciplinar por excelência, com 

potencialidades para, através da sua prática pedagógica, ser implementado um 

modelo de activação do desenvolvimento psicológico assente nos princípios 

enunciados ao longo deste estudo. O professor, como já afirmamos atrás,  que na 

sua sala de aula gasta grande parte do tempo lectivo a falar para os alunos, 

desempenhando o aluno um papel de auditor passivo, não pode esperar em termos 

do processo de desenvolvimento, ensino e de aprendizagem que o aluno 

desenvolva o mesmo nível de competências psicomotoras, cognitivas lógico-

matemáticas, cognitivas linguísticas (lexicais, sintácticas e semânticas), 

afectivo/relacionais e axiológicas que poderá desenvolver através de uma 

metodologia de ensino-aprendizagem activa e partindo da sua própria iniciativa.  

               O ensino-aprendizagem em Portugal, como aliás noutros países do 

mundo, centra-se geralmente, na memorização de factos e conceitos. Muitas das 

vezes as aprendizagens que são realizadas, são-no a nível meramente mecânico, 

em que o aspecto activo, investigativo ou o método da descoberta, no fundo o 

ensinar o aluno a pensar, não têm lugar. Assim quer a observação, quer a 

exploração, quer a pesquisa, a indução e a dedução de interpretações lógicas, 

características intrínsecas da ciência, estão ausentes da sala de aula, desde os 

primeiros anos do Ensino Básico, nomeadamente na 1ª Fase do 1º Ciclo. Se o 

professor do 1º Ciclo do Ensino Básico compreender a importância e a natureza do 

processo de ensino e aprendizagem e se facilitar tal processo pela sua prática 

educativa, através, por exemplo, do recurso à manipulação de materiais e objectos, 

bem como aos métodos de aprendizagem pela descoberta e pela gestão de 

conflitos cognitivos está a ensinar os alunos a pensar e a contribuir para a 
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promoção do desenvolvimento cognitivo dos alunos e a facilitação da 

aprendizagem. 

               É opinião da investigadora que os resultados observados junto das 

turmas que integram o grupo experimental no presente estudo é resultante da 

operacionalização do quadro teórico do modelo de activação implementado. Eles 

apontam para ganhos e diferenças significativas por parte desses alunos quer nas 

provas psicológicas quer nas provas escolares. A variável independente no estudo 

abre assim um campo novo ao desenvolvimento cognitivo dos sujeitos em situação 

escolar, mesmo dos que possam ser classificados pelo professor como incapazes 

ou com pouca capacidade de desempenho. 

               Em conformidade com estes resultados alcançados, pode apontar-se a 

pertinência da realização de mais programas de formação de professores dentro do 

quadro teórico da activação do desenvolvimento psicológico. Da troca de vivências, 

harmonizada com os conteúdos que o professor transmite, num discurso 

institucional que se preconiza centrado no aluno, enquadrado nas suas fases e 

estádios de desenvolvimento, e agindo o professor como mediador e facilitador da 

(auto)aprendizagem do aluno, criam-se as condições óptimas para o 

desenvolvimento e actualização de todas as suas potencialidades psicológicas e 

dos seus conhecimentos. 

               Relativamente aos resultados das análises efectuadas numa perspectiva 

desenvolvimental e da sua diferenciação em função das variáveis de pertença 

(quer de âmbito psicológico quer de rendimento e avaliação escolar), a metodologia 

transversal utilizada mostra-se pouco adequada a uma apreciação global de tipo 

qualitativo e processual dos mesmos resultados. De igual modo se considera que 

um estudo da aplicação, à situação educativa, das componentes da activação do 



63 

 

desenvolvimento psicológico com vista ao seu aparecimento, desenvolvimento e 

implementação, será melhor controlado tomando uma metodologia longitudinal. Um 

modelo longitudinal de análise parece-nos, ainda, particularmente importante e 

decisivo para uma apreciação dos efeitos em termos qualitativos das diversas 

dimensões da prática intencionalizada levada a cabo pelos professores no âmbito 

do estudo. Poder-se-á especular quanto à importância relativa de cada uma delas 

nos resultados positivos que se obtêm.  

               A investigação a desenvolver no futuro próximo procurará integrar a 

informação produzida pelos estudos das componentes da activação, 

concretamente na análise das diferenças encontradas nos resultados, 

particularmente segundo o sexo, a idade e a classe social dos alunos. Importa, 

ainda, não desprezar algumas das variáveis inerentes ao professor, mais 

concretamente as ligadas à sua formação e às características que assume a sua 

aplicação do modelo de activação. Como fomos referindo ao longo do texto, o 

professor, enquanto mediador das aprendizagens do aluno, desempenha um papel 

fulcral na implementação do modelo e na sua eficácia. 

               A terminar, foi possível ao longo deste texto inventariar formas de 

intercâmbio entre desenvolvimento psicológico - em particular o desenvolvimento 

cognitivo - e a aprendizagem do aluno. Foi possível ainda ensaiar uma forma 

concreta de estimular tal intercâmbio através de três dimensões específicas 

(gestão de conflitos cognitivos, manipulação de materiais e aprendizagem por 

descoberta), esperamos que os resultados positivos observados em termos de 

variáveis psicológicas e escolares seja um incentivo à generalização do modelo a 

outras situações de ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico em Portugal. 
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