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RESUMO 

 
Esta tese tem como objetivo avaliar possíveis influências da constituição da noção de 
espaço no sujeito, entendida de acordo com a Epistemologia Genética de Jean Piaget, na 
aprendizagem e desenvolvimento da prática de futsal. Trata-se de um estudo de casos 
múltiplos envolvendo dois grupos: o primeiro formado por alunos que praticam futsal 
na categoria pré-mirim masculina que são considerados pelos seus professores, como 
bons jogadores e o segundo constituído por alunos com idênticas características exceto 
pelo fato de que são considerados pelos seus professores como jogadores que têm 
dificuldades nessa modalidade desportiva. Não é tarefa simples explicar porque os 
alunos de equipes de futsal, ora parecem, quando observados individualmente, ter a 
noção espacial constituída ao executarem as técnicas e táticas necessárias para esse 
desporto, e ora visivelmente, em situação de jogo, apresentar falhas na constituição 
espacial. Por vezes, a aparência de que a noção já construída desaparece. O 
esclarecimento a essa questão não nos parece estar no âmbito do treinamento 
desportivo, como já o tentaram alguns pesquisadores, mas na compreensão de como se 
desenvolve e evolui a cognição do sujeito, especialmente, a noção de espaço. A 
Epistemologia Genética pode encaminhar respostas a essa problemática. Nossa hipótese 
diretriz é a de que há uma diferença significativa entre a constituição da noção espacial 
de alunos praticantes do futsal que os professores consideram bons e aqueles 
considerados como tendo dificuldades, sendo, pois, uma variável que influencia 
diretamente no desenvolvimento e aprendizagem dos alunos ao executarem essa 
modalidade desportiva. Os resultados confirmaram a hipótese de que há relação entre a 
avaliação do desempenho na prática do futsal feita pelo treinador e a construção do 
espaço, indicando uma necessidade dos professores de Educação Física buscarem 
entender o processo dessa construção para poderem efetivamente auxiliar seus alunos 
em sua formação no Ensino Fundamental do ciclo II. 
 
Palavras-chave: Epistemologia Genética; noção de espaço; Educação Física; futsal; 

construtivismo; Ensino Fundamental ciclo II. 
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ABSTRACT 

 
This thesis aims to evaluate the possible influence of the constitution of the concept of 
space in the subject, as understood in the genetic epistemology of Jean Piaget, learning 
and practice development of futsal. This is a multiple case study involving two groups: 
the first consists of students practicing futsal in the category Pre-Bantam male that are 
considered by their teachers as good players and the second consisting of students with 
similar characteristics except that are considered by their teachers as players who have 
difficulties in this sport. Not an easy task to explain why students in teams of futsal, 
now seem, when viewed individually, have an understanding of space consists in 
implementing the techniques and tactics needed for this sport, and sometimes visibly, in 
a game situation, fails in establishing spatial . Sometimes the appearance that the notion 
already built disappears. Clarifying this issue does not seem to be under the sports 
training, as some researchers have already tried, but in understanding how it develops 
and evolves the cognition of the subject, especially the notion of space. The Genetic 
Epistemology can forward answers to this problem. Our driving hypothesis is that there 
is a significant difference between the formation of spatial notion of students practicing 
futsal that teachers consider good and those considered as having difficulties and is 
therefore a variable that directly influences the development and learning of students at 
implement this sport. The results confirmed the hypothesis that a relationship between 
performance assessment in futsal practice made by the coach and the construction of the 
space, indicating a need for physical education teachers seek to understand the process 
of construction in order to effectively assist students in their training Middle School. 
 
Keyworkds: Genetic Epistemology; spatial awareness; Physical Education; futsal; 

constructivism; Middle School. 
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INTRODUÇÃO 

 
Verifica-se historicamente na educação brasileira como as teorias de autores 

como Skinner, Wallon, Freire, Freinet, Vygotsky e Piaget, entre outros, influenciaram 

na elaboração do sistema de ensino de nosso país. O predomínio desta ou daquela teoria 

sucedeu-se conforme as necessidades e interesses vigentes da época, bem como a 

capacidade de tal teoria responder aos problemas e exigências das novas circunstâncias. 

Atualmente, e pode-se dizer que já há algum tempo, segundo Vasconcelos 

(1996), em sua descrição histórica, as ideias de Piaget vêm influenciando a área 

educacional, sua epistemologia vem sendo difundida há décadas em nosso país, nas 

áreas da psicologia e da educação. 

Encontramos, por todo território nacional, escolas que se denominam 

piagetianas e há constantes alusões a Piaget nos programas pré-escolares, fundamentais 

e médios, tanto públicos quanto privados. Grossi e Bordin (1993, p. 99) definem o 

construtivismo piagetiano como: 

 

[...] uma teoria filosófica que explica exatamente como se dá a aprendizagem. 
Diferente do inatismo, que explica os conhecimentos através de sua 
existência pré-formada, que vão se manifestando à medida que o sujeito 
amadurece, e mesmo do empirismo que atribui os conhecimentos como 
adquiridos de impressões externas, do meio, apreendidas através dos 
sentidos, o construtivismo mostra que o sujeito interagindo com o objeto vai 
produzindo sua capacidade de conhecer o próprio conhecimento [...], 

 

ou seja, o construtivismo piagetiano aparece como uma das correntes teóricas 

empenhadas em explicar como a inteligência humana se constrói partindo do princípio 

de que tal construção é  determinada pelas ações do indivíduo em seu meio. 

Ao examinarmos a Proposta Curricular do Estado de São Paulo, que tem 

como fundamento as Diretrizes e Bases da Educação e os Parâmetros Curriculares 

Nacionais, vemos que o construtivismo é colocado como a concepção teórica a ser 

aplicada nas escolas, indo ao encontro das sugestões indicadas por esses documentos do 

Ministério da Educação. Isso é constatado nos documentos oficiais do Estado, que 

descrevem, por exemplo, que o construtivismo é [...] o enfoque teórico pressuposto na 

elaboração da Proposta Curricular do Estado de São Paulo [...]” (SÃO PAULO, 2008c, 

p. 37). 
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Esse referencial teórico pode possibilitar uma melhora real no ensino, 

fazendo com que o professor, que historicamente tem uma postura tradicional, comece a 

ter uma maneira diferente de entender e agir no contexto educacional, pois 

 

[...] o aluno não é uma “tábula rasa”, ele possui informações ou experiências 
importantes de serem consideradas, pois interagem de modo favorável, 
indiferente ou contrário às ações que estão sendo propostas. É importante 
saber se os professores estão podendo ou sabendo atuar na “zona de 
assimilação” de seus alunos [...] (SÃO PAULO, 2008b, p. 15). 

 

A proposta da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, diz que se 

devem promover os recursos humanos, técnicos e didáticos para que as escolas, em seu 

projeto pedagógico, constituam os planos de trabalho que, por sua vez, farão das 

propostas das diversas disciplinas, currículos em ação. Por currículo define-se “[...] a 

expressão de tudo o que existe na cultura científica, artística e humanista, transposto 

para uma situação de aprendizagem e ensino [...]” (SÃO PAULO, 2008a, p. 8). 

Vemos nos documentos da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, 

uma preocupação em descrever a necessidade de se ter essa nova postura, pois 

 

[...] ao contrário da visão tradicional, na qual o conhecimento é visto como 
pronto e acabado, o construtivismo é uma visão de conhecimento que 
relaciona psicogênese e sociogênese. Psicogênese porque analisa, através de 
estudos experimentais, como crianças resolvem ou compreendem 
progressivamente problemas fundamentais ao conhecimento científico. 
Sociogênese porque estuda na história das ciências como os conceitos e 
procedimentos relativos a este conhecimento foram sendo construídos e se 
posiciona sobre o que será tomado como referência para avaliar os 
progressos, mesmo que lentos, das crianças em relação a tais problemas. [...] 
Em uma visão construtivista, Psicologia e Didática constituem uma 
formidável relação de interdependência, pois irredutíveis, complementam-se 
para produzir o que é indissociável na prática pedagógica: a relação ensino-
aprendizagem. Graças à Psicologia podemos conhecer as características 
sociais, afetivas, cognitivas e físicas dos alunos e o quanto isso lhes 
possibilita ou dificulta aprenderem. Graças à Didática podemos utilizar 
metodologias e recursos variados de avaliação e ensino, favorecendo um 
percurso de aprendizagem (SÃO PAULO, 2008b, p. 16). 

 

Dentre as disciplinas obrigatórias ministradas nas escolas estaduais do 

Estado de São Paulo, há a Educação Física. Essa área do conhecimento é de vital 

importância na formação integral da criança. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
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Nacional nº. 9.394, promulgada em 20 de dezembro de 1996, busca transformar o 

caráter que a Educação Física assumiu nos últimos anos ao explicitar no art. 26, § 3º, 

que “[...] a Educação Física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente 

curricular da Educação Básica, ajustando-se às faixas etárias e às condições da 

população escolar, sendo facultativa nos cursos noturnos [...]” (BRASIL, 1996). Assim, 

a Educação Física passa a ser considerado um componente curricular como os demais, 

com sua importância no Ensino Fundamental reconhecida, pois anteriormente a esta 

Lei, eram obrigatórias atividades físicas somente do sexto ao nono ano do ensino 

fundamental. 

Porém, segundo Silva e Venâncio (2005), com o caráter genérico do artigo 

citado, não foi asseverada a presença das aulas de Educação Física em todas as fases da 

Educação Básica, como também, que os profissionais que dessem essas aulas tivessem 

formação específica, especialmente nas séries iniciais do Ensino Fundamental e na 

Educação Infantil. 

Deste modo, com o intuito de garantir que a Educação Física estivesse em 

todas as etapas da Educação Básica, em 2001 foi aprovada uma alteração no § 3º do art. 

26 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que introduziu a expressão 

“obrigatória” ao “componente curricular” (BRASIL, 2001). 

A facultabilidade às aulas de Educação Física foi modificada, com a Lei no 

10.793, de 1o de dezembro de 2003, sendo que ela não se reduzia agora, somente, às 

pessoas que estudavam no período noturno, mas às que se adéquam nas seguintes 

condições: trabalhadores, mulheres com prole, militares e pessoas com mais de 30 anos 

(BRASIL, 2003). 

A Educação Física, teve vários papéis no âmbito escolar como: preparação 

do corpo do aluno para o mundo do trabalho; eugenização e assepsia do corpo, 

buscando uma “raça forte e enérgica”; formação de atletas; terapia psicomotora; e até 

como instrumento de disciplinarização e interdição do corpo (BRASIL, 2006, p. 217). 

Ante essa pluralidade de concepções na área da Educação Física na escola, cabe aqui 

uma tomada de posição acerca da sua contribuição na formação dos alunos, a respeito 

do que vemos uma preocupação da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, em 

auxiliar os professores de Educação Física, bem como os demais, a terem uma postura e 

ações que realmente contribuam na formação integral dos seus educandos, 

reformulando a Proposta Curricular do Estado São Paulo, já há pelo menos uma década, 

tendo sido realizada de modo mais enfático no ano de 2008. Assim, hoje em dia, 
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[...] os adolescentes e jovens revelam afinidades com certas manifestações da 
cultura de movimento (hip-hop, capoeira, artes marciais, skate, musculação 
etc.), dependendo de suas vinculações sócio-econômicas e culturais. Muitas 
vezes, o mesmo jovem que resiste a participar das aulas de Educação Física 
na escola, se movimenta espontaneamente no contexto da sua “galera” – o 
que leva à necessidade de compreender o fenômeno das culturas juvenis, pois 
tem havido uma dissociação entre a vida (a “cultura viva”) e a escola. 
É no bojo dessa dinâmica cultural que a finalidade da Educação Física deve 
ser repensada, com a correspondente transformação em sua ação educativa 
(SÃO PAULO, 2008d, p. 41). 

 

Como professor efetivo na disciplina de Educação Física da rede estadual do 

Estado de São Paulo há 20 anos, venho observando, ao longo desse tempo, esforços da 

Secretaria da Educação do Estado de São Paulo para promover mudanças na educação 

pública, tendo como intuito a melhoria do ensino. Dentre esses esforços, podemos citar 

a implementação da escola padrão, a municipalização do I ciclo do Ensino 

Fundamental, o aumento na carga horária de algumas disciplinas e a diminuição de 

outras, o trabalho por meio de projetos, a inclusão de alunos com necessidades 

especiais, dentre outros. Assim sendo, a Educação Física deve ter como parâmetro em 

suas ações a base teórica proposta pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, 

bem como, compreender esse novo paradigma, que rege os caminhos do ensino 

fundamental e médio das instituições estaduais. 

Contudo, parecem existir dificuldades dos professores de Educação Física, 

em especial os da Diretoria de Ensino de Marília, em compreender tal corrente 

construtivista e orientar a sua prática de ensino-aprendizagem, até porque neste período 

em que venho atuando, os profissionais não têm tido oportunidades para a formação de 

grupos de estudo sobre a teoria de Piaget, ou de cursos de capacitação orientados e 

coordenados por especialistas dessa teoria, no intuito de ajudá-los a compreender esse 

novo paradigma.  Ou seja, a instituição não proporcionou aos seus profissionais a base 

teórica piagetiana necessária para sua formação, faltando-lhes com isso, suporte e apoio 

nas discussões pedagógicas em suas escolas, gerando dificuldades na elaboração de 

projetos educativos, no planejamento das aulas e na reflexão sobre a prática pedagógica 

numa perspectiva construtivista. 

Por conseguinte, parece que se espera que as mudanças devam acontecer 

espontaneamente, quase como que por mágica, pois os profissionais da educação devem 

modificar seu entendimento e suas ações na escola simplesmente lendo trechos 

fragmentados da teoria, ou se apossando de chavões como se pudéssemos reduzir a 
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teoria, e, diga-se de passagem, de grande complexidade, a procedimentos dessa 

natureza. 

Deste modo, as mudanças esperadas nas ações pedagógicas dos professores 

de Educação Física, parecem não estar tão próximas como se poderia desejar. Como nos 

relata Brasil (2006, p. 231) todo modo pedagogicamente de agir dos profissionais da 

Educação Física no âmbito escolar são, em sua maioria, sempre da mesma maneira, pois 

“[...] o advento da esportivização proporcionou à Educação Física escolar alguns 

modelos de aulas que eram, sobretudo, cópias das tarefas de iniciação e treinamento 

esportivo [...]”. 

Tal fato é observado entre os profissionais dessa área do conhecimento na 

Diretoria de Ensino de Marília, na qual os professores procedem sempre de modo 

tradicionalista, isto é, mostrando aos alunos a técnica dos movimentos para se atingir, 

por meio de inúmeras repetições, o comportamento motor1 desejado. Esses 

procedimentos são empregados nas aulas regulares de Educação Física e nas turmas de 

Atividades Curriculares Desportivas (ACD). 

As aulas de ACD, segundo a Resolução SE 14, de 02-02-2010 em seu Art. 

1º, são “[...] destinadas à prática das diferentes modalidades esportivas, constituem-se 

parte integrante da proposta pedagógica da escola e serão desenvolvidas na 

conformidade do dispositivo na presente resolução [...]” (SÃO PAULO, 2010), a qual 

faz parte da grade curricular da escola e, ao integrarem a proposta pedagógica das 

Unidades Escolares, elas estão sujeitas aos mesmos procedimentos aplicados aos demais 

componentes curriculares. Essas aulas de ACD são consideradas atividades extraclasses, 

as quais devem ser entendidas, conforme nos diz a Proposta Curricular do Estado de 

São Paulo: 

 

Precisamos entender que as atividades extraclasse não são “extracurriculares” 
quando se deseja articular a cultura e o conhecimento. Neste sentido todas as 
atividades da escola são curriculares ou não serão justificáveis no contexto 
escolar. Se não rompermos essa dissociação entre cultura e conhecimento 
não conseguiremos conectar o currículo à vida – e seguiremos alojando na 
escola uma miríade de atividades “culturais” que mais dispersam e 

                                                 
1 Comportamento motor, conforme Gallahue (2005) e Haywood e Getchell (2004), diz respeito às 

mudanças na aprendizagem motora e no desenvolvimento motor, incluindo os processos 
maturacionais vinculados ao desempenho motor, ou quando é empregado ao se querer abordar estes 
dois fatores concomitantemente. Porém, segundo Payne e Isaacs (2002), o termo “comportamento 
motor”, além de se relacionar com os dois fatores descritos, parece se relacionar também, aos termos 
controle motor e psicologia do esporte. 
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confundem do que promovem aprendizagens curriculares relevantes para os 
alunos (SÃO PAULO, 2008a, p. 8). 

 

Justamente porque as turmas de ACD são componentes curriculares e não 

extracurriculares, o presente trabalho não tem como foco o comportamento motor do 

aluno que pode evidenciar ou não as construções espaciais, mas sim os fatores que 

podem levar os alunos a não desenvolverem na prática desportiva um desempenho no 

nível que poderiam. Sendo assim, nossa preocupação é eminentemente educacional e 

não apenas ligada a motricidade do individuo. 

As turmas de ACD são formadas com a constituição de diversos educandos, 

que compõem as séries de uma escola. As diversas turmas são divididas em faixas 

etárias assim distribuídas: 

 

As categorias das turmas de todas as modalidades de Atividades Curriculares 
Desportivas serão: 
I - Pré-mirim (de alunos até 12 anos completos no ano); 
II - Mirim (de alunos até 14 anos completos no ano); 
III - Infantil (de alunos até 16 anos completos no ano); 
IV - Juvenil (de alunos até 18 anos completos no ano); 
V - Livre (de alunos de diversas idades, desde que o aluno mais velho com-

plete no ano, 19 anos ou mais) (SÃO PAULO, 2010, art. 5o, § 4º). 
  

As escolhas dos alunos que comporão as turmas de ACD (Capoeira, Judô, 

Ginástica Artística, Ginástica Geral, Ginástica Rítmica Desportiva, Tênis de Mesa 

Xadres, Basquetebol, Handebol, Voleibol, Futsal e Atletismo) consistem em os alunos 

interessados escreverem seus nomes nas listas correspondentes a essas diversas 

modalidades desportivas, não importando ao professor qualquer fator que os levaram a 

querer aprender essa ou aquela modalidade desportiva, a não ser o interesse. Isto é 

observado principalmente nos alunos da categoria pré-mirim, que são aqueles que 

acabaram de entrar na escola do Ensino Fundamental do Ciclo II (6º ao 9º ano). 

As aulas regulares de Educação Física da Secretaria da Educação do Estado 

de São Paulo são ministradas duas vezes por semana e, as de Atividades Curriculares 

Desportivas são três vezes por semana, sendo que nas aulas regulares os conteúdos são 

diversificados, nos quais bimestralmente são ensinadas atividades desportivas 

diferentes, entretanto nas turmas de Atividades Curriculares Desportivas é trabalhada 
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durante todo ano, uma única atividade desportiva. 

Nos vinte anos como professor da escola pública do Estado de São Paulo, 

venho observando como o aprendizado acontece nas aulas regulares, bem como nas 

aulas de ACD. Durante todo este período, constatou-se nas turmas uma melhora 

paulatina do desenvolvimento motor2, social e cognitivo dos educandos, demonstrando 

um aprendizado ao modificarem seus comportamentos motor, social e cognitivo. No 

entanto, ao longo desse tempo me deparei com algumas situações-problema, que 

dificultavam os alunos a progredirem em alguns aspectos nos conteúdos propostos nas 

aulas de Educação Física. Na busca de me auxiliar em tais problemas, a fim de 

responder às minhas dúvidas, recorri às obras dos grandes estudiosas da Educação 

Física, porém para minha surpresa e desapontamento, os ensinamentos que aprendi não 

foram suficientes para solucionar os problemas que apareciam.  

Dentre os problemas, um em particular e, que consiste no problema de 

investigação da presente pesquisa, era o que acontecia com frequência, tanto nas aulas 

regulares como nas aulas de ACD, consistindo na dificuldade que os alunos tinham de 

aprender a se deslocar e se posicionar nas práticas desportivas. Era uma dificuldade que 

me deixava muito intrigado, pois não conseguia resolvê-la, não encontrava respostas 

para poder ajudar os alunos nesta complicação. Por inúmeras vezes recorreu-se a 

algumas ações como: explicar detalhadamente várias vezes aos alunos como deveria ser 

seu deslocamento e posicionamento no espaço determinado; mostrar vídeos da atividade 

física em questão e comparando-os para os alunos visualizarem como deveriam fazer; 

fazer atividades psicomotoras de lateralidade; repetir particularidades da atividade física 

em questão várias vezes, dentre outras. Após tais procedimentos, perguntava-se aos 

alunos se eles tinham entendido e a resposta era sempre positiva, indicando 

aparentemente que se tinha solucionado o problema. Entretanto, tais ações não 

resolviam. 

Pudemos verificar isso quando, em aulas de Futsal, por exemplo, depois de 

algumas ações pedagógicas que citamos, os alunos pareciam ter compreendido e sanado 

suas dificuldades em relação à espacialidade, quando eles executavam individual ou em 

pares os fundamentos do futsal como: passe, finta, chute, domínio de bola, desarme, 

condução, cabeceio, cruzamento, cobrança de falta, cobrança de pênalti, arremesso 

                                                 
2 Segundo Gallahue (2005, p. 3), desenvolvimento motor é a contínua alteração no comportamento motor 

ao longo do ciclo da vida, proporcionada pela integração entre as necessidades da tarefa, a biologia do 
indivíduo e as condições do ambiente. 
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lateral, lançamento, tabelinhas, escanteio, bem como quando pedia-se que se 

posicionassem em suas funções e características próprias que distinguia cada aluno 

como goleiro, defensor, atacante, lateral. Além, de não se observar problemas espaciais 

dos alunos nas técnicas dessa atividade física em questão, não era notado, também, 

problemas dessa ordem nas táticas de jogadas e posicionamento. Aparentemente o 

problema estava resolvido e os alunos pareciam ter aprendido a se deslocar e a se 

posicionar no espaço determinado, mas para a surpresa e constatação de que isso era um 

engano, os alunos quando eram colocados em situação de jogo demonstravam não 

conseguirem se deslocar e se posicionar adequadamente no espaço determinado. Por 

vezes, tinha-se a impressão de que o que fora observado nos alunos, anteriormente, 

desaparecia.  

Após anos de busca para entender tal problema, para assim poder auxiliar o 

aluno em seu aprendizado, fui convidado a participar de um grupo de estudo intitulado 

Grupo de Estudo e Pesquisa em Epistemologia Genética e Educação (GEPEGE) da 

UNESP – Campus de Marília, que estudava detalhadamente a teoria piagetiana, a qual 

após um longo tempo de leitura e discussão para entendimento dessa teoria, 

possibilitou-me visualizar uma resposta para dúvidas no campo do ensino da Educação 

Física, em particular no aspecto da constituição do espaço nos educandos. 

Isso nos levou a refletir que as noções espaciais então, não tinham sido 

assimiladas pelos alunos, isto é, o modo como se procedia nas aulas de futsal não 

conduzia à coordenação dos deslocamentos no espaço nos alunos. O problema parecia 

ser muito mais complexo do que eu imaginava. 

A resposta a esse problema e dúvida não parece estar no âmbito do 

treinamento desportivo apresentado pelos autores da Educação Física que pesquisei. O 

caminho para respondê-la encontra-se no conhecimento de uma teoria a respeito de 

como se desenvolve e evolui a cognição humana. Piaget (2006; 1975a; 1975b) mostra 

que os seres humanos não nascem sabendo falar ou representar seus pensamentos, 

necessidades, sentimentos etc. pela via da palavra, dos gestos ou de qualquer outra 

forma de representação. No começo do primeiro ano de vida, por exemplo, nem mesmo 

sabem coordenar as diversas partes de seu corpo entre si ou em relação às atividades 

ligadas às pessoas, espaço, tempo e objetos. Vão efetuando estas conquistas em um pro-

cesso lento e complexo, ou seja, o sujeito busca se adaptar, procurando vencer as difi-

culdades do meio e tentando diferentes formas para se organizar e atingir um equilíbrio. 

Em resumo, o problema de pesquisa colocado no presente trabalho é: “Qual 
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a relação entre a construção da noção de espaço e a aprendizagem e desenvolvimento 

na prática do futsal, considerando a avaliação do professor desses alunos que os 

classificam como bons jogadores ou jogadores com dificuldades?”. 

Por conseguinte, esse trabalho tem como objetivo principal, “investigar a 

utilização da teoria epistemológica de Jean Piaget, para entender e explicar as 

possíveis influências que podem existir entre a constituição do espaço no sujeito e sua 

aprendizagem e desenvolvimento nas práticas desportivas, que em nosso trabalho se 

deterá exclusivamente na modalidade desportiva futsal”. 

Nossa hipótese de trabalho é de que: “há uma diferença clara entre a 

construção da noção espacial de alunos praticantes de futsal de turmas de Atividades 

Curriculares Desportivas, que os professores consideram como bons e aqueles 

considerados como tendo dificuldades, sendo, pois, uma variável que influencia 

diretamente na aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nessa modalidade 

desportiva”. 

O presente trabalho está dividido em quatro capítulos: 

 
No Capítulo 1, veremos os paradigmas da educação no Brasil e a mudança 

paradigmática atual. 

No Capítulo 2, continuamos com o nosso referencial teórico tratando agora, 

da Epistemologia Genética e a construção da noção de espaço no indivíduo.  

No Capítulo 3, esclarecemos detalhadamente a metodologia e o 

levantamento de dados de nossa pesquisa de campo.  

No Capítulo 4, discorremos sobre o diagnóstico da constituição espacial em 

crianças de turmas de ACD na modalidade desportiva futsal da categoria pré-mirim 

masculina.  

 
Por fim, apresentamos as conclusões que nos levou a sugerir um olhar a 

pontos essenciais na aprendizagem de atividades desportivas, em especial ao futsal, para 

que os professores de Educação Física consigam, por meio de suas ações pedagógicas, 

auxiliar seus alunos nas dificuldades que podem apresentar nas aulas de uma 

determinada modalidade desportiva. 

 
 
 



 

 

 

 

CAPÍTULO 1 
 

A MUDANÇA DE PARADIGMA NA 
EDUCAÇÃO BRASILEIRA 

 



 

  

 
“O construtivista é aquele que deixou o 
caminho dos inatistas e dos associo-
nistas para chegar ao ponto de vista 
interacionista e viu que, desse ponto de 
vista, tudo se ilumina e grita a seus 
companheiros: 
− Venham e vejam!”. 

Matui (2003, p. 45) 
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Nesse capítulo, tratamos da mudança de paradigma na educação brasileira 

até então influente, que direciona todo o processo educacional. Por conseguinte, 

iniciamos falando sobre o parâmetro curricular nacional, que é inspirado no 

construtivismo. Abordamos neste subcapítulo, qual epistemologia embasa esta corrente 

educacional e os possíveis erros que os profissionais cometeram e ainda cometem para 

que tal corrente não aconteça efetivamente e de modo correto no meio educacional 

brasileiro. 

Por fim, neste primeiro capítulo, verificamos como o construtivismo, que 

suscita uma direção à educação nacional, está acontecendo em uma disciplina em 

particular que é a Educação Física. Averiguamos, também, por que esta é discriminada 

nas instituições de ensino pelos companheiros de profissão de outras disciplinas e de 

como ela foi empregada, historicamente, não realizando sua função como um dos 

elementos fundamentais na educação integral do ser humano. 

Essa seqüência teórica se faz necessária a fim de verificarmos e 

constatarmos o nosso problema e as tentativas e dificuldades dos profissionais da área 

de Educação Física em buscar solução, por não terem, historicamente, uma formação 

voltada ao processo de ensino-aprendizagem, no sentido de entender o indivíduo como 

um sujeito epistêmico. Este indivíduo para se desenvolver cognitivamente, tem que 

evoluir em suas estruturas, fazendo coordenações de esquemas cada vez mais 

complexos. 

 

 

 

1.1 O construtivismo como parâmetro educacional atual 

Kamii e Devries (1992, p. 21) nos relata que, construtivismo diz respeito ao 

processo em que o sujeito desenvolve sua própria inteligência adaptativa e seu próprio 

conhecimento. Tal concepção, inicialmente, segundo Nodari (2007, p. 119), tem suas 

bases na Epistemologia Genética de Jean Piaget, levando os pesquisadores da área 

educacional e seus profissionais a um modo inovador e diferente de olhar, investigar e 

fazer educação. 

Entretanto, o construtivismo que os Parâmetros Curriculares Nacionais 
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(PCNs) se apoiam, não se fundamentam somente no construtivismo do ideário 

piagetiano, mas também, nos pensamentos de Vygotsky e Wallon. Tais autores 

formularam vários conceitos sobre o processo de desenvolvimento e aprendizagem, que 

tiveram importantes repercussões no meio educacional mundial. Contudo, em nossa 

investigação nós nos deteremos, essencialmente, no construtivismo com o viés 

piagetiano. 

Segundo Franco (1998, p. 17), o construtivismo-interacionista piagetiano, 

versa sobre a gênese dos conhecimentos, isto é, preocupa-se com a investigação das 

origens e do desenvolvimento do próprio processo de conhecimento no decurso da vida 

do ser humano, procurando entender como e por meio de que mecanismos, o indivíduo 

desde que nasce paulatinamente evolui suas estruturas cognitivas, até atingir a completa 

capacidade e complexidade intelectual do pensamento de um sujeito adulto. 

Matui (2003, p. 46), nos diz que o construtivismo tanto pela ótica piagetiana 

como vygotskiana: 

 

[...] explica que a mente e o conhecimento têm gênese, isto é, origem. Há 
nascimento ou construção da própria estrutura bipolar sujeito-objeto, da 
mente com o pensamento e todas as funções psíquicas superiores, bem como 
tem origem todo e qualquer conhecimento. O ser humano não nasce com os 
conhecimentos, são eles que nascem no ser humano por internalização e 
reconstrução [...]. 

 

Por conseguinte, Piaget em seus estudos não adota uma postura inata, nem 

empirista, mas interacionista e construtivista em sua teoria epistemológica. 

Diversos estudiosos, por séculos, procuraram esclarecer o modo como 

acontece o processo de desenvolvimento cognitivo no ser humano. Podemos verificar, 

de maneira sintética, em Gardner, Kornhaber e Wake (1998, p. 45-70), quando estes 

fazem um breve relato histórico das elucidações apresentadas pelos filósofos, 

psicólogos e linguistas, dentre outros, enfatizando que os diálogos de Platão e os textos 

de Aristóteles são um dos exemplos dos primeiros ensaios sistemáticos que tentam 

elucidar assuntos essencialmente relativos à inteligência. 

Depois de vários séculos de questionamentos e tentativas de esclarecer 

como o processo intelectual humano acontece, destes esforços emergiram duas 
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concepções antagônicas, que tiveram intelectuais adeptos, que teorizaram idéias 

distintas e diferentes sobre a mente e as origens do conhecimento: os racionalistas3 e os 

empiristas4. Tais correntes têm sua continuidade, até hoje, nos descendentes intelectuais 

dessas duas concepções de gênese do pensamento. 

Piaget (1975a, p. 25-26; 1973, p. 122; 311-317), nos relata algumas 

ramificações oriundas do racionalismo, como por exemplo, o vitalismo, o pré-formismo, 

o mutacionismo e, proveniente do empirismo, o lamarkismo, dentre outros. 

A corrente teórica racionalista tem sua origem, segundo Gardner (1996, p. 

64), no filósofo Platão. Neste ideário, o sujeito já possui toda sua inteligência desde o 

seu nascimento e as possíveis experiências que ele terá no decorrer de sua vida, farão 

com que as idéias inatas se revelem. 

Palma (2001, p. 10) elucida que, em tal concepção pressupõem princípios 

através dos quais, 

 

[...]o indivíduo vem formado desde a origem, ou seja, desde a sua gestação, 
com uma bagagem de potencialidades que se desenvolvem naturalmente, 
segundo um processo predeterminado de maturação intelectual, afetiva e 
neurológica. [...] A característica principal [...] [desta concepção] está no fato 
de considerar que os seres humanos, assim como os animais, já vêm 
geneticamente definidos, determinados como serão no futuro, bastando 
apenas que o meio circundante desses indivíduos proporcione elementos 
certos nas horas certas. Com outras palavras, ao nascer, o ser humano traz um 
conhecimento "a priori" que ele necessita descobrir que sabe, para 
aperfeiçoar e melhorar esse conhecimento.  

 

De fato, conforme esta concepção teórica, o conhecimento tem sua gênese 

no próprio sujeito, ou seja, as idéias estão de alguma maneira pré-formadas no sujeito, 
                                                 
3 (do latim, Rationalis: razoável; ingl. Rationalism; frac. Rationalisme; al. Rationalismus). – O vocábulo 

‘racionalismo’ pode ser entendido de três modos: (1) Como designação da teoria segundo a qual a 
razão, equiparada com o pensar, ou a faculdade é superior da emoção a emoção e a vontade; temos 
então um racionalismo psicológico. (2) Como nome da doutrina para a qual o único órgão adequado ou 
completo de conhecimento é a razão, de modo que todo o conhecimento (verdadeiro) tem origem 
racional; fala-se em tal caso de racionalismo gnosiológico ou epistemológico. (3) Como expressão da 
teoria que afirma que a realidade é, em última instância, de caráter racional; nós a vemos assim com o 
racionalismo metafísico. Em geral, designa a atitude de quem confia nos procedimentos da razão para a 
determinação de crenças ou técnicas em determinado campo (MORA, 1958, p. 1127). 

 
4 Empirista etimologicamente significa: [De empirismo + -ista.] 1.  Pertencente ou relativo ao empirismo. 

2.  Diz-se de partidário do empirismo.  
Empirismo significa etimologicamente: [De empírico + -ismo, seg. o padrão erudito; ingl. empiricism.] 
1. Doutrina ou atitude que admite, quanto à origem do conhecimento, que este provenha unicamente da 
experiência, seja negando a existência de princípios puramente racionais, seja negando que tais 
princípios, existentes embora, possam, independentemente da experiência, levar ao conhecimento da 
verdade. [Opõe-se a racionalismo.] (FERREIRA, 1999). 
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sendo estas fundamentalmente anteriores a qualquer experiência, bem como 

independentes do meio. 

De acordo com Gardner, Kornhaber e Wake (1998, p. 47) e Abbagnano 

(1970, p. 49), os racionalistas contemporâneos conferem a influência de suas teorias a 

Descartes, que é considerado o pai da filosofia moderna, pois rompeu com o aparato 

conceitual da escolástica medieval e edificou seu próprio sistema. Tal sistema afirma 

que o processo cognitivo no ser humano é inato, tendo como mola propulsora do ideário 

cartesiano a razão e, por extensão, as mentes racionais dos indivíduos em geral. 

Descartes, ao considerar a universalidade da razão, da qual todos os homens participam, 

viu a necessidade de dar a esta razão uma ordem e clareza, pois segundo ele: 

 

[...] a diversidade de nossas opiniões não provém do fato de serem uns mais 
racionais do que outros, mas somente de conduzirmos nossos pensamentos 
por vias diversas e não considerarmos as mesmas coisas. Pois não é 
suficiente ter o espírito bom, o principal é aplicá-los bem (DESCARTES, 
1996, p. 65). 

  

Assim, com o intento de conduzir bem a razão, Descartes sugere um método 

para a produção do conhecimento e, ao elaborá-lo o faz descrevendo como ele próprio 

conduziria sua razão. Ele nos aponta algumas conclusões como, por exemplo, que os 

sentidos algumas vezes nos enganam, atribuindo, deste modo, pouco valor ao 

conhecimento sensível (DESCARTES, 1996, p. 257-263) e que, descobre na dúvida do 

pensamento racional aquele algo certo e indubitável que buscava. 

À vista disso, Descartes (1996, p. 266-269) nos diz que em todo o processo 

de dúvida sistemática, há uma coisa de que não se pode duvidar, que consiste na própria 

dúvida, ou seja, eu não posso duvidar de que eu estou duvidando, e, portanto, eu sou 

alguma coisa que duvida, sendo que, esta dúvida é uma forma de pensamento e, por 

conseguinte, conclui ele que o eu existe indubitavelmente na medida em que é capaz de 

duvidar e pensar. 

Diante disso, diríamos então que, no ideário cartesiano, é a própria razão 

quem concebe a verdade, por uma intuição que lhe é própria e a exatidão de uma 

verdade que é confirmada não pela prática e pela experiência, mas pela clareza e nitidez 

das nossas ideias. 

Contrário às ideias racionalistas, a corrente teórica empirista contestaram, 
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intransigentemente, os racionalistas argumentando que a mente é algo corpóreo, oriundo 

do mundo sensível. Tal concepção foi seguida por filósofos e psicólogos, dentre eles, 

podemos citar John Locke, Thomas Hobbes, David Hume, James Mill, John Stuart e 

Herbert Spencer, os quais deram conotações próprias, mas não divergiram da idéia 

central que consiste em considerar os princípios do entendimento humano como 

originário da experiência. 

De tal modo, por exemplo, Locke (1997, p. 37-43), em seu ensaio acerca do 

entendimento humano, dedica o seu Livro I à argumentação que não há princípios inatos 

na mente. Segundo ele, “[...] a mente é um papel em branco, desprovida de todos os 

caracteres, sem nenhuma idéia [...]” e que é por meio da “[...] experiência [...] que se 

aprende todos os materiais da razão e do conhecimento [...]” (LOCKE, 1997, p. 57). O 

empirista Hobbes (1997, p. 11), concordando com Locke nos relata que “[...] a sensação 

é o princípio do conhecimento [...]”. 

Assim, Palma (2001, p. 10) nos fala que, a concepção empirista compreende 

 

[...] a experiência do sujeito como primordial. A experiência é algo que, por 
si mesma, se impõe, ou seja, é através da manipulação externa da experiência 
sensorial realizada pelo sujeito nos objetos que conhecimentos vão somando 
a outros conhecimentos já adquiridos e preenchendo os espaços cognitivos do 
sujeito. Torna-se, assim, o meio ambiente a única fonte que favorece o 
progresso do aspecto cognitivo e, com isso, os traços desse meio vão sendo 
incorporados pelo sujeito; portanto, o conhecimento é moldado única e 
exclusivamente sobre os observáveis dos objetos. 

 

Podemos dizer que as diversas variantes da corrente empirista incidem no 

pensamento de considerar como princípio inicial, que o ser humano nasce sem saber 

nada, e adquire seu conhecimento por meio das experiências vividas. Locke (1997, p. 

10) nos relata que, o processo cognitivo humano, no momento do nascimento, é como 

se fosse uma “tábula rasa”, isto é, uma espécie de papel em branco, em que o indivíduo 

vai escrevendo o conhecimento que aprende durante o percurso de sua vida. 

Por meio da composição de elaboração intelectual simples, alcançam-se 

elaborações intelectuais mais complexas, porém sempre originários da experiência no 

meio externo (LOCKE, 1997, p. 63-64). 

Deste modo, notamos que na corrente empirista, o ser humano molda-se às 

contingências externas, que se infligem a ele, o que nos levaria a indagar que o 

indivíduo neste ideal teórico é um simples copiador do meio. 
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Essas duas concepções: racionalista e empirista são teoricamente abordadas 

por Piaget, de maneira sistemática, como não sendo as explicações corretas para 

elucidar o desenvolvimento inteligente do ser humano. No entanto, sua teoria em 

nenhum momento representa um meio-termo entre essas duas concepções, mas uma 

ruptura com ambas, representando um modo novo de tratar o problema, acrescentando 

um elemento de fundamental importância, que consiste na recíproca ação construtiva 

entre sujeito e objeto5, segundo Piaget et al. (1974, p. 14):  

 

A terceira direção – que é voluntariamente a nossa e na qual atribuímos as 
origens de linguagem [como da própria inteligência] às estruturas construídas 
pela inteligência sensorial-motriz prévia – é de natureza construtivista, isto é, 
sem pré-formação, nem exógena (empirista), nem endógena (inata), mas por 
contínuo desenvolvimento das elaborações sucessivas. Esta tese conduz, no 
plano pedagógico, a dedicar grande importância às atividades em parte 
espontâneas da criança. 

 

Assim, Freitag (1993, p. 32), considera as bases do pensamento piagetiano, 

como sendo “[...] um pressuposto fundamental na Psicologia construtivista, [...] [esta] 

atividade da criança [...]”. 

Podemos exemplificar, de modo geral, que o que caracteriza essa ação 

paulatina do sujeito no meio que o circunda, possibilitando-o desenvolver suas 

estruturas cognitivas, chamado de explicação construtivista, é, segundo Deheinzelin 

(1996), que empresta a elucidação feita por Lino de Macedo de modo muito 

interessante, comparada à analogia perspicaz empregada na história de Hefestos e 

Afrodite e os ‘possíveis e necessários’ piagetianos. Essa autora nos relata que, tal mito 

parece explanar qual a natureza da relação existente neste vinculo sujeito-objeto, a partir 

do construtivismo da Epistemologia Genética. Em Destarte, podemos ver tal identidade 

no seguinte trecho: 

 

Afrodite é a deusa do Amor e da Beleza, nascida da espuma das águas. 
Casada com Hefestos, um ferreiro coxo e desajeitado, era traiçoeira e 
escorregadia, de maneira que Hefestos pretendia sempre aprisioná-la 
conservando para si sua beleza, mas ela escapava-lhe das mãos. Hefestos, 
então, com a habilidade na forja [...] buscou em sua arte outros 
procedimentos por intermédio dos quais pôde construir critérios estéticos e 
práticos em sua luta para aprisionar as formas próprias de Afrodite, e com 

                                                 
5 Tal afirmação que concerne ao sujeito e objeto será tratada com mais detalhe no capítulo 2 de nosso 

trabalho. 
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isso aprisionar a forma como conteúdo reconhecível pelos outros. [...] isso é 
construtivismo: tornar aquilo que era de outro em algo meu: as formas 
organizadas em outro plano, o dos conteúdos, tem uma função 
transformadora. [...] aquilo que pertence ao mesmo tempo a Afrodite e 
Hefestos, corresponde exatamente à proposta do construtivismo 
(DEHEINZELIN, 1996, p. 79). 

 

Assim, Piaget em sua teoria, ao procurar explicar a gênese do conhecimento 

como sendo construtivista e interacionista, postula uma interação constante entre sujeito 

e objeto, em que o sujeito elabora sua inteligência e seus próprios conhecimentos de 

uma maneira ativa: “A imagem que Jean Piaget nos oferece do ser humano é a de um 

homo faber de si mesmo, que vai construindo sua inteligência ao mesmo tempo em que 

estabelece representações da realidade [...]” (DELVAL, 1997, p. 94). 

Vemos que Piaget introduz uma novidade determinante, ao considerar a 

idéia de que o conhecimento surge e se constitui pela ação do sujeito. Por conseguinte, 

frente a esse posicionamento Becker (1994a, p. 88), nos fala que, Piaget evidencia 

teoricamente que o sujeito ao nascer, embora traga uma bagagem hereditária enorme 

fruto de milhões de anos de evolução, não consegue exprimir uma modesta operação de 

pensamento ou o mais rudimentar ato simbólico. Evidencia, também, que o meio social, 

mesmo que contenha milhares de anos de civilização, não consegue dar a conhecer a 

esse ser, que acabou de nascer, o mais simples conhecimento objetivo, ou seja, o ser 

humano é “[...] um projeto a ser construído; o objeto é, também, um projeto a ser 

construído. Sujeito e objeto não têm existência prévia, a priori: eles se constituem 

mutuamente, na interação. Eles se constroem”. 

Assim, complementa Franco (1998, p. 21) ao nos dizer que: 

 

De acordo com Piaget o conhecimento não está no sujeito nem no objeto, 
mas se constrói na interação do sujeito com o objeto. É na medida que o 
sujeito interage (e portanto age sobre e sofre ação do objeto) que ele vai 
produzindo sua capacidade de conhecer e vai produzindo também o próprio 
conhecimento. Esta é a razão da teoria piagetiana ser chamada 
construtivismo. Mas é importante ainda salientar que não é simplesmente um 
construtivismo, mas um construtivismo interacionista. 

 

Coll (1997, p. 159), em suas investigações nos relata que no ideário 

piagetiano: “[...] o sujeito constrói o conhecimento apoiando-se na realidade sobre a 

qual atua, produzindo transformações na mesma, mas não se limitando a copiá-la. Mas, 
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além disto, o sujeito constrói a si mesmo, se faz por meio da sua ação”. Deste modo, o 

autor salienta, ainda, que o construtivismo de Piaget fundamenta-se na ação, isto é, “[...] 

na ação está o primado da inteligência [...]”, pois agir sobre o meio dever ser a ordem 

para provocar o processo de desenvolvimento da inteligência.  

Franco (1998, p. 31) nos diz que, o próprio caminho trilhado por Piaget ao 

longo de sua construção teórica, contribui, de certo modo, para o entendimento da 

natureza de sua abordagem:  

 

Ele trilhou um caminho bastante original, partindo da Biologia (sua 
preocupação com a evolução e a adaptação dos seres vivos ao seu ambiente), 
passando pela Psicologia (o estudo da inteligência ou da cognição como 
forma do ser humano se adaptar ao meio em que vive), chegando finalmente 
à Epistemologia e à compreensão dos processos de criação do conhecimento 
humano (especialmente o científico). 

 

Tal abordagem feita por Piaget tem uma novidade muito singular que 

consiste em partir seus estudos, não de como o adulto pensa, como fizeram as demais 

teorias, mas buscou entender o próprio nascimento da inteligência na sua gênese, isto é, 

desde o sujeito bebê (FRANCO, 1998, p. 22). 

Os pesquisadores e o próprio Piaget relatam que seus estudos tinham 

objetivos epistemológicos, contudo, mesmo tendo esse viés, tais estudos tiveram grande 

repercussão entre especialistas da educação e trouxeram significativas contribuições 

para o campo da educação. Como nos diz Rosa (1994, p. 34): “[...] ainda que não tenha 

feito parte das preocupações imediatas de Piaget, a proposição de uma nova pedagogia é 

perfeitamente possível, a partir dos pressupostos da Epistemologia Genética”, pois o 

entendimento a respeito da maneira de como se constitui o conhecimento no ser 

humano, chega a tornar tal epistemologia em um campo de estudo, que possibilita que 

os temas de caráter pedagógico possam ser norteados por “[...] uma concepção política e 

social da perspectiva construtivista [...]”. 

Ao nos falar dessa questão, Vasconcelos (1996, p. 69), tem o mesmo 

posicionamento dizendo, ao evocar a opinião de Hans Aebli, que a assimilação 

minuciosa da Epistemologia Genética indica que ela nos possibilita “[...] uma 

compreensão profunda dos estudos finais de desenvolvimento mental [...] e um 

conhecimento preciso de seus mecanismos formadores”. 

Compactuando com essa mesma linha de pensamento dos pesquisadores 
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apontados, Kimura (1998, p. 18), nos relata que os dados das investigações feitas por 

Piaget é de enorme relevância para a educação, pois seu ideário construtivista 

fundamenta todas as aprendizagens lógicas que se encontram dentro e fora da escola, 

uma vez que sua epistemologia: 

 

[...] visa explicitar um aspecto essencial: por que aprendemos. O seu principal 
enfoque está relacionado com o movimento de mudança, dentro de uma visão 
transformista e relacionista, não havendo separação entre sujeito e objeto do 
conhecimento, uma vez que o conhecimento é de suma importância para o 
construtivismo. 

 

Deste modo, muitos estudiosos tentaram utilizar essa epistemologia como 

suporte para a área educacional. Tal intento pode ser visto na fala de Franco (1998, p. 

12) ao dizer que, Piaget ao apontar a importância dos processos psíquicos e sociais 

abarcados no desenvolvimento dos conhecimentos do ser humano, mesmo não sendo 

uma teoria educacional ou de aprendizagem, influenciou de modo expressivo as 

concepções construtivistas no ensino em vários países do mundo e inclusive no Brasil. 

Entre diversos autores, como Revah (2004), Becker (2003), Coll (1997), 

Martí (1997) e Vasconcelos (1996), é consensual que em diversos países o período 

correspondente entre meados da década de 60 e 70 e, em especial no Brasil, na década 

de 70-80 (séc. XX), a teoria piagetiana foi propagada nos meios educacionais, quase que 

unicamente por meio de propostas pedagógicas intituladas construtivistas. 

Conforme Carvalho (2001) foi na década de 70, inicialmente pelo trabalho 

educacional do professor Lauro de Oliveira Lima, que se principiou no meio 

educacional brasileiro, os primórdios e tentativas de elaboração de programas 

educacionais e propostas didáticas de fundamentação construtivista. Posteriormente, 

com a difusão da pesquisa e resultados de Emília Ferreiro sobre a psicogênese da língua 

escrita, o construtivismo passou a influenciar significativamente, de modo amplo, a 

Educação no Brasil. 

Martí (1997) nos relata que, os anos ulteriores a 1990 corresponderam ao 

momento em que o construtivismo, pedagogicamente, teve algumas divergências entre 

os educadores, tendo destes uma aceitação secundária, frente a outros enfoques teóricos 

que estavam em ascensão naquele momento. Todavia, o autor já nos alertava desde 

aquela época que, ainda que houvesse uma redução das referências à Piaget em artigos 
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de psicologia e pedagogia nos anos de 1990, o reavivamento de várias teses piagetianas 

encontrar-se-iam presentes na psicologia do século XXI.  

Tal previsão é concomitantemente considerada por García (1997, p. 50) ao 

nos relatar que: 

  

[...] ao longo da história da ciência, nenhuma disciplina, nenhuma teoria se 
manteve imune diante de novas pesquisas ou de novos dados experimentais 
nem ficou livre de correções, limitações ou ampliações. Era impensável que 
isso não ocorresse com uma epistemologia que se apresentava com os 
atributos de uma ciência. Mas daí a considerá-la superada, como se costuma 
afirmar, há uma enorme distância. 

 

Continuando nessa linha de pensamento esse autor nos diz que, se um ou 

outro modo de abordagem da teoria piagetiana faz a indicação de seus limites ou 

possibilidades, elimina, por conseguinte, que tal teoria tenha sido sobrepujada. Além 

disso, há a necessidade de distinguir pesquisa psicogenética da epistemologia genética, 

pois novos dados experimentais são capazes de limitar, alargar, ou modificar resultados 

de trabalhos investigativos anteriores, entretanto, isso não refuta a teoria que 

fundamentou a realização das pesquisas. 

Há a necessidade e a importância, segundo García (1997), de elucidar o 

significado da frase “superação de uma teoria”, pois ele a concebe como ambígua. 

Assim, ele explana tal idéia utilizando-se do exemplo da substituição da teoria 

aristotélica do movimento pela teoria de Newton, dizendo que a primeira, é eliminada 

pela segunda e não superada. A superação, no entanto, para o autor, implica indicar que, 

a teoria que até então era utilizada para explicar alguns domínios de fenômenos e não de 

outros, continua a elucidar os anteriores, e além desses, também outros que não 

explicava.  

Assim, García (1997, p. 51), quanto a Epistemologia Genética nos aponta 

que: 

 

É natural, por conseguinte, que novos dados experimentais ampliem, 
restrinjam ou modifiquem resultados obtidos pela escola genebrina no 
domínio da pesquisa psicogenética. Isso refuta a “teoria de Piaget”? Qual 
teoria? [...] Mas, mesmo supondo que existam experiências que refutem “a 
teoria”, onde está a teoria epistemológica alternativa? 
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Delval (1997, p. 93) completa essa idéia, utilizando-se de Pascual-Leone, 

cujo pensamento afirma que julgamentos feitos em uma teoria, qualquer que seja esta, 

precisam realizar-se mediante os pressupostos da própria teoria, no intento de evitar 

leituras parciais, esclarecimentos fora de contexto e, portanto, declarações das quais o 

teórico jamais falou e que levem consequentemente, por isso, a originar uma corrente de 

interpretações equivocadas.  

Tal preocupação apontada por Delval (1997), sobre as maneiras de como se 

deu, e ainda se dá a apropriação e a difusão da teoria de Piaget que provocaram e 

provocam distorções significativas da mesma, também é um questionamento feito por 

outros autores, que pesquisam o estudo que se faz dessa teoria e debatem sobre como 

ocorrem às leituras enviesadas das densas obras deixadas pelo epistemólogo suíço, em 

estudos de caráter teórico e em possibilidades de se ter uma aplicação, principalmente, 

no meio educacional. Podemos citar, entre outros pesquisadores: Becker (2003; 1994b; 

1987), Rangel (2002), Ruiz e Bellini (1998), Coll (1997) e Macedo (1994). 

Dentre os autores citados temos, também, Vasconcelos (1996, p. 214), que 

já nos alertava sobre um dos elementos principais para que o construtivismo, embasado 

na Epistemologia Genética, pudesse ser utilizado no âmbito educacional brasileiro: 

 

O construtivismo é uma teoria filosófica que explica exatamente como se dá 
o processo de aprendizagem [...] o construtivismo mostra que o sujeito, 
interagindo com o objeto, vai produzindo sua capacidade de conhecer. [...] 
Para que possamos pensar a introdução do construtivismo na escola 
brasileira, há exigências bem claras e definidas, entre as quais a psicogênese 
que o caracteriza. Piaget estabeleceu os estágios do desenvolvimento 
cognitivo e os princípios gerais da construção da inteligência e, mais adiante, 
Emília Ferreiro, aplicando suas idéias no campo da alfabetização, definiu os 
níveis psicogenéticos da aprendizagem da leitura e da escrita. 

 

No entanto, mesmo que o construtivismo ao longo da história da educação 

brasileira tenha se tornado uma corrente secundária, ela passou, na atualidade, a ter 

novamente um papel de destaque, no qual podemos exemplificar: as Diretrizes e os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), projetos educacionais de algumas escolas, 

bem como, vários trabalhos nas mais diversas áreas de investigação, que apontam a 

relevância do construtivismo no âmbito educacional brasileiro. 

Enfatiza Carvalho (2001, p. 10), que “[...] o discurso educacional 

construtivista parece, assim, ter-se tornado a principal referência teórica no Brasil de 
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hoje, inspirando inúmeros programas de ação e propostas educacionais muito diversas 

entre si [...]”. Dentre vários dados apresentados por este pesquisador, quanto ao 

predomínio do construtivismo como base nos documentos oficiais e nas normas da 

educação nacional brasileira, aponta, por exemplo, que podemos encontrar nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais: 

 

[...] 22 páginas dedicadas ao esclarecimento de seus "Princípios e 
Fundamentos, o substantivo "construção" ou o verbo "construir" ocorrem 31 
vezes. Nelas, se mesclam seus possíveis sentidos descritivos de natureza 
psicológica com certas noções programáticas ligadas à veiculação de práticas 
e princípios pedagógicos. Se nos concentrarmos nas 11 páginas em que, após 
comentar criticamente tendências e características da educação brasileira, os 
Parâmetros passam a apresentar, de modo positivo, visão teórica que 
alegadamente os fundamenta, encontraremos pelo menos 25 referências à 
noção de que a criança “constrói” seu conhecimento e suas representações. 
Nelas, também encontramos sínteses simplificadas de hipóteses psicológicas 
aliadas a pretensas “conseqüências” pedagógicas dessa visão de 
conhecimento [...] (CARVALHO, 2001, p. 104). 

 

Como nos fala Carvalho (2001), ainda, trabalhando pela abordagem da 

educação brasileira, face ao construtivismo, a principal influência na elaboração dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais é o “Construtivismo”, podendo conferir tal fato em 

Brasil (1997a, p. 44): 

 

A orientação proposta nos Parâmetros Curriculares Nacionais reconhece a 
importância da participação construtiva do aluno e, ao mesmo tempo, da 
intervenção do professor para a aprendizagem de conteúdos específicos que 
favoreçam o desenvolvimento das capacidades necessárias à formação do 
indivíduo. O que se tem em vista é que o aluno possa ser sujeito de sua 
própria formação, em um complexo processo interativo em que também o 
professor se veja como sujeito de conhecimento. A busca de um marco 
explicativo que permita resignificar a unidade entre ensino e aprendizagem, 
além da criação de novos instrumentos de análise, planejamento e condução 
da ação educativa na escola, tem se situado, atualmente, para muitos dos 
teóricos da educação, dentro da perspectiva construtivista6 que é configurada 
por uma série de princípios explicativos do desenvolvimento e da 
aprendizagem humana que se complementam, integrando um conjunto 
orientado a analisar, compreender e explicar os processos escolares de ensino 
e aprendizagem. A configuração do marco explicativo construtivista para os 
processo de educação escolar deu-se, entre outras influências, a partir da 
psicologia genética, da teoria-sociointeracionista e das explicações da 
atividade significativa. Vários autores partiram dessas idéias para 
desenvolver e conceitualizar as várias dimensões envolvidas na educação 
escolar, trazendo inegáveis contribuições à educação. A abordagem 
construtivista integra, num único esquema explicativo, questões relativas ao 

                                                 
6 Todos os grifos dessa citação são nosso. 
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desenvolvimento individual e à pertinência cultural, à construção de 
conhecimentos e à interação social. 

 

Para Azanha (2001, p. 25), a proposta dos PCNs indica que não seria 

prudente uma ação corretiva e reorientadora das diversas tendências estaduais e 

municipais que há algum tempo tentam firmar orientações pedagógicas de seus relativos 

sistemas, mas “[...] o que se propõe é uma substituição radical do que já existe por uma 

nova ordenação curricular.” 

O construtivismo, segundo Miranda (2000, p. 24), foi exposto como sendo 

uma estratégia pedagógica importante para as modificações necessárias e indispensáveis 

nas escolas, diante das novas demandas sociais. De acordo com o autor, tal tendência, 

bem mais que um modismo já superado, estabelece uma fala que se tem apontado muito 

pujante, não só no ambiente escolar como também em outros meios, possuindo um 

conjunto de princípios e uma prática, em parte, inteiramente solidificados na educação 

atual. 

Esse novo paradigma epistemológico nos dá a possibilidade de entender a 

educação diferentemente do modo como ela era tratada na escola tradicional. Na ótica 

construtivista, o aluno é um sujeito ativo, sendo, pois o sujeito da sua própria 

aprendizagem. De acordo com Rosa (1994, p. 33), neste ideário “[...] fiel ao princípio 

interacionista [...] [há um] papel central do sujeito na produção do saber [...]”, sendo 

que, anteriormente, o foco central não se encontrava neste ponto. 

Assim, segundo Goulart (2001, p. 18), tal modificação do papel do sujeito 

na construção intelectual, que tem sua gênese na lógica da ação deste sujeito sobre os 

“objetos” cognitivos, é um processo lento de elaboração, pois 

 

As chaves principais do desenvolvimento são a própria ação do sujeito e o 
modo pelo qual isto se converte num processo de construção interna, isto é, 
de formação dentro de sua mente de uma estrutura em contínua expansão, 
que corresponde ao mundo exterior. 

 

Relativo a essa questão fundamental, da mudança de foco de considerar o 

sujeito-aluno como tendo um papel central segundo esta concepção epistemológica, 

Ferreiro e Teberoski (1985, p. 26) nos falam que há boas possibilidades de realmente 

acontecer à aprendizagem, pois a postura e a ação do professor deve se modificar 
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indubitavelmente, levando-o a rever qual seu real papel nesta abordagem teórica 

construtivista, pois o aluno agora é visto como: 

 

Um sujeito que procura ativamente compreender o mundo que o rodeia e 
trata de resolver as interrogações que este mundo provoca. Não é um sujeito 
que espera que alguém que possui um conhecimento o transmita a ele, por 
um ato de benevolência. É um sujeito que aprende basicamente através de 
suas próprias ações sobre os objetos do mundo, que constrói suas próprias 
categorias de pensamento ao mesmo tempo em que organiza seu mundo.  

 

Tendo esse novo modo de entender a construção da inteligência humana, 

tanto Rangel (2002, p. 9) e Freitag (1985, p. 31) nos alertam sobre o papel e a função do 

professor no processo educacional, o último pesquisador citado nos diz que:  

 

Chamo a atenção que um professor pode impedir, ou melhor, pode perturbar 
ou facilitar, enquanto agente ou representante da instituição-sociedade, em 
especial escola, universidade [...] o processo de construção de elaboração do 
pensamento, do julgamento e da argumentação das crianças, dos jovens, dos 
adolescentes e até do homem maduro.  

 

Por conseguinte, há a necessidade dos indivíduos responsáveis pelo 

processo educacional terem conhecimento sobre essa epistemologia construtivista, pois 

é ela a base teórica do sistema educacional brasileiro e, assim, norteadora das ações 

pedagógicas dos docentes. Entretanto, historicamente, vemos equívocos e falta de 

entendimento dos profissionais da educação, que se dizem construtivistas, em 

compreender realmente a teoria para, somente depois disso, agir de maneira mais 

adequada. 

Tal posicionamento pode ser visto em Silva (1993, p. 95), quando este nos 

relata que, a falta de uma maior reflexão e aprofundamento das bases teóricas do 

construtivismo constitui o elemento responsável pela apropriação, na maioria das vezes, 

inadequada dos aspectos centrais que embasam a corrente construtivista, podendo levar, 

consequentemente, a inúmeras distorções na prática pedagógica dos professores que se 

denominam dessa corrente epistemológica. 

Sabendo das enormes possibilidades relativas às implicações e efeitos do 

construtivismo adequadamente aplicado no meio educacional brasileiro e, na atualidade, 
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ser o fundamental referencial teórico da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, 

tal problema apontado, que eu julgo ser ainda hoje o maior dentre aqueles referentes às 

possibilidades de utilização desse subsídio teórico à prática pedagógica, é conforme 

Rosa (1994, p. 37), ao nos apontar já há quase duas décadas, que: 

 

A compreensão de seus fundamentos e [...] das consequências pedagógicas de 
seus pressupostos é ainda bastante precária entre os educadores. A 
decorrência natural desse desconhecimento são equívocos graves de 
interpretação teórica e – o que é pior – de aplicação prática. 

 

Esse não entendimento de muitos professores, referente aos pressupostos 

teóricos construtivistas, é demonstrado por Rangel (2002, p. 9), ao nos falar sobre os 

equívocos comuns cometidos pelos professores quando, por exemplo, eles afirmam 

como sendo verdade, que está na teoria construtivista, que devemos “[...] deixar que o 

aluno construa sozinho o conhecimento, [isto] é uma falsa verdade”. 

Essa incompreensão de que o processo de conhecimento é espontâneo no 

aluno, e que ele deverá elaborar suas verdades sem a possibilidade de interferência de 

alguém, seja de professores ou de pais, é um equivoco cujo resultado dissemina um mal-

entendido muito aceito pelos professores despreparados, levando-os a tomar ações 

pedagógicas errôneas, comumente empregadas, tais como, consentir a escrita errada do 

aluno, visto que com o tempo ele verá o erro e se corrigirá. Rangel (2002, p. 28) diante 

disto nos diz que: 

 

Esta é uma interpretação muito equivocada, uma outra “falsa verdade”, pois 
se fosse assim, as crianças não precisariam freqüentar a escola para aprender 
a ler. Elas aprenderiam sozinhas, sem nenhuma intervenção do adulto, sem a 
necessária transmissão cultural, evoluindo de uma hipótese para outra.  

 

A pesquisadora ainda descreve que a intervenção do adulto é essencial para 

a evolução da criança. Os professores ao não interferirem pedagogicamente deixam de 

tomar o lugar que lhes é próprio e que sempre foi, isto é, o de atuarem prioritariamente 

no processo ensino-aprendizagem (RANGEL, 2002, p. 29). Segundo a autora, o 

entendimento que se tem da abordagem construtivista, que oriunda da Epistemologia 

Genética, o professor precisaria ser: 
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Aquele que se apropria das teorias e descobertas da psicologia para melhor 
favorecer o processo de alfabetização dos alunos, fazendo intervenções 
pedagógicas adequadas às diferentes etapas do processo percorrido pela 
criança (RANGEL, 2002, p. 28).  

 

As várias dificuldades que são mostradas por diversos autores brasileiros 

sobre o aporte da Epistemologia Genética na educação nacional, é algo que Coll (1992, 

p. 168) nos alertava, pois tais preocupações já vinham sendo apontadas por 

pesquisadores internacionais. Ele nos lembra que cada contribuição poderá ou não vir a 

ser efetiva, pois isso dependerá do seu modo de utilização ou se forem aplicadas de 

modo correto ou incorreto. Entretanto, possíveis problemas da utilização da 

Epistemologia Genética no meio educacional, segundo Vasconcelos (1996, p. 69), já 

eram assinalados por Piaget quando este 

 

[...] já havia enunciado em várias situações algumas implicações pedagógicas 
das descobertas da psicologia genética, manifestou preocupação em relação à 
atitude do profissional que poderia extrair as aplicações pedagógicas das 
pesquisas que fazia sobre o desenvolvimento das operações intelectuais da 
criança. 

 

Uma das dificuldades dos professores em utilizarem a Epistemologia 

Genética como referencial no processo educacional construtivista, muitas vezes, está no 

que Garcia (2002, p. 43) relata, pois “[...] é necessário admitir – as próprias obras de 

Piaget contribuíram [para isso], pois não se caracterizam pela facilidade de leitura e 

interpretação [...]”.  

Deste modo, a passagem no Brasil da educação chamada tradicional para 

aquela denominada construtivista, parece, segundo Matui (2003), não ter tido o tempo, a 

dedicação ao estudo e o entendimento que se faziam necessários pelos profissionais da 

educação, quando das primeiras inserções das idéias de construtivismo em nosso país. O 

que aconteceu, e me parece ainda acontecer, é que “[...] o interesse pelo construtivismo, 

como teoria, passou excessivamente rápido de Piaget para Wallon e dele para Vygosky, 

sem que tivesse ocorrido a devida assimilação de cada autor em particular [...]” 

(MATUI, 2003, p. 35).  

Rosa (1994, p. 37) aponta que, o que tem ocorrido no contexto do 

construtivismo e suas relações com a educação no Brasil é uma propensão à 
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simplificação, tendo como consequência a produção de um desinteresse e escasso 

compromisso em inteirar-se de tal corrente bem como julgamentos apressados, 

preconceitos e práticas equivocadas, que geram, por conseguinte, questões graves de 

real entendimento de todo um processo, que desqualificam, de maneira incisiva, as 

possibilidades de construção de um modo diferente de enxergar e trabalhar em 

educação.  

Por esse motivo, é necessário questionar, segundo Rangel (2002, p. 9), qual 

o papel do professor em relação ao aluno referente à construção dos conhecimentos do 

educando. Quanto a esta questão Rosa (1994), parece nos dar uma possível resposta, 

que já foi, de certa forma colocada. Assim, podemos ver de modo explícito o 

posicionamento da pesquisadora na seguinte passagem:  

 

A dificuldade em reconhecer o papel do educador na perspectiva 
construtivista se deve, principalmente, a uma tendência à simplificação que 
nos conduz ou a uma total deturpação da teoria ou à célebre e tão confortável 
condição de “críticos”, ao sentenciarmos, sem nenhuma cerimônia em 
recorrer ao mais grosseiro senso comum, que “a teoria na prática é outra” 
(ROSA, 1994, p. 51). 

 

Contudo, o construtivismo, ainda que não seja empregado do modo 

apropriado, se difundiu nas instituições de ensino e atualmente é a concepção vigente.  

Para Hernández (1998, p. 194), construtivismo não é uma metodologia, nem 

tão pouco uma técnica educacional, ou uma teoria determinada, mas consiste na 

verdade, em uma concepção epistemológica, que pressupõe certa visão de ensino e de 

aprendizagem. 

Discorrer sobre epistemologia7 é embrenharmos no terreno filosófico, a fim 

de investigarmos a influência deste no âmbito educacional. Como já apontamos no 

subcapítulo anterior, é interessante enfatizar que, todo sistema de ensino e suas reformas 

fundamentam-se em uma concepção filosófica, por meio do qual, dá coerência ao seu 

projeto curricular. 

Deste modo, conforme Hernández (1998, p. 198), em particular para o 

construtivismo, a concepção filosófica que o fundamenta, isto é, a epistemologia 

genética, é utilizada para abarcar inúmeras idéias baseadas na mediação cultural e na 

                                                 
7 Trataremos de epistemologia e em especial da Epistemologia Genética no segundo capítulo deste 

trabalho, mais precisamente no subcapítulo 2.1. 
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participação ativa do ser humano na construção do conhecimento. Logo, esta concepção 

rompe com o modelo do paradigma anterior a ela, que consistia do ensino 

comportamentalista tradicionalista e aponta para uma visão mais abrangente do 

processo educacional, sendo que: 

 

[...] na escola o construtivismo deveria representar muito mais que uma 
simples mudança metodológica, isto é, uma perspectiva epistemológica que 
discutisse seriamente determinadas questões básicas, como a noção de ensino 
ativo, o papel da memória e a importância dos conteúdos. Deveria esclarecer 
as condições requeridas para a aquisição significativa do conhecimento, tanto 
pela recepção quanto pela descoberta. E deveria ser uma perspectiva em 
conformidade com a tradição racionalista, que transformasse a reflexão 
docente em uma ferramenta indispensável para enfrentar as problemáticas do 
ensino [...] (HERNÁNDEZ, 1998, p. 199). 

 

Infelizmente, verificamos nas reflexões de alguns autores como: Nodari 

(2007), Becker (2003), Carraro (2002), Carvalho (2001), Becker (1998), Vasconcelos 

(1996) e Rosa (1994), dentre outros, que novas propostas, como a do construtivismo, 

não conseguiram tirar todas as consequências da teoria que parece inspirá-las. Diante de 

tal fato, ao refletirmos a respeito dos mal-entendidos ou das falsas verdades, parece que 

ainda estamos engatinhando quando o contexto em questão é a Epistemologia Genética 

e suas implicações teóricas, que desembocam no construtivismo. Rosa (1994, p. 83) 

aponta que:  

 

Ao se falar em mudanças na educação brasileira, no âmbito pedagógico, isto 
é, em mudanças ligadas às ações intra-escolares, não é mais possível 
desprezar a perspectiva construtivista. E a razão é simples: ao fornecer um 
outro paradigma epistemológico, o construtivismo subverte papéis, crenças e 
atitudes, promovendo, naqueles que se lançam a esse desafio, verdadeiras 
“revoluções” no nível da subjetividade. Mas assumir uma postura 
construtivista diante do ensino não se resume a mudanças didático-
metodológicas. Implica rever-se como pessoa e como profissional, sem o que 
aquelas não passarão de “reformas técnicas” destituídas de qualquer sentido. 

 

O construtivismo deve ser empregado não como uma imposição gratuita ou, 

simplesmente, uma imposição metodológica, por ser a concepção educacional vigente 

na atualidade, pois tais coisas são extremamente danosas. Por conta disso diríamos que, 

referente a uma primeira questão, ainda que consideremos relevantes as resistências à 

mudança, o construtivismo precisaria ser colocado para o professor como reflexão para 
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as suas atividades. Quanto a uma outra questão, haveria a necessidade de explanar o 

sentido e o significado dessa proposta, ao invés de contribuir para a consolidação dessa 

tendência. Para Hernández (1998, p. 200), os problemas concernentes dessa concepção 

estão na sua implementação prática, pois se verificam algumas discordâncias entre a 

suposta potencialidade teórica e os resultados da sua aplicação. 

Destarte, pelo que vimos, a fim de que o processo de ensino e da 

aprendizagem no sistema educacional esteja norteado e baseado pela corrente 

construtivista, o educador necessitaria, indubitavelmente, ter condições de lidar com 

esse novo paradigma. Diante disso, há a necessidade de um entendimento adequado e 

uma formação continuada do docente, para que este consiga dar conta das exigências 

educacionais vigentes. 

Depois de termos, neste subcapítulo, visto qual corrente educacional serve 

de referencial para a educação nacional e, também, termos visto alguns entraves em se 

colocar esse novo paradigma educacional em prática, vamos ver com mais minúcias 

como tal inserção paradigmática está acontecendo dentro de uma área educacional em 

especial, que é a Educação Física. 

 

 

 

1.2  A Educação Física e a busca pelo novo paradigma 

Como vimos no subcapítulo anterior, às dificuldades encontradas para uma 

real implementação do construtivismo no âmbito educacional é uma tarefa mais 

complexa do que simplesmente se presumia. Mudar um pensamento e um modo de agir 

cristalizado há décadas, é embrenharmos em um terreno de profundas modificações, que 

não se darão de um dia para outro, mas que demandarão um tempo longo e, também, 

entendimento e um bom aprofundamento, não só dos professores, agentes diretos das 

práticas educacionais, mas também dos responsáveis pela formação inicial dos 

professores e dos que gerenciam a Educação. 

Tais dificuldades apontadas, referente à mudança de paradigma na 

educação, se estendem por todas as disciplinas responsáveis pela formação integral do 

sujeito, como por exemplo, a Educação Física, que é aquela que trataremos 

particularmente neste trabalho investigativo a que nos propomos. 

Segundo Soler (2003, p. 25), a Educação Física Escolar, do modo como a 
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concebemos atualmente, tem suas raízes na Europa datada por volta do fim do século 

XVIII e início do século XIX. 

Hoje em dia escutamos comumente que a Educação Física é importante, 

educativa e essencial para a formação e desenvolvimento do sujeito. No entanto, Borges 

(1992, p. 62) descreve, e me parece um fato atual ainda, que nas escolas os professores 

de Educação Física não conseguem mostrar essa importância e, por conseguinte, não 

conseguem justificar, por vezes, o porquê dessa disciplina no âmbito escolar e, por isso, 

fica complicado para tais profissionais tentarem assinalar seguramente qual é o real 

aporte que essa área do conhecimento daria no desenvolvimento para a formação de 

crianças e jovens. 

Tal fato apontado por Borges (1992), é de extrema preocupação. Ao nos 

reportarmos historicamente, notamos a Educação Física como sendo uma área do 

conhecimento que, dentro do meio educacional era marginalizada, pois sua função e 

importância educacional eram relegadas a segundo plano em relação a outras 

disciplinas. Essa visão equivocada é vista até hoje, quando em reuniões de professores 

eles indagam, por exemplo: “pra que esta matéria na escola”, “a Educação Física na 

escola não serve pra nada, a não ser fazer os alunos suarem e no máximo pra tirar o 

stress por ficarem sentados na sala de aula”. 

Contudo, tal pré-conceito, dentre outros motivos, é fruto de 

desconhecimento dessa área do conhecimento, da falta de entendimento do 

construtivismo, que deveria alicerçar as práticas educacionais atuais e pela própria 

história da Educação Física no território nacional, isto é, como foi entendida e ensinada 

ao longo do tempo no Brasil. 

A Educação Física só foi oficialmente implantada no país, assim que a 

família real veio para o Brasil, ao criar a Academia Real Militar pela carta Régia de 04 

de dezembro de 1810 (MARINHO, 1980, p. 29). 

No Brasil, essa área do conhecimento passou por vários períodos, apontando 

em cada época diferentes concepções relacionadas à função da própria Educação Física, 

da sua necessidade, da maneira de se trabalhar e ver o sujeito. Podemos de modo 

simplista, pois este não é o foco de nosso trabalho, segundo alguns autores como 

Marinho (1980), Bracht (1989), Betti (1991), Guiraldelli Júnior (1992), Tubino (1996), 

Castellani Filho (2007) e Soares (2007), dentre outros, dividir historicamente as 

tendências periodicamente da seguinte maneira: 
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A - Educação Física Higienista (1889-1930): neste período era dada 

essencialmente evidência na saúde e, por conseguinte, o papel da Educação Física se 

resumia em formar indivíduos saudáveis, fortes e predispostos à adesão de boas 

atividades em detrimento de maus hábitos. 

O higienismo era um movimento fundamentado especialmente no 

conhecimento científico biológico, que afirma a necessidade de melhorar as condições 

de vida da população nacional, por meio do controle do comportamento direcionado à 

saúde, fundamentado na máxima: ‘mente sã em corpo são’. A fim de uma efetivação 

disso, haveria a necessidade de esforços dos órgãos públicos em criar um sistema 

educacional e de saúde pública eficientes, fundamentados nos conhecimentos científicos 

da medicina, da biologia, da anatomia, da fisiologia e da farmacologia (MATA, 2005, p. 

2). 

Segundo Marinho (1980, p. 177), a Educação Física tinha, naquela época, a 

finalidade de “[...] proporcionar aos alunos o desenvolvimento harmonioso do corpo e 

do espírito, formando o homem física e moralmente sadio alegre e resoluto [...]”. 

Este modelo de Educação Física Higienista atendia aos interesses daquele 

momento da história do Brasil que, consistia em se ter um ser humano mais forte, ágil, 

sem enfermidades, como também de terem a formação do seu caráter, da autodisciplina, 

de hábitos higiênicos, do acatamento à hierarquia e do sentimento cívico. Por 

conseguinte, a Educação Física, que tinha a nomenclatura de Ginástica, introduziu-se 

com ampla força nos meios educacionais. 

Podemos ver em Soares (2007, p. 11), qual era a finalidade da Educação 

Física naquele momento: 

 

[...] a moralização sanitária na Europa, em meados do século XIX, tratará de 
reorganizar o espaço de vida dos indivíduos. Seu discurso normativo 
veiculará a idéia de que as classes populares vivem mal por estarem 
impregnadas de vícios, de imoralidade, por viverem sem regras. O discurso 
das classes no poder será aquele que afirmará a necessidade de garantir às 
classes mais pobres não somente a saúde, mas também uma educação 
higiênica e, através dela, a formação de hábitos morais. É este discurso que 
incorpora a Educação Física e a percebe como um dos instrumentos capazes 
de promover uma assepsia social, de viabilizar esta educação higiênica e de 
moralizar os hábitos. 

 

Rui Barbosa ao emitir o parecer nº 224, sobre a reforma Leôncio de 
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Carvalho, decreto nº 7.247, de 19 de abril de 1879, assevera a importância da Ginástica 

para o desenvolvimento de corpos fortes e de cidadãos preparados para defender a 

Pátria, reconhece e iguala a Educação Física, como sendo tão importante quanto às 

demais disciplinas nas instituições de ensino. Castellani Filho (2007, p. 53) relata que 

Rui Barbosa é enfático ao dizer que, 

 

[...] com a medida proposta, não pretendemos formar nem acrobatas nem 
Hércules, mas, desenvolver na criança o quantum de vigor físico essencial ao 
equilíbrio da vida humana, à felicidade da alma, à preservação da Pátria e à 
dignidade da espécie [...]. 

 

Góis Júnior e Lovisolo (2003, p. 42), objetam que o Movimento Higienista, 

tenha terminado sua influência por volta de 1930 ou 1940, pois segundo os autores, esse 

movimento influencia ainda a prática de atividades físicas no século XX e, muito 

possivelmente, até os nossos dias. 
 
B - Educação Física Militarista (1930-1945): de acordo com Soares 

(2007) a Educação Física no Brasil, neste período importou o modelo da cultura 

européia, tais como o método alemão, o sueco e o francês. Mas, foi o método francês 

que fundamentou grande parte da Educação Física brasileira. Esta época foi pautada por 

forte influência dos militares, sendo decretado no país o “Regulamento no 7”, 

outorgando oficialmente a utilização do “Método do Exército Francês” como prática a 

ser empregada. 

Segundo Tubino (1996, p. 45), “[...] o decreto lei 3.199 de 1941 abduziu 

pela primeira vez em nosso país, o contexto de esportes da educação física, onde antes 

era tratado em conjunto, já que são áreas de atuação e conhecimento humano [...]”. 

Conforme Azevedo e Malina (2004, p. 130), a formação em Educação 

Física, no Brasil, origina-se nas escolas da Marinha e do Exército. Nessas instituições, o 

método alemão era oficialmente utilizado para a aprendizagem das atividades 

esportivas. Com o decreto 14.784 de 17 de abril de 1921, esse método foi substituído 

pelo método francês. 

Guiraldelli Júnior (1992) e Bracht (1989) alegam que neste período essa 

tendência da Educação Física tinha a finalidade de fixar à sociedade arquétipos de 

comportamentos estereotipados, com uma constituição de homem obediente e 
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adestrado, conforme Mazzei e Teixeira (1967, p. 143), ela tinha por objetivo o “[...] 

desenvolvimento harmônico do corpo; Desenvolvimento da personalidade; 

Aperfeiçoamento da destreza; Emprego da força e do espírito de solidariedade [...]”, ou 

seja, o aumento da aptidão física, da autodisciplina, de hábitos higiênicos, da capacidade 

de suportar a dor, da coragem e do respeito à hierarquia. 

O professor na Educação Física Militarista, segundo Bracht (1989), tinha o 

papel de instrutor, e por meio de aplicação de exercícios analíticos ele mantinha a 

ordem e a disciplina, sendo que, para o aluno, cabia apenas a função de repetir e 

desempenhar a tarefa imputada. Assim, a Educação Física na escola era atividade 

fundamentalmente prática, contribuindo dessa maneira a sua não diferenciação da 

instrução física militar. 

Naquele momento histórico, uma Educação Física com intento educacional 

era complicada de se implantar, pois segundo Castellani Filho (2007, p. 44) tal área de 

conhecimento: 

 

[...] enfrentava barreiras arraigadas nos valores dominantes do período 
colonial, sustentáculos do ordenamento social escravocrata, que 
estigmatizaram a educação física por vinculá-la ao trabalho manual, físico, 
desprestigiadíssimo em relação ao trabalho intelectual, este sim, afeto à 
classe dominante, enquanto o outro fazia-se pertinente única e tão somente 
aos escravos. 

 

Os objetivos da Educação Física estavam atrelados à formação de uma 

geração apta a aguentar a luta, o combate, para atuar na guerra, de tal modo suscitava a 

idéia de seleção de sujeitos “perfeitos” fisicamente, e por sua vez excluía os menos 

capacitados. Conforme Darido e Betti (2003), Soares (2007) e Pereira (2006), nesta 

época a Educação Física era considerada, como já o dissemos, uma disciplina 

basicamente prática, não sendo importante e nem necessário uma teoria que a 

alicerçasse para lhe dar suporte. 
 
C - Educação Física Pedagogicista (1945-1964): neste período, conforme 

Ghiraldelli Júnior (1989, p. 29), após 1945, período denominado de democracia 

populista, a Educação Física no Brasil se envolveu na rede de novo arcabouço 

ideológico, o liberalismo. A nova vertente chamada de pedagogicista sugeria a esta área 

do conhecimento ser um meio de formação do indivíduo, visto que “[...] a educação 

física, acima das “querelas políticas”, é capaz de cumprir o velho anseio da educação 
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liberal: formar o cidadão [...]”. 

Assim, a concepção militarista embrenhada na Educação Física passava para 

uma Pedagogicista, que estava profundamente atrelada ao crescimento da rede de ensino 

público nos anos 50 e 60. No entanto, na Educação Física Pedagogicista as práticas 

pedagógicas de seus profissionais ainda estavam sujeitas aos métodos francês, sueco e 

austríaco. Tais práticas, nesta concepção vão 

 

[...] reclamar da sociedade a necessidade de encarar a Educação Física não 
somente como uma prática capaz de promover saúde ou de disciplinar a 
juventude, mas de encarar a Educação Física como uma prática 
eminentemente educativa (MATA, 2005, p. 13). 

 

A Educação Física Pedagogicista teve seus primeiros ensaios na Pedagogia 

Nova. Segundo Mata (2005, p. 14) é neste período que se iniciava, pelo menos no papel, 

o primeiro movimento que valorizou a Educação Física, ou seja, a concebeu como uma 

área do conhecimento que não estava atrelado somente a conhecimentos oriundos da 

anatomia e fisiologia (visão positivista), mas como uma área significativa na formação 

integral dos sujeitos e uma disciplina importante no âmbito educacional. 

Deste modo, Guiraldelli Júnior (1992, p. 30) aponta que, atividades físicas 

como: ginástica, dança e desportos em geral eram empregadas como meios que 

possibilitassem levar o sujeito a aceitar regras de convívio democrático e de preparar as 

futuras gerações para a reverência às riquezas nacionais e filantrópicas. 
 
D - Educação Física Competitivista (1964-1985): este período, segundo 

Gancz (2006, p. 1982), é assinalado pelo convite aos esportes de competição oficiais, 

por um “culto do atleta-herói”. Tal ponto de vista foi preponderante em todo regime 

militar, sendo a ocasião em que houve o maior investimento na Educação Física como 

um todo, pois o professor tinha a incumbência de preparar os futuros atletas. 

Betti (1991, p. 114) relata que, com a ditadura militar ocorreu, no país, a 

inclusão do binômio Educação Física/Esporte, sendo que o principal objetivo naquela 

época era fazer com que, por meio da Educação Física, o país obtivesse êxito em 

competições de alto nível, afastando, dessa maneira, a atenção da classe estudantil sobre 

os episódios políticos que vinham ocorrendo. A frase mais conhecida daquele momento 

era “Esporte é saúde”. Na política educacional, aconteceram diversas alterações, unindo 
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o sistema econômico ao educacional. No âmbito escolar, há a subordinação aos esportes 

e sedimentação do sistema formador de recursos humanos para a Educação Física e o 

Esporte. A Lei 5692/71, no artigo 7º, estabelece a obrigatoriedade da inclusão da 

Educação Física nos currículos plenos dos estabelecimentos de 1º e 2º graus e, 

posteriormente, o Decreto 69450/71 impõe que a “educação física, desportiva e 

recreativa” deve integrar como atividade escolar regular o currículo nos cursos de todos 

os graus de ensino.  

Ghiraldelli Júnior (1992, p. 31) descreve que, neste período histórico tinha-

se a intenção de 

 

[...] dar ao professor de educação física a convicção de que ele, por força da 
profissão é condutor de jovens, um líder e não pode aceitar ser conduzido por 
minorias ativas que intimidam, que ameaçam e, às vezes, conseguem, pelo 
constrangimento, conduzir a maioria acomodada, pacífica e ordeira. 

 

Segundo Medeiros (1998, p. 16), o professor de Educação Física neste 

período, era incumbido de ensinar as crianças a marchar, cantar o hino nacional e 

respeitar a bandeira, sendo que o objetivo dessa disciplina era o adestramento do corpo, 

pois 

 

[...] a educação física assume, sem a menor dose de crítica, a missão de 
treinar o indivíduo a executar determinada tarefa e passa a consumir a idéia 
de educar como sinônimo de adestrar. Por influência direta do positivismo e 
por direcionamento do tecnicismo, passa a perceber o corpo como uma 
máquina capaz de produzir trabalho (MEDEIROS, 1998, p. 25). 

 

Por meio da difusão dos esportes como conteúdo da Educação Física escolar 

estabelece-se “[...] novas relações entre professor e aluno, que passam da relação 

professor-instrutor e aluno-recruta para a de professor-treinador e aluno-atleta [...]” 

(SOARES et al., 1992, p. 54). Nessa época não existia a separação entre o professor e o 

treinador, pois os professores têm que exercer, nos espaços escolares, a atividade 

desportiva. Daí a identidade da Educação Física na escola fortalecida pela pedagogia 

tecnicista. 

Sobre isso Darido e Betti (2003, p. 3) relatam que: 
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É nessa fase da história que o rendimento, a seleção dos mais habilidosos, o 
fim justificando os meios está mais presente no contexto da Educação Física 
na escola. Os procedimentos empregados são extremamente diretivos, o papel 
do professor é bastante centralizador e a prática uma repetição mecânica dos 
movimentos esportivos.  

 

Neste molde de Educação Física ao preponderar a figura do técnico 

desportivo, a ânsia por resultados e legitimação no campo da pesquisa científica 

suscitou certos empreendimentos, discussão e valorização da área, compreendendo, por 

exemplo: criação do primeiro curso de mestrado no ano de 1977 e implantação de 

laboratórios, a chegada dos primeiros mestres e doutores do país que foram enviados e 

se formaram no exterior, as publicações científicas, convênios com outros países, 

questionamentos a respeito do objeto de estudo da Educação Física, dentre outros. 

A Educação Física, neste período, ao ser restrita ao “desporto de alto nível”, 

em que os jogos recreativos, a ginástica, o treinamento, etc. ficavam submetidos ao 

desporto de elite, eram fundamentados seu desenvolvimento nos avanços dos estudos da 

fisiologia do esforço, da biomecânica e da teoria do treinamento, que possibilitavam, 

segundo os estudiosos, uma melhora na técnica desportiva do aluno-atleta. A implicação 

disso, foi à constatação da fragilidade e o questionamento a respeito de qual seria a área 

de conhecimento apropriado ao ensino da Educação Física e o aparecimento de várias 

sub-áreas (SANFELICE; MYSKIW; BARCELONA, 2004, p. 4). 

O momento abrangendo 1980 a 1986, de acordo com Betti (1991, p. 16), 

 

Caracterizou-se por um questionamento da situação estabelecida nos 
períodos anteriores, pela situação de crise no setor educacional, e, por uma 
radical mudança de discursos e de referenciais conceituais na Educação 
Física, caracterizando uma verdadeira crise de identidade.  

 

Darido e Betti (2003, p. 5) dizem que, a partir desse modelo esportivista, 

surgem no meio acadêmico, na década de 80, várias críticas a essa concepção, mesmo 

estando sua presença consolidada de forma quase hegemônica na sociedade. 

Segundo Soares et al. (1992, p. 55) nas décadas de 70 e 80 nascem 

movimentos “renovadores” na Educação Física, tais como a “Psicomotricidade” com 

suas variantes como a “Psicocinética” de Jean Le Boulch, que se mostrava como 

contestação à Educação Física, por julgá-la vinculada a uma concepção dualista do 
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homem. Assim, a Educação Física começou a passar por algumas “reflexões e 

desordens”, sendo isto de certo modo bom para a área, pois ela necessitava ter sua 

identidade, não mais como formadora de homens fortes para o mercado de trabalho, 

mas para a formação da cidadania do educando. 
 

E - Educação Física Popular (1985-): depois do regime militar, a Nova 

República necessitava modificar a metodologia de atuação da Educação Física e do 

desporto e, deste modo, em 1985, o Ministério da Educação criou a Comissão de 

Reformulação do Esporte Brasileiro. Segundo Tubino (1996), o relatório apresentado 

por essa comissão foi um marco do esporte brasileiro. 

No inciso I, da Constituição de 1988, enfatizaram-se os recursos públicos 

para o esporte educacional, a fim de que não tivessem mais problemas no futuro. Deste 

modo, o Conselho Nacional de Desportos, conforme Tubino (1996) fez recomendações 

para o Congresso Nacional que discutia em suas instâncias a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação de nosso país (LDB). 

Tubino (1996) aponta que, no período de 1985 a 1989, houve um amplo 

desenvolvimento no esporte-educacional, como por exemplo: o aumento da elite 

intelectual da área de Educação Física/Desporto, os jogos escolares brasileiros e o 

estímulo fiscal para empresas patrocinadoras que investissem e incentivassem o esporte. 

No entanto, no governo Collor, tais ações acabaram sem reflexões ou debates, e por isso 

suspenderam-se o incentivo fiscal por meio da lei 8034/90 e abandonaram a idéia dos 

jogos escolares brasileiros que tinham objetivos educacionais. Tubino (1996) faz uma 

crítica austera ao ex-presidente Fernando Collor de Mello, dizendo que este extinguiu 

um trabalho sério que levou anos para ser implantado, modificando outra vez o esporte 

educacional em esporte-performance, afirmando que o governo desse presidente era 

exclusivamente de ‘resultados’. 

Outro fato histórico marcante deste período foi à instituição pela Lei n. 

9.696/98, em 1º de setembro de 1998, do Conselho Federal de Educação Física 

(CONFEF) cujo objetivo era regular a atividade profissional, certificar o exercício de 

qualidade e constituir-se no órgão de defesa do consumidor no que diz respeito à área 

da Educação Física. 

Foi um período de fomentações e modificações significativas para a 

Educação Física, sendo que, de acordo com Pires (1993, p. 52): 
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[...] a educação física brasileira nos anos 80 foi o ponto de partida do 
desenvolvimento de uma reflexão que buscava a geração de uma desordem 
na área, que, dialeticamente, produziu uma nova ordem. Isto se deu em 
função do fato de que os estudos desenvolvidos partiam do princípio de que, 
em se tratando de educação física, portanto de educação, não se podia pensar 
na existência de coisas sem importância quando tratamos da formação do 
cidadão. 

 

Nesta época havia um movimento de cunho ideológico que almejava 

modificar o paradigma da Educação Física, saindo do competitivismo para uma ótica 

direcionada à “[...] ludicidade, a solidariedade e a organização e mobilização dos 

trabalhadores na tarefa de construção de uma sociedade efetivamente democrática [...]” 

(GHIRALDELLI JÚNIOR, 1992, p. 34). Tal viés ideológico pode ser visto, também, 

em Soares et al. (1992, p. 65) “[...] o aluno sistematiza o conhecimento sobre os saltos e 

os conceitos que explicam o conteúdo e a estrutura de totalidade do objeto salto, desde 

as leis físicas e características da ação no nível cinésio/fisiológico, até às explicações 

político-filosóficas da existência de modelos de salto [...]”. 

Houve segundo Ferreira Neto (1993), neste período, um amplo crescimento 

científico em relação a trabalhos sobre as inovações técnicas e táticas nos esportes. Para 

a Educação Física Escolar e o Treinamento Desportivo, porém, por vezes, tais trabalhos 

eram inviáveis, pois o que vários professores vivenciavam, na realidade, em suas 

instituições de ensino, era totalmente diferente da realidade dos laboratórios ou das 

referências internacionais sobre a área, bem como, muitas vezes, esses profissionais, 

sobretudo nas escolas, não tinham condições de assimilar as novas propostas, de tal 

modo que continuavam a repetir consecutivamente aquilo que tinham aprendido em sua 

graduação, pois a 

 

[...] grande maioria das pesquisas produzidas hoje no Brasil, na área de 
Educação Física, traz em seus resultados conclusões que dificilmente serão 
socializadas, visto que a própria forma de relatos ou publicações ditas 
‘científicas’ impedem que a maioria dos professores que trabalham no 1º e 2º 
graus possam entender ou aplicar o conhecimento produzido, tal a sua 
distância com a realidade imediata, quer em termos de evolução da prática 
pedagógica ou da própria capacidade do professor nestes níveis (FERREIRA 
NETO, 1993, p. 23). 

 

Na Educação Física comentava-se, por exemplo, que para formação dos 

educandos, havia a necessidade de se proporcionar uma ampla quantidade de atividades 
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físicas e inovações, mas segundo Paula (1992, p. 43), não havia precisão dessa grande 

gama, pois para que a Educação Física possibilite, de modo incisivo, auxiliar na 

constituição integral do educando, há a necessidade de: 

 

[...] variar as práticas [...] para que se possibilite uma enorme gama de 
movimentos diferentes, pois aumentando o número de experiências motoras, 
habilita-se o sujeito para uma melhor opção futura da atividade física a que 
seu corpo melhor se adapta. 

 

Com essa rápida visão panorâmica sobre a história da Educação Física no 

Brasil, notamos que ela vem andando por caminhos a procura de sua legitimidade e 

identificação. Essa área do conhecimento tem e teve um papel importantíssimo na 

educação do cidadão brasileiro, pois ela não poderia se estabelecer atualmente, como se 

viu na época da Educação Física Popular, somente como uma disciplina de caráter 

lúdico, recreativo na formação de indivíduos que tenham prazer em realizar atividade 

física etc., mas também, como uma disciplina que tem importância no contexto social, 

pois segundo Medina (1990, p. 25), a 

 

[...] educação física [...] enquanto área do conhecimento e aspecto da 
educação envolvida com o movimento humano, não pode se alienar em suas 
especificidades motoras, perdendo de vista a sua ação pedagógica (e política) 
de apoio e colaboração às transformações sociais. Todos os profissionais 
comprometidos com uma educação física autêntica precisam descobrir e 
revelar o enorme potencial educativo que se esconde em suas práticas. 

 

Então, de acordo com Medina (2002), precisamos buscar uma Educação 

Física de maior qualidade, por meio de subsídios mais significativos a evolução do ser 

humano. Essa área do conhecimento, conforme Castellani Filho (2007, p. 100), sofre, 

até hoje, o enraizamento das políticas públicas que a nortearam no passado, “[...] os 

destinos da educação física e do desporto no Brasil, em pouco ou quase nada alteraram a 

política traçada pelos seus antecessores [...]”. 

A Educação Física, segundo Neira (2003, p. 37), será uma disciplina 

reconhecida como as demais nos currículos educacionais tais como: matemática, 

português, história, geografia, dentre outras, somente “[...] quando sua prática se 

apresentar contribuinte à formação do cidadão; enquanto persistirem discursos 
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magoados e práticas desprovidas de coerência, nos distanciaremos cada vez mais [...]” 

da necessidade dessa disciplina no âmbito educacional. Deste modo, não se deve pensar 

simplesmente a Educação Física como uma disciplina restrita exclusivamente ao 

aspecto motor ou desportivo, ela precisa trabalhar o desenvolvimento global do 

educando cooperando na formação de sua cidadania. 

A Educação Física, conforme Soler (2003, p. 42), tem uma ampla 

incumbência no contexto escolar, compreendendo com alguns de seus objetivos, 

possibilitar “[...] atitudes e conceitos, como participação, cooperação, solidariedade, 

autonomia, criatividade, fraternidade [...]”. 

Segundo Lima e Dinis (2007, p. 246), desde sua origem a Educação Física 

teve como um de seus objetivos a descoberta do funcionamento do organismo, a melhor 

maneira de emprego das energias e as formas de tornar o corpo mais saudável. Sua presença 

na escola e na sociedade foi justificada pela ciência e pela sua capacidade de auxiliar na 

melhoria da saúde individual e coletiva. Portanto, sempre procurou desenvolver meios para 

quantificar, medir, separar, avaliar e julgar os corpos. A Ginástica, por exemplo, que se 

consolidou no século XIX, tem características marcantes que permanecem até hoje. A 

principal delas é a grande necessidade de reconhecimento científico, sendo que este advém 

da utilização de estudos anatômicos, fisiológicos e biológicos. “A adequação da Educação 

Física dentro da lógica científica que mede, calcula e automatiza homens e mulheres deixou 

um legado à Educação Física escolar, que ainda faz prevalecer, na sua maioria, os aspectos 

físicos e biológicos em suas aulas” (LIMA; DINIS, 2007, p. 245). 

Assim, há a necessidade dos professores de Educação Física saírem da 

concepção tradicional de considerarem essa área do conhecimento, como vimos em sua 

história, sendo utilizada, muitas vezes, para manipulação dos indivíduos para atingir o 

que o Estado almejava, ora como veículo para desenvolver sujeitos saudáveis, fortes e 

predispostos à adesão de boas atividades em detrimento a maus hábitos; ora tendo como 

finalidade fixar à sociedade modelos de comportamentos estereotipados, com uma 

constituição de homens obedientes e adestrados; ora como o professor tendo o papel de 

instrutor, e por meio de aplicação de exercícios analíticos, deveria manter a disciplina e 

a ordem. O aluno tinha a incumbência de repetir e cumprir a tarefa conferida; ou ora 

encarar a Educação Física como uma prática eminentemente educativa, sem assimilação 

de uma base teórica; ou ora tendo a incumbência de treinar os indivíduos a realizarem 

determinadas tarefas e passarem a consumir a idéia de educar como sinônimo de 

adestrar, tendo os esportes de competição oficiais como importante, almejando o atleta-
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herói; ou ora enfatizando a ludicidade, a solidariedade e a organização e mobilização 

dos trabalhadores na empreitada de edificação de uma sociedade realmente democrática. 

Mas, para sair desse tradicionalismo enraizado historicamente no âmago da 

Educação Física, há a necessidade do próprio professor dessa área do conhecimento ter 

o entendimento da importância dessa disciplina na formação integral do ser humano. 

Isto é, de entender a Educação Física como uma das disciplinas que podem desenvolver 

a cognição humana nos aspectos motor, intelectual e social, e não unicamente no 

primeiro aspecto citado. 

Por conseguinte, o construtivismo me parece ser a corrente teórica, que pode 

levar o professor de Educação Física a modificar sua prática educacional, não 

considerando o homem como sendo um ser composto por duas formas distintas: o corpo 

e a mente, o que chamamos de dualismo clássico, mas entender o homem por uma ótica 

monista, ou seja, por uma concepção que considera o ser humano como uma entidade 

única e indivisível, no qual veremos com mais detalhes no capítulo seguinte. 

A educação tradicional, ainda hegemônica no âmbito da educação formal, 

tem modelos de intervenção pedagógica cuja concepção filosófica de cunho dualista 

ressalta a distinção e hierarquização entre educação intelectual e corporal. 

Esse modelo de ensino não exige do professor o entendimento da lógica do 

pensamento do aluno, consequentemente, na elaboração de seus conteúdos e em suas 

ações pedagógicas, o professor, não pressupõe qualquer forma de participação ou 

consulta à criança, considerando este, analogicamente, como ‘um quadro em branco’, 

onde ele, arbitrariamente, escreve o que quer. Portanto, concebe-se que o meio externo 

precisa ser ativo ao passo que a criança, contrariamente, deve ser um receptor passivo. 

Lima (1984), nos mostra outra analogia, muito interessante e ilustrativa, 

sobre a relação e função professor e aluno relatando que, o primeiro desempenha o 

papel de um ator que, por diversas vezes, atrás de uma parede de vidro, categoricamente 

irreal, escolhe modelos de interpretação para um grupo sem nenhum interesse. Por sua 

vez, o aluno, na maioria das vezes, sem conseguir interagir no processo de ensino, é 

compreendido como um espectador, um receptor, que está na platéia no transcorrer de 

uma peça teatral. Lima (1984, p. 57) conclui que “[...] o processo escolar atual é, 

estritamente, um processo teatral com péssimos atores e com peças de baixo nível, com 

o agravante de a platéia ser cativa, com a obrigação de decorar o drama que se desenrola 

no palco [...]”, sendo que tais atores nem se dão a obrigação de se prepararem 

apropriadamente para a sua função. 
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O ensino nos moldes tradicionalista, por conseguinte, pode se tonar um 

obstáculo para que aconteça, efetivamente, o desenvolvimento e aprendizado do aluno. 

A predominância deste modelo educacional incide na exposição de conhecimentos feita 

pelo professor, a qual é endereçada a alunos passivos e ouvintes, estáticos e bem 

comportados. Freire (2002, p. 65) evidencia dizendo que, neste tipo de educação “[...] o 

educador aparece como seu indiscutível agente, como o seu real sujeito, cuja tarefa 

indeclinável é encher os educandos dos conteúdos de sua narração [...]”. 

Freire (2002), faz severas críticas à educação tradicional, que ele chama de 

bancária, segundo tal modelo, educar consiste em transmitir conhecimentos por meio 

de depósitos de valores, sendo que: 

 

[...] a) o educador é o que educa; os educandos, os que são educados; b) o 
educador ê o que sabe; os educandos, os que não sabem; c) o educador é o 
que pensa; os educandos, os pensados; d) o educador é o que diz a palavra; os 
educandos, os que escutam docilmente; e) o educador é o que disciplina; os 
educandos, os disciplinados; f) o educador é o que opta e prescreve a sua 
opção; os educandos, os que seguem a prescrição; g) o educador ê o que atua; 
os educandos, os que tem a ilusão de que atuam, na situação do educador; h) 
o educador escolhe o conteúdo programático; os educandos, jamais ouvidos 
nesta escolha, se acomodam a ele; i) o educador identifica a autoridade do 
saber com sua autoridade funcional, que opõe antagónicamente à liberdade 
dos seus educandos; estes devem adaptar-se as determinações daquele; j) o 
educador, finalmente, é o sujeito do processo; os educandos, meros objetos 
[...] (FREIRE, 2002, p. 66). 

 

Assim, Goulart (1987, p. 13) relata que, nessa perspectiva educacional, não 

devemos presumir que um grupo de alunos em condição de passividade, estando 

unicamente no estado de ouvintes tenha a capacidade de interpretar do mesmo modo a 

mensagem do professor, pois 

 

A mensagem é traduzida de acordo com a compreensão que dela tem o 
receptor; e esta compreensão depende de suas condições, ou seja, do modelo 
de mundo que ele conseguiu construir até aquele momento. Assim é que a 
mesma informação ganha interpretações diferentes ao ser transmitida por 
pessoas diferentes, mas também ganha traduções ou decodificações diversas 
quando recebidas por pessoas que diferem entre si. 

 

Portanto, devemos atentar que a presumível incompreensão de uma criança 

a respeito de certa mensagem poderá estar vinculada a problemas na fonte de 
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informações. Destarte, na visão tradicionalista de ensino, podemos concluir que, quanto 

ao aspecto intelectual, dá-se grande valor na transmissão do conhecimento em 

detrimento a sua construção. Os professores ao não levarem em conta os interesses e 

necessidades dos alunos, acabam por transformá-los em meros receptores de 

conhecimentos pré-concebidos. 

Deste modo, quer no campo da aprendizagem ou do treino desportivo, o 

aluno se converte num sujeito passivo, que recebe ordens e executa, repetidas vezes, 

movimentos técnicos estereotipados, por meio do qual possui raras chances para 

interagir. Medina (2002, p. 77-78) descreve que, o professor de Educação Física ao 

adotar este modelo educacional, o tradicionalismo, 

 

[...] e como esta pedagogia possui uma visão dualista ou pluralista do homem 
e tendo como uma de suas características a produção de um "espírito" 
superior, erudito, culturalmente intelectualizado, tende a desvalorizar o 
corpo, ou considerá-lo num plano secundário, embora não admita isto tão 
explicitamente. Por esta razão quando trabalha o corpo, faz isso de maneira 
fragmentada e não se consegue percebê-lo além dos seus limites biológicos. 

 

Por conseguinte, na Educação Física, as possíveis intervenções pedagógicas 

no molde tradicional, caracterizam-se em técnica de caráter mecanicista, entendendo-se 

o corpo como um conjunto de peças, no qual o aprimoramento poderá acontecer por 

meio de intervenção localizada em determinados mecanismos específicos, 

possivelmente, mal regulados. Conforme Foucault (1986, p. 125): 

 

[...] de uma massa informe, de um corpo inapto, faz-se a máquina que se 
precisa; corrigem-se aos poucos as posturas, lentamente uma coação 
calculada percorre cada parte do corpo, se assenhoreia dele, dobra o conjunto, 
torna-o perpetuamente disponível, e se prolonga em silêncio no automatismo 
dos hábitos [...]. 

 

Nas aulas de Educação Física, bem como nos treinamentos desportivos, 

tendo como referencial a concepção educacional tradicionalista, nota-se comumente, um 

modelo didático que se identifica por meio da prática de exercícios repetitivos de gestos 

motores estereotipados na procura de rendimento unicamente técnico-desportivo. Tal 

fato, podemos observar em Foucault (1986, p. 126), quando este nos fala que: 



 

 

60 

Não se trata de cuidar do corpo, em massa, grosso modo, como se fosse uma 
unidade indissociável, mas de trabalhá-lo detalhadamente; de exercer sobre 
ele uma coerção sem folga, de mantê-lo ao nível mesmo da mecânica - 
movimentos, gestos, atitudes, rapidez: poder infinitesimal sobre o corpo 
ativo. O objeto, em seguida, do controle: não, ou não mais, os elementos 
significativos do comportamento ou a linguagem do corpo, mas a economia, 
a eficácia dos movimentos e sua organização interna; a coação se faz mais 
sobre as forças que sobre os sinais; a única cerimônia que realmente importa 
é a do exercício. 

 

A Educação Física, neste sentido, há tempos tem sido marginalizada e 

concebida como uma atividade secundária no âmbito educacional. Ainda que 

observemos os empenhos para inseri-la como elemento de importância no sistema de 

educação formal. Seybold (1980, p.3) nos alerta que: 

 

[...] fica evidente, também, que os exercícios físicos, desvinculados da 
educação global, não cumprem a finalidade do ensino, não permitem o 
desenvolvimento de todas as suas possibilidades educacionais e, em face 
disto, a formação e a educação passam a ser questionadas. 

 

Vemos nitidamente isto nas aulas de Educação Física, nela o aluno corre, 

exercita-se, joga e faz desporto, sem o entendimento das implicações que tais práticas 

podem ter em sua vida. Deste modo, notamos a necessidade de mudança na prática 

educacional nas aulas de Educação Física, considerando a interação entre educação 

intelectual e corporal. Conforme Goulart (1987, p. 15) trata-se de descobrir um ponto de 

referência entre os fatos e a reflexão, de compreender as condições por meio dos quais o 

conhecimento se faz. Tal referência encontramos na Epistemologia Genética, no modelo 

educacional construtivista. 

A evolução do conhecimento no indivíduo, segundo Lima (1984, p. 16), é 

um processo dialético que se consolida mediante uma construção progressiva dirigida 

por um processo de auto-regulação entre as necessidades inerentes ao indivíduo e o 

ambiente no qual intervém.  

Ao analisarmos a maneira atual de como abordar a Educação Física no meio 

educacional brasileiro, e ao examinarmos os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(BRASIL, 1997b) desta área do conhecimento, observa-se que o construtivismo 

fundamenta, hoje em dia, os conteúdos de tais parâmetros, proporcionando assim, aos 

educadores da área da Educação Física uma nova ótica que os possibilitam reflexões, 
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entendimentos e mudanças em suas práticas pedagógicas, modificando seu paradigma. 

O profissional desta área não deve proceder como um mero ‘transmissor’ de 

informações, como aconteceu em sua história, e que infelizmente ainda acontece, mas 

como um educador ‘mediador’ que conhece e se preocupa com todo o processo de 

desenvolvimento e evolução do seu educando para ajudá-lo em seu processo de ensino-

aprendizagem. 

A teoria piagetiana parece ser muito importante para os professores e em 

especial aos de Educação Física, pois ao lermos minuciosamente os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997b, p. 91-92), peculiarmente em sua referência 

bibliográfica, observamos que há uma quantidade maior de livros de Piaget do que 

qualquer outro autor. Notamos também a cada ano, a necessidade de conhecer a teoria 

piagetiana, quando a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo envia para as 

Unidades Escolares alguns livros e apostilas que enfatizam a vital familiaridade que os 

professores deveriam ter com a corrente construtivista e em especial com as idéias de 

Piaget. Tal importância também se constata nas reuniões dos professores na Diretoria de 

Ensino de Marília. 

Utilizaremos em nossa investigação a Epistemologia Genética de Piaget, 

para verificarmos como esta pode ajudar a resolver problemas que os professores de 

Educação Física encontram em suas práticas pedagógicas. Para muitas das dificuldades 

com as quais eles se deparam, em seu dia-a-dia, não há respostas nas obras dos grandes 

mestres da área, que escreveram sobre preparação e treinamento desportivo, fisiologia 

do esporte e psicologia desportiva, dentre eles cito: Tani (2005), Weineck (2005; 1986), 

Dantas (1986), Fernandes (1981), Matveiev (1981), Ausubel, Novak e Hanesian (1980), 

Barbanti (1979) e Gaya, Lucena e Reeberg (1979). 

Uma das questões, dentre outras, não resolvidas pelos professores em suas 

aulas, é a necessidade de se solucionar problemas que os alunos apresentam em relação 

à espacialidade, que é necessária para efetuarem adequadamente atividades desportivas. 

Por isso, no próximo capítulo vamos, com detalhes, ver as implicações que a 

Epistemologia Genética tem na Educação e, em particular, na área da Educação Física, 

para podermos ter base teórica de como se constitui a noção de espaço no ser humano, a 

fim de tentarmos buscar respostas contundentes ao problema que apontamos 

anteriormente. 

 
 



 

 

 

 

CAPÍTULO 2 
 

A EPISTEMOLOGIA GENÉTICA 
E A CONSTRUÇÃO DA NOÇÃO 

DE ESPAÇO NO SUJEITO 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

“[...] a percepção do espaço comporta uma 
construção progressiva e não é dada 
inteiramente desde os inícios da evolução 
mental”. 

Piaget (1993, p. 20) 
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Após tratarmos no primeiro capítulo da caminhada educacional nacional da 

Educação Física, que deveria ter, atualmente, como referencial em suas ações 

pedagógicas, segundo os PCNs, o construtivismo, abordaremos neste segundo capítulo a 

Epistemologia Genética e a construção da noção de espaço no indivíduo. 

Como vimos, a Epistemologia Genética é uma das teorias que embasam o 

construtivismo, sendo, portanto, necessário adentramos nesta teoria e verificarmos o que 

ela pode nos dizer sobre a construção do espaço no sujeito humano, a fim de buscarmos 

subsídios para solucionar nossa problemática relativa à espacialidade de indivíduos em 

atividades físicas. 

Assim, principiamos falando dessa Epistemologia, como sendo uma 

explicação para a cognição humana, desde o sujeito bebê, criança, adolescente e adulto, 

Em seguida, discorremos sobre um ponto particular dessa epistemologia, que é a 

construção do real, em especial a constituição da noção de espaço no sujeito no período 

sensório-motor e depois da representação, com maiores detalhes para as relações 

espaciais topológicas, projetivas e euclidianas. 

 

 

 

2.1 A epistemológica genética: uma explicação para a cognição 
humana 

 
De acordo com Phillips Jr. (1969, p. 8) e Gardner, Kornhaber e Wake 

(1998, p. 114), o sistema teórico de Piaget, em sentido mais restrito, tornou-se uma 

designação do que os estudiosos chamam de epistemologia genética8. 

Conforme Evans (1980, p. 22), a epistemologia genética trata 

 

[...] da formação e significado do conhecimento e dos meios pelos quais a 
mente humana se desenvolve desde um baixo nível de conhecimento até o 
que é considerado mais alto. [...] A hipótese fundamental da Epistemologia 
Genética é a existência de um paralelo entre o progresso feito na organização 
lógica e racional do conhecimento e os correspondentes processos 
psicológicos formadores. 

                                                 
8 Epistemologia genética, em sentido amplo, é o estudo da origem e evolução dos mecanismos e 

processos cognitivos. Sendo a epistemologia o estudo da complexa relação sujeito-objeto na cognição. 
A epistemologia genética representa o estudo histórico dessa relação, o que envolve o 
desenvolvimento, desde o começo, da mesma relação e a gênese de cada tipo ou forma de 
conhecimento (FERREIRA, 1999). 
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As obras piagetianas mostram uma preocupação constante e prioritária com 

a gênese do conhecimento. Segundo Kesselring (1997, p. 21; 27), Piaget é um teórico da 

coerência por nos mostrar tal gênese, utilizando um sistema teórico-metodológico que 

abordou, de modo científico, esse campo de investigação, submetendo, pela primeira 

vez na história da ciência e da psicologia, a aprendizagem a um tratamento experimental 

sistemático. Ele se interessava, primordialmente, em investigar o sujeito epistêmico, isto 

é, em pesquisar por estruturas cognitivas que são comuns a todas as pessoas. A 

conceituação de Piaget envolve uma perspectiva teórico-metodológica definida no 

sentido de um estruturalismo genético. 

Quanto à ontogênese do conhecimento, vemos que Piaget (1983, p. 39) em 

sua explicação, não assume uma postura empirista, nem inatista, mas uma denominada 

de construtivismo, que é uma construção feita pelo sujeito do conhecimento, uma 

elaboração contínua de ações e operações e de novas estruturas cognitivas, como vimos 

no Capítulo 1 deste trabalho. Por conseguinte, o conhecimento é decorrência de 

interações produzidas entre o sujeito e o objeto, que inicialmente se dão pela ação do 

indivíduo. Deste modo, Flavell, Miller e Miller (1999, p. 11) descreve que, o sistema 

cognitivo, segundo Piaget, é muito ativo, visto que o sujeito escolhe e interpreta a 

informação ambiental, conforme ele constrói seu próprio conhecimento. 

A vida, segundo Piaget (1975a, p. 15) “[...] é uma criação contínua de 

formas cada vez mais complexas e o estabelecimento de um equilíbrio progressivo com 

seu meio ambiente”. Assim, a adaptação é fundamental nesse contexto. 

Analisando por esta ótica, Piaget (1975b, p. 15) alega que, a inteligência é 

uma adaptação, sendo ela um caso particular da adaptação biológica e, consistindo, 

fundamentalmente, numa organização, sendo que sua função incide em estruturar o 

universo, tal como o organismo estrutura o meio imediato. Destarte, diríamos que a 

inteligência é um processo de adaptação, por meio do qual o indivíduo auto-regulariza-

se em relação às novidades que, ininterruptamente, vão surgindo em sua vida. 

No ideário piagetiano, a noção de adaptação é importantíssima no processo 

de construção e desenvolvimento do conhecimento humano, constituindo, segundo 

Piaget (1975a, p. 15-16), na primeira tarefa da inteligência, em que o 

 

[...] organismo adapta-se construindo materialmente novas formas para 
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inseri-las nas do universo, ao passo que a inteligência prolonga tal criação 
construindo, mentalmente, as estruturas suscetíveis de aplicarem-se às do 
meio [...]. 

 

Deste modo, de acordo com a teoria piagetiana, para que ocorra a adaptação, 

duas funções invariáveis deverão se complementar: a assimilação e a acomodação. Tais 

funções regulam a estruturação do pensamento humano (PIAGET, 1975a, p. 17-19; 

1973, p. 199-201). 

Funcionalmente, a assimilação é, no organismo humano, a atividade interna 

que, incorpora tudo aquilo que o meio pode oferecer, ao coordenar os dados deste. 

Podemos observar o papel da assimilação na adaptação cognitiva na seguinte descrição 

de Piaget (1975a, p. 17-18): 

 

[...] a inteligência é assimilação na medida em que incorpora nos seus 
quadros todo e qualquer dado da experiência. Quer se trate do pensamento 
que, graças ao juízo faz ingressar o novo no conhecimento e reduz assim o 
universo às suas noções próprias, quer se trate da inteligência sensório-
motora que estrutura igualmente as coisas percebidas, integrando-as nos seus 
esquemas, a adaptação intelectual comporta, em qualquer dos casos, um 
elemento de assimilação, isto é, de estruturação por incorporação da realidade 
exterior a formas devidas à atividade do sujeito. Quaisquer que sejam as 
diferenças de natureza que separam a vida orgânica (a qual elabora 
materialmente as formas e lhes assimila as substâncias e energias do meio 
ambiente), a inteligência prática ou sensório motora (a qual organiza os atos e 
assimila ao esquematismo desses comportamentos motores as diversas 
situações oferecidas pelo meio) e a inteligência reflexiva ou gnóstica (a qual 
se contenta em pensar as formas ou construí-las interiormente, para assimilar-
lhes o conteúdo da experiência), tanto umas como outras se adaptam 
assimilando os objetos ao sujeito. 

 

Exemplificaríamos a assimilação no ser humano, do seguinte modo: quando 

um indivíduo nasce, ele conta apenas com os reflexos (por exemplo, sucção), e o 

exercício de tais reflexos permite, dentre outros aspectos, a elaboração de esquemas de 

ação. Esses esquemas de ação podem ser definidos pelo que há de comum, em ações 

executadas em diversos campos e sobre diversos objetos. Por exemplo, no reflexo de 

sugar, o sujeito vai elaborar o esquema de sucção. O sujeito, paulatinamente, suga 

diferentes objetos, possibilitando a este uma ampliação de tal esquema de sucção, 

capacitando-o, cada vez mais, a se relacionar com o mundo de maneira sempre mais 

complexa. 
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No entanto, para que a assimilação possa acontecer é necessário que o 

próprio indivíduo ofereça condições, modificando-se apropriadamente. Essa função de 

modificação, que é o resultado de pressões exercidas pelo meio, Piaget (1975a, p. 18; 

1973, p. 199) denominou de acomodação. A acomodação, conforme a explicação 

piagetiana, possibilita ao organismo modificar-se a fim de permitir a assimilação. 

Podemos dar como exemplo de acomodação, um indivíduo com seis meses 

que usa seu esquema de sugar para conhecer diversos objetos como sugar o peito, o 

dedo, a mamadeira, a ponta de um cobertor ou qualquer objeto sugável. Ao incorporar 

estes objetos ao seu esquema, ele os assimila. Porém, ao mesmo tempo, a maneira de 

sugar não é precisamente o mesmo em todos os casos, sendo que, de acordo com suas 

peculiares características cada um inflige uma resistência própria. O seio da mãe tem 

um mamilo que difere do formato do bico da mamadeira e do dedo etc. Para conhecer 

cada um dos objetos, é necessário que o sujeito os assimile e a eles se acomode. 

Constatamos então que, para se dar o desenvolvimento cognitivo no 

indivíduo, esses dois processos dinâmicos e complementares, assimilação e 

acomodação, são de fundamental importância, pois sem a interação dos dois não há 

adaptação. Tal fato é descrito por Piaget (1973, p. 200) da seguinte forma: 

 

[...] sem a assimilação não há adaptação, no sentido biológico do termo. 
Pode-se dizer metaforicamente que um líquido adapta sua forma à do 
recipiente, mas não há nisso nenhuma adaptação biológica, porque esta forma 
nova só constitui um acidente momentâneo, e não se conservará no caso de 
novo transvasamento, justamente por falta de assimilação a uma organização 
permanente. A adaptação supõe, portanto o equilíbrio entre assimilação e a 
acomodação, e não simplesmente a acomodação por si só. 

 

Isto, segundo Piaget (1975a, p. 18), é próprio não só à adaptação intelectual, 

como estávamos vendo, mas a qualquer outro tipo de adaptação, demandando sempre o 

estabelecimento de um equilíbrio gradativo entre um mecanismo assimilador e uma 

acomodação complementar. E ainda, para que haja uma adaptação, seja ela qual for, 

implica a existência de uma organização. A adaptação é o aspecto externo e a 

organização o aspecto interno. Uma adaptação intelectual gera uma organização do 

pensamento, ao mesmo tempo em que aquela é gerada por esta. Deste modo, conforme 

Piaget (1975a, p. 19): 
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A “concordância do pensamento com as coisas” e a “concordância do 
pensamento consigo mesmo” exprimem essa dupla invariante funcional da 
adaptação e da organização. Ora, esses dois aspectos do pensamento são 
indissociáveis: é adaptando-se às coisas que o pensamento se organiza e é 
organizando-se que estrutura as coisas. 

 

Outra vez, observamos dois processos de um mecanismo comum, isto é, 

encontramos de novo o duplo fenômeno da totalidade funcional e interdependência 

entre a organização e adaptação. 

Tais processos se darão desde o nascimento do indivíduo que procura 

constantemente se adaptar, buscando vencer as inúmeras dificuldades do meio 

utilizando diversas formas para ultrapassá-las, passando por consecutivas fases e 

atingindo níveis de conhecimento progressivamente mais elaborados e de maior 

complexidade. 

Piaget (1975a; 1990) descreve que o desenvolvimento da inteligência do ser 

humano, pode ser expresso por períodos bem definidos e nesse ponto concordamos com 

Evans (1980, p. 22), que o importante disso consiste em explicar como as transições são 

feitas de um período para o outro e não simplesmente, que existam estágios de 

desenvolvimento, pois isto um leigo pode observar. A teoria piagetiana elabora isso com 

maestria, demonstrando cuidadosamente como e que tipo de estrutura o sujeito estaria 

usando na sua relação com o mundo. 

Conforme o ideário piagetiano, os períodos são uma integração de estruturas 

consecutivas, sendo que cada uma acarreta, necessariamente, na constituição da 

subsequente e que obedecem aos seguintes critérios: 

 

1) a ordem de sucessão é constante, embora as idades médias que os 
caracterizam possam variar de um indivíduo para outro, conforme o grau de 
inteligência, ou de um meio social a outro. O desenrolar dos estádios é, 
portanto capaz de motivar acelerações ou atrasos, mas a ordem de sucessão 
permanece constante nos domínios (operações etc.) em que se pode falar 
desses estádios; 2) cada estádio é caracterizado por uma estrutura de conjunto 
em função da qual se explica as principais reações particulares. Não seria 
possível, portanto, que a gente se contentasse com uma referência a elas ou se 
limitasse a apelar para a predominância de tal ou qual caráter [...]; 3) as 
estruturas de conjunto são integrativas e não se substituem umas às outras: 
cada uma resulta da precedente, integrando-o na qualidade de estrutura 
subordinada, e prepara a seguinte, integrando-se a ela mais cedo ou mais 
tarde (PIAGET, 1990, p. 129-130). 
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Então, ao estudarmos o livro “O Nascimento da Inteligência na Criança”, 

constatamos, em Piaget, uma sistematização rigorosa que aponta como se dá a aquisição 

e a evolução da inteligência. Em Piaget (1975a), o desenvolvimento intelectual do 

sujeito passa por diversas fases, ao longo das quais o conhecimento que a criança tem 

do mundo assume diferentes formas. No período de desenvolvimento sensório-motor, 

explicado por Piaget, a inteligência da criança se manifesta por meio, primordialmente, 

da ação, ou seja, o desenvolvimento cognitivo se baseia nas ações sensoriais-motoras. O 

conhecimento parece proceder da ação do sujeito sobre o meio e toda ação que se 

generaliza por aplicação a novos objetos gera um esquema, uma espécie de conceito 

prático. É um período, anterior à linguagem, marcado por um extraordinário 

desenvolvimento em termos mentais que se constitui de uma lógica de ações, em que se 

percebe uma conquista paulatina do universo prático, por meio das percepções e dos 

movimentos, que é fecunda em descobertas. É prudente apontarmos que tal período 

merece especial atenção, pois vamos ver cuidadosamente, no próximo subcapítulo de 

nosso trabalho, a importância que este básico e fecundo período tem na vida do 

indivíduo, no que se refere à elaboração da noção de espaço. 

O que constitui o conhecimento não é apenas uma simples associação entre 

objetos, ou seja, não existe conhecimento resultante do simples registro de observações 

e informações, mas ele é resultado da assimilação dos objetos aos esquemas do 

indivíduo, ou ainda, é consequência de uma estrutura devida às atividades do próprio 

sujeito (PIAGET, 1975a, p. 335-337). A assimilação cognitiva também é realizada desta 

forma. É necessário um esquema que permita a assimilação do objeto de conhecimento, 

sendo que a estrutura de assimilação irá variar desde as formas mais simples de 

incorporação de sucessivas percepções e movimentos até as operações superiores. 

Piaget (1975a) aponta que, a partir da assimilação dos objetos, a ação e o 

pensamento se acomodam a estes, reajustando-se. Assim, como já falamos 

anteriormente, há uma adaptação quando ocorre o equilíbrio entre assimilações e 

acomodações. 

Nas explicações de Piaget, o desenvolvimento mental é sempre uma 

adaptação progressiva ao meio e cada vez mais precisa à realidade. Deste modo, cada 

fase do desenvolvimento mental do sujeito, observada por Piaget, é responsável por 

determinadas construções sendo estas contínuas.  

Piaget descreve que, no início da vida do sujeito, em seu universo primitivo, 

não há objetos permanentes, nem há separação entre o sujeito e o objeto. Há uma 
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indiferenciação completa entre o subjetivo e o objetivo. O sujeito não se reconhece 

como origem das ações, porque as ações primitivas são como um todo indissolúvel, 

ligando o corpo ao objeto como por exemplo: chupar, agarrar, etc. 

Aproximadamente aos 18 meses, nos primórdios da função simbólica9 e da 

inteligência representativa, começa a haver a descentração das ações em relação ao 

próprio corpo, podendo-se, então, falar de um sujeito que começa a se conhecer como 

fonte e origem de seus movimentos. 

No caso das ações primitivas, não coordenadas entre si, indiferenciadas, 

podem ocorrer dois modos de assimilação: 
 
a) assimilação por estrutura hereditária: como por exemplo: a sucção, em 

que o bebê tenta incorporar novos objetos a este esquema, sugando o peito, a mão, tudo 

que estiver ao seu alcance; 
 
b) assimilação reprodutora diante de uma situação inesperada, como por 

exemplo: na tentativa de agarrar um objeto pendurado, fazendo-o balançar no intuito de 

reproduzir o gesto, formam-se novos esquemas, conduzindo à assimilação recognitiva 

(balançar outro objeto) o que gera a assimilação generalizadora (objetos que servem 

para balançar) (PIAGET, 1975a, p. 154-201). 

Paulatinamente, a criança realiza combinações novas, pela reunião de 

esquemas em assimilações recíprocas, como objetos que balançam e emitem sons e que, 

portanto, servem para olhar e ouvir. Esta descoberta o levará a novas tentativas como a 

de agitar diferentes brinquedos para descobrir se também fazem barulho. 

No entanto, por mais modesto que pareça este início, este é o modelo que se 

irá desenvolvendo cada vez mais: a criança constrói combinações novas, combinando 

abstrações separadas dos próprios objetos, como reconhecer num objeto suspenso algo 

para balançar e coordena os meios para atingir tal fim. O próprio reconhecimento de que 

o objeto serve para balançar já implica uma abstração. 

Desta forma, no período sensório-motor começam as coordenações e as 

relações de ordens, os encadeamentos de ações necessários a essas coordenações, 

havendo, portanto, o início de uma abstração reflexiva. 

O período sensório-motor, como mostrou Piaget (1975a), é dividido em seis 

estágios de desenvolvimento, nas quais ocorrem mudanças significativas. Poderíamos, 

de uma maneira muito sintética e panorâmica dizer que, no início do desenvolvimento 
                                                 
9 Veremos detalhadamente a Função Simbólica mais adiante. 
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da inteligência sensório-motora, até aproximadamente 1 mês de idade, classificado por 

ele de primeira fase, os comportamentos globais do sujeito estão determinados 

hereditariamente e apresentam-se sob a forma de esquemas reflexos, ou melhor, a 

criança não possui domínio sobre o seu próprio corpo, ela só vai perceber um objeto a 

partir de sensações, e pode haver ativação de esquema reflexo, já que nesta fase a 

criança parece não ter conhecimento algum sobre seu corpo. Contudo, conforme esses 

reflexos vão se repetindo, há uma assimilação e uma acomodação e, os atos antes da 

reflexão se tornarão mais adaptados aos aspectos externos e materiais (PIAGET, 1975a, 

p. 33-55). 

De 1 a 4 meses começa a segunda fase da inteligência sensório-motora, 

quando aparecem as primeiras adaptações adquiridas e a assimilação distingue-se da 

acomodação, por meio das reações circulares primárias, ou seja, de repetições 

sucessivas nas quais os resultados são assimilados aos esquemas, modificando-os para 

permitir melhor adaptação às situações externas. Contudo, ainda não vai existir 

separação entre a criança e o meio, pois, aqui ela ainda se utiliza do exercício reflexo, 

mas, de maneira mais complexa, não tendo intencionalidade em suas ações. A criança 

vê o objeto e tenta conservá-lo por meio de uma assimilação recíproca, que dá maior 

unidade ao organismo. O egocentrismo já está presente, porque a criança só tem 

interesse em seu corpo em sua atividade (PIAGET, 1975a, p. 56-144). 

Por volta dos 4 a 8 meses, começa a terceira fase. Aqui aparecem as 

repetições de gestos (reações circulares secundárias10) que casualmente, na visão do 

observador, chegam a produzir uma ação interessante sobre as coisas, pois nesta fase a 

criança já procura o objeto desaparecido (chupeta que cai da boca) reproduzindo o 

esquema anterior que foi interrompido para que as sensações experiênciadas voltem 

(PIAGET, 1975a, p. 151-201). 

Na quarta fase (8 a 12 meses), há aplicação de meios já conhecidos pela 

criança para resolver situações novas. Parece haver intencionalidade e os objetos 

começam a ser observados como externos. Nesta fase a criança atira objetos, observa a 

trajetória, constrói novos esquemas com base nos esquemas conhecidos. Ela vai unir a 

                                                 
10 São esquemas simples cuja ocorrência no seu início é casual, mas que agora, diferente das reações 

circulares primárias, a conduta ocorre em relação ao meio exterior, ou seja, conforme Piaget (1975a, p. 
154): “[...] [os] objetos exteriores sobre os quais o sujeito age também estão ainda identificados com a 
sua ação e, sendo esta simples, os meios confundem-se com o próprio, nas reações circulares a que 
chamamos “secundárias” e que caracterizam a presente fase, os movimentos estão centrados num 
resultado produzido no meio exterior e a ação tem por única finalidade manter esse resultado; sendo 
também mais complexa, os meios começam a diferenciar-se do fim, pelo menos a posteriori ”. 
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exploração visual a tátil; quando não alcança algum objeto que quer pegar, ‘solicita’ a 

ajuda de um adulto, ou por meio do choro, ou pega na mão dele e o leva para alcançar 

aquele objeto desejado (PIAGET, 1975a, p. 202-248). 

A criança, na quinta fase (12 a 18 meses), faz experiências com os objetos 

do meio externo e descobre novos meios para resolver certas situações. Ela parece ter a 

capacidade de ver e planejar, por exemplo: se ela quer alguma coisa que está em cima 

da mesa e não alcança, ela puxa a toalha para alcançar, ela executa comportamentos 

puramente intencionais e alcança seus objetivos por meio do ensaio e erro (PIAGET, 

1975a, p. 249-310). 

Piaget (1975a, p. 311-34) nos mostra na sexta fase (18 meses aos 2 anos) 

que, a criança começa a ter a capacidade de internalizar os esquemas, e a noção de 

objeto como sendo algo exterior a ela. Segundo ele, ela também consegue conservar o 

objeto na mente, mesmo sem estar no seu campo visual naquele momento. Por 

conseguinte, nesta fase, aparece a possibilidade da invenção de novos meios por 

combinação mental ou pré-combinação de ações para resolver ou atingir um fim. De 

uma outra maneira, poderíamos dizer que criança planeja meios, por meio de 

combinações interiorizadas, provindas de uma compreensão que parece ser, do ponto de 

vista do observador, súbita. Nesta fase há uma mudança qualitativa na organização da 

inteligência, que passa de sensível e motora a mental, isto é, representativa e 

interiorizada. Esta fase parece ser, na explicação de Piaget, um marco, pois a criança ao 

atingi-lo conseguirá, posteriormente, e só posteriormente a essa fase, atingir um nível 

superior de inteligência que seria uma inteligência representacional. Podemos observar 

isto, nos seguintes dizeres de Piaget (1975a, p. 334): 

 

Vê-se, portanto, a unidade de condutas dessa sexta fase: combinação mental 
dos esquemas com possibilidade de dedução que ultrapassa a experimentação 
efetiva, invenção, evocação representativa por imagens-símbolos, são outras 
tantas características que assinalam o acabamento da inteligência sensório-
motora e a tornam, doravante, suscetível de entrar nos quadros da linguagem 
para se transformar, com a ajuda do grupo social, em inteligência refletida. 
 

É no nível da inteligência prática, no período sensório-motor, que surgem as 

coordenações entre as ações, e os objetos começam a se diferenciar; só que haverá, 

ainda, uma longa evolução até que as ações se interiorizem em operações mentais. 

Ainda que estas construções sejam muito elementares, já se percebe, 
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segundo Piaget (1975a), a existência dos primeiros instrumentos de interiorização 

cognitiva. Tais construções, no entanto, estão situadas no plano das ações efetivas e não 

refletem um sistema conceitual. 

Piaget (1975b), nos mostra como às ações simples sobrepõe-se um novo 

tipo de ação que é internalizado. Nesse momento a criança, além de poder fazer, por 

exemplo, um deslocamento de A para B, poderá representar esse movimento no 

pensamento e evocar, pelo pensamento, outros movimentos. Veremos detalhadamente 

as questões dos deslocamentos dos objetos e do próprio deslocamento do sujeito, neste 

nível representacional, no subcapítulo 2.3 de nosso trabalho. 

A representação implica a função simbólica e a criança torna-se capaz de 

representar um significado, como um objeto ou um acontecimento, por meio de um 

significante único e diferenciado, tornando-se capaz de evocar os significados graças 

aos significantes. 

Enquanto a inteligência sensório-motora é obrigada a seguir os 

acontecimentos, sem poder ultrapassá-los ou evocá-los, neste nível de maior 

complexidade, a inteligência, graças à função simbólica, é capaz de abranger, num todo, 

elementos isolados, podendo também evocar o passado, representar o presente e 

antecipar ações futuras. 

Se o campo da inteligência sensório-motora aplica-se somente a ações 

concretas, agora, o da inteligência representativa amplia-se, liberta-se da realidade 

concreta, torna possível a manipulação simbólica de algo que não está visível. Piaget 

(1975b) dá vários exemplos reais de como isto acontece. 

Aproximadamente entre os 2 aos 6 anos, a criança é capaz de produzir 

imagens mentais, de usar palavras para referir-se a objetivos e situações, de agrupar 

objetos de forma rudimentar. Nesta fase, as crianças não raciocinam como o adulto, pois 

ainda não têm uma definição fixa das coisas. Segundo Piaget (1975b, p. 283): 

 

[...] o conceito supõe uma definição fixa, a qual corresponde, ela própria, a 
uma convenção estável que atribui sua significação ao signo verbal: não se 
modifica todos os dias o sentido das palavras porque as classes ou as relações 
designadas por elas comportam uma definição conceptual imobilizada 
definitivamente pelo grupo social. 

 

Assim observa-se, neste período que, as crianças ainda não têm as regras 



 

 

74 

fixadas por não poderem, ainda, conciliar seus próprios interesses e os do grupo, deste 

modo, por exemplo, a linguagem, por não ser socializada ainda, é somente comunicativa 

e egocêntrica. Comunicativa por ser usada com a intenção de transmitir algo a alguém 

ou de procurar informações; e egocêntrica, por que parece que a criança fala pelo prazer 

de falar, numa espécie de monólogo, às vezes coletivo, sem intenção de se comunicar 

com os outros. 

Os juízos de valor são feitos à base das primeiras impressões, calcados em 

instituições e dicotomias, como certo ou errado, melhor ou pior. Neste período, essa 

atividade simbólica da criança é chamada por Piaget (1975b, p. 283) de “pré-

conceitual”, significando estar num período intermediário entre o símbolo imaginado e 

o conceito propriamente dito. Embora já haja uma modificação dos esquemas para uma 

nova estrutura, ao nível de interiorização da ação, os aspectos perceptivos e subjetivos 

continuam sendo predominantes em relação à concepção do mundo, da causalidade 

física e dos conceitos espaço temporais. 

Nesta fase, não há a noção de conservação física nem reversibilidade nas 

operações, ou seja, a criança começa simplesmente a distinguir o significante do 

significado, isto é, os objetos que apresentam determinadas palavras, e a usar essas 

palavras em lugar do objeto. No entanto, nota-se perfeitamente a generalização de 

significados indevidos, quando observamos os exemplos dados por Piaget, em que o 

mesmo relata uma criança que diz “au, au” para todos os animais ou “titio” para todas 

as pessoas do sexo masculino. Essa irreversibilidade pré-lógica mantém-se até por volta 

dos sete anos, pois, embora a partir dos quatro anos e meio ou cinco anos comece a 

haver uma descentração maior do pensamento e a criança já comece a apresentar certas 

noções de classificação e de seriação dos objetos, essas noções são intuídas, isto é, não 

são realmente compreendidas porque não há uma operação verdadeiramente lógica. 

Então, o indivíduo neste período, ao utilizar seu pensamento não é capaz, 

ainda, de descentração, e, por conseguinte, fixa-se em um ou outro aspecto de uma 

relação. Notamos isso também, em sua verbalização. Piaget (1975b, p. 287) nos aponta 

que: 

 

[...] a própria linguagem da criança desse período permanece precisamente a 
meio-caminho entre a comunicação com outrem e o monólogo egocêntrico: 
as narrativas, descrições, e até as perguntas se dirigem a si mesmo tanto 
quanto a outrem. Por conseguinte, a socialização ainda mais não é do que 
indiferenciação entre o eu e os outros, em vez de troca fundada em 
diferenciação nítida.  
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Por fim, mais ou menos dos 7 aos 12 anos, o sujeito torna-se capaz de 

efetuar operações mentais mais complexas que aquelas que apontamos no pré-conceito. 

Ele executa operações representativas lembrando o todo enquanto divide partes, 

colocando idéias em sequência, iniciando a construção de operações reversíveis, 

podendo ‘conservar’, isto é, considerar, ao mesmo tempo, tanto o todo como vários 

reagrupamentos de suas partes. 

Com esta possibilidade de reversibilidade, o indivíduo passa a poder 

explorar diferentes caminhos para resolver situações-problema, já que ele pode fazer e 

refazer mentalmente o caminho de ida e volta. Isto se dá somente a partir desse nível de 

desenvolvimento mental, quando: 

 

[...] a assimilação se torna completamente reversível, porque a acomodação 
está inteiramente generalizada, cessando, assim, de traduzir-se em imagens. 
Subsiste, é certo, a imagem, mas a título de puro símbolo do esquema 
operatório, sem mais fazer dele parte integrante; pode-se, portanto, 
intuicionar um sistema de imbricações por meio dos círculos de Euler, ou 
uma série de números por meio de uma figura especial; é livre, contudo, a 
opção entre as representações; mais que tudo, a operação independe de cada 
figura particular do sistema escolhido, porque, essencialmente, já não 
exprime o estado como tal e sim a transformação de um estado em outro. A 
figura já não é, então, mais que a ilustração capaz de acompanhar ou não o 
esquema operatório; este já não é exprimível, de modo adequado, senão por 
meio de sinais coletivos (linguagem ou símbolos matemáticos e logísticos), 
convenientemente definidos (PIAGET, 1975b, p. 311). 

 

Notamos que, neste período, o indivíduo é capaz de classificar, agrupar, 

tornar reversíveis as operações que efetua e pensar sobre um fato a partir de diferentes 

perspectivas. Sua linguagem, por exemplo, perde as características de egocentrismo. O 

sujeito, gradativamente, também começa a discutir a questão das regras dos jogos dentro 

do grupo, tentando segui-las. Inicia-se, também, sua transmissão para o modo adulto de 

pensar, sendo capaz de pensar sobre idéias abstratas. 

Nesta fase, a linguagem dá suporte ao pensamento conceitual, 

principalmente pelo que ela oferece de conceitos abstratos necessários à flexibilidade do 

pensamento, possibilitando formulação de hipóteses e proposições. O indivíduo, neste 

momento, consegue caminhar para rejeitar, criticar, aceitar, refletir sobre valores e 

convenções sociais, culminando com a construção da autonomia. 

Assim, ao tratarmos de esquemas conceituais, ou seja, de uma inteligência 

na qual o conceito verdadeiro está concretizado no sujeito, devemos olhar para trás e 
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observar como este conseguiu atingir esta representação que é própria dos seres 

humanos. 

Notamos no ideário piagetiano que a construção do conhecimento é um 

processo, e não devemos deixar de lado o início desse processo, pois comumente se tem 

o grave defeito de considerar o desenvolvimento inteligente como fruto de um 

conhecimento-estado (PIAGET, 1974, p. 8-16). Esse panorâmico estudo da teoria 

piagetiana, nos mostrou a necessidade e importância de considerar o desenvolvimento 

inteligente humano como resultado de um conhecimento-processo. Logo, concordamos 

com Piaget (1974, p. 12) quando este diz que:  

 

[...] se todo conhecimento é sempre vir a ser e consiste em passar de um 
conhecimento menor para um estado mais completo e mais eficaz, é claro que 
se trata de conhecer esse vir a ser e de analisá-lo da maneira mais exata 
possível. Entretanto esse vir a ser não decorre do acaso, mas constitui um 
desenvolvimento e como não existe, nenhum domínio cognitivo, começo 
absoluto até o desenvolvimento, este mesmo deve ser examinado desde os 
estágios denominados de formação [...] 

 

Deste modo, segundo as idéias de Piaget, podemos encontrar os primórdios 

do pensamento conceitual no período sensório-motor. Conforme verificamos 

inicialmente, os esquemas que vão sendo construídos pela criança são de natureza 

imediata, externa e tateante. Paulatinamente o sujeito vai coordenando os esquemas e 

construindo novos. Contudo, na sexta fase constatamos que acontece algo diferente e 

novo, isto é, o sujeito passa a coordenar os esquemas de uma maneira extremamente 

rápida, pois tais coordenações se dão internamente, mentalmente, as imagens de objetos 

não são tratadas de maneira imediatas, mas mediata. A assimilação nesta fase torna-se 

mediata, ou seja, os esquemas assimilando-se reciprocamente conseguem coordenar-se 

de tal maneira que, uns servem de meios a outros ao assimilar os objetos. O sujeito ao 

atingir a sexta fase do período sensório-motor está, como podemos ver no que 

descrevemos até antão, na ‘primeira’ fase do aprimoramento das coordenações dos 

esquemas internos para se atingir o conceito. 

Devido às coordenações paulatinas dos esquemas sensório-motor e 

conseguindo, posteriormente, uma aceleração dos movimentos e a interiorização das 

ações, sob a forma do que Piaget chama de bosquejos antecipadores, a criança chega na 

sexta fase a esboços representativos, quando há um certo equilíbrio entre assimilação e 
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acomodação. Contudo, tal equilíbrio não é constante, pois na imitação diferida é a 

acomodação que predomina e nos esquemas lúdicos simbólicos é a assimilação. É, 

portanto, neste momento que a aquisição da linguagem se torna possível e a palavra ou 

sinal coletivo permite evocar os esquemas até então simplesmente práticos. 

Discorremos, de maneira bem ampla, o desenvolvimento cognitivo humano 

à luz da epistemologia genética, e observamos que tal evolução se dá por  meio de uma 

construção gradativa de formas de equilíbrio, bem como de uma esquematização 

paulatinamente mais evoluída e de uma abstração cada vez mais móvel. 

Agora, analisaremos no próximo subcapítulo como tal evolução acontece na 

construção do real, particularmente, na elaboração do campo espacial para o sujeito. 

 

 

 

2.2 A construção da noção de espaço no período sensório-
motor 

 
Farias (2006), em sua pesquisa nos descreve que, por gerações, estudiosos 

entendiam o espaço inicial como euclidiano, projetivo e topológico, mas que tais 

posicionamentos modificaram-se no decorrer da história da humanidade, sendo Piaget 

um dos pesquisadores que ajudou, de maneira significativa, na elaboração de uma nova 

ótica no tratamento de como se constitui a gênese do campo espacial no ser humano e 

seu desenvolvimento no decorrer de sua vida, demonstrando que a construção do espaço 

não é inata nem empírica. Ele utilizou de amplas e criteriosas experimentações a fim de 

ajudá-los na elaboração de sua teoria sobre o espaço. 

Ao explicar como o sujeito adquire a noção de espaço, Piaget (2006) nos 

mostra que, ela evolui concomitante com o desenvolvimento da inteligência do ser 

humano. O espaço para ele não nos é dado hereditariamente nem está nos objetos, mas é 

construído. Tal espaço apresenta-se, inicialmente, como perceptivo, e diretamente 

ligado à atividade sensório-motora do indivíduo, até chegar, posteriormente, a um 

espaço mais elaborado que se constitui de relações topológicas, projetivas e euclidianas 

em um nível de complexidade não atingido nesse período de desenvolvimento, um nível 

que só é possível com o auxílio da representação. Assim, conforme Piaget (1993, p. 20) 

“[...] a percepção do espaço comporta uma construção progressiva e não é dada 

inteiramente desde os inícios da evolução mental”. 
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É prudente lembrar que, quando o ser humano elabora paulatinamente seu 

campo espacial, o faz paralelamente com a constituição da noção de objeto, pois ele 

constrói a noção de espaço em relação a algo que vê, toca, cheira, ouve e sente o gosto, 

ou seja, de objetos que se deslocam. Concomitante, com a elaboração dessas duas 

noções acontece, também, a construção pelo sujeito das relações no campo temporal e 

causal, à quais, particularmente, não nos ateremos. 

Piaget (2006), ao nos mostrar a interdependência existente entre a 

constituição do objeto e do espaço, aponta que o objeto, no início, é, para o sujeito, nada 

mais que um quadro sensorial à disposição de sua ação, sem, contudo, ser imaginado 

por este sujeito, mas criado pela sua própria ação sensório-motora, pois nesta etapa ele 

só percebe aquilo que é imediato e, que está estritamente ligado a sua ação direta. Nos 

primeiros meses, se o objeto estiver fora do campo de ação do sujeito o mesmo não 

existe para este, pois é esta ação imediata sobre o objeto que dá suas qualidades ao 

sujeito, que está construindo, neste momento de sua vida, sua inteligência num plano 

somente sensório-motor, pautada em uma percepção subjetiva e egocêntrica. 

Somente no final do segundo ano de sua existência que o sujeito consegue 

sair do imediatismo da percepção das coisas e do subjetivismo de sua ação. O objeto, 

para o sujeito, passa a ter permanência, independente de sua ação. Assim, ele começa a 

descobrir e entender que “[...] a ação se une com a condição de submeter-se a certas leis 

exteriores [a ele] [...], situa a si mesmo como um objeto entre os outros objetos, 

tornando-se, assim, parte integrante do universo, que constituiu ao sair da perspectiva 

própria” (PIAGET, 2006, p. 111). 

A noção de grupo é o ponto inicial da reflexão de Piaget (2006), sobre como 

o ser humano elabora, paulatinamente, o espaço para si. Essa noção importante ele o 

empresta do matemático, físico e filósofo da ciência Henri Poincaré, que diz segundo 

Piaget (2006, p. 114), que esta noção de grupo é geometricamente “[...] como um a 

priori necessário à interpretação dos deslocamentos [dos objetos]” e assim Piaget 

descreve que, “[...] psicologicamente, o “grupo” é a expressão dos processos de 

identificação e de reversibilidade próprios dos fenômenos fundamentais da assimilação 

intelectual, em particular da assimilação reprodutora, ou “reação circular”[...]”. 

O entendimento da noção de espaço demanda, então, o entendimento da 

noção de grupos, pois quando as reações circulares (primária, secundária e terciária) se 

aplicam aos elementos sensoriais e cinéticos que compõem a matéria do espaço, esse 

funcionamento toma a forma de grupos. Assim, conforme Piaget (2006, p. 126), em 
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todo tipo de espaço há a existência de grupos de deslocamentos. Por conseguinte, nos 

deteremos nos pormenores e detalhes disto posteriormente em nosso trabalho. 

A constituição do espaço no seu início se vincula a um espaço sensório-

motor preso à percepção e à motricidade. Tal espaço sensório-motor surge dos vários 

espaços relativos aos órgãos sensoriais (bucal, visual, auditivo, tátil, postural e 

cinestésico) e não é composto somente de simples reflexos, mas, por uma interação 

entre o organismo e o meio ambiente em que o sujeito vai se estruturando a fim de se 

organizar e se adaptar continuadamente em relação ao objeto. 

É interessante lembrar que Piaget mostrou, com sua teoria, que a 

inteligência elaborada e acabada do ser humano adulto, tem sua gênese em uma 

inteligência essencialmente prática, uma inteligência sensório-motora, que inicia com o 

nascimento do sujeito, possuindo desde seu princípio um funcionamento contínuo e 

invariante (assimilação, acomodação, organização, adaptação e equilibração) e, uma 

descontinuidade estrutural que perpassa por toda sua vida.  

Com isso, diríamos que o sujeito adulto dá conta de resolver problemas de 

grande complexidade, por possuir uma estrutura cognitiva mais elaborada, se 

compararmos com a de uma criança, no entanto, tal poder estrutural é fruto de uma 

paulatina complexificação, principiando por uma estrutura cognitiva pautada em ações 

imediatas sobre o objeto, até atingir ações mediatas representacionais sobre objetos. 

Como vimos os sujeitos que estão na fase sensório-motora não possuem 

uma estrutura cognitiva como a de um adulto (por exemplo: não tem uma linguagem 

elaborada e nem função simbólica), mas, mesmo assim, não deixam de resolver 

problemas. Tais problemas estão no âmbito da ação como: alcançar objetos afastados, 

escondidos, etc. constituindo um sistema complexo de esquemas de assimilação e de 

organização do real, por meio de um conjunto de estruturas espaços-temporais e de 

causalidade. Tais construções se realizam ao se sustentar nas percepções e movimentos, 

ou seja, por meio de uma coordenação sensório-motora das ações sem intervenção de 

uma possível representação. 

Mostraremos a seguir como é que o sujeito, segundo o ideário piagetiano, 

constitui, paulatinamente, o campo espacial, que é um elemento indispensável para o 

desenvolvimento de sua inteligência, sendo, pois, necessário para um entendimento 

adequado para o sujeito executar, como é de interesse em nossa pesquisa, uma atividade 

física desportiva, em escolas de ensino fundamental. 
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Em um dos livros base de sua teoria11, Piaget (1975a), como já vimos, 

mostrou seis importantes estágios da construção cognitiva dos seres humanos. A 

evolução se dá na seguinte ordem: 

- em primeiro, os sujeitos fazem uso dos exercícios dos reflexos; 

- em segundo, ocorre às primeiras adaptações adquiridas e a reação circular 

primária; 

- em terceiro, sucede-se as reações circulares secundárias e os processos 

destinados a fazer durar os espetáculos interessantes; 

- em quarto, decorre a coordenação dos esquemas secundários e sua 

aplicação às novas situações; 

- em quinto, transcorre a reação circular terciária e a descoberta de novos 

meios por experimentação; e 

- em sexto, por fim, origina-se a invenção de novos meios por combinação 

mental. 

Piaget (2006), em sua explicação sobre como o sujeito, em sua gênese, 

adquire e elabora o campo espacial, mostrou existir uma evolução sequencial análoga à 

do desenvolvimento mental, que acabamos de descrever. Assim, subdividiu tal gênese, 

que se encontra no Período Sensório-Motor, em seis estágios: 
 
1º) e 2 º) Os grupos práticos e heterogêneos; 

3º) A coordenação dos grupos práticos e a constituição dos grupos 

subjetivos; 

4º) A passagem dos grupos subjetivos aos grupos objetivos e a descoberta 

das operações reversíveis; 

5º) Os grupos objetivos; e, 

6º) Os grupos representativos. 

 
Essa subdivisão, usada no estudo do campo espacial, também foi utilizada 

no estudo sobre o desenvolvimento da noção de objeto, da causalidade e do campo 

temporal. 

A partir de agora, tentaremos, de uma maneira sucinta, descrever os seis 

estágios da estruturação cognitiva do sujeito em sua elaboração das relações espaciais e 

dos grupos de deslocamentos. 

                                                 
11 Estamos nos referindo ao livro “O nascimento da inteligência na criança” datado de 1936.  
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1º e 2º Estágios: Os grupos práticos e heterogêneos. 

Nestes dois primeiros estágios, o que se observa e caracteriza o 

comportamento no dia-a-dia da vida de um ser humano são: o exercício e atuação dos 

reflexos (1º Estágio), a reação circular primária e as primeiras adaptações adquiridas (2º 

Estágio).  

Antes de iniciarmos comentários sobre esses dois primeiros estágios quanto 

à construção do campo espacial no sujeito, devemos descrever o que Piaget (2006, p. 

115; 117) define como noção de "grupo", sendo que para ele: 

 

[...] [considera-se] como ‘grupo’ qualquer sistema de operações suscetível de 
possibilitar uma volta ao ponto de partida [...] [e] um grupo é, em realidade, 
um conjunto fechado de operações tais que seu resultado retorna ao ponto de 
partida, por uma operação do próprio conjunto [...]. 

 

Assim, Piaget (2006), denomina que os dois primeiros estágios constituem-

se de grupos de deslocamentos práticos e heterogêneos, pelo fato que, neste momento, 

para o sujeito, a constituição do espaço se dá de maneira que ele é somente e 

exclusivamente criado no momento e no decurso da ação do indivíduo, sendo que, fora 

desta ação, não existe nada para ele. São também heterogêneos porque conglomeram 

diversos espaços como, por exemplo: o bucal, o auditivo, o visual, o corporal, dentre 

outros, que não estão, por enquanto, coordenados entre si. Desse modo, a ação do 

sujeito se dá sempre em blocos dissociados uns dos outros, não constituindo ainda, por 

conseguinte, grupos homogêneos de deslocamentos engendrados numa totalidade 

comum na qual os demais estão incluídos. 

No início do primeiro estágio, o sujeito utiliza-se dos reflexos, sendo o de 

sucção (espaço bucal) o primeiro a ser empregado. Tal reflexo é quase completamente 

vazio, funcionando apenas e repetidamente como uma totalidade, desconhecendo os 

objetos que assimila, ou seja, no exercício dos reflexos há a elaboração de alguns e 

variados espaços desligados entre si, tais como: o deslocamento da boca, o ajustamento 

do polegar e da boca, os ajustamentos dos objetos e da sucção. 

Contudo, já no primeiro mês, segundo a epistemologia genética, já há, no 

indivíduo, as origens vagas das invariantes funcionais, que dissemos anteriormente (a 

assimilação, a acomodação, a organização, a adaptação e a equilibração), que estarão 

presente e perpassarão por todo processo de desenvolvimento cognitivo da vida desse 
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indivíduo. É no exercício e na repetição que o sujeito, ao utilizar a invariante funcional 

como a assimilação (a propensão do reflexo em incorporar nele todo e qualquer objeto 

que lhe seja um excitante externo), incorpora os objetos por consequência do seu 

funcionamento. O sugar o seio da mãe requer a repetição incessante do sugar, e isto o 

levará a se consolidar e se reforçar em sua ação sensório-motora, o que o possibilitará 

atingir um processo de adaptação, que consiste em outra invariante funcional.  

Esse sujeito vai reconhecendo certos grupos estáveis de quadros, em que os 

esquemas de assimilação reprodutora prolongar-se-ão em assimilação generalizadora e, 

posteriormente, em assimilação recognitiva. Podemos exemplificar dizendo que a 

criança consegue encontrar o bico do seio de sua mãe e diferenciá-lo de outros 

tegumentos que estão próximos, realizando uma recognição em atos. 

Entretanto, isso não nos autoriza a inferir que, seres humanos, que estejam 

nas primeiras semanas de sua vida, consigam ter a capacidade de conceber objetos como 

permanentes, substanciais, exteriores a ele e que continuem a existir quando, tais 

objetos, não afetam de maneira direta e imediata a percepção do sujeito. Pois, segundo 

Piaget (2006, p. 25; 24), tais capacidades 

 

[...] são produto de uma elaboração intelectual extremamente complexa, e 
não é um ato elementar de uma simples assimilação sensório-motora [...] o 
universo infantil [deste estágio] é formado por quadros suscetíveis de 
recognição, mas sem permanência substancial [do objeto] ou organização 
espacial. 

 

Piaget (2006), nos mostra que os grupos, nestes dois primeiros estágios, são 

heterogêneos e puramente práticos, tanto para a aquisição da noção de objeto 

permanente, quanto para a constituição das noções de campo espacial, as temporais e as 

de causalidades. 

Ao emprestar a idéia de Poincaré, como sendo essencial a noção de grupos 

para o entendimento da noção do campo espacial no ser humano, Piaget (2006), como já 

o descrevemos, concorda com este, mas só neste aspecto, pois quando Poincaré 

considera como sendo um caráter primitivo a noção de grupo, Piaget discorda 

veementemente, dizendo que a noção de grupo de deslocamento, que se constitui em um 

sujeito, não é a priori e nem inata, ou seja, não é primitiva, como diz o francês, mas se 

constrói paulatinamente e, que seu caráter refinado e bem elaborado é tardio. 
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Para se ter a noção de grupos de deslocamentos, Piaget (2006, p. 117) nos 

diz que o sujeito deve ter a capacidade de diferenciar uma mudança de posição de uma 

mudança de estado, sendo necessário conceber um universo exterior, consistente e com 

objetos permanentes. Se isso não acontece, ou seja, o sujeito não consegue enxergar o 

meio que o cerca, o universo, porque não possui essa capacidade cognitiva, então algo 

como 

 

[...] o ato de encontrar um quadro deslocado se confundirá, na consciência do 
indivíduo, com o ato de recriá-lo. Se não há, em realidade, “objetos” que se 
deslocam e se os quadros sensoriais são concebidos como estáveis só porque 
se mantêm à disposição de uma ação que se repete ou que continua, então o 
universo será necessariamente percebido como desfazendo e se 
reconstituindo sem cessar, e o ato de acompanhar um quadro móvel se 
confundirá com o de engendrá-lo ou de fazê-lo durar (PIAGET, 2006, p. 
117). 

 

Deste modo, podemos dizer que, para que o sujeito se conscientize dos 

grupos de deslocamentos e, assim, compreender as duas mudanças, a de posição e a de 

estado, é necessário, também, que o universo exterior se distinga da própria atividade do 

sujeito. Pois, se isso não acontecer, o sujeito não conseguirá atribuir leis objetivas de 

deslocamento aos movimentos de seu próprio corpo e aos dos objetos. 

Para Piaget (2006, p. 118), compreender uma mudança de posição significa 

"[...] situar a si mesmo em um campo espacial concebido como exterior ao próprio 

corpo e independente da ação [...]". 

Por este motivo, Piaget (2006) nos mostra que os sujeitos deste estágio não 

possuem tal capacidade mental, pois estão presos: 

a) a um caráter puramente prático dos grupos de deslocamento, que têm que 

estar sempre no seu campo imediato de percepção e, 

b) a heterogeneidade relativa dos diferentes espaços não constitui, ainda, um 

espaço único. 

Mesmo que na ocorrência de ações do indivíduo destes dois primeiros 

estágios constituírem grupos, ele próprio não tem capacidade de concebê-los ou 

representá-los como tais. Para que este sujeito represente os deslocamentos percebidos, 

por ele e para si mesmo e os compreenda na forma de grupos, além de considerar a 

permanência dos objetos, que podem não estar no seu campo imediato de ação, como já 

o descrevemos anteriormente; é preciso, necessário e indispensável, que o sujeito 
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possua mais duas capacidades cognitivas essenciais, que de acordo com Piaget (2006, p. 

119) são: 
 

1º) que os objetos que foram sujeitados a deslocamentos, sejam 

considerados como coisas que se movem em relação recíproca ou em relação a certos 

pontos de referência, sendo indispensável que uma gama de relações espaciais aconteça 

entre eles, e; 
 
2º) que ele mesmo, o sujeito, se compreenda como um objeto entre os 

demais elementos no universo e represente os seus próprios deslocamentos como 

concernentes aos dos outros objetos do meio. 
 
Também, no que concerne a constituição da noção do campo espacial, o 

sujeito, nestes dois primeiros estágios, ao não entender as coisas como objetos 

permanentes, do mesmo modo, não concebe as relações espaciais como independentes 

dos atos. Podemos ver tal pensamento, quando Piaget (2006, p. 122) nos diz que: “[...] 

não há relações espaciais permanentes entre as coisas, tanto quanto não há coisas 

permanentes no espaço: a ausência de grupo objetivo caminha junto com a ausência de 

objetos”.  

Assim sendo, este sujeito, nesta etapa de sua vida, se dedica a analisar o teor 

dos quadros sensoriais: análise das formas de conjunto ou figuras, das posições e 

deslocamentos, sem ter uma permanência e busca dos objetos deslocados, pois, para ele, 

o quadro desaparecido, só é recuperado, somente se situar-se na extensão do movimento 

de acomodação prontamente anterior ao que ele estava fazendo, sendo que, se ele se 

afastar um pouquinho que seja de seu percurso inicial, o quadro não será, por este 

sujeito, recuperado e nem tão pouco procurado. Podemos ver tal fato nas seguintes 

observações:  

 

No domínio da visão, com 0;2(27) Jacqueline já acompanhava com os olhos 
sua mãe e, no momento em que esta sai do campo visual, continua a olhar na 
mesma direção até que o quadro reapareça (PIAGET, 2006, p. 29).  
 
Ao 0;1(6), Laurent interrompe o choro quando coloco o meu lenço a 10 cm 
de seus olhos. Observa-o com atenção, depois segue-o com os olhos; mas 
quando o perde de vista não consegue realcançá-lo com o olhar (PIAGET, 
1975a, p. 72). 

 

Segundo Piaget (2006, p. 126), o ser humano nestes dois primeiros estágios 
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ainda não tem a capacidade de perceber as coisas no espaço em conformidade com uma 

estrutura de grupo objetivo e, muito menos, de representar para ele mesmo os grupos 

deste modo constituídos, coloca em prática o grupo sem ter conhecimento e consciência 

dele, diretamente ou indiretamente. A localização dos objetos que se deslocaram e 

desapareceram, é feito pelo sujeito, neste momento, por ações práticas sem 

representação mental. 

Além desta característica própria nestes dois primeiros estágios, que é 

constituírem-se de grupos práticos de deslocamentos, todo comportamento do sujeito, 

neste período, resulta no estabelecimento de um espaço próprio, ou melhor, constitui 

espaços heterogêneos particulares como o gustativo ou bucal, o visual, o tátil, o 

auditivo, o postural, etc., sendo que, o primeiro grupo prático que se pode observar no 

ser humano, é o espaço bucal, que consiste de um espaço prático que permite à criança 

reencontrar posições, executar movimentos, adaptar-se a formas e dimensões, mas que, 

de maneira nenhuma lhe dá condições de aplicar tais esquemas, que não seja no âmbito 

da ação imediata. Portanto, ao não conceber as coisas como objetos permanentes, do 

mesmo modo, não concebe as relações como independentes dos atos. 

Da mesma maneira, que se elaboram os grupos práticos gustativos ou 

bucais, se constitui, também, os grupos práticos, de modo heterogêneo, no campo do 

espaço visual (que consiste em acompanhar os movimentos de translação, reencontrar a 

posição dos objetos e avaliar distâncias em profundidade); do espaço auditivo (que 

consiste em determinar de onde vêm os sons); do espaço tátil (que consiste em 

reencontrar com a mão o objeto que soltou); e, do espaço cinestésico ou postural (que 

consiste no equilíbrio do corpo). Tais tipos de espaço, ainda não se integram 

efetivamente num espaço único e homogêneo, cada um deles propicia uma ordenação 

sui generis do real no espaço. As possíveis combinações entre eles resultam do grau de 

coordenação dos esquemas sensório-motores que os engendram. Por conseguinte, os 

grupos são práticos, condicionados à ação do sujeito, e são aparentemente 

contraditórios, pois, “[...] a ação cria o espaço, mas ainda não se situa nele [...]" 

(PIAGET, 2006, p. 116). 

Destarte, podemos finalizar esses dois primeiros estágios dizendo que, a 

constituição do espaço, nesta fase cognitiva do ser humano, é o desenvolvimento dos 

esquemas sensório-motores, considerado pelo âmbito da acomodação. O sujeito cria o 

espaço em função das ações que realiza, quando, por exemplo, desloca a boca para 

ajustar-se ao mamilo da mãe ou quando o perde e encontra uma imagem visual e etc. 
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Tal desenvolvimento é constituído pela modificação dos esquemas como resultado de 

novas experiências, preponderando aqui às reações circulares primárias, que utilizam o 

real em função das atividades do próprio corpo. Nota-se que a percepção do espaço não 

transpõe a percepção simples dos quadros sensoriais pelos quais o sujeito se acomoda 

de maneira prática.  

Essas adaptações, reações circulares primárias, serão a base e preparo para 

os eventos que caracterizarão o próximo estágio, em que há coordenação progressiva 

entre os esquemas e, por conseguinte, dos diferentes grupos práticos de deslocamento, 

decorrerão, especialmente, da coordenação da visão com a preensão, modificando, 

assim, os atuais grupos de deslocamento, entendidos para o sujeito destas fases iniciais 

como heterogêneos, para grupos de deslocamentos no qual o sujeito começará a ter o 

início de entendimento do papel que suas próprias ações desempenham nos resultados 

obtidos por ele, atingindo o patamar de grupos de deslocamentos subjetivos. 

 

3º Estágio: A coordenação dos grupos práticos e a constituição dos grupos 

subjetivos. 

Pudemos observar que, nos dois estágios anteriores, o sujeito não 

compreende as relações das coisas entre si, nem seus próprios deslocamentos em 

relação às coisas. Somente são compreendidos seus movimentos, por meio de suas 

sensações internas, projetadas nos quadros do mundo exterior, sendo que os 

deslocamentos das coisas surgem para ele como a extensão desse mundo. 

Deste modo, nos dois primeiros períodos, não podemos indagar, sobre a 

possibilidade de o sujeito conseguir pensar em grupos subjetivos, pois estes pressupõem 

a percepção de relações ativas que o indivíduo faz entre as coisas e dele mesmo com 

elas e, muito menos falar de grupos objetivos que pudessem unir entre si, como um 

todo, os deslocamentos dos corpos. 

Neste terceiro estágio, no entanto, o sujeito conquista um ganho importante 

no desenvolvimento de sua inteligência e na possibilidade de constituir mais um passo 

no entendimento real da noção do campo espacial. Isto se deve à progressiva 

coordenação entre visão e preensão que o indivíduo faz entre esses diferentes grupos de 

deslocamentos. Neste momento, ele começa a adquirir um início de permanência dos 

objetos em extensão aos movimentos de acomodação, utilizando-se das reações 

circulares secundárias, constituindo, deste modo, um espaço no qual os grupos, que 
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antes eram heterogêneos, começam a se coordenar entre si, convertendo-se em grupos 

subjetivos. 

A significativa, importante e necessária conquista neste estágio, para o 

sujeito, é a coordenação, que agora consegue fazer, dos diferentes grupos práticos entre 

si, por exemplo: a coordenação do espaço bucal com o espaço visual e a do espaço 

visual com o espaço tátil e cinestésico, etc. A coordenação desses diferentes grupos 

práticos deve-se a influência e progressiva coordenação da visão com a preensão, que 

possibilita ao indivíduo se ver atuando com seu corpo sobre os objetos, compondo-se 

nas reações circulares secundárias, ou seja, antes, nos dois primeiros estágios, o sujeito 

utilizava as reações circulares primárias, que abarca as relações dos objetos e o 

funcionamento do seu organismo, por exemplo: sugar por sugar, segurar por segurar, 

olhar por olhar etc., mas agora o indivíduo consegue constituir um início de relação 

entre os objetos que caracteriza as reações circulares secundárias, que tem seu 

primórdio quando o sujeito percebe que um efeito causal é decorrente de uma tal ação 

feita por ele. Assim, ao perceber a relação entre as coisas repete a ação. Podemos 

verificar tal evolução na seguinte passagem de Piaget (1975a, p. 174): 

 

Quanto aos “processos para fazer durar os espetáculos interessantes” [...] A 
única diferença ente as reações circulares secundárias e as reações primárias 
é, por conseguinte, que o interesse está centrado, doravante, no resultado 
exterior e já não na atividade como tal, pura e simplesmente. [...] A atenção, 
portanto, é forçosamente centrada no exterior e não apenas como antes, no 
funcionamento. Em resumo, as reações circulares secundárias são, 
essencialmente, conservadoras e assimiladoras, visto que prolongam, sem 
mais, as reações primárias e, se o interesse da criança se desloca e se 
exterioriza em função do resultado material dos atos, isso acontece, 
simplesmente, porque esse resultado é igualmente função de uma atividade 
assimiladora cada vez mais rica. 

 

Então, é importante salientar que neste estágio, os objetos ainda estão 

atrelados sistematicamente às ações do sujeito e que, somente agora e não era possível 

nos estágios anteriores, há o início de certa permanência dos objetos ao prolongar os 

movimentos de acomodação e por causa da própria ação do indivíduo. Deste modo, a 

passagem de grupos práticos para grupos subjetivos, tendo como responsável a 

coordenação da visão com a preensão, que se utiliza das reações circulares secundárias, 

que leva o sujeito a relacionar as coisas entre si, não consegue ultrapassar, neste 

momento, esta subjetividade na organização e entendimento do campo espacial, pois, 
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tais relações não são ainda objetivas.  

Ao se constatar a coordenação dos diferentes espaços, observamos que há o 

início da possibilidade de se formar um todo. Onde antes eram espaços heterogêneos 

incapazes de se unirem e se coordenarem, agora vão progressivamente integrar-se às 

demais formas de acomodação espacial.  

Segundo Piaget (2006, p. 127), do progresso da coordenação da preensão 

com a visão e paulatinamente com os outros espaços práticos, duas aquisições essen-

ciais decorrem: 
 
1º) o indivíduo aprende a agir com as mãos sobre as coisas, começando a 

utilizar as relações entre elas, levando o sujeito a interessar-se pelas ligações espaciais 

entre os objetos percebidos (reação circular secundária); 
 
2º) o indivíduo começa a perceber-se quando age sobre os objetos 

imprimindo-lhes movimentos sistemáticos, ou seja, percebe suas próprias mãos, seus 

braços, o contato das mãos com os objetos agarrados e, assim, por causa da preensão na 

interação do sujeito nos deslocamentos dos objetos e nas conexões espaciais, ele 

também percebe os “grupos” no próprio universo (grupos subjetivos). 
 

No entanto, devemos lembrar que o sujeito, ao conseguir, cognitivamente, 

enxergar o início de permanência dos objetos, discerne somente o prelúdio de tal 

permanência. O espaço é ainda, para o indivíduo deste estágio, uma reunião de relações 

centrada nele, não sendo, por enquanto, um sistema de relações entre os vários objetos, 

por isso Piaget denominou esse estágio de grupos de deslocamentos subjetivos. 

Deste modo, os diferentes grupos de deslocamentos ainda são entendidos 

como grupos subjetivos, que constitui um grande avanço em relação aos grupos dos 

estágios anteriores, mas que é o que o limita em relação aos grupos dos estágios 

posteriores. De acordo com Piaget (2006, p. 128; 162; 193), o grupo subjetivo é,  

 

[...] uma simples transição entre grupos práticos e o grupo objetivo: implica 
um início de objetivação, mas nos limites da atividade momentânea [do 
sujeito, sendo que é,] [...] a percepção de um conjunto de movimentos que 
voltam a seu ponto de partida, mas desde que tal grupo permaneça relativo ao 
ponto de vista da ação própria, e não chegue a situar-se em conjuntos mais 
amplos que compreenderiam o próprio indivíduo a título de elemento e 
coordenariam os deslocamentos do ponto de vista dos objetos [...]é , com 
efeito, apenas um grupo de movimentos aparentes, que não dissocia ainda os 
deslocamentos do próprio indivíduo dos movimentos dos objetos. 
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Por conseguinte, neste terceiro estágio, os objetos, para o sujeito, ainda não 

tem uma permanência substancial, parecem ainda não terem forma constante, muito 

menos solidez, sendo concebidos da forma como aparecem à sua percepção imediata. O 

que o sujeito recupera, quando há deslocamento dos objetos, neste estágio, é somente 

sua posição inicial relativa a este objeto, e não a posição dos próprios objetos uns em 

relação aos outros. Podemos ver tal fato nos seguintes exemplos: 

 

Em seguida Lourent perde o objeto à sua esquerda, na altura dos cabelos: ele 
o procura com o olhar e com a mão. Mas, querendo pegá-lo, o empurra 
gradativamente para cima de sua cabeça. Embora fosse a causa desse 
movimento, não teve a idéia de um deslocamento, continuando a olhar para 
onde ele vira o objeto pouco antes. [...] 
 
Duas horas mais tarde, retorno a experiência, sem almofada e na ordem 
inversa. Apareço em C, na extrema esquerda do seu campo visual, depois 
passo para B, para A, e acabo por desaparecer na extrema direita, em A: 
Laurent me procura imediatamente em C!  
 
Jacqueline, com 0;9(9), está sentada em minhas pernas, mas de costa para 
mim. Digo “uh, uh!” em seu ouvido esquerdo e ela vira a cabeça, rindo, até 
que percebe meu rosto. Depois disso, repito “uh, uh!” no ouvido direito: ela ri 
de novo, mas me procura à esquerda, embora em geral localize os sons com 
muita correção. (PIAGET, 2006, p. 129; p. 132; 135). 

 

Deste modo, considerando a não permanência substancial dos objetos para o 

sujeito, como sendo própria deste estágio, ele tão pouco consegue, também, perceber 

seus próprios deslocamentos, pois, ainda não consegue se conceber como um objeto 

entre os outros e em relação a eles, a não ser algo particular que são suas mãos que 

seguram os objetos. Os grupos, ainda que percebidos no universo, permanecem 

inconscientemente presos à aparência sensorial e relativos à própria perspectiva do 

indivíduo. 

Assim, segundo Piaget (2006, p. 135), neste terceiro estágio, os grupos para 

o sujeito, somente são concebidos nos próprios movimentos executados por ele e que 

não são entendidos, por este indivíduo, como uma coisa que caracteriza as relações das 

coisas entre si. Por este fato, diríamos então que é a ação do indivíduo que ainda 

constitui a real ligação entre os diferentes objetos que intervém no decurso de suas 

condutas. O objeto, neste estágio, não parece ser um objeto real, mas puramente um 

quadro sensorial que está à disposição das ações, que somente estende a atividade 

própria do sujeito, que não reconhece suas ações para além do imediato, independente 
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do objeto. 

Conclui-se, então, neste estágio, que o sujeito evolui de um primitivo 

entendimento de grupos práticos de deslocamento, que se utilizavam do mundo real em 

função das atividades do próprio corpo, para grupos subjetivos, que pressupõe um início 

de relacionamento entre as próprias coisas, conduzindo o indivíduo a compreender 

certos elementos essenciais da realidade exterior. Mas, as relações que esse novo 

comportamento cria continuam, 

 

[...] elas próprias, globais e, antes de tudo, ativas, embora os grupos 
percebidos pela criança se ordenem do ponto de vista do indivíduo e não 
ainda do ponto de vista dos objetos (PIAGET, 2006, p. 164). 

 

É, pois, graças às coordenações entre os grupos práticos, consequência das 

reações circulares secundárias, que este sujeito deu mais um passo, para entender, 

posteriormente, de maneira precisa, seu campo espacial. O sujeito deste estágio que 

elabora relações com deslocamento de grupos subjetivos, porque corresponde com a 

continuidade ainda de sujeição da sua própria ação, que é característica da constituição 

que este sujeito possui da noção de objeto desse estágio.  

No entanto, os grupos, deste terceiro estágio, relacionam um sujeito 

desconhecedor de si mesmo com um objeto semi-permanente, não sendo, ainda, grupos 

que vinculam uns aos outros os objetos enquanto tais. Então, há a necessidade de se 

atingir o próximo passo, que consiste em compreender o deslocamento dos objetos de 

um ponto de vista objetivo, ou seja, constituir os grupos objetivos. Os grupos, que 

constituem esse estágio, não nos falam das relações dos objetos entre si, que é uma 

condição para se atingir o entendimentos dos deslocamentos dos objetos do ponto de 

vista de grupos objetivos. 

 

4º Estágio: A passagem dos grupos subjetivos aos grupos objetivos e a 

descoberta das operações reversíveis. 

Neste quarto estágio de desenvolvimento da noção de espaço, vamos 

constatar o quanto é importante a possibilidade de aquisição de novas descobertas por 

experimentação ativa, que serão feitas pelo sujeito, nesta etapa de sua vida. 

O indivíduo deste estágio, do ponto de vista do objeto, busca claramente o 
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objeto desaparecido, ele adquire a capacidade de realizar operações reversíveis simples, 

como por exemplo, de esconder e de encontrar objetos debaixo de um lençol, de uma 

almofada, ou atrás de uma cortina. Entretanto, isto só acontece se o objeto estiver numa 

disposição privilegiada, ou seja, o sujeito permanece atrelado aos deslocamentos dos 

objetos que ele presencia e que de certa maneira dependam de sua ação, pois, ainda não 

possui aparato cognitivo para entender os deslocamentos sucessivos dos objetos, sendo 

esta a razão das operações reversíveis, neste estágio, serem consideradas simples, 

elementares e não complexas, por não conseguir, mesmo sendo uma grande conquista, 

atingir plenamente o grupo objetivo em toda a sua generalidade. Porém, estas operações 

reversíveis compõem o início do grupo objetivo, sendo um ganho considerável se 

compararmos ao estágio anterior, em que não havia operações reversíveis desta 

natureza, pois é interessante lembrar que, quando falamos, nos estágios anteriores, do 

sujeito voltar ao ponto inicial, que constitui a ideia básica de grupo, estamos 

indiretamente falando de uma reversibilidade. Contudo, aqui é diferente, pois é só neste 

quarto estágio que o indivíduo toma consciência de ações reversíveis que pode fazer. 

Além dessa nova ação, que o sujeito desse estágio é capaz de fazer, há, 

também, outro grande progresso a ser apontado neste estágio. Os comportamentos que o 

indivíduo manifesta no quarto estágio se pautam na aplicação dos meios conhecidos a 

novas situações12, que nada mais é do que empregar e combinar reciprocamente de 

maneira nova os esquemas já existentes, ou seja, o individuo ao se deparar em seu dia-a-

dia com uma nova situação problema, faz uso de esquemas que ele já possuía, 

ajustando-os de maneira isolada às circunstâncias dadas ou subordinando-os uns aos 

outros em condutas complexas. 

Deste modo, o indivíduo ao conseguir aplicar e combinar novas maneiras 

aos esquemas anteriormente adquiridos nas reações circulares primárias e secundárias, 

passará então, a acomodar alguns desses mesmos esquemas a situações diferentes 

daquelas onde se originaram, decorrendo, assim, duas consequências indispensáveis: 

1º) a acomodação (qualquer modificação de um esquema ou estrutura de 

assimilação pelos elementos assimilados) às coisas, se define com maior rigor; e, deste 

modo, as condições objetivas do real começam a  superar as condições  puramente  

ativas; e, 
 

                                                 
12 Analogicamente no livro “O nascimento da inteligência na criança” Piaget trata, nesta mesma faixa 

etária, sobre como o sujeito, cognitivamente, coordena esquemas secundários e a aplicação destas às 
novas situações que aparecem no universo desse indivíduo. 
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2º) os  esquemas  começam  a adaptar-se uns aos outros e param de 

funcionar isoladamente como unidades globais. 
 

De acordo com Piaget (2006, p. 165-190), as principais características das 

relações espaciais deste estágio são as descobertas: 

- das operações reversíveis; 

- do tamanho constante dos sólidos; 

- da perspectiva de relações de profundidade; e, sobretudo, 

- da permanência do objeto escondido. 

Apesar do sujeito, neste estágio, ter descoberto as operações reversíveis, 

elaborando, deste modo, grupo objetivo, ainda permanece limitado às relações 

elementares entre o sujeito e o objeto. Ele ainda não concebe as posições de 

deslocamentos em suas interrelações, mas somente aquelas relativas a ele próprio, ou 

seja, o indivíduo não tem a capacidade de intuir seus deslocamentos que não estejam no 

âmbito dos simples grupos de operações reversíveis. 

Por conseguinte, Piaget (2006, p. 185-186) descreve que o sujeito, no quarto 

estágio, por exemplo, 

 

[...] sabe mexe suas mãos ou sua cabeça, virar-se para acompanhar um 
elemento móvel às suas costas, avançar seu tronco inteiro para aproximar-se 
dos objetos que quer pegar, mas não se concebe ainda como suscetível de 
executar movimentos de conjunto. Além disso, mesmo nas situações em que 
bastariam as operações reversíveis, ele não consegue compreender a 
relatividade entre seus próprios movimentos e os do objeto. 

 

Observamos que o sujeito não concebe ainda todo o seu corpo em um 

campo móvel que compreende tanto os outros corpos como o seu, ou seja, estabelece 

corretamente tudo em relação ao seu eu, mas ainda não o coloca em um espaço comum.  

Pelo fato do grupo, neste momento, não transpor a condição das simples 

operações reversíveis, o sujeito ainda não estabelece relações complexas entre os 

próprios objetos.  Exemplificando, Piaget (2006, p. 187) nos diz que, o sujeito que “[...] 

alcançar um objeto debaixo de uma barreira compreende que a barreira está situada 

‘sobre’ o objeto, mas somente na medida em que essa relação seja, por assim dizer, 

relativa a ela ou à sua ação, e não dada por si mesma entre dois objetos independentes”. 

Neste atual estágio, os grupos que procedem com tais comportamentos 
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permanecem a meio caminho entre os grupos subjetivos e os grupos objetivos, o sujeito 

neste estágio procura nitidamente o objeto escondido embaixo de uma almofada, por 

exemplo, havendo, então, uma permanência substancial deste para ele, mas basta que tal 

objeto seja deslocado para outro lugar, para que o indivíduo não encontre mais o objeto, 

pois procura-o sempre no local onde se encontrava inicialmente, ignorando os 

deslocamento posteriores, demonstrando que os deslocamentos para ele ainda estão 

necessariamente ligados a sua ação. Por isso possui resquícios de grupo subjetivo, mas 

já tem também elementos de grupos objetivos, que vem a ser as ações reversíveis, como 

já descrevemos, mas operações de reversibilidade ainda simples, por conseguinte, é um 

estágio transitório entre os grupos subjetivos (3º estágio) os grupos objetivos (5º 

estágio) de deslocamentos, sendo necessário esses últimos, que são grupos de 

deslocamentos mais complexos, que caracterizam o espaço objetivo precisam, não 

obstante, serem construídos. 

O sujeito começa a conceber o espaço, segundo Piaget (2006, p. 193), pelo 

fato de, inicialmente, o enriquecê-lo munindo-o de permanência substancial quanto aos 

quadros percebidos, elaborando a noção de objetos com forma e dimensões permanentes 

e, por conseguinte, conseguindo diferenciar as mudanças de posição das de estado. 

Pela descoberta das relações reversíveis, que acontece neste estágio, o 

sujeito consegue elaborar um primeiro tipo de grupos objetivos, conseguindo transpor o 

plano dos grupos subjetivos característico do estágio anterior. 

 

5º Estágio: Os grupos objetivos. 

Diferente do estágio anterior, em que o sujeito buscava achar o objeto 

escondido no primeiro lugar onde tinha tido sucesso, ainda que visse o objeto sendo 

deslocado para outro lugar, mostrando que a ordem de sucessão era ignorada e, em sua 

ação, por exemplo, utilizava seus membros superiores (braços e mãos) para descobrir, 

entender e conhecer as relações entre ele e os objetos, a partir deste atual estágio, o 

indivíduo passa a ter a noção de deslocamento dos objetos em suas relações recíprocas e 

começa a levar em conta a ordem de deslocamentos sucessivos que ele vê e as relações 

entre ele e os objetos serão feitas com todo seu corpo, pois seu corpo será inserido no 

espaço, que está sendo construído pelo sujeito, participando integralmente das suas 

descobertas sobre a interrelação sujeito/objeto no intuito de construir seu campo 

espacial. 

Este quinto estágio é assinalado pela pesquisa e experimentação que o 
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sujeito faz. A partir deste momento ele transpõe o nível das simples operações 

reversíveis. Pela primeira vez o indivíduo concebe o espaço como campo homogêneo, 

constituindo-o agora como substância individual permanente, onde se deslocam os 

objetos uns em relação aos outros, considerando, como já apontamos, os deslocamentos 

sucessivos. 

Como diz Piaget (2006, p. 194), no quinto estágio o sujeito consegue saber 

que, 

 

[...] quando objetos passaram da posição A para a posição B ou para a 
posição C, de nada adianta procurá-los em A: não fica mais, portanto, preso à 
lembrança de uma posição privilegiada, porém fixa e reúne em um ‘grupo 
objetivo’ o conjunto dos deslocamentos. 

 

Podemos dizer que este atual estágio marca, efetivamente, o aparecimento 

dos grupos objetivos, pois o sujeito constitui, doravante, um conjunto de relações entre 

as coisas como tais, visto que, por exemplo, ao ver um objeto sumir da sua vista, atrás 

de uma pessoa consegue, somente agora, no intuito de recuperá-lo, buscar pelo outro 

lado, ou seja, o lado contrário por onde visualmente o objeto desapareceu. Podemos 

verificar tal fato, no seguinte experimento feito por Piaget (2006, p. 195): 

 

Com 0;11(22), Laurent está atrás do encosto de uma poltrona que me oculta 
quase inteiramente. Desapareço: ele então se inclina à esquerda para me ver, 
ri e, depois, se inclina ele próprio à direita para me reencontrar.  
 
Com 0;11 (26), Laurent joga, às suas costa, uma caixa, virando-se logo em 
seguida para procurá-la. Ele se orienta ora pelo mesmo lado em que a lançou, 
ora o faz ao contrário 

 

Este comportamento indica a descoberta e a utilização de relações 

complexas entre os próprios objetos e não mais, unicamente, de relações entre as coisas 

e o corpo do sujeito, ou de relações que aludem somente os grupos de deslocamentos 

reversíveis simples. Agora o indivíduo concebe relações espaciais dos objetos entre si. 

Deste modo, Piaget (2006), nos mostra que isso é o grande progresso desse estágio. 

O sujeito deste estágio fica analisando e estudando constantemente os 

deslocamentos visíveis dos objetos, utilizando variados comportamentos, dentre eles: 
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deslocar um objeto de um lugar para o outro, colocar um objeto dentro do outro e retirá-

lo, deixar cair o objeto ou jogá-lo e pegá-lo novamente, aproximar e afastar os objetos, 

rolar os objetos no plano e em declive. Tais comportamentos são uma maneira do 

individuo organizar as diferentes experiências realizadas no espaço próximo como no 

espaço distante. 

O que falta ainda ao indivíduo nessa fase é constituir algo imprescindível, 

fato que limita este 5º estágio, para que consiga entender os deslocamentos dos objetos 

e, elaborar de maneira plena sua compreensão do campo espacial no período sensório-

motor, que consiste em construir grupos capazes de darem conta de uma percepção mais 

complexa da realidade denominada, por Piaget (2006), de grupos de deslocamentos 

representativos. 

Isto se deve, porque o sujeito ainda neste estágio, ao descobrir os grupos 

objetivos, limita-se aos deslocamentos apreendidos pela percepção direta que se 

efetuam dentro do seu campo visual, não levando em consideração qualquer 

deslocamento que não esteja neste campo perceptivo. No entanto, o resultado que 

acontece fora dele, ele consegue perceber. A outra limitação decorrente disso, é que o 

indivíduo não consegue situar-se a si próprio em relação aos objetos, apesar dele ter 

consciência de seus deslocamentos.  

Podemos dizer que o sujeito não conglomera, até o presente momento, 

qualquer deslocamento no nível representativo, tanto dos objetos entre si, como do seu 

próprio corpo enquanto um elemento móvel. 

Diríamos que, neste estágio, o espaço experimental encontra-se constituído, 

mas o espaço representacional ainda não. Constatamos isso, na seguinte exemplo dado 

por Piaget (2006, p. 209-210): 

 

Com 1;6(25), ela está em pé ao meu lado. Estendo no chão a corrente de meu 
relógio, colocando minha perna em cima no sentido do comprimento, mas 
ajeitando-me de forma que a corrente não possa sair pelo lado em que entrou. 
Lucienne procura-a em vão e a puxa do outro lado. A partir da segunda 
tentativa, parece ter captado o artifício: assim que escondo a corrente na 
esquerda de minha perna, ela a procura na direita. Entretanto, basta que eu 
repita a experiência com a outra perna para que Lucienne não entenda mais 
nada: ela procura a corrente sistematicamente no lado pelo qual ela entrou, 
não parecendo conceber que tenha podido passar para essa segunda perna. E 
que, com a primeira perna, eu mesmo mostrei à criança como encontrar a 
corrente do outro lado, ao passo que na segunda prova permaneci passivo. 
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Desse modo, observamos que, neste estágio para o sujeito, tudo o que 

decorre da sua percepção direta, ele tem a capacidade de organizar em um espaço 

comum ou em um meio homogêneo os deslocamentos e para ele, os próprios 

deslocamentos se tornam conscientes, podendo ser situados uns em relação aos outros. 

Tal fato lhe dá um poder, se compararmos ao que ele podia fazer no estágio 

anterior, para agir sobre o mundo a sua volta, ao entender de maneira mais clara os 

deslocamentos dos objetos, dentro dos limites da sua compreensão do campo espacial 

construído até o presente momento. 

No entanto, se os objetos não estão presentes dentro do seu campo de 

percepção ele não consegue dar conta dos deslocamentos dos objetos. Portanto, lhe falta 

entender e construir algo mais complexo sobre os deslocamentos destes, para poder agir 

efetivamente sobre eles, construindo a percepção de um campo espacial mais completo 

e elaborado. 

O sujeito neste 5º estágio, apesar de ter consciência dos deslocamentos de 

conjunto do seu corpo, não consegue evocar, por mera representação, seus próprios 

movimentos, ou seja, ele ainda não compreende que ele é um objeto como os outros, 

dos quais os deslocamentos são relativos aos demais. Podemos exemplificar tal fato na 

seguinte passagem: 

 

[...] Com 1;4(20), Jacqueline está brincando de bola comigo. Escondo a bola 
debaixo de uma almofada. Ela se precipita para encontrá-la, tendo olhado 
atentamente o que eu estava fazendo. Mas coloca seu pé direito sobre a 
almofada, tentando, ao mesmo tempo, levantá-la com as duas mãos: quanto 
mais ela puxa o objeto-barreira, mais o empurra com o pé, para permanecer 
em equilíbrio. Acaba desistindo da bola, por não se representar o que é que a 
estava impedindo de retirar a almofada (PIAGET, 2006, p. 211). 

 

Destarte, passaremos a discorrer, sobre o momento em que o sujeito 

completa seu entendimento sobre a compreensão dos deslocamentos dos objetos, 

quando estes não estão em seu campo de percepção, construindo plenamente, no 

período sensório-motor, a noção do campo espacial. Passaremos, então, para o último 

estágio elaborado pela teoria piagetiana. 

6º Estágio: Os grupos representativos. 

Duas grandes evoluções são observadas neste estágio em relação ao estágio 

anterior: 
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a) a representação das relações espaciais entre as coisas; e, 

b) a representação dos deslocamentos do próprio corpo. 

Neste último estágio do período sensório-motor, o objeto já está constituído 

para o sujeito, existindo independente de sua ação direta. Este indivíduo consegue 

representar, somente agora, os deslocamentos não visíveis dos objetos, ou seja, elabora 

os grupos representativos, que são construídos fora do seu campo perceptivo. 

O sujeito, neste estágio, consegue controlar seus próprios movimentos no 

espaço representando-o mentalmente. Tal progresso é de suma importância para o 

indivíduo, pois segundo Piaget (2006, p. 213): 

 

Sem essa capacidade, com efeito, o indivíduo só poderia perceber 
diretamente os movimentos que está executando, porém sem situá-lo, do 
exterior, em um espaço comum aos objetos e a si mesmo − de onde decorre 
um egocentrismo espacial que tende a desaparecer a partir do momento em 
que o indivíduo se situe no espaço enquanto tal, em vez de perceber o espaço 
em função de si. 

 

Assim, notamos que o sujeito ao adquirir a capacidade de representação 

consegue dar coerência e compreensão do universo não só fazendo-o por meio de sua 

percepção direta, mas agora num âmbito muito mais complexo, que consiste em pensar 

mentalmente e coordenar interiormente suas possíveis ações. 

Deste modo, o indivíduo que se torna capaz de utilizar a representação, 

consegue inventar "desvios", isto é, de estabelecer itinerário a ser seguido, considerando 

a presença de obstáculos. Esses desvios atestam a dupla evolução apontada. Tal 

evolução garante a objetividade dos grupos percebidos, e, a possibilidade de ampliar 

esses grupos aos deslocamentos que não entram diretamente no campo da percepção.  

Por causa da representação das relações espaciais entre as coisas e a representação dos 

deslocamentos do próprio corpo, que a elaboração dos grupos passa a ser, não apenas 

objetiva, mas, ao mesmo tempo, representativa. A invenção de novos meios para se 

atingir um fim, utilizando grupos de deslocamentos representativos, ilustraremos com o 

seguinte exemplo: 

 

Com 1;6(28), Lucienne, que não gosta muito de atirar-se sozinha em espaços 
vazios, procura alcançar-me à sua direita, em um canto do cômodo. Mas tem 
medo de percorrer sem ajuda nem que sejam dois metros: inspeciona então o 
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cômodo inteiro e vai para a esquerda a fim de alcançar uma cadeira, de onde 
chega a uma mesa e então atravessa 1,5 m sem apoio para ir até um canapé; 
daí, muda de direção para chegar a meu lado e me encontra depois de ter-se 
apoiado em uma outra cadeira e em minha escrivaninha. A viagem inteira 
foi feita sem olhar-me (PIAGET, 2006, p. 214). 

 

Por conta dessa capacidade de elaborar grupos representativos e da própria 

representação espacial, é que o espaço é constituído pela primeira vez como meio 

imóvel, no qual o próprio sujeito se situa. Assim, esta aquisição garante a objetividade 

dos grupos percebidos e a possibilidade de ampliação desses grupos aos deslocamentos 

que não entram diretamente no campo de percepção. 

O espaço egocêntrico inicial, passa a conter em si, o corpo do sujeito, 

consciente de seus deslocamentos entre vários sólidos permanentes, com movimentos 

independentes dos seus próprios, o que não acontecia nos estágios anteriores. Vimos o 

sujeito ao constituir o espaço representativo perpassando de grupos práticos de 

deslocamentos, que consistia de uma inicial indiferenciação entre seus deslocamentos e 

os do objeto, para grupos subjetivos de deslocamento, que demonstrou uma 

diferenciação parcial dos deslocamentos do indivíduo e os do objeto e chegando, por 

fim, a uma diferenciação da percepção dos seus deslocamentos e os do objeto, 

denominada de grupos de deslocamentos objetivos e representativos. 

Veremos agora, no próximo subcapítulo a construção da representação do 

espaço na criança, em que constataremos a reelaboração de todas as conquista do 

período sensório-motor. 

A explanação do período sensório-motor, sobre a constituição do campo 

espacial e a construção da noção de objeto (o que paralelamente também ocorre com as 

noções temporais e causais), que foi feita no subcapítulo anterior é indispensável, pois 

tais conhecimentos prévios são a fundamentação para o entendimento das análises e 

discussões do período pré-operatório, sendo que, compreender o desenvolvimento das 

noções deste próximo período é plausível, somente, quando nos apropriamos do 

conhecimento das primeiras aquisições rudimentares da constituição do campo espacial 

no sujeito, que também são os alicerces sólidos para a construção paulatina de um 

desenvolvimento cada vez mais complexo, que levará o indivíduo a uma melhor 

compreensão do mundo real. 

Pudemos constatar, neste subcapítulo, que o sujeito principia sua construção 

de campo espacial, num espaço centrado absolutamente na atividade dele próprio, 
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alcançando aos poucos colocar-se em um meio ordenado, em que ele está inserido como 

elemento. 

Segundo Piaget (2006, p. 219), tal elaboração cognitiva é decorrente de dois 

processos intimamente solidários entre si: 

a) a estruturação progressiva do campo espacial e 

b) a dessubjetivação ou consolidação dos seus elementos. 

O processo de construção das relações espaciais, ou estruturação gradual, no 

período sensório-motor elaborada pelo sujeito nos seis estágios desenvolvido por Piaget 

(2006), consistiu, como demonstramos inicialmente em espaços puramente práticos e 

heterogêneos, onde o sujeito desconhecia a si mesmo, sendo o espaço somente uma 

propriedade da ação, culminando, por fim, na compreensão do próprio sujeito no es-

paço, conseguindo relacionar seus próprios deslocamentos com os dos outros e 

compreendendo que o espaço é uma propriedade das coisas, onde no universo estão 

todos os deslocamentos. Por conseguinte, o espaço consiste na própria atividade da 

inteligência do ser humano, pois coordena entre si os quadros exteriores. 

A estruturação do espaço pode ser compreendida exclusivamente pela ótica 

do comportamento do indivíduo, no entanto, a dessubjetivação ou consolidações 

espaciais são fundamentalmente concernentes à tomada de consciência. 

Segundo Piaget (2006, p. 221-222): 

 

[...] não há, originalmente mundo exterior nem mundo interior, mas um 
universo de "apresentações” cujos quadros estão carregados de qualidades 
afetivas, cinestésicas e sensório-motoras, tanto quanto de qualidades físicas. 
Esse universo primitivo constitui, por conseguinte, tanto o eu da criança 
como o objetivo de suas ações. 

 

Neste universo inicial cognitivamente entendido pelo sujeito, não existe o 

objeto para ele, como já vimos, não tendo, por este motivo, sentido algum para o 

indivíduo as mudanças de posições e de estado, pois não podem ser diferenciadas. Para 

o sujeito há somente movimentos, eventos globais, ligados aos movimentos de seu 

próprio corpo. 

Todavia, ocorre no ser humano uma verdadeira revolução copernicana, 

quando este constrói paulatinamente o seu campo espacial. Os quadros desatam-se da 

atividade própria do sujeito e se exteriorizam, a fim de se ordenarem reciprocamente. 
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Inúmeros planos de profundidade alteram o olhar e o entendimento que o sujeito tem do 

universo, conforme os quadros qualitativos se estabelecem em objetos permanentes e 

substanciais. 

Assim sendo, o individuo ao descobrir seu próprio corpo, começa a pôr-se 

junto com os outros objetos no espaço, estabelecendo assim um conjunto de relações de 

reciprocidade entre seus próprios movimentos e os do exterior, sendo, essas relações 

relativas sempre à atividade intelectual do sujeito, construída na interação entre sujeito e 

objeto. 

De tal modo é que, conforme Piaget (2006, p. 222), a dessubjetivação do 

espaço, implica na supressão gradual do egocentrismo inconsciente inicial e na 

organização de um universo coerente das noções espaciais, temporais e causais, no qual 

o próprio indivíduo se situa.  

Pudemos ver que, até o presente momento, a constituição do espaço no 

período sensório-motor, do 0 aos 2 anos aproximadamente, é estruturado 

progressivamente, por meio de uma coordenação de ações gradativamente mais 

complexas e dos deslocamentos dos objetos e do sujeito, pressupondo funções 

perceptivas bem como motoras, isto é, consiste num espaço essencialmente prático e 

vivenciado, sendo que a equilibração acontece no nível da ação. 

Destarte, o nosso próximo passo agora é falarmos como a constituição do 

campo espaço prossegue no desenvolvimento do ser humano, utilizando seu novo 

arsenal cognitivo conquistado nessa caminhada dos dois primeiros anos de vida, que 

consiste na possibilidade de conhecer os deslocamentos dos objetos, incluindo-se, 

também, como um deles, pela ótica da representação. 

 

 

 

2.3  A construção do espaço no plano da representação 
 

Piaget (2006), ao expor no Período Sensório-Motor como se dá a gênese do 

espaço, nos mostra que este se inicia de uma maneira prática, depois se torna subjetiva e 

posteriormente objetiva, antes de alcançar o nível de um espaço representativo e, 

sequencialmente, ao estudar este espaço representativo ele inicia tal pesquisa utilizando 
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o modelo matemático13, em particular a geometria contemporânea. 

Deste modo, ao iniciar sua investigação Piaget (1993) descreve que o espaço 

geométrico não consiste apenas duma cópia do espaço físico, pois a abstração da forma 

dos objetos é, na realidade, uma reconstrução a partir das próprias ações do indivíduo, 

principiando, como já vimos anteriormente, no espaço sensório-motor e depois no 

espaço mental e representativo, que é determinado pelas coordenações das ações 

espaciais. 

Assim, Piaget (1993, p. 11) especifica que o ser humano possui três tipos 

principais de relações de noções espaciais ao construir a gênese do espaço: 

 
a) Relações espaciais topológicas: essas relações, segundo Scortegagna 

(2008, p. 25), são as mais elementares por se tratarem das características dos objetos em 

si mesmos, não dependendo do observador. Tais relações são estabelecidas entre as 

partes vizinhas de um mesmo objeto ou entre um objeto e sua vizinhança imediata, além 

de implicarem ainda as noções de interior, exterior, fronteira, limite, concavidade. 

Segundo Kobayashi (2001, p. 39), é um tipo especial da geometria que é 

relativo às formas e aos diversos modos que as superfícies podem ter quando forem 

amassadas, puxadas, esticadas, passaemr por inúmeras transformações de uma aparência 

para outra, tendo, contudo, o condicionante de que não sejam rompidas suas fronteiras. 

No estudo dos espaços topológicos há um tipo essencial de funções chamadas de 

homeomorfismos14, sendo estas as funções que conservam a ‘estrutura topológica’ dos 

seus espaços. Deste modo, se há um homeomorfismo entre dois espaços, então eles são 

topologicamente equivalentes. Piaget (1993) em seu estudo sobre o espaço topológico, 

se apóia nas relações puramente qualitativas inerentes a uma determinada figura 

(vizinhança, separação, ordem, envolvimento, continuidade) em que a equivalência de 

                                                 
13 Segundo Dolle (1991, p. 117) “[...] Piaget parece basear-se no quadro axiomático proposto pelo grupo 

Bourbaki; em particular, parece manter as três estruturas-mães fundamentais determinadas por essa 
escola: 

 1 - As estruturas algébricas cujo protótipo é o "grupo". 
 2 - As estruturas de ordem, das quais uma das formas principais é a rede (ou treliça) e que versa sobre 

as relações. 
 3 - As estruturas topológicas relativas ao contínuo e que estuda, entre outras, as relações de vizinhança, 

limite, continuidade, etc. 
 [...] É certo que Poincaré também estudou a topologia, mas o grupo Bourbaki integra-a num conjunto 

mais vasto que se aproxima consideravelmente das preocupações de Piaget e lhe permite uma 
apreensão talvez mais coerente, no âmbito desse modelo matemático, da gênese do espaço”. 

 
14 Homeomorfismo: [De homeomorfo + -ismo.] S. m. 2. Ecol. Condição de homeomorfo. 

Homeomorfo: [De homeo- + -morfo.] Ecol. Adj. 1. Diz-se de organismo que, por evolução convergen-
te (q. v.), é semelhante a outro, embora ambos não tenham relação taxonômica; homeomorfótico.  
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duas figuras se dá quando uma é homeomorfa à outra. 

Piaget (1993, p. 23) nos relata que o desenvolvimento da noção do espaço 

no sujeito, reproduz, sequencialmente, as etapas essenciais da construção geométrica da 

matemática, em que as estruturas topológicas são as mais primitivas (embora as mais 

tardiamente descobertas pelos matemáticos), pelas quais se prendem as estruturas 

projetivas e euclidianas, pois delas derivam.  

 
b) Relações espaciais projetivas: dizem respeito à coordenação dos objetos 

entre si, sob um dado ponto de vista. Elas englobam relações de direita e esquerda, 

acima e embaixo, frente e atrás. Segundo Paganelli (2007, p. 49) tem fundamento na 

noção da reta, sendo que a perspectiva ou a possibilidade de transformação avaliza a 

equivalência das figuras.  

 
c) Relações espaciais euclidianas (ou métricas): essas tratam das relações 

entre os objetos uns com os outros, levando em consideração as distâncias e os 

deslocamentos (noção de medidas, ângulos, retas, quadrados e círculos etc. e, da  

distância). Essas relações permitem a construção de um sistema de figuras estáveis ou 

de relações entre figuras como um sistema de coordenadas que podem determinar as 

posições relativas e as distâncias, em que a equivalência de figuras depende de sua 

igualdade matemática 

Pautado nesses tipos de relações espaciais que o sujeito pode fazer, Piaget 

(1993, p. 20-27) faz uma releitura de maneira panorâmica sobre a construção do espaço 

no período sensório-motor, trabalhado no livro “A construção do real na criança”, que 

foi abordado por nós na segunda seção deste capítulo. O autor nos mostra que, esta 

constituição espacial elementar no indivíduo, se desenvolve inicialmente a partir de um 

espaço topológico, que ignora as relações projetivas e qualquer medida, bem como não 

leva em conta as noções de formas rígidas, de distância, de retas, de ângulos, dentre 

outros. Vai, paulatinamente, enveredando para um espaço que se tornará, ao mesmo 

tempo, projetivo e euclidiano. 

Como vimos em Kobayashi (2001, p. 39), a topologia investiga as 

propriedades das configurações que permanecem invariantes nas transformações 

biunívocas e bicontínuas, ou seja, nas variações de elementos elásticos e deformáveis, 

mas sem rupturas nem recuperações. Tais peculiaridades empregam-se de maneira ideal 

ao espaço primitivo do indivíduo, que se constitui de tais modificações, sendo que se 
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observam, entretanto, algumas propriedades. 

Portanto, nos dois primeiros estágios da construção do campo espacial no 

sujeito, no período sensório-motor, suas relações se constituem de modo topológico. É 

interessante lembrar, como já vimos, que o que caracteriza estes dois primeiros estágios 

é: 

- a não coordenação dos diferentes espaços sensoriais (visual, tátil, 

gustativo, cinestésico, entre outros); 

- a não permanência de objeto sólido e; 

- a não constância perceptiva de formas ou de grandezas (PIAGET, 1993, p. 

21). 

Consequentemente, nestes dois primeiros estágios, o espaço prático e 

heterogêneo, para o indivíduo, se faz e se desfaz, mas têm certo número de 

propriedades, pois o sujeito, todavia, pela sucção, pela visão de manchas luminosas, 

pelo tato, pode apreender perceptivamente relações topológicas de vizinhança, de 

separação, de ordem ou de sucessão espacial, de envolvimento e de continuidade. 

Deste modo, podemos descrever tais relações espaciais topológicas, no 

período sensório-motor, da seguinte maneira: 

- a relação espacial que corresponde à estruturação perceptiva primitiva 

mais simples e elementar que o sujeito pode aprender é a de vizinhança, que consiste na 

proximidade dos elementos percebidos em um mesmo campo, ou seja, a elementos 

próximos; 

- quando o indivíduo estabelece uma relação espacial entre dois elementos 

vizinhos ele dispõe da segunda relação espacial elementar, a de separação. Esta versa 

em dissociá-los ou pelo menos distingui-los. Tal relação espacial topológica 

corresponde à segregação perceptiva. 

-  a terceira relação espacial elementar que o sujeito estabelece entre os 

elementos às vezes vizinhos e separados é a de ordem ou sucessão espacial. Este fato se 

dá quando os elementos estão distribuídos uns em seguida aos outros, por exemplo, a 

barra do berço do indivíduo. No terreno perceptivo, a ordem constitui um dos elementos 

principais na relação de simetria representada no caso mais simples da dupla ordem – 

CBA/ABC. 

- a quarta relação espacial fundamental é a circunscrição ou envolvimento. 

Isto se dá quando em um seguimento ordenado ABC, o objeto B é compreendido como 

se encontrando entre A e C, ou seja, um objeto é percebido como estando rodeado por 
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outros, por exemplo, o nariz enquadrado pelo resto do rosto. 

- a quinta relação espacial elementar é o da continuidade. Segundo Piaget 

(1993, p. 23), tal relação intervém desde o início de toda percepção. Um campo 

perceptivo é um campo espacial contínuo, na medida em que vai acontecendo o 

aprimoramento progressivo dos limites da sensibilidade e, também, do desenvolvimento 

das relações de vizinhança e de separação. Consiste no reconhecimento de elemento que 

está em constantes transformações (no andamento de estados sucessivos). 

Ao levarmos em conta que no início da vida do indivíduo, não há ainda 

objetos permanentes, os elementos percebidos aparecem e desaparecem como quadros 

móveis, entre os quais acontecem deformações não se distinguindo entre mudança de 

estado e mudança de posição, como já vimos. Apesar disso, desde 5-6 semanas o sujeito 

já reconhece uma fisionomia familiar, apesar da distância que pode se encontrar e das 

alterações de perspectiva em que ele a enxerga. 

Quanto aos 3º e 4º estágios, do período sensório-motor, referente aos tipos 

de relações espaciais que o sujeito faz, devemos lembrar que, o que os caracteriza são: 

- coordenação da visão e preensão; 

- constância dos objetos; 

- elaboração de vários esquemas de manipulação controlados pela visão; 

- coordenação das ações entre si; 

- início das relações inteligentes entre meios e fins. 

Com a aquisição da coordenação entre a visão e a preensão, o sujeito do 

terceiro e quarto estágios que se encontra entre 4-5 a 10-12 meses, começam a 

elaboração dos primórdios do espaço projetivo e concomitantemente o do espaço 

euclidiano elementar. Piaget (1993, p. 25), descreve que antes do terceiro e quarto 

períodos nenhum fato nos autoriza a dizer que um indivíduo tem a capacidade de 

perceber uma reta por não ter constância dos objetos, ou seja, não há objetos 

permanentes e, assim, não há constância das formas e das grandezas. 

Neste período, o sujeito ao manipular objetos visíveis (coordenação da visão 

e apreensão), adquire as primeiras formas perceptivas (retas, círculos, ângulos, etc.), 

tendo nas constâncias das formas e grandezas uma aquisição preciosa para a elaboração 

dos espaços projetivos e euclidianos, pois, 

 

[...] por exemplo, no caso da constância da forma, reconhecer um quadrado, 
quando visto em perspectiva sob aparência de um losango, é reconstituir a 
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figura vista de frente enquanto ela é, de fato, dada obliquamente − e esta 
reconstrução implica uma correspondência projetiva entre duas perspectivas 
distintas − mas é também reconhecer uma figura de lados e ângulos iguais − 
o que constitui uma correspondência métrica. Por outro lado, perceber as 
dimensões reais de um objeto à distância é reconstituir uma grandeza 
constante (métrica, portanto) a partir de uma figura diminuída pela 
perspectiva (de uma forma projetiva, portanto): é, em consequência, unir num 
só todo uma visão projetiva e uma visão euclidiana (PIAGET, 1993, p. 25-
26).  

 

Notamos, então, que neste período, a constituição elementar das relações 

projetivas feitas pelo indivíduo se dá por ele conseguir elaborar a coordenação de certos 

pontos de vista sobre o objeto, bem como pela coordenação de suas perspectivas, tendo 

como consequência o estabelecimento da constância das formas e das dimensões. 

Quanto à elaboração elementar das relações euclidianas, feitas pelo sujeito 

neste período, é decorrência do sujeito poder conceber cognitivamente as constâncias 

das dimensões dos objetos, pois agora eles permanecem relativamente invariantes no 

transcorrer de seus deslocamentos sucessivos, o que não acontecia no período anterior. 

No último período, que comporta o quinto e o sexto estágio do campo 

espacial sensório-motor, Piaget (1993, p. 27) nos diz que este se caracteriza por: 

- condutas de pesquisa dirigida e de experimentação tateante; 

- atos completos de inteligência prática por coordenação interna de 

relações. 

Deste modo, neste período, quanto às relações espaciais, há um 

desenvolvimento e aprimoramento crescente das relações projetivas e euclidianas, pois 

acontece uma liberação das mútuas relações dos objetos, em que o grupo de 

deslocamento vai abarcando uma maior quantidade de posições consecutivas, até 

mesmo a de deslocamentos não percebidos diretamente, o que não acontecia em 

períodos anteriores, desembocando no início de uma representação espacial dos 

deslocamentos dos objetos. 

Depois do sujeito, nos seus dois primeiros anos de vida, construir a noção de 

campo espacial, por meio de atividades sensório-motoras elementares, atrelada à 

percepção dos objetos, ele progride para alcançar uma construção de maneira 

representativa, que consiste na ação evocada por imaginação, entretanto, como vimos, 

isso ocorre apenas após já ter sido realizada materialmente. 

Piaget (2006; 1993) nos mostra que, a interiorização das ações espaciais 

acontece paulatinamente, e que segue um processo de desenvolvimento por meio de 
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períodos gradativos de complexidade crescente. De acordo com Piaget (1993, p. 17): 

 

[...] desde o início da existência [do sujeito] constrói-se efetivamente um 
espaço sensório-motor ligado, ao mesmo tempo, aos progressos da percepção 
e da motricidade, e cujo desenvolvimento adquire uma grande extensão até o 
momento da aparição simultânea da linguagem e da representação figurada 
(isto é, da função simbólica em geral). 

 

O espaço representativo, num primeiro período denominado por Piaget 

(1967, p. 23) de primeira infância ou pré-operatório, que vai dos 2 aos 7 anos, surge no 

momento em que se manifesta a função semiótica, que possibilita ao sujeito ter 

capacidade de operar, não exclusivamente sobre objetos reais e fisicamente presentes no 

seu campo perceptivo, mas também sobre fatos simbolizados ou mentalmente 

representados (PIAGET, 1993, p. 32). 

Essa representação mental é uma ação interiorizada, uma ação efetuada no 

pensamento sobre os objetos simbolizados, e não meramente uma evocação imaginada 

dos objetos ou também da ação feita sobre estes. 

No âmbito da construção do campo espacial, esta representação, segundo 

Piaget (1993, p. 28) “[...], deverá, pois, reconstituir, no plano que lhe é próprio, e que é 

o da representação por oposição à percepção direta e atual, tudo o que essa percepção já 

conquistou, antecipadamente, no domínio limitado dos contatos imediatos com o objeto 

[...]”, ou seja, o espaço representativo se compõe como uma reconstrução, não mais, 

como acontecia no período anterior, por meio exclusivo das atividades sensório-

motoras, mas a partir das intenções elementares concernentes às relações topológicas, 

que foram constituídas no primeiro período. 

Do mesmo modo que o período anterior, esta evolução do campo espacial 

nos moldes representacional se processa de maneira lenta, percorrendo, 

aproximadamente, cinco anos da vida de um sujeito, quando se verifica uma repetição 

parcial em novos planos, pela transição de um plano inferior para um plano superior, do 

desenvolvimento efetuado no período sensório-motor. 

Vimos no subcapítulo anterior que, antes do segundo ano de vida do sujeito, 

eles não são capazes de comportamentos que pressupõem a evocação de deslocamentos 

de objetos ausentes. Contudo, constatamos que por volta dos 9-12 meses, há, procura de 

um objeto desaparecido, que é percebido decorrente da ação em curso e de indícios que 



 

 

107 

permite achá-lo. Por conseguinte, conforme Piaget (1990, p. 47): 

 

Se ainda não há representação há, não obstante, e mesmo desde o início, 
constituição e utilização de significações, pois toda assimilação sensório-
motora (inclusive a perceptiva) já consiste em conferir significações. Mas se 
há desde o princípio significação e, portanto, dualidade entre “significados” 
(= os próprios esquemas com os seus conteúdos relativos às ações em curso) 
e “significantes”, estes são sempre perceptivos e, portanto, ainda não 
diferenciados dos seus significados, o que não permite que se fale, nesse 
nível, em função semiótica15. 

 

Entretanto, segundo Piaget (1990, p. 47), nesta nova etapa da vida do 

indivíduo, a primeira infância, as condutas são modificadas, pois há o aparecimento do 

que antes o sujeito não tinha, ou seja, surge neste período a função semiótica ou 

simbólica, que permite ao indivíduo, de agora em diante, ter comportamentos que o 

levem representativamente a considerar e evocar um objeto ou um episódio não 

presente, abarcando, assim, a construção ou o emprego de significantes diferenciados, 

reportando-se além de elementos não atualmente perceptíveis, como também aos que 

estão presentes.  

Piaget (1990, p. 75) nos mostra que o desenvolvimento do pensamento 

representativo em comparação ao sistema dos esquemas sensório-motor, decorre da 

função semiótica em conjunto, sendo esta quem destaca o pensamento da ação e cria, 

por conseguinte, de determinada maneira, a representação. Tal conjunto dos 

comportamentos da função semiótica, que surgem de maneira concomitante, segundo 

Piaget (1990, p. 47-79), divide-se em pelo menos cinco maneiras diferenciadas: 
 

1º) Imitação diferida: consiste na imitação feita pelo sujeito na ausência do 

modelo que é imitativo. No decorrer do período sensório-motor, o sujeito imita 

inicialmente na presença de um modelo, por exemplo, um movimento de mão e, 

posteriormente, ele poderá imitar na ausência de tal modelo, não demandando em 

qualquer representação em pensamento, ou seja, é uma espécie de representação em atos 

materiais e não ainda em pensamento, é uma prefiguração da representação.    

Entretanto, a representação no início do período pré-operatório não se 

escora mais na imitação perceptiva direta, quer dizer, o ato feito desprende-se do 

                                                 
15 “[...] consiste em poder representar alguma coisa (um “significado” qualquer: objeto, acontecimento, 

esquema conceptual etc.) por meio de um “significante” diferenciado e que só serve para essa 
representação: linguagem, imagem mental, gesto simbólico etc. [...]” (PIAGET, 1990, p. 46). 
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contexto imediato, como por exemplo, um indivíduo que, pela primeira vez, observa e 

vê outra pessoa da mesma idade irritar-se, chorar e bater os pés e, que, apenas uma ou 

duas horas depois do acontecido é que o individuo imita a cena observada rindo. Assim, 

a imitação diferida tornando-se agora início de representação em pensamento e não em 

atos e os gestos imitados imediatamente constitui princípio de significante diferenciado. 
 

2º) Jogo simbólico: é chamado também de jogo de ficção, que não está 

presente no Período Sensório-Motor. Tal jogo, segundo Piaget (1990, p. 52) não é 

exclusivamente assimilação do real ao eu, assim como acontece geralmente no jogo, 

porém é assimilação assegurada, o que a reforça, por meio de uma linguagem simbólica 

elaborada pelo eu e é alterável conforme as necessidades do indivíduo. 

Podemos exemplificar esse argumento, com a seguinte passagem descrita 

por Piaget (1990, p. 48): 

 

[...]A mesma garotinha inventou o primeiro jogo simbólico ao fingir dormir, 
sentada e sorrindo largamente, mas de olhos fechados, cabeça inclinada, 
polegar na boca e segurando um canto de pano, que simula o canto do 
travesseiro, consoante o ritual costumeiro que observa ao adormecer; pouco 
depois, faz dormir o seu urso de pelúcia, enfia uma conchinha numa caixa 
dizendo "miau" (acaba de ver um gato num muro) etc. Em todos esses casos, 
a representação é nítida e o significante diferençado é, de novo, um gesto 
imitativo, porém acompanhado de objetos que se vão tornando simbólicos.  

 

De acordo com Piaget (1990, p. 52-53), há três tipos de jogo e um quarto 

que é a transição entre o jogo simbólico e as atividades não lúdicas ou adaptações sérias. 

Inicialmente o jogo se apresenta sob a forma de “jogo de exercício”, que 

acontece desde o período sensório-motor e que não possui simbolismo algum e 

nenhuma técnica especificamente lúdica. O sujeito reproduz incontáveis vezes a 

atividade adquirida exclusivamente pelo simples prazer, objetivando uma finalidade de 

adaptação e compreensão. 

Posteriormente, num segundo momento, vem o “jogo simbólico”, que já 

discorremos sobre ele em parágrafos anteriores. 

Sucedem-se, em terceiro lugar, os “jogos de regras”, que consiste naqueles 

que se transmitem socialmente de indivíduo para indivíduo (criança a criança ou de 

adulto à criança). Podemos exemplificar com o jogo de bola de gude, amarelinha, pega-

pega, futebol, dentre outros. 
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Por último, aparecem os “jogos de construção”, que tem seu 

desenvolvimento a partir do jogo simbólico e culmina nas atividades não lúdicas ou 

adaptações sérias, isto é, inicialmente, tais jogos estão imbuídos de simbolismos 

lúdicos, mas paulatinamente, transformam-se em soluções de problemas e em criações 

inteligentes, construindo, assim, verdadeiras adaptações. 
 
3º) O desenho: também chamado de imagem gráfica, consiste numa conduta 

da função semiótica intermediária entre o jogo simbólico e a imagem mental, que não se 

manifesta, segundo Piaget (1990, p. 56), antes dos dois anos ou dois anos e meio. 

Encontra-se a meio caminho entre o prazer funcional e o esforço para a assimilação do 

real. 

Piaget (1993, p. 60-95; 1990, p. 56-59) em seus estudos sobre o desenho, 

concorda com a pesquisa e os resultados de Luquet (1969) acerca do desenho infantil e, 

utiliza tal estudo para mostrar que os desenhos feitos por um sujeito até 8-9 anos é 

fundamentalmente realista na intenção, sendo que este principia desenhando o que 

‘sabe’ de um personagem ou de um objeto, antes de graficamente demonstrar o que nele 

‘vê’. Assim, o realismo do desenho passa por diferentes fases, como o demonstrou 

Luquet e, que esta evolução paulatina, se apresenta solidária com toda a estruturação do 

espaço elaborada pelo sujeito, demonstrada por Piaget e sua equipe. 

As diferentes fases que um ser humano passa no realismo do desenho 

infantil, segundo Luquet (PIAGET, 1990, p. 57-59), são: 
 

a) Realismo fortuito: são desenhos compostos de garatujas, isto é, são os 

primeiros rabiscos do indivíduo. 
 
b) Realismo gorado: esta fase é a da incapacidade sintética, em que os 

elementos do desenho são justapostos e se apresentam coordenados num todo, como por 

exemplo, o botão é desenhado ao lado do corpo, um chapéu está muito acima da cabeça. 

No início desta fase, há o predomínio dos ‘badamecosgirinos’, que são desenhos que o 

sujeito faz representando um homem, desenhando uma grande cabeça oval que possui 

apêndices filiformes representando as pernas e os braços e não possuindo nenhum traço 

gráfico que se refira a um tronco, ou seja, o desenho feito assemelha-se a um girino. 
 

c) Realismo intelectual: neste período os desenhos feitos pelo sujeito 

apresentam os atributos conceituais do modelo, mas não existe para ele nenhuma preo-

cupação com a perspectiva visual e, com a transparência do desenho. Por exemplo, 
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desenha batatas dentro da terra em um sítio, ou elementos no estômago de uma pessoa. 
 

d) Realismo visual: nesta última fase que se encontra no indivíduo por 

volta dos 8-9 anos, o desenho apresenta dois grandes progressos: 

-  ele não mais apresenta o que é visível pela ótica de uma perspectiva 

particular do sujeito, onde partes ocultadas de objetos já não são mais figuradas atrás 

dos objetos que as escondem, como por exemplo, de agora em diante, será desenhado, 

somente a copa de uma árvore que está atrás de uma casa e não mais ela inteira. É 

respeitada, também, a perspectiva como tal, isto é, os objetos desenhados num segundo 

plano apresentam-se em tamanho menor aos do primeiro plano. 

- o sujeito, em seus desenhos, leva em consideração, mediante um plano de 

conjunto, a disposição dos objetos, ou seja, seus eixos de coordenadas, e respeita as 

proporções métricas. 
 

4º) As imagens mentais: esta etapa no desenvolvimento da função semiótica 

não tem nenhum traço no período sensório-motor, aparecendo como imitação 

interiorizada. Conforme Piaget (1990, p. 62), a elaboração das imagens mentais no 

processo de desenvolvimento do sujeito, indica diferenças no período pré-operatório e 

operatório concreto. 

Tais imagens mentais dividem-se em duas grandes categorias: as ‘imagens 

reprodutivas’, são aquelas que consistem em evocar espetáculos já conhecidos e 

percebidos anteriormente e, as ‘imagens antecipadoras’, são aquelas as quais 

imaginam movimentos ou transformações, bem como seus resultados, sem, contudo, 

terem assistido anteriormente à sua realização. 

A princípio, as imagens reprodutivas dispõem da possibilidade de sustentar-

se em configurações estáticas, movimentos (mudança de posição) e transformações 

(mudança de forma), lembrando que, estas três naturezas de realidade já ocorrem na 

experiência perceptiva do indivíduo.  

Piaget (1990, p. 63) descreve que as imagens mentais do sujeito no nível 

pré-operatório são quase que unicamente estáticas, e que o sujeito tem grandes 

dificuldades sistemáticas de reproduzir movimentos ou transformações e seus próprios 

resultados. As imagens antecipadoras de categorias correspondentes só acontecerão no 

nível das operações concretas, ou seja, depois dos 7-8 anos. 
 

5º) Evocação verbal: A linguagem nascente propicia ao indivíduo a 

evocação verbal. Segundo Piaget (1967, p. 83-84), é graças a ela, além das outras 
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funções semióticas apontadas anteriormente, que o sujeito consegue evocar situações 

não atuais, e de se emancipar dos limites do espaço próximo e do presente, isto é, da 

fronteira do campo perceptivo, no qual os objetos e acontecimentos não são mais 

atingidos na sua perceptiva imediata, sendo inseridos paulatinamente num contexto 

conceitual e racional, que enriquece o conhecimento do ser humano. 
 

O espaço representativo, num segundo período, denominado por Piaget 

(1990, p. 80), de período das operações concretas, que se estende dos 7-8 anos aos 11-

12 anos. Tal período tem como consequência às articulações do processo anterior, nos 

quais as ações interiorizadas tendo a configuração de esquemas coordenados na sua 

composição e, deste modo, cada uma dentre elas, podem ser entendidas nos dois 

sentidos (reversibilidade). Por conseguinte, o que compõe os primeiros sistemas 

operatórios que se pode apontar, é essa composição das ações interiorizadas. 

Num terceiro e último período, o espaço representativo é chamado por 

Piaget (1993, p. 111) de período das operações proposicionais ou período das 

coordenações operatórias que acontece aproximadamente a partir de 11 a 12 anos. 

Neste período, muitos sistemas podem ser pensados concomitantemente, o que 

evidencia as operações formais, possibilitando sua tradução sob o particular aspecto de 

proposição hipotética-dedutiva. Neste momento, inicia-se uma espécie de pensamento 

que, compondo o resultado dessa interiorização contínua das ações, possibilita a 

axiomatização do espaço, mediante as formalizações discursivas crescentes. 

As relações espaciais que acontecem no período pré-operatório (2 a 7 anos) 

será, segundo Piaget (1993, p. 28), uma reconstituição  

 

[...] no plano que lhe é próprio, e que é o da representação por oposição à 
percepção direta e atual, tudo o que essa percepção já conquistou, 
antecipadamente, no domínio limitado dos contatos imediatos com o objeto. 
Além disso, uma decalagem de alguns bons anos vai separar as duas 
construções, pois é somente após 7-8 anos que a medida, a coordenação 
representativa das perspectivas, a inteligência das proporções, etc. chegarão à 
construção de um espaço intelectual capaz de triunfar definitivamente sobre o 
espaço perceptivo. 

 

Como vimos, o sujeito passa a um entendimento das relações espaciais para 

um patamar representativo, após elaborá-las no patamar prático e, Piaget (1993) 

descreve em seu trabalho, que neste novo plano, novamente, as primeiras relações do 
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espaço a serem constituídas são, inicialmente, as topológicas e posteriormente as 

projetivas e euclidianas concomitantemente, como aconteceu no plano da ação. Essa 

sequência cognitiva das relações espaciais está presente, em todos os períodos do 

desenvolvimento cognitivo do sujeito, esclarecendo, por sua vez, a reconstrução no 

plano da representação. 

Tal reconstrução, entre dois e sete anos, que consiste no período pré-

operatório, é inicialmente topológica, sendo um período de organização e de preparação. 

A decorrente evolução deste período acontecerá em um processo similar ao dos grupos 

práticos e subjetivos do período sensório-motor, mas que terá características novas ao se 

utilizar a representação. 

Posteriormente, no decorrer das operações concretas, que vai dos 7-8 anos 

aos 11-12 anos, acontecerá o arremate com as operações, sendo que serão organizados 

paralelamente os sistemas de relações projetivas e euclidianas. 

Deste modo, veremos como Piaget (1993) organizou e mostrou a construção 

das relações espaciais topológicas, projetiva e euclidiana na representação. 

 

Relações topológicas elementares 

Relata Piaget (1993), que o desenvolvimento do espaço representativo se 

constrói a partir das conquistas do espaço sensório-motor e que dos dois aos sete anos, o 

Período Pré-Operatório, dominam as relações topológicas (vizinhança, separação, 

ordem, envolvimento, continuidade). 

Piaget (1993) realizou alguns experimentos para mostrar o caráter 

topológico do espaço representativo em sua construção inicial e fez uma reconstrução 

deste, principiando pela investigação da função da imagem na constituição elementar 

deste espaço, utilizando da intuição das formas e da percepção estereognóstica16,.Seu 

objetivo era saber o que ocorre na fronteira entre a percepção e a imagem e, desvendar 

de que maneira são passadas as percepções tátil-cinestésicas em percepções visuais. 

Em sua experiência, Piaget (1993), pediu para que o sujeito que 

reconhecesse com as mãos (apalpando) algumas formas de objetos sem que pudesse vê-

los, pois estavam colocados atrás de um anteparo (deste modo as relações projetivas não 

foram verificadas nesta experiência, pois é impedida a percepção visual). Tal 
                                                 
16 Estereognóstica: adj (estéreo+gnóstico) 1 - Relativo ou pertencente à estereognosia. 2 - Que envolve 

estereognosia. 
Estereognosia: sf (estéreo+gnosia) Med Capacidade de conhecer, pela percepção táctil, a natureza, 
forma e propriedades físicas dos objetos. (FERREIRA, 1999). 



 

 

113 

reconhecimento consistia em encontrar a duplicata do objeto por meio de objetos reais 

ou cartões que tinham o desenho do objeto, descrever verbalmente o objeto em questão, 

dar nome ao objeto, se por ventura o conhecer, ou desenhá-lo. Deste modo, segundo 

Piaget (1993, p. 34), o pesquisador pode analisar com precisão o método de exploração 

tátil utilizada pelo indivíduo, para traduzir sua real evolução ao passar suas percepções 

em imagem mental. 

Os objetos foram divididos da seguinte maneira: 

1 - objetos familiares ou usuais como: lápis, chaves, bala, pente, colher 

etc.; 

2 - cartões recortados com formas geométricas simples e simétricas como: 

círculos, elipses, quadrados, retângulos, losangos, triângulos, cruz, etc.; Com formas 

geométricas mais complexas e simétricas como: estrelas, cruz de Loraine e cruz 

gamada, meio círculo simples ou com recortes ao longo da corda; Com formas 

geométricas assimétricas que possuam bordas retas como: trapézio e diferentes formas, 

etc.; e, certa quantidade de formas de natureza puramente topológicas como: superfícies 

irregulares com um ou dois furos, tiras ou anéis de papelão fechado ou aberto, dois 

anéis entrelaçados (ver Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Representação gráfica de círculo, retângulo, quadrado, elipse, trapézio, meio-círculo 
com recortes, superfície com um ou dois furos, anéis abertos ou fechados, anéis 
superpostos ou enlaçados, cruz, cruz de Loraine, cruz gamada. 
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Segundo Piaget (1993, p. 36), indivíduos com menos de 2 anos e seis meses 

não puderam ser submetidos à prova, pois apresentavam grandes dificuldades como, por 

exemplo, não entender o que era falado. Estes foram classificados pertencentes ao 

Estágio 0. 

No Estágio I, acontece o reconhecimento dos objetos familiares, depois das 

formas topológicas, entretanto, as formas euclidianas ainda não. Este estágio é 

subdividido em dois grupos: IA (indivíduos de 2 anos e 6 meses à 3 anos e seis meses 

em média) e, IB (indivíduos com 3 anos e 6 meses à 4 anos em média). 

Assim, aqueles que estão no IA, ao entenderem o que lhes é pedido, só 

reconheciam objetos familiares e usuais. Foi observada a falta de atos exploratórios, isto 

é, havia desorganização na atividade exploratória, visto que o sujeito, ao pegar o objeto, 

apenas passava-o de uma mão para outra, pressionava-o, apalpava-o. Empregava 

movimentos como passar os dedos nos dentes de um pente, reagindo sempre por acaso 

às descobertas das formas do objeto, mas não utilizava uma exploração pautada num 

método, que é a maneira empregada para reconhecer formas geométricas, assim, ele não 

reconhece nenhuma destas formas. Destarte, o indivíduo deste subestágio, ao proceder 

assim, não consegue desenhar os objetos explorados, nem o reconheces diante de sua 

duplicata.  

Segundo Piaget (1993, p. 40-41), a comprovação da falta de atividade 

exploratória nos mostra que a abstração das formas geométricas não consiste em “[...] 

uma simples extração das qualidades inerentes ao objeto [...]”, pois há a necessidade da 

coordenação das ações realizadas pelo sujeito, que ultrapassará posteriormente a 

experiência. Assim é que, por meio destas ações serem coordenadas entre si, as formas 

são entendidas como um todo, e não simplesmente como uma encadeamento de 

elementos descontínuos a serem ligados depois. 

No subestágio IB, os indivíduos distinguem com facilidade figuras fechadas 

de abertas, uma superfície com um ou dois furos e uma sem furos, um anel de um 

círculo, dois anéis entrelaçados de dois separados, etc. Tais acertos nos reconhecimento 

se dão por conta das relações topológicas de abertura e fechamento, de entrelaçamento, 

de separação, de vizinhança, dentre outros. As formas euclidianas, também, neste 

subestágio permanecem indiferenciadas, no entanto, os experimentos constataram o 

início de diferenciação das formas cíclicas. Segundo Piaget (1993, p. 42-43): 

 

[...] as formas cíclicas só são em partes diferenciadas e o caráter que 
impressiona o sujeito desse nível é, essencialmente, de serem fechadas: um 
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quadrado, um retângulo ou um triangulo são também fechados, mas com 
complicações ainda estranhas à geometria desse estádio (retas, paralelas e 
ângulos), ao passo que um círculo ou uma elipse são, ao mesmo tempo, 
fechadas e sem tais caracteres acrescentados [...] 

 

No Estágio II (indivíduos de 4 anos à 7 anos aproximadamente) o sujeito 

evolui para um reconhecimento gradual das formas euclidianas. As formas euclidianas 

serão paulatinamente reconhecidas por estereognosia, bem como o desenho, devido ao 

desenvolvimento da atividade perceptiva que coordena as centrações táteis entre si e que 

prolongam em imagens gráficas e mentais. Ou seja, a atividade exploratória executada 

pelo indivíduo sobre o objeto fica mais ativa, descobrindo de maneira fortuita, índices 

por meio dos quais conserva significado. Todavia, por enquanto, não é orientada por um 

método de exploração, é ainda incompleta e global. 

O desenho, diferente do estágio anterior, não se restringe mais à garatuja, 

ele correlaciona-se com a forma avaliada tátil-cinestesicamente, especialmente nas 

formas euclidianas simples, pois agora há início de uma compreensão, também, do 

ângulo e não somente das retas laterais das figuras geométricas. Podemos exemplificar 

tal fato quando o sujeito, ao executar sua ação motora sobre o objeto e, ao descobrir 

suas formas, nos fala que ele tem pontas. 

Este segundo estágio é dividido em: IIA e IIB, sendo que o diferencia IIA de 

IIB se deve pelos diagnósticos dos dados percebidos que são sequencialmente mais 

completos de um para o outro. Entretanto, segundo Piaget (1993, p. 50), é por volta de 7 

anos “[...] que a aparição das operações propriamente ditas permitirá à dedução de 

dirigir a exploração[...]”, ou seja, será as operações que permitirão a organização 

indispensável à atividade de exploração. Exploração esta que consistirá em utilizar um 

método, isto é,  a utilização de coordenação reversível dos procedimentos de 

exploração. 

É só no Estágio III, então, que o sujeito atinge o nível das operações, que 

consiste segundo Piaget (1993, p. 51), numa “[...] ação suscetível de voltar ao ponto de 

partida e de fazer composição com outras segundo esse duplo modo direto e inverso 

[...]”, possibilitando a descoberta das formas pela percepção tátil-cinestésica. 

Neste estágio, as ações organizadas de exploração feitas pelo sujeito 

permitirão a junção dos dados percebidos sobre um plano geral, que terá um ponto fixo 

como referência, no qual o indivíduo pode voltar continuamente a ele. Para o sujeito, é 

somente agora que as formas dos objetos encontram-se separadas de sua percepção e do 

seu desenho representacional, no qual o reconhecimento das formas particulares de um 
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objeto será assimilado a um esquema de ação coordenado e necessário à sua 

reconstrução. Assim Piaget (1993, p. 58) descreve que: 

 

[...] em cada um dos três estádios considerados o sujeito não consegue 
reconhecer e, sobretudo, se representar a não ser as formas que é capaz de 
reconstruir graças às suas próprias ações, efetuando-se, pois, a “abstração”  
da forma a partir da coordenação das ações e não, ou não somente do objeto. 

 

Piaget (1993, p. 32-59), nos relata que nas experiências estereognósticas, as 

relações euclidianas aparecem depois das relações topológicas que só será concretizado 

plenamente com o começo do pensamento operatório. 

As experiências estereognósticas foram as primeiras feitas por Piaget 

(1993), mas ele continua com o intuito de verificar o encadeamento demonstrado até 

agora, que consistiu em que os dados sobre a construção do espaço no nível 

representativo apontam para uma continuidade do que aconteceu no nível sensório-

motor, numa sequência cognitiva que se inicia primeiramente por relações topológicas, 

depois por relações projetivas concomitantes com as euclidianas, mas agora utilizando 

um novo elemento, a representação. 

Conforme apontamos anteriormente, nos experimentos estereognósticos, o 

sujeito foi privado de visualizar o objeto manipulado, de tal modo que, mesmo fazendo 

algumas verificações com representações gráficas por meio de desenhos, as relações 

projetivas não foram verificadas com exatidão. Destarte, Piaget (1993) em sua próxima 

investigação utiliza do desenho, para colher dados sobre a construção do espaço no 

nível representacional.  

Piaget (1993, p. 62), como já o dissemos antes neste subcapítulo, empresta 

as idéias das fases no realismo do desenho infantil elaborado por Luquet (realismo 

fortuito, realismo gorado, realismo intelectual e realismo visual) e seus resultados e, 

complementa-o com experimentos com dados, onde o sujeito deve desenhar figuras 

humana e geométricas. Deste modo, Piaget (1993), trabalha com três níveis de 

desenvolvimento: a) incapacidade sintética (realismo gorado), b) realismo intelectual e, 

c) realismo visual. 

a) Incapacidade sintética: nesta etapa Piaget (1993, p. 64) descreve que os 

desenhos do sujeito principiam a representar graficamente o espaço elaborando relações 

topológicas entre as formas, preocupando-se com as propriedades gerais dos objetos, 

tais como vizinhança/separação, dentro/fora, continuidade/descontinuidade, entre 
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outras. 

Os desenhos mostram, cognitivamente, uma incapacidade de síntese do 

indivíduo, sendo que os objetos são representados cada um de forma diferenciada, não 

estando incorporados num conjunto coerente os vários pormenores desenhados. O sujei-

to dá às particularidades do desenho um nível de importância que tem para ele naquela 

ocasião, aumentando ou diminuindo partes, porque considera somente o seu ponto de 

vista, relacionando tudo a si, ou seja, não tem a capacidade e grande dificuldade de 

organizar as várias partes do que está representando dos dados percebidos visualmente. 

No exemplo que falamos anteriormente ao descrevermos as fases de 

realismo do desenho infantil em Luquet, a representação gráfica em girinos apontam 

significados claros das relações topológicas (Figura 2). 

 

 
 

 
Figura 2. Representação gráfica de um homem feito por uma criança de aproximadamente 3 

anos de idade (PADILHA, 1990, p. 5). 
 

 

 
Vemos claro e nitidamente, ao observarmos o desenho, às relações de 

vizinhança, proximidade, separação, ordem, envolvimento e as relações elementares de 

continuidade. Por exemplo, podemos ver que o desenho retrata uma grande cabeça, que 

possui olhos, nariz, onde os dois olhos e as duas pernas estão ordenados entre si. 

Segundo Padilha (1990, p. 5) a coroa que vemos em cima da cabeça na realidade é uma 

mão, ainda que os dedos representados tenham uma ordenação espacial, ela em si não se 

encontra no posicionamento (ordem) real, entretanto possuem seus componentes e, 

podemos apontar algumas relações topológicas. A continuidade é vista no desenho nas 
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pernas sendo representadas por linhas paralelas que por sua vez apresentam na sua 

continuidade os pés.  

Apesar dos apontamentos que fizemos do desenho da figura 4, que 

demonstra relações topológicas, se vê a falta total das relações alusiva às proporções e 

às distâncias que são características das relações euclidianas, como também das relações 

projetivas. 

b) Realismo intelectual: nesta etapa, o sujeito, segundo Piaget (1993, p. 66), 

está interessado em representar do objeto não apenas o que ele está vendo, ou seja, em 

suas representações gráficas o indivíduo desenha de modo parcial as propriedades do 

modelo, pois ele não se atém ao real, desenha aquilo que conhece sobre o objeto e não 

tudo aquilo que está visualizando. Por exemplo, quando vemos num desenho que 

representa um homem de perfil e ele tem dois olhos, isso se dá pelo fato do sujeito ter 

conhecimento que todo homem tem dois olhos, dois braços, duas pernas, duas mãos etc. 

O sujeito desta fase emprega diversos processos em suas representações 

gráficas, tais como a transparência, a planificação, a descontinuidade, o rebatimento e a 

mudança de pontos de vista. 

A transparência diz respeito à representação dos elementos ocultos de um 

objeto (Figura 3), como no caso do interior e do exterior de uma casa ou do corpo da 

figura sob as roupas. Segundo Assis e Assis (2000, p. 97) a transparência é um processo 

característico muito utilizado pelas pessoas desta fase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Fase do realismo intelectual – transparência. Representação gráfica de uma rata 
grãvida feito por uma criança de aproximadamente 5 anos de idade (PADILHA, 
1990, p. 6). 
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Quanto à planificação, o individuo a fim de representar graficamente as 

distintas faces do objeto, planifica-as. A descontinuidade, por exemplo, se refere quando 

sujeito desenha um chapéu bem acima da cabeça, ou os objetos representados 

graficamente não se apoiam na linha do chão. A respeito do rebatimento, o indivíduo 

busca expor os dois lados de um objeto, como se ele estivesse no centro deste. E por 

fim, quanto à mudança de pontos de vista, o sujeito neste processo, para melhor 

demonstrar a forma exemplar que considera dos objetos, junta vários pontos de vista, 

representando todos num mesmo desenho, concomitantemente. 

Conforme Piaget (1993, p. 68), nesse estágio observa-se no sujeito 

 

[...] um início de desenho correto das formas euclidianas [...] e um início de 
construção das relações projetivas [...], mas não ainda coordenação 
perspectiva de conjunto [...] nem compreensão das proporções [...] nem 
sobretudo sistemas de coordenadas {...] suscetíveis de serem aplicadas num 
plano de conjunto. 

 

Um exemplo disto, segundo Kobayashi (2001, p. 74), é o desenho do rosto 

humano de perfil que tem dois olhos do mesmo lado. Embora ainda confusas as relações 

projetivas e euclidianas, já há sinais que indicam o início de seu aparecimento. 
 
c) Realismo visual: o sujeito, neste tipo de realismo, que se constrói por 

volta dos 8 a 9 anos aproximadamente, ao se representar graficamente algo está 

preocupado, respectivamente, segundo Piaget (1993, 68), com proporções, perspectiva e 

distâncias ou medidas. 

Por conseguinte, o indivíduo faz os desenhos do objeto de maneira correta, 

representando graficamente somente os elementos visíveis deste. Por exemplo, quanto 

ao rebatimento e as mudanças de ponto de vista há uma coordenação destes 

principiando a perspectiva.  Desse modo, ao representar os objetos levando em 

consideração a perspectiva, os detalhes destes têm por intuito particularizar as formas 

que antes eram genéricas (frente, atrás, etc.). Piaget (1993, p. 68), relata três importantes 

aspectos característicos do realismo visual: 

1º) o aparecimento posterior em relação ao realismo intelectual, ratificando 

que as relações projetivas e euclidianas são sempre ulteriores as relações topológicas, 

pois elas necessitam de uma complexidade organizacional maior que demandam 

relações que vão além das relações de vizinhança, separação, ordem, envolvimento e 

continuidade; 
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2º) as relações projetivas e euclidianas, ao serem construídas depois das 

relações topológicas, se desenvolvem concomitantemente amparando-se mutuamente; 

3º) a natureza das relações projetivas e euclidianas que acontecem no 

realismo visual, em oposição às relações topológicas da etapa anterior, nas quais as 

relações topológicas se mostram limitadas a um objeto restrito, sem fazer relação dos 

objetos entre si como maiores ou menores, se estão na frente ou atrás respectivamente 

etc. As relações projetivas e euclidianas, ao contrário, tem como característica a 

preocupação  do sujeito, ao retratar graficamente objetos, com as relações dos objetos 

uns com os  outros, tais como os planos de profundidade entre eles, as medidas e 

tamanhos proporcionais em relação aos outros objetos. 

Piaget (1993, p. 69-95) iniciou o experimento com os desenhos, pedindo aos 

indivíduos que desenhassem um homem de memória, a fim de deixá-los à vontade e 

constatar o nível de desenho espontâneo. Posteriormente, foram dados modelos com 

formas que, consistiam em três grupos distintos: 

a) os modelos que apelaram a certas formas topológicas; 

b) os modelos que consistiam em formas euclidianas simples; e, 

c) os modelos que combinam as duas espécies de relações (enlaçamento 

total ou parcial das formas euclidianas, etc.). 

Podemos verificar na Figura 4, os 21 tipos de formas de modelos elaborados 

por Piaget (1993, p. 70), onde a sequência é a seguinte: 

1º) Uma grande figura fechada irregular de 4 à 5 cm de comprimento, que 

possui no exterior um pequeno círculo de 2 à 3 mm de diâmetro, próximo de seu limite; 

2º) A mesma figura do 1º com um pequeno círculo interior ao limite e 

próximo dele; 

3º)  A mesma figura do 1º com pequeno circulo sobre o limite, onde a 

metade se encontra no interior e a outra metade no exterior; 

4º)  Um grande círculo; 

5°)  Um quadrado; 

6º)  Um triângulo equilátero; 

7º)  Uma elipse; 

8º)  Um retângulo de lados 2x1; 

9º)  Dois círculos separados de 3 cm de diâmetro, separados por 1 cm de 

intervalo; 

10º)  Dois círculos iguais de 3 cm de diâmetro contíguos. 

11º)  Dois círculos iguais de 3 cm interferindo-se entre si, com 1 cm de 
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largura comum entre seus dois centros; 

12º)  Um círculo com um triângulo equilátero inscrito, cujos ângulos 

atingem sua circunferência; 

13º) Um círculo com triângulo isósceles inscrito, cujo ápice está situado no 

centro e os outros dois ângulos atingem a circunferência; 

14º) Um círculo de 4 cm de diâmetro com pequeno triângulo equilátero de 

1.5 cm de lado inscrito em seu centro; 

15º) Um triângulo equilátero de 4,5 cm de lado com circunferência inscrita 

adjacente aos três lados; 

16º) Um triângulo igual com circunferência de 4 cm de diâmetro ultrapas-

sando seus três lados segundo arcos de círculos iguais; 

17º) Um quadrado com uma diagonal; 

18º) Um losango de 4 cm de lado. 

19º) Um losango de 4 cm de lado com uma diagonal decompondo-o em 

dois triângulos equiláteros; 

20º) Uma cruz formada de dois traços ( + ) ;  

21º) A mesma cruz com rotação de 45º ( X ). 

 

 
 

 
Figura 4. Modelos de formas elaborados por Piaget (1993, p. 70), para verificar qual a seqüên-

cia de relação espacial que os indivíduos constituem ao utilizarem representações 
gráficas. 
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Esses tipos de modelos de formas eram apresentados aos sujeitos e pedido 

que os copiassem. 

Tal experimento com representação gráfica, não tiveram resultados 

diferentes dos apresentados no experimento estereognóstico, apesar de agora ter sido 

utilizado a percepção visual como um possível elemento a agregar e ajudar o indivíduo 

a fazer as relações das formas dos objetos. 

Os dados obtidos possibilitaram a Piaget (1993) dividir os indivíduos 

testados em três grupos bem definidos, como aconteceu com o experimento 

estereognóstico. 

Indivíduos que se encontravam na faixa etária de 2 anos e 6 meses e 2 anos 

e 11 meses aproximadamente, segundo Piaget (1993, p. 71), não apresentavam ainda 

intenção em desenhar, mesmo apresentando os modelos. No máximo desenhavam puras 

garatujas sem nenhuma relação em função dos modelos visuais proporcionados (Figura 

5). Eles eram incapazes de fechar uma linha pra formas uma figura, mesmo com o 

auxílio do experimentador, logo, tais sujeitos foram classificados pertencentes ao 

Estágio 0, que consiste em simples movimentos ritmados, tal estágio coincidiu com o 

Estágio 0 do experimento estereognóstico, onde os indivíduos não tinham capacidade de 

fazerem as provas. 

 

 

 

 
Figura 5. Resultado do Estágio 0 do experimento com desenhos a fim de ver as relações 

espaciais elementares construída pelo sujeito (PIAGET, 1993, p. 71). 
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A expressão mais elementar de elaborar traçados sem aparentar qualquer 

significação (garatujas), é fruto de um vaivém constante da mão sobre o papel, sendo 

que é desse jogo rítmico de movimentos que se distinguirão as primeiras formas do 

próximo estágio. 

Piaget (1993, p. 75-76) nos diz que, é essencial termos isto consciente, pois 

 

[...] todo o mecanismo mental evolui do ritmo ao "agrupamento", por inter-
médio de regulações, que coordenam primeiro os elementos dos ritmos inici-
ais, e chegam a seguir, por sua reversabilidade crescente, a formas diversas 
de agrupamentos. No caso da construção das formas geométricas, isso apare-
ce da maneira mais evidente: é a partir desses movimentos ritmados cons-
tituídos pelas garatujas que vão se diferenciar muito gradualmente as formas 
ulteriores curvilíneas e retilíneas, por uma série de regulações perceptivo-
motoras e intuitivas que poderemos seguir no curso dos estádios ulteriores, e 
é o produto de tais regulações morfogenéticas que se "agrupará", finalmente, 
em operações espaciais constituíveis segundo modos bem definidos. 

 

O Estágio I subdivide-se em dois subestágio IA e IB. No Subestágio IA 

encontram-se os sujeitos que têm em média 3 anos e 6 meses e 3 anos e 10 meses, os 

quais segundo Piaget (1993, p. 71), apresentam formas abertas e fechadas, como, por 

exemplo, ao se desenhar uma cruz e um círculo nota-se neles, claramente, a distinção 

entre as duas garatujas (Figura 6). Segundo Ângelo (1987, p. 110), em seus estudos nos 

fala que, “[...] o círculo é a primeira forma organizada que se destaca do emaranhado de 

rabiscos”, que o sujeito é capaz de fazer. Observa-se neste subestágio, as primeiras 

diferenciações. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. Desenhos, garatujas, feitos por indivíduos que se encontram no subestágio IA, que 

retrata a diferença das formas abertas e fechadas (PIAGET, 1993, p. 71). 
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No segundo subestágio do Estágio I, ou seja, o IB, constituído de sujeitos 

com 3 anos e seis meses a 4 anos aproximadamente, eles começam a representar 

graficamente os modelos dados de uma maneira mais próxima do real. Então, ele 

começa a produzir desenhos propriamente ditos, onde observamos não mais uma porção 

de rabiscos. Nos desenhos, segundo os dados apresentados, são as relações topológicas 

que se apresentam como as únicas indicadas com precisão pelos sujeitos (Figura 7), mas 

as relações euclidianas neste estágio não estão presentes. 

Neste subestágio, todos os indivíduos copiam o círculo, tanto círculo 

próximo, ou interno das formas apresentadas, como é o caso dos modelos 1, 2 e 3 da 

figura 8. No entanto, como podemos observar, os círculos são desenhados sob forma de 

curva fechada sem regularidades métricas. Os quadrados e os triângulos, por sua vez, 

são igualmente desenhados por curvas fechadas, isto é, não são distinguidos do círculo, 

mas há, por vezes, desenhos, como podemos notar na Figura 7 (cópia do quadrado), nos 

quais o indivíduo faz denotações simbólicas como desenhar filamentos que saem do 

círculo pra representar os ângulos do quadrado que ele vê no modelo proporcionado. 

 
 
 
 

 

 
 

Figura 7. Algumas representações gráficas feitas por indivíduos que se encontram no 
subestágio IB, que retratam as cópias dos 21 modelos propostos (PIAGET, 1993, p. 
72). 
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Constatou-se que todas as formas euclidianas são representadas por curvas 

fechadas, com formas circulares, sendo, pois, neste primeiro estágio da constituição do 

espaço gráfico, ignorada as relações métricas, em que se caracteriza a indiferenciação 

entre as figuras retilíneas e curvilíneas. As cruzes, como se pode ver na Figura 7, que 

são constituídas de formas abertas, são compostas graficamente por dois ou vários 

seguimentos de linhas que se cruzam. Todas as formas euclidianas compostas de duas 

figuras foram apreendidas pelos sujeitos e desenhadas respeitando se uma estava dentro 

da outra, ou se estavam se tocando, ou se um estava pra fora ou dentro, isto é, as 

relações topológicas de vizinhança, de separação, de ordem, etc. foram vistas 

nitidamente nos desenhos feitos pelos indivíduos. Mas como já o dissemos, todos foram 

representados por formas de curvas fechadas, demonstrando a incapacidade das pessoas 

deste estágio de desenharem retas e ângulos, ou seja, ainda não há relações euclidianas. 

No Estádio II, os sujeitos têm entre 4 anos e 6 anos e 6 meses em média, e é 

denominado por Piaget (1993, p. 84) de estágio da diferenciação das formas euclidianas. 

Tal estágio subdivide-se também em dois: IIA e IIB. 

Piaget (1993, p. 86-87) nos diz que foi verificado um estágio intermediário 

entre IB e IIA. Neste estágio intermediário, há um início de distinção entre as formas 

curvilíneas e retilíneas, entretanto, constata-se indiferenciação com as várias formas 

retilíneas entre si, isto é, as retas e os ângulos já são traçados, todavia sem levar em 

consideração seus números. Isto acontece, sobretudo, entre o quadrado e o triângulo, 

como podemos ver as cópias feitas pelos sujeitos na Figura 8, sendo o retângulo a forma 

que determina um a configuração mais precisa. 

 

 

 

 
Figura 8. Desenhos feitos por indivíduos que se encontram no nível intermediário do 

subestágio IB e IIA (PIAGET, 1993, p. 73). 
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É somente no Subestágio IIA, que há um empenho na composição das 

formas por conta dos elementos diferenciados, pois vimos que depois das diferenciações 

globais dos ângulos e dos lados retilíneos que ocorreram no estágio anterior, decorrentes 

inicialmente das formas curvilíneas e dos movimentos, tal esforço não acontecia. 

Segundo Piaget (1993, p. 89),  

 

[...] tal composição, que é o verdadeiro motor da "abstração" das formas, 
ainda não procede por operações reversíveis como será o caso a partir do 
estádio III: ela procede por regulações sucessivas e tateantes, portanto por 
regulações ao mesmo tempo perceptivo-motrizes e inerentes à intuição 
figurada.  

 

Neste subestágio, os desenhos feitos pelo sujeito mostram claramente a 

diferenciação entre o quadrado e triângulo e, também, a representação das diagonais 

como podemos ver na Figura 9, porém o losango simples ainda não é bem representado 

pelo sujeito, isto só ocorrera no próximo subestágio. 

 

 

 

 
Figura 9. Exemplos de desenhos feitos por indivíduos que se encontram no nível IIA 

(PIAGET, 1993, p. 74). 
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Para Piaget (1993, p. 91), a cópia feita pelo sujeito das formas euclidianas 

demanda muito mais do que apenas uma correta percepção visual, pois se isso fosse 

verdade, o indivíduo desenharia o losango sem dificuldades, sendo que a diferença deste 

com o quadrado é a diminuição de uma das diagonais do quadrado com um pequeno 

giro. No entanto, tal construção é irrealizável neste momento, uma vez que há a 

necessidade de implicação de um jogo distinto de ações complexas. 

O Subestádio IIB é caracterizado pelo fato do sujeito, somente neste 

momento, conseguir desenhar o losango e as figuras inscritas (Figura 10) que eram 

desenhadas antes como dois círculos circunscritos, mas que de agora em diante são 

resolvidos os vários problemas de contato ou separação, interioridade e exterioridade. 

 

 

 

 
Figura 10. Exemplos de desenhos feitos por indivíduos que se encontram no nível IIB 

(PIAGET, 1993, p. 74). 
 

 

 

Entretanto, Piaget (1993, p. 92) nos fala que, as resoluções encontradas pelo 

indivíduo, são pautadas por meio de regulações, sem organização imediata, ou seja, são 

feitas por regulagens sucessivas e não antecipadas operatoriamente, como no exemplo17 

dado pelo autor, 

 

[...] em particular com os murmúrios de Mar, que, tocando sucessivamente os 
quatro lados do losango, dizia: ‘É inclinado, inclinado, inclinado e ainda 
inclinado.’ Ajustamento das inclinações em função da ordem inversa das 
simetrias, tal é o princípio desses sucessos. 

                                                 
17 Este exemplo é do experimento da percepção estereognóstica. 
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No Estágio III, composto de indivíduos com 6 anos e 6 meses ou 7 anos em 

diante, todas as provas foram feitas com sucesso inclusive as figuras com formas 

compostas, pois os sujeitos ao executarem seus movimentos abstraem as formas corretas 

dos modelos apresentados, onde os pontos de contato e as proporções das formas 

copiados são precisas, decorrente da capacidade cognitiva que o indivíduo agora possui 

de realizar ações operatórias proporcionando  mobilidade e reversibilidade. 

Tais resultados levaram pesquisadores como Telmo (1986), dentre outros, a 

trabalhar com desenhos e, em especial com desenhos de casas e representação do 

espaço, demonstrando o desenvolvimento gradual colocado por Piaget (2006; 1993). 

Piaget (1993), prossegue os estudos das relações topológicas ao verificar a 

ordem linear e a ordem cíclica (ordem ou sucessão), as relações de envolvimento por 

meio de pesquisa com nós (inclusão ou envolvimento), as noções do ponto e do contí-

nuo (continuidade). Todas as provas apontaram nos resultados obtidos que, igualmente 

como nos experimentos sobre estereognosia e representação gráfica, as representações 

topológicas são as primeiras a se constituírem em operações mentais, e que as operações 

projetivas e euclidianas não são concebidas simultaneamente com as topológicas, 

necessitando de aproximadamente 5 anos para o efetivo aparecimento de ambas. 

Observamos nos resultados referentes às relações topológicas elementares 

que, a sequência verificada no período perceptivo (sensório-motor) acontece igualmen-

te no período sendo que há primazia da representação (pré-operatório e operatório). 

No período representacional, as primeiras relações observadas são as 

relações relativas ao espaço topológico, pois as relações de vizinhança, de separação, de 

ordem, de envolvimento e de continuidade, vão paulatinamente se constituindo entre os 

elementos de uma mesma figura, ou de uma mesma configuração estruturada por tais 

relações, não comportando conservação, distâncias, retas, ângulos, etc.. O espaço 

topológico inicial é interior a cada figura, por meio do qual ele traduz suas propriedades 

intrínsecas contrariamente às relações espaciais que as situariam em relação às outras 

figuras. Por conseguinte, as relações topológicas não guiam o indivíduo a construir 

sistema de conjunto que agrupam uma variedade de figuras em função de um jogo de 

perspectivas, bem como, em função de eixos de coordenadas.  

Deste modo, Piaget (1993, p. 167) afirma que as relações topológicas são 

psicologicamente elementares e que precedem, cognitivamente, as relações projetivas e 

euclidianas, sendo que em tais relações elementares: 
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[...] Não há, pois, ainda um espaço total que englobe todas as figuras, e o 
único relacionamento de uma figura com a outra que as operações 
topológicas fundamentais conhecem é a correspondência biunívoca e 
bicontínua, fonte das “homeomorfias” ou analogias de estruturas entre as 
figuras, isto é, novamente de uma análise que se coloca do ponto de vista de 
cada objeto figural considerado em si mesmo e não de um sistema de 
conjunto que as organizaria em um único todo estruturado segundo uma 
mesma coordenação espacial. 

 

É no espaço projetivo e euclidiano que os objetos e suas configurações são 

colocados uns em relação aos outros, conforme um sistema de conjunto que leva em 

consideração projeções ou perspectivas e coordenadas que dependam de certos eixos 

(horizontal e vertical). Desse modo, vemos que a diferença marcante das relações 

topológicas, projetivas e euclidianas consiste na maneira como elas coordenam os 

objetos entre si. Destarte, as estruturas projetivas e euclidianas demandam uma 

complexidade maior que as topológicas e, por essa razão, se desenvolvem e são 

constituídas tardiamente como relações espaciais. Vamos tratar a partir de agora os 

diferentes aspectos da constituição das relações projetivas e euclidianas 

respectivamente. 

 

Relações projetivas 

Para estudar o desenvolvimento do espaço projetivo, Piaget (1993, p. 169-

313) pesquisa as seguintes construções: a reta projetiva e a perspectiva, a projeção das 

sombras, o relacionamento das perspectivas, as operações de secção e, os rebatimentos e 

desenvolvimentos de superfícies. No entanto, nós veremos neste trabalho somente a 

investigação que trata de como o sujeito constrói a reta projetiva, pois acreditamos ser 

suficiente para demonstramos em que momento se dá e como é o aparecimento das 

relações projetivas. 

Como já apontamos, o espaço projetivo adiciona ao espaço topológico a 

exigência de colocar os objetos ou elementos de um mesmo objeto uns em relação aos 

outros, em uma determinada perspectiva. E é interessante lembrarmos que as relações 

projetivas não são algo singular ao sujeito do nível representativo, pois este já no nível 

sensório-motor ou das atividades perceptivas, consegue manipular certas relações 

projetivas, como mostramos no início desse subcapítulo, ao falarmos do 

desenvolvimento prematuro das constatações de grandeza e forma dos objetos. Assim, 

mesmo com as limitações desta etapa, que impõe deformações pelas variações das 
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distâncias e das perspectivas, como vimos, observa-se já nesta etapa a capacidade que o 

indivíduo tem de perceber e seguir com os olhos e com as mãos formas retilíneas. No 

entanto, compreender uma reta de maneira perceptiva é uma coisa, construí-la ou 

representá-la é outra. 

 Paulatinamente, a coordenação das relações projetivas fragmentárias vai 

adquirindo mais maleabilidade, bem como mais eficiência, amparando-se nas repre-

sentações imaginadas no nível intuitivo. Deste modo, nos diz Oliveira (2005, p. 116): 

 

[...] agora considerando os diferentes pontos de vista reais ou possíveis, [esta] 
coordenação de perspectivas implica que a criança organize um sistema de 
referência estável, na qual lhe seja possível articular as dimensões projetivas 
de direita-esquerda, frente-atrás, e cima-baixo em relação às posições 
sucessivas de um mesmo observador [...] 

 

O sujeito ao incorporar essas novas relações projetivas, dá as operações 

topológicas, que já se encontram elaboradas, um enriquecimento impar, pois lhe 

adiciona uma significação nova, isto é, como exemplifica Piaget (1993), altera a noção 

de ordem linear em noção de ordem retilínea e a reciprocidade de vizinhança em 

reciprocidade de perspectiva. 

Vamos ver, com os estudos de Piaget (1993), que são preciso anos até que 

se organize no sujeito o sistema operatório de referência projetiva, a qual garante a 

coordenação correta da perspectiva e a reversibilidade do ponto de vista. 

Com o intuito de verificar como se constitui a perspectiva elementar no 

período representacional, Piaget (1993), descreve como se constrói no indivíduo a reta 

projetiva por meio da ação de ‘mirar’, que demanda uma diferenciação e uma 

coordenação dos vários pontos de vista, não sendo, pois uma ação simples como poderia 

aparentemente parecer. 

Piaget (1993, p. 170), para realizar o experimento da construção da reta 

projetiva utilizou: 

- uma mesa quadrada ou retangular e uma outra redonda; e, 

- uma porção de fósforos que tinham como suporte um pouco de massa de 

modelar nas pontas, para poderem ficarem verticalmente sobre a superfície das mesas. 

Primeiramente, foi dito aos sujeitos do experimento, que os palitos de 

fósforos representavam postes de linhas telefônicas e, que deveriam construir uma linha 
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bem reta com eles, no percurso de uma estrada também reta. Deste modo, o 

experimentador colocava um poste sobre a mesa e um outro a 20, 30 ou 40 cm de 

distância, sendo que estes dois estavam em distâncias paralelamente iguais a borda da 

mesa quadrada (ver Figura 11 – mesa quadrada 1).  Os indivíduos deveriam intercalar 

os postes entre os dois postes pré-fixados e, não era comentado nada em relação a seguir 

paralelamente a borda da mesa. 

Depois, os indivíduos deveriam proceder do mesmo modo, só que agora, 

para evitar o paralelismo com a borda da mesa, os dois postes bases foram fixados de 

maneira oblíqua com a quina da mesa quadrada (ver Figura 11 – mesa quadrada 2). 

Após este dois experimentos realizou-se um terceiro, que consistia em 

construir uma reta entre os dois postes fixos com outros postes, agora em uma mesa 

redonda (ver Figura 11 – mesa redonda 1). 

Por fim, foi realizado mais um experimento, onde os dois postes fixos eram 

colocados na distância já mencionada em uma mesa redonda e os outros postes também 

eram colocados entre os dois fixos fazendo um formato de ziguezague. Era pedido para 

o indivíduo que os arrume para ficarem retos entre os dois postes fixos. Também, era 

perguntado onde deveriam se posicionar para verificar se a linha estava bem reta ou 

não. Se o sujeito não descobrisse por si só a conduta da mirada, ele era colocado pelo 

experimentador em diferentes posicionamentos, e era interrogado sobre as vantagens ou 

desvantagens dessas diversas posições. 

 

 

 

 
Figura 11. Provas da reta projetiva. Disposição dos palitos de fósforo na mesa quadrada ou 

retangular (1 – reta paralela a borda da mesa; 2 – reta projetiva com ângulo de 
inclinação as bordas da mesa) e disposição dos palitos na mesa redonda (1 – 
construção da reta projetiva entre os pontos fixos; 2 – palitos em ziguezague para 
retificação da reta projetiva). 
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No Estágio I, os indivíduos estão na faixa etária de até 4 anos 

aproximadamente. Segundo Piaget (1993, p. 174), eles não têm capacidade de realizar a 

tarefa de fazer a reta projetiva de nenhuma forma, nem mesmo utilizando o artifício de 

usar paralelamente à borda da mesa. As ações, neste estágio, se limitam a pôr os palitos 

de fósforos sequencialmente sem nenhuma preocupação com o que foi pedido, ou seja, 

construir uma reta entre os dois pontos fixos e colocar os palitos, por exemplo, bem 

próximos uns dos outros (Figura 12). Tais resultados nos mostram uma característica 

peculiar de relações topológicas de vizinhança e proximidade. Deste modo, os dados 

apontam, sem margem de equívocos, que neste estágio, há a primazia das relações 

topológicas e, nos sujeitos observados há ainda a inexistência cognitiva da 

representação da reta projetiva, mesmo eles utilizando seus conhecimentos perceptivos 

construídos até o presente momento. 

 

 

 

 
Figura 12. Alguns resultados da construção da reta projetiva feitos por indivíduos que se 

encontram no estágio I (PIAGET, 1993, p. 172). 
 

 

 

No Estágio II os sujeitos tem, aproximadamente, entre 4 a 7 anos.  Piaget 

(1993) subdivide este estágio em IIA e IIB. 

Os indivíduos, do subestágio IIA, que se encontram entre 4 e 6 anos em 

média, evidenciam-se por conseguir construir a reta projetiva. Eles são capazes de 

reconhecer claramente uma reta, mas de maneira perceptiva, pois já compreendem o que 

é uma construção retilínea e, também, distinguem curvas de retas, mostrando para o 

observador inclusive exemplos disto. No entanto, a construção da reta projetiva 

acontece somente quando é utilizado o paralelismo com a borda da mesa, que é 
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empregado como amparo perceptivo para tal ensejo. 

Como apontamos os sujeitos deste subestágio, só constroem a reta projetiva 

quando esta é paralela à borda da mesa retangular ou quadrada, mas limitam-se a um 

alinhamento aproximativo (Figura 13 – 1), sem nenhum esboço em lançar mão da 

‘mirada’. Piaget (1993, p. 178), nos fala que 

 

[...] quando se trata de construir uma reta não paralela à borda da mesa, os 
mesmos sujeitos permanecem incapazes, por ausência de “mirada” ou de 
deslocamento ordenado e métrico, de resolver esta questão tão simples e 
procuram substituir a operação projetiva ou euclidiana por um simples apelo 
à configuração perceptiva. 

 

Assim, os indivíduos deste estágio consideram, cognitivamente, como mais 

importante a configuração perceptiva das fileiras dos postes e não, por exemplo, os 

ângulos que os postes têm entre si. 

A prova apontou, também, dificuldades dos indivíduos em construírem uma 

reta projetiva na mesa redonda, entretanto, embora tendo um grau de complicação maior 

que a prova anterior, que era construída reta paralela em uma mesa quadrada, eles 

conseguiram, na medida do possível, estabelecer a montagem de uma reta (Figura 13 – 

4). 

 
 

 

 
Figura 13. Alguns resultados da construção da reta projetiva feitos por indivíduos que se 

encontram no Estágio IIA (PIAGET, 1993, p. 172). 
 

 

 
Os sujeitos deste estágio, por ficarem presos à configuração perceptiva, 

encontram dificuldades intransponíveis, como por exemplo, construir uma reta projetiva 
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em uma mesa quadrada, na qual esta forma uma reta oblíqua ao canto da mesa. O 

recurso do paralelismo com a borda da mesa, usado inicialmente como apoio para os 

indivíduos, torna-se agora uma barreira intransponível. Os sujeitos, como mostram os 

resultados da pesquisa, fazem várias tentativas (Figura 13 – 2 e 3), porém desapontados, 

por não conseguirem de modo algum construir a reta projetiva, nem algo próximo disto, 

desistem, consolidando sua incapacidade cognitiva de realizar tal tarefa. 

Piaget (1993, p. 177-178), descreve que o sujeito ao ficar preso à 

configuração perceptiva, esta faz com que ele fique confuso, pois a reta a ser imaginada 

de modo representativo e que deve ser feita efetivamente, depara-se de modo conflitante 

com as curvas e retas percebidas na vizinhança, ou seja, todos os dados providos pela 

percepção que constituem o canto da mesa são contraditórios para o indivíduo com a 

reta oblíqua a ser construída. Tal representação não se constitui mais em imitação 

interiorizada, como antes, mas em produzir relações novas, como as relações projetivas 

da conduta de ‘mirar’ ou relações euclidianas do trajeto mais curto entre dois pontos, 

seriam os recursos para resolver este problema insolúvel.  

Por conseguinte, vemos a incapacidade do sujeito em representar a imagem 

da reta sem o subsídio da percepção, elas devem apoiar-se em novas relações que 

depende da operação e não da percepção para sua construção, deste modo, tal resolução 

não acontece neste estágio, mas no posterior. 

Como vimos, neste estágio, por não conseguir ainda realizar as operações, o 

sujeito não consegue, cognitivamente, entender a distinção entre figura, que consiste na 

reta a ser construída e o fundo, que é o canto da mesa. Então ele utiliza a configuração 

perceptiva como um substituto. Vemos na prática este processo quando o indivíduo ao 

não conseguir fazer a reta projetiva pedida, faz duas retas paralelas aos cantos da mesa 

compondo um L, que podemos ver claramente, nos resultados obtido por Piaget (1993), 

transcrito na figura 13 (2 e 3). 

Piaget (1993, p. 179), relata que estas constatações são primordiais, pois 

enfatiza que existem duas espécies de representações espaciais: 

a) uma intuitiva, que consiste apenas de uma imitação interior, isto é, de 

uma imagem mental, beneficiada ou não pelas configurações perceptivas, como vimos. 

Este tipo de representação é característica dos Estágios I e IIA; 

b) outra fundada nas operações, onde não é mais submetida à  influência 

perceptiva. 

É somente a partir do Estágio III que, efetivamente, podemos falar em o 
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sujeito construir reta projetiva em oposição à relação topológica dos estágios anteriores. 

Neste estágio, o indivíduo permanece preso aos dados perceptivos, por lhe faltar as 

operações e, para conseguir a conduta da ‘mirada’, ele necessita descobrir um ponto de 

vista particular, que demanda uma tomada de consciência de um ponto de vista próprio 

que, por sua vez, supõe em realidade a diferenciação e coordenação de inúmeros pontos 

de vista possível. Tal descoberta, segundo Piaget (1993, p. 179), não acontece 

precocemente.  

O Estádio IIB, composto de sujeitos de 6 a 7 anos aproximadamente, é um 

estágio intermediário, onde os indivíduos começam a se libertar gradualmente da 

configuração perceptiva, iniciando paulatinamente a diferenciação dos vários pontos de 

vista. 

A função dos gestos feitos pelo sujeito é muito significante neste estágio. 

Por exemplo, ele utiliza consecutivos tateios, a fim de alinhar os palitos de fósforos, ora 

por conta do olhar, mas não usando ainda a conduta da mirada, ora por causa das mãos 

acertando os espaços entre os postes afastando-os e reduzindo-os. Constata-se que tais 

ações são fruto ainda de uma representação intuitiva, que ainda não tem uma tomada de 

consciência do processo utilizado, mas que começa a dar lampejos de uma possível 

representação fundada nas operações. 

Segundo Piaget (1993, p. 182), depois do subestágio IIA da construção da 

reta projetiva, quando se construiu até então na realidade a reta perceptiva, as 

construções projetivas e euclidianas aparecem simultaneamente e apóiam-se 

reciprocamente. Ele exemplifica esse aparecimento e mútuo apoio das relações 

projetivas e euclidianas nas ações que descrevemos anteriormente entre o olhar 

(alinhamento segundo a direção do olhar) e as mãos (redução das distâncias entre os 

postes). 

Neste estágio, acontece um progresso interessante, pois o sujeito tenta 

construir entre os dois pontos fixos a reta oblíqua no canto da mesa, o que antes era 

abandonado por ele e que agora curiosamente a construção se parece mais com uma reta 

projetiva do que as duas retas construídas paralelamente às bordas da mesa (Figura 13 – 

2) do estágio anterior. A reta construída nestes subestágio tem uma leve curvatura, isto 

se deve ao fato do indivíduo ainda se sentir atraído pelo paralelismo do canto da mesa 

(ver Figura 14). 
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Figura 14. Alguns resultados da construção da reta projetiva feitos por indivíduos que se 

encontram no estágio intermediário IIB (PIAGET, 1993, p. 172). 
 

 

 

O Estágio III, encontram-se sujeitos de aproximadamente 7 anos em diante, 

que caracteriza-se pela construção propriamente dita ou efetiva da reta projetiva, 

utilizando a representação operatória, sem ficar presa a representação intuitiva, como 

acontecia em todos os estágios anteriores. 

O indivíduo descobre a construção da reta projetiva utilizando a conduta 

"mirada" por meio de ensaios contínuos. Quando há a tomada de consciência da 

diferenciação e coordenação de diversos pontos de vista possível, ele compreende que 

os dois postes fixos colocados são pontos de referência e devem ser olhados numa 

mesma reta para que os outros postes sejam alinhados. Ele não se apóia mais na 

representação intuitiva dos dados perceptivos da mesa, que constituía, até então, na 

realidade, numa reta perceptiva. Ele passa agora e somente agora, à representação 

operatória da reta (ver Figura 15). 

 

 

 

 
Figura 15. Resultado da construção efetiva da reta projetiva feito por um indivíduo que se 

encontra no Estágio III (PIAGET, 1993, p. 172). 
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Desse modo, depois de mostrarmos a constituição do espaço projetivo, por 

meio de um dos estudos de Piaget (1993), que consistiu na construção da reta projetiva, 

passaremos para o próximo passo, a fim de verificar como se constitui o espaço 

euclidiano. 

 

Relações euclidianas 

Piaget (1993), finaliza seus estudos sobre a constituição do espaço 

representativo, mostrando como se estabelecem as coordenações entre os objetos 

estabelecidas pela construção dos sistemas de coordenadas, ou seja, pelo aspecto da 

construção espacial euclidiana ou métrica. Para esta tarefa ele realiza estudos da 

construção das transformações afins do losango e a conservação das paralelas; das 

semelhanças e das proporções; dos sistemas de referência e das coordenadas (a 

horizontal e a vertical); e, por fim dos sistemas topográficos e o mapa da aldeia. Ater-

nos-emos, neste trabalho, a descrever este penúltimo, isto é, o que se refere ao 

desenvolvimento dos sistemas de referência e as coordenadas horizontais e verticais. 

Como já dissemos, o espaço euclidiano decorre, também, do espaço 

topológico e se constrói de modo paralelo ao espaço projetivo, bem como é deste 

distinto e solidário. Isto é, enquanto o espaço projetivo se restringe a coordenação das 

diferentes perspectivas de um objeto e de se acomodar às suas variações aparentes, o 

espaço euclidiano coordena os próprios objetos entre si em relação a um quadro de 

conjunto ou sistema de referências estável que demanda como ponto de partida a 

conservação das superfícies e das distâncias. Todavia, torna-se impossível a construção 

das relações euclidianas sem a estruturação concomitante das relações projetivas. 

Exemplificando, diríamos que, “[...] a conservação das distâncias e das superfícies 

implica, evidentemente, reciprocidade ou simetria das relações da perspectiva” 

(PAGANELLI, 2007, p. 50). 

No estudo que nos propomos a descrever, sobre as coordenadas horizontais 

e verticais, Piaget (1993, 393-437) investiga se o sujeito utiliza espontaneamente 

sistemas de referência e como isso acontece, ou seja, averigua de que maneira os 

indivíduos apreendem os objetos em uma rede euclidiana de coordenadas horizontais e 

verticais. 

Tais coordenadas do espaço euclidiano, segundo Piaget (1993, p. 394), são 

simplesmente uma ampla rede estendida a todos os objetos, abarcando relações de 
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ordem aplicadas a três dimensões concomitantes (espaço tridimensional), onde cada 

objeto da rede coordena-se com os outros por meio das relações simultâneas de 

esquerda x direita, acima x abaixo e frente e trás. A construção das retas, das paralelas e 

dos ângulos constitui passos preliminares da coordenação de conjunto que consiste 

numa rede de coordenadas. No entanto, Piaget nos alerta que,  

 

[...] um sistema de coordenadas não é simplesmente uma rede de relações de 
ordem entre os objetos: ele se aplica tanto às colocações quanto aos objetos 
colocados, e permite conservar invariantes as relações entre essas colocações 
independentemente dos deslocamentos de que os objetos são suscetíveis. [...] 
da mesma forma que a coordenação projetiva de todos os pontos de vista 
possíveis compreende cada um dos pontos de vista efetivos que se considere. 
É nesse sentido que os espaços projetivos e euclidianos consistem em 
sistemas de conjunto em oposição às relações topológicas, interiores a cada 
objeto considerado. 

 

A pesquisa piagetiana, sobre a coordenada horizontal e vertical para se 

verificar quando que estas se constituem, realizou-se da seguinte maneira: 

a) Quanto a horizontalidade: foi utilizado o nível dos líquidos, que consistiu 

em empregar garrafas de vidro com paredes retangulares e uma outra redonda, contendo 

em seu interior água tingida de azul com 1/4 de volume. Pedia-se para o sujeito indicar 

onde ficaria a água quando as garrafas eram inclinadas de diferentes maneiras, primeiro 

com o dedo (indivíduos menores), depois desenhando o que viam das inclinações 

expostas. Para sujeitos com mais de 5 anos, eram dados desenhos que continham os dois 

tipos de garrafas com inclinações diferentes pré-estabelecidas e, pedia para ele desenhar 

onde ficaria o líquido com as inclinações vista no desenho. Depois de feito o desenho 

antecipador, o indivíduo o confrontava com a experiência real e se estivesse errado era 

pedido para que corrigisse ou fizesse um novo desenho, passando posteriormente a 

novas previsões. 

Tal experimento poderia ser complementado oferecendo cartões com figuras 

das duas garrafas, nos quais o nível da água já se encontrava desenhado, no qual era 

pedido para colocar os desenhos dos cartões na inclinação conveniente levando em 

consideração certa linha de nível. Ou ainda, eram dados cartões que continham em cada 

um deles um tipo de garrafa desenhada, sendo que já tinham nível desenhado com 

alguns certos, outros errados. Pedia-se ao indivíduo que escolhesse as que estavam 

desenhadas com a inclinação certa adequadamente com o nível. Se por ventura, o 
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sujeito escolhesse um cartão com nível errado este tinha que oferecer formas de corrigir 

e justificar tal correção. 

b) Quanto a verticalidade foram adotadas três técnicas: 

- A primeira consistia em colocar um flutuador de cortiça com um palito 

de fósforo fincado verticalmente, dando a aparência de um barquinho com mastro. Tal 

barquinho foi colocado nas mesmas garrafas da experiência que descrevemos sobre 

coordenada horizontal e, neste novo experimento, foram feitos, também, os mesmos 

procedimentos e métodos de registro, mas agora a ênfase que os sujeitos deveriam dar 

encontrava-se na posição do mastro do barquinho frente às diferentes inclinações das 

garrafas. 

- A segunda dizia respeito à somente a garrafa com paredes retangulares, 

só que agora vazia, onde era colocado um pequeno peixe suspenso por um fio (técnica 

do fio de prumo). Todos os procedimentos foram iguais a primeira técnica, porém 

agora, ao invés do indivíduo olhar o mastro frente às diferentes inclinações das garrafas, 

ele deveria observar o fio com o prumo de peixe dentro ou fora da garrafa vazia frente 

aos diversos modos de inclinação da garrafa. 

- A terceira versava em utilizar uma montanha feita com massa de modelar 

ou areia, na qual era pedido ao sujeito que colocasse postes bem retos no cume dela, ou 

em sua encosta, ou do lado dela. Depois disto feito, era pedido para os indivíduos 

desenhar a grande montanha com os postes. No final mesclava-se esta experiência com 

a do fio de prumo pedindo que previssem a direção do fio suspenso em ganchos 

colocados no cume ou nas encostas. 

Com a combinação dessas inúmeras técnicas e com os dados em mãos, 

Piaget (1993, p. 400-437) dividiu o desenvolvimento do espaço euclidiano em três 

estágios. 

O Estágio I, que correspondia sujeitos com até 4 a 5 anos aproximadamente, 

caracteriza-se pela ausência de abstração das superfícies e dos planos a respeito dos 

volumes da água ou da montanha. 

Os resultados mostraram que os indivíduos não conseguiam abstrair 

nenhuma coordenada horizontal (superfície da água como sendo plana) nem vertical 

(superfície da montanha). Não houve êxito em nenhuma das técnicas, mesmo por meio 

de gestos ou por representação gráfica, mostrando com isso, a clara incapacidade 

cognitiva dessas pessoas de fazerem relações euclidianas, neste estágio de 

desenvolvimento. 
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Os dados apontam que, os indivíduos entendem somente as relações 

elementares topológicas, exclusivamente as de vizinhança e de envolvimento, em que as 

relações estão longe de serem elementares, por não abarcarem uma maior 

complexidade.  

Piaget (1993, p. 403), descreve alguns exemplos sobre a coordenada 

horizontal, em que a água é desenhada em forma de garatujas que excedem os limites da 

garrafa, ou, quando mais desenvolvido, desenha o líquido dentro da garrafa como uma 

pequena bola caracterizando uma mancha circular (Figura 16 – 1). O autor nos fala que, 

para o sujeito, além de ainda não haver a noção de um plano horizontal, concernente 

entre as relações dos objetos, este, também, não tem a noção do seu próprio plano. 

 

 

 

 
Figura 16. Alguns resultados da constituição das coordenadas horizontal e vertical feitos por 

indivíduos que se encontravam no estágio I (PIAGET, 1993, p. 401). 
 

 

 

Os exemplos dados por Piaget (1993, p. 404), referentes à coordenada 

vertical, mostram desenhos feitos pelos sujeitos, onde as casas e árvores são desenhadas 

ou na borda da montanha (Figura 16 – 2), como diz o autor configurando um falso 

paralelismo, ou graficamente representadas de maneira arbitrária contra a montanha. 

O Estágio II comportava sujeitos que estavam entre 4 a 7-8 anos em média, 

no qual estes não representam os desenhos mais por garatujas. Começa-se a ter direção 

do espaço, que é determinada por um sistema de referência em função da configuração 

imaginada, sendo que ainda não há a descoberta da horizontal e vertical. Tal estágio 

subdivide-se em IIA e IIB. 

O subestágio IIA caracteriza-se por haver uma relativa abstração das 
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superfícies e das linhas de nível. Relativa porque quando as garrafas são inclinadas o 

indivíduo, ao representar o deslocamento da linha de nível por um plano (o que não 

acontece anteriormente, e este é o progresso comparado com o estágio anterior), o faz 

sem nenhuma alusão com um sistema exterior às garrafas, como algum suporte ou 

mesa. Também o faz sem referência alguma aos lados da garrafa, em oposição à sua 

base, isto é, não utiliza nenhum sistema de referências tanto exterior como interior à 

garrafa. Assim, os resultados demonstram que, a garrafa, ao ser inclinada em diferentes 

posições, o nível da água é desenhado, pelo sujeito, sempre de modo paralelo a base da 

dessa (Figura 17 – 1). Isto se deve, segundo Piaget (1993, p. 409), “[...] a uma falta de 

relacionamento dos dados perceptivos entre si do ponto de vista da orientação das linhas 

e dos planos [...]”, ou seja, uma falta de coordenação. Por conseguinte, as pessoas deste 

subestágio malogram a leitura dos fatos físicos, ou seja, dos indícios externos e internos 

a garrafa, que dizem respeito à horizontalidade. 

 

 

 

 
Figura 17. Alguns resultados da constituição das coordenadas horizontal e vertical feitos por 

indivíduos que se encontravam no estágio IIA (PIAGET, 1993, p. 401). 
 

 

 

Aparentemente, um leigo diria que não houve um progresso significativo. 

Mas os dados piagetianos nos mostram que os indivíduos deste estágio conseguem fazer 

um início intuitivo de paralelas, feito pelo nível da água e do fundo da garrafa. Isso é 

significativo, pois o sistema de coordenadas característico do espaço euclidiano 

representa o arremate de um conjunto gradual de relações entre si dos objetos, que 

principiam por construção de planos, retas, ângulos, paralelas etc. Por isso, esse início 

intuitivo de paralela, neste subestágio, apesar de equivocado, é o prelúdio do espaço 
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euclidiano. 

Quanto à coordenação vertical, os sujeitos representam graficamente, 

postes, casas, árvores, flor etc. perpendiculares à encosta da montanha (Figura 17 – 2), 

entretanto, ainda não tem a capacidade de prever a direção do fio de prumo. 

O Subestágio IIB se caracteriza por ter reações intermediárias entre as 

reações precedentes e a descoberta gradativa da horizontalidade e verticalidade própria 

do estágio III. Neste subestágio o sujeito chega a fazer antecipação da direção e do nível 

da água de maneira correta. Por exemplo, indica com o dedo onde a água irá, 

destacando-a do paralelismo com a base da garrafa, o que acontecia no estágio anterior, 

como vimos, mas ainda não coordena o nível da água com as referências externas à 

garrafa, como suporte ou mesa. Ele, simplesmente, procura desenhar o nível da água 

junto aos cantos da garrafa (Figura 18 – 1), ficando preso a essas laterais, utilizando 

orientações oblíquas, como casualmente horizontais. Diante disso, não sabe ainda 

desenhar o novo nível, contudo, quando a garrafa é colocada com o gargalo para baixo o 

indivíduo consegue desenhar o nível corretamente (Figura 18 – 1). 

 

 

 

 
Figura 18. Alguns resultados da constituição das coordenadas horizontal e vertical feitos por 

indivíduos que se encontravam no estágio IIB (PIAGET, 1993, p. 401). 
 

 

 

Quanto às coordenações verticais, os indivíduos deste subestágio sabem 

colocar verticalmente poste, árvores etc. na encosta da montanha, mas diferentemente, 

na representação gráfica elas são desenhadas perpendicularmente ao flange da montanha 

(Figura 18 – 2), bem como, apontam os resultados em Piaget (1993, p. 417-418), 
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continuamente malogram na antecipação da direção do fio de prumo nas garrafas, 

destarte, não há generalização das coordenadas horizontal e vertical. 

Notamos que, os sujeitos neste subestágio, não utilizam tanto para a 

coordenada horizontal bem como para vertical, qualquer tipo de referências externas, 

como nos subestágios anteriores. Neste, ao invés de tomar como referência a base da 

garrafa, como acontecia antes, ele toma agora os lados da garrafa, conseguindo 

esporadicamente acertar o nível da água na garrafa inclinada. Há uma descentração 

paulatina do espaço, mas para se chegar às coordenadas horizontal e vertical corretas o 

indivíduo tem que ampliar e coordenar seu quadro de sistemas de referência. 

É somente no Estágio III que acontece à conquista paulatina de sistemas de 

referência exteriores, ou seja, da construção de eixos de coordenadas generalizadas ao 

conjunto do campo espacial. 

O Estágio III comportam sujeitos de à partir de 7 a 8 anos 

aproximadamente. Este estágio é subdividido em IIIA e IIIB. 

Entretanto, Piaget (1993, p. 420), nos mostra que existe uma fase 

intermediária entre IIB e IIIA, no qual o sujeito consegue, particularmente, em garrafas 

retangulares inclinadas a 180º ou deitada de lado, prever a horizontalidade (Figura 19). 

 

 

 

 
Figura 19. Alguns resultados da constituição das coordenadas horizontal e vertical feitos por 

indivíduos que se encontravam no estágio intermediário IIB e IIIA (PIAGET, 
1993, p. 401). 

 

 

 

No Subestágio IIIA, que possuem sujeitos com 7, 8 a 9 anos em média, 

principiam em prever as coordenadas horizontal e vertical em posições oblíquas, porque 

não lhes faltam referências aos sistemas imóveis externo à garrafa. 
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No Estágio IIIB, que comporta indivíduos a partir dos 9 anos, há a completa 

constituição do espaço euclidiano, onde os sujeitos conseguem de imediato prever as 

coordenadas horizontal e vertical, constituindo um sistema de conjunto pleno de 

coordenadas. Tal conquista segundo Piaget (1993, p. 425), se dá 

 

[...] graças ao desenvolvimento das operações concretas, que prolongam e 
completam as intuições articuladas do estádio II, torna-se possível o 
relacionamento entre os elementos das configurações consideradas, os 
sistemas da referência móveis interiores a essa configuração e os sistemas de 
referência imóveis exteriores a esta [...]. 

 

Notamos que a constituição do espaço euclidiano é uma construção, que 

demanda um bom tempo da vida de um ser humano, que não é inata, demandando um 

trabalho árduo para elaboração. 

Finalizada nossa panorâmica demonstração da constituição do espaço no 

sujeito deste o período sensório-motor até o representacional, passaremos a ver as 

implicações de tal constituição para as atividades físicas escolares. 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO 3 
 

METODOLOGIA 
E LEVANTAMENTO 

DOS DADOS 
 



 

 

 
“O exercício permanente da pesquisa, im-

pulsionado pela atitude investigativa, co-
mo expressão do inconformismo, da críti-
ca reiterada à realidade, do questionamen-
to rico e vivo sobre os fatos, cria possibili-
dades de novas explicações permitindo ir 
além do limite dado”. 

Battini (2003, p. 17) 
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Neste Capítulo 3, esclarecemos a metodologia de obtenção de dados de 

nossa pesquisa de campo. 

Iniciamos discorrendo sobre o desenho da pesquisa, depois relatamos o tipo 

de pesquisa que utilizamos. 

Em seguida, são descritos os dois grupos estudados e, num outro 

subcapítulo, relatamos a escolha dos alunos, que se deu por indicação dos professores. 

Finalizando este terceiro capítulo, foram apresentadas as estratégias que 

empregamos para a coleta de dados das provas espaciais que utilizamos neste trabalho, 

que foram elaboradas por Piaget em seus estudos. 

 

 

 

3.1  Desenho da Pesquisa  

A prática do futsal, bem como das outras modalidades desportivas exige 

vários tipos de habilidades e de competências. Dentre essas, destaca-se a construção das 

noções de espaço, tempo e causalidade. Como vimos, segundo Piaget (2006), tais 

elaborações estão interligadas e se constroem concomitantemente no sujeito. 

No entanto, o presente estudo se concentrou na análise das relações 

espaciais entre dois grupos de alunos, que faziam parte de Atividades Curriculares 

Desportivas da modalidade futsal. O primeiro era constituído por crianças consideradas 

como tendo bom desempenho na prática desta atividade física, conforme seus 

professores e o segundo por aqueles que eram julgados, pelos mesmos professores, 

como tendo dificuldades na prática desse esporte. 

A opção de escolher nas escolas, não as aulas regulares, mas as aulas de 

Atividades Curriculares Desportivas, consistiu em que se pretendia colher dados em 

uma determinada modalidades desportiva. Como já relatamos anteriormente, nas aulas 

regulares de Educação Física o trabalho feito com uma modalidade desportiva 

específica se dá em um período muito curto e, por conseguinte, resolveu-se optar pelas 

aulas de Atividades Curriculares Desportivas, que trabalha uma única modalidade 

desportiva o ano inteiro. 

É interessante frisar, também, que a preferência pela modalidade desportiva 

futsal decorreu do fato de ser a modalidade que mais inscrição tinha nas escolas da 

Diretoria de Ensino de Marília, demonstrando a preferência e a popularidade desse 
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esporte. 

Outro importante fator foi escolher turmas da categoria pré-mirim, pois 

nessas turmas os alunos são iniciantes nas modalidades desportivas, e por isso não se 

busca um rendimento de alto nível, pois são trabalhadas atividades pré-desportivas, 

sendo que nesta categoria as crianças não são obrigadas a participarem de campeonatos 

e a Diretoria de Ensino de Marília não organiza já há alguns anos campeonatos para esta 

categoria. Quando havia campeonato para essa categoria ela era caracterizada como 

festival, na qual os próprios professores eram os árbitros, havendo o intuito e o clima de 

confraternização e socialização dos alunos das diferentes escolas. 

A escolha da noção de espaço como objeto de estudo se deu, sobretudo, 

pelas dificuldades frequentemente observadas nos alunos das aulas regulares de 

Educação Física e nas aulas de Atividades Curriculares Desportivas em escolas públicas 

do estado de São Paulo da Diretoria de Ensino da região de Marília. 

Destacamos tais dificuldades, como consistindo em problemas que os 

professores não conseguem resolver, sendo que, aparentemente, os alunos parecem ter a 

espacialidade adequada, quando executam a atividade física futsal, individualmente ou 

em pares, mas que apresentam problemas de ordem espacial quando colocados em 

situação de jogo. Podemos destacar algumas dificuldades de ordem espacial como: 

- os alunos fintarem para o lado menos apropriado e errado; 

- os alunos defensores não se posicionarem de costa para o seu gol e atrás 

do aluno atacante para poderem defender; 

- os alunos não se deslocarem adequadamente para receberem os passes; 

- os alunos não saberem quais suas posições no espaço da quadra, 

efetivamente, quando estes estão em situação de jogo; 

- os alunos vão quase todos na direção da bola, quando um dos alunos está 

com ela, dentre outras. 

Os professores mesmo recorrendo aos manuais de treinamento desportivos, 

de autores conceituados na área da Educação Física, não conseguem determinar as 

ações corretas à problemática apontada. 

Além disso, o autor deste trabalho vem estudando e pesquisando a 

constituição do espaço no ser humano no Grupo de Estudo e Pesquisa em Epistemologia 

Genética e Educação (GEPEGE) da UNESP – Campus de Marília há anos, 

possibilitando-o enxergar uma possível explicação para esses problemas nas práticas 
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desportivas e, em especial no Futsal. 

Retomando a pergunta de pesquisa que se colocou no trabalho temos: “Qual 

a relação entre a construção da noção de espaço e a aprendizagem e desenvolvimento 

na prática do futsal, considerando a avaliação do professor desses alunos que os 

classificam como bons jogadores ou jogadores com dificuldades?”. 

Colocamos como proposição principal, isto é, como hipótese a ser 

investigada que: 

- Há uma diferença expressiva entre a constituição da noção espacial de 

alunos praticantes de futsal de Atividades Curriculares Desportivas, que os professores 

consideram bons e aqueles considerados como tendo dificuldades, sendo, pois, uma 

variável que influencia diretamente no aprendizado e desenvolvimento dos alunos na 

prática dessa modalidade desportiva. 

 

 

 

3.2  Tipo de Pesquisa  

Inicialmente, fizemos uso de uma revisão bibliográfica, que segundo Lüdorf 

(2003, p. 69), incide na consulta de periódicos, livros, jornais, revistas, etc., ou seja, 

“[...] consiste numa espécie de ‘varredura’ do que existe sobre um assunto e o 

conhecimento dos autores que tratam desse assunto, a fim de que o estudioso não 

‘reinvente a roda’” (MACEDO, 1994, p. 13). Tal pesquisa foi fundamental e 

imprescindível para o embasamento deste trabalho científico. Utilizamos a teoria 

Epistemológica Genética para entender e explicar aspectos de aprendizagem e 

desenvolvimento na prática desportiva futsal. 

Em nossa investigação utilizamos a abordagem qualitativa que, segundo 

Neves (1996, p. 1), é um tipo de pesquisa que 

 

[...] costuma ser direcionada, ao longo de seu desenvolvimento; além disso, 
não busca enumerar ou medir eventos e, geralmente, não emprega 
instrumental estatístico para análise dos dados; seu foco de interesse é amplo 
e parte de uma perspectiva diferenciada adotada pelos métodos quantitativos. 
Dela faz parte a obtenção de dados descritivos mediante contato direto e 
interativo do pesquisador com a situação objeto de estudo. Nas pesquisas 
qualitativas, é freqüente que o pesquisador procure entender os fenômenos, 
segundo a perspectiva dos participantes da situação estudada e, a partir, daí 
situe sua interpretação dos fenômenos estudados. 
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Enfim, a fim de testarmos as hipóteses descritas, utilizamos um dos tipos de 

pesquisa qualitativa bastante utilizado na área da Educação, o Estudo de Caso, que 

segundo Rodrigo (2008, p. 3): 

 

[...] é uma categoria de pesquisa cujo objeto é uma unidade que se analisa 
profundamente. Pode ser caracterizado como um estudo de uma entidade bem 
definida [...]. Visa conhecer o seu “como” e os seus “porquês”, evidenciando 
a sua unidade e identidade própria. É uma investigação que se assume como 
particularística, debruçando-se sobre uma situação específica, procurando 
descobrir o que há nela de mais essencial e característico. 

 

De acordo com Yin (2005, p. 32), é um método de investigação que se 

propõe a verificar empiricamente um fenômeno atual dentro de seu contexto na vida 

real. O estudo de caso parece-nos apropriado para o nosso estudo, uma vez que o objeto 

a ser investigado não tem contornos tão bem delimitados, que permitam a realização de 

um experimento. Por outro lado, pede uma pesquisa em maior profundidade, o que 

justifica a abordagem qualitativa com um número de sujeitos reduzido e que apresenta 

características contrastantes, a saber, serem avaliados como bons jogadores ou como 

jogadores que têm dificuldades na prática do futsal. 

Yin (2005, p. 54) sugere que se realize um estudo a respeito da validade de 

um trabalho científico, para verificar sua qualidade por meio de testes que apuram 

credibilidade, fidedignidade, fidelidade e confiabilidade dos dados. Para tanto, o autor 

nos aponta quatro testes, que servem para essa averiguação: 

- a validade de constructo; 

- a validade interna; 

- a validade externa e; 

- a confiabilidade. 

No Quadro 1 observamos os testes, táticas de estudo e fase da pesquisa em 

que a tática é aplicada de acordo com Yin (2005, p. 55). 

A validade de constructo consiste em determinar medidas operacionais 

corretas para os conceitos que estão sob estudo. Portanto, em nosso estudo tal validade é 

garantida pelo uso de múltiplas evidências, isto é, na avaliação de todos os alunos 

indicados pelos professores como bons jogadores e como jogadores que têm 

dificuldades, além de utilizarem-se várias provas que avaliam a noção de espaço. Não 
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será possível a submissão dos resultados para a análise dos sujeitos dada a idade dos 

participantes e natureza das provas. 

 

 

 

TESTES 
DE CASO TÁTICA DO ESTUDO 

FASE DA PESQUISA  
NA QUAL A TÁTICA 

DEVE SER APLICADA 

Validade 
do constructo 

- Utilizar fontes múltiplas de evidências; 

- Estabelece encadeamento de evidências; 

- O rascunho do relatório do estudo de caso é 
revisado por informantes-chave. 

 

coleta de dados 

coleta de dados 

composição 

Validade 
Interna 

- Faz adequação ao padrão; 

- Faz construção da explanação; 

- Estuda explanação concorrente; 

- Utiliza modelos lógicos. 

análise de dados 

análise de dados 

análise de dados 

análise de dados 

Validade 
Externa 

- Utiliza teoria em estudos de caso único; 

- Utiliza lógica da replicação em estudos de 
casos múltiplos. 

 

projeto de pesquisa 

projeto de pesquisa 

Confiabilidade 
- Utiliza protocolo de estudo de caso; 

- Desenvolve banco de dados para o estudo 
de caso. 

 

coleta de dados 

coleta de dados 

 
Quadro 1. Táticas do Estudo de Caso para quatro testes de validade da pesquisa que está sendo 

feita (YIN, 2005, p. 55). 
  

 

 

A validade interna incide em estabelecer uma relação causal, onde são 

apontadas algumas condições que levem a outras condições, como diferenciada de 
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relações espúrias. Assim sendo, essa validade em nosso trabalho é assegurada na análise 

dos dados e para isso os protocolos foram registrados detalhadamente. O aplicador foi 

sempre o mesmo e a sequência das provas foi mantida sempre a mesma para todos os 

sujeitos. 

A validade externa consiste em situar o domínio no qual as descobertas de 

um estudo podem ser generalizadas. Deste modo, para garantir tal validade em nosso 

estudo, utilizar-se-á a estratégia de estudos de casos múltiplos, além de termos o 

cuidado de deixar o desenho da pesquisa suficientemente claro para que o estudo possa 

ser replicado. 

A confiabilidade diz respeito em demonstrar que as operações de um estudo 

– como os procedimentos de coletas de dados – podem ser reproduzidas, mostrando 

resultados idênticos. Yin (2005, p. 60) sugere que, a confiabilidade nos estudos de caso 

pode ser garantida utilizando-se de um protocolo. Nosso protocolo, então, está descrito 

no item 3.5 deste capítulo. 

Nossa investigação pautou-se em utilizar provas espaciais projetivas e 

euclidianas elaboradas por Piaget (2006; 1993), que procurou verificar se há diferença 

significativa na constituição espacial entre alunos de uma mesma turma de Atividade 

Curricular Desportiva de futsal, em 9 escolas estaduais da D. E. de Marília/SP, 

configurando, segundo Yin (2005, p. 68), como Estudo de Casos Múltiplos. 

Segundo Yin (2005, p. 68): 

 

[...] as evidências resultantes de casos múltiplos são consideradas mais 
convincentes, e o estudo global é visto, por conseguinte, como algo mais 
robusto [...] [no entanto] o fundamento lógico para projetos de caso único, em 
geral, não pode ser satisfeito por casos múltiplos. É provável que o caso raro 
ou incomum, o caso crítico e o caso revelador envolvam apenas casos únicos, 
por definição.  

 

Assim sendo, em nossa averiguação o estudo de casos múltiplos é mais 

adequado do que o estudo de caso clássico, ou seja, único, pois nos possibilita comparar 

grupos contrastantes, um dos casos recomendado por Yin (2005) para realização de 

estudo de casos múltiplos. 

Nosso estudo teve como unidade de caso estudada dois grupos de alunos 

contrastantes: o dos considerados bons jogadores e dos considerados jogadores que têm 
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dificuldades na prática desportiva futsal (grupo 1 e grupo 2). Além disso, trabalhou-se 

com subunidades que são cada um dos alunos jogadores. 

 

 

 

3.3  Descrição do grupo estudado  

Nas turmas de Atividades Curriculares Desportivas (ACD) são trabalhadas 

durante todo ano uma mesma e única modalidade, possibilitando aos alunos das escolas 

estaduais do Estado de São Paulo terem a oportunidade de aprender um esporte que 

mais gostam, indo ao encontro da Proposta Pedagógica da Educação Física do Estado de 

São Paulo, quando esta diz que: 

 

[...] a Educação Física trata da cultura relacionada aos aspectos corporais, que 
se expressa de diversas formas, dentre as quais os jogos, a ginástica, as 
danças e atividades rítmicas, as lutas e os esportes. Essa variabilidade dos 
fenômenos humanos ligados ao corpo e ao movimentar-se é ainda mais 
importante quando se pensa na pluralidade dos modos de viver 
contemporâneos [...] No ensino da Educação Física escolar, pode-se partir do 
variado repertório de conhecimentos que os alunos já possuem sobre 
diferentes manifestações corporais e de movimento, e buscar ampliá-los, 
aprofundá-los e qualificá-los criticamente. Desse modo, espera-se levar o 
aluno, ao longo de sua escolarização e após, a melhores oportunidades de 
participação e usufruto no jogo, esporte, ginástica, luta e atividades rítmicas, 
assim como a possibilidades concretas de intervenção e transformação desse 
patrimônio humano relacionado à dimensão corporal e ao movimentar-se [...] 
(SÃO PAULO, 2008d, p. 42). 

 

Tais turmas constam de no mínimo 20 alunos, que são divididas em 

modalidades como: capoeira, xadrez, futsal, basquetebol, voleibol, handebol, dentre 

outras; em categorias, sendo elas: pré-mirim (até 12 anos), mirim (13 e 14 anos), infantil 

(15 e 16 anos), juvenil (17 e 18 anos) e livre (a partir de 19 anos); e em gênero: 

masculino, feminino e misto. Os treinamentos são feitos três vezes por semana, tendo 

eles duração de uma hora aula (SÃO PAULO, 2010). A nossa pesquisa investigou 

turmas de Atividades Curriculares Desportivas da modalidade futsal, da categoria pré-

mirim e do gênero masculino. 

Tanto nas aulas regulares como nas aulas de Atividades Curriculares 

Desportivas, o ensino da atividade física futsal incide, pelo menos na Diretoria de 

ensino de Marília, em o professor mostrar vídeo de jogos de futsal; explicar as regras, 
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explicar quantos jogadores são necessários para a realização desta atividade física, 

explicar qual a função que cada jogador tem dentro da quadra; repetições incontáveis 

dos fundamentos da atividade física, que consiste na aprendizagem da técnica; e o 

ensino de jogadas ensaiadas, que se refere à tática. O tipo de aula que se faz com a 

turma dos menores e mais novos, a pré-mirim, é feito, também, do mesmo modo com os 

maiores e mais velhos, a mirim, a infantil, a juvenil e a livre. 

Entender o porquê as dificuldades relativas à espacialidade nos alunos 

aparecem é uma necessidade dos profissionais da Educação Física, para poderem 

encontrar caminhos a fim de auxiliá-los a solucioná-las. Por conseguinte, em nosso 

trabalho utilizamos a Epistemologia Genética de Jean Piaget, para entender facilidades 

ou dificuldades dos alunos na prática de Atividade Curricular Desportiva futsal. 

 

 

 

3.4  Escolha dos sujeitos  

Das 41 escolas estaduais da Diretoria de Ensino da região de Marília/SP, 

dentro da cidade de Marília foram selecionadas 9 delas, representando a totalidade de 

escolas que possuem turmas de Atividades Curriculares Desportivas de futsal na 

categoria pré-mirim (alunos até 12 anos), ou seja, abrangemos em nosso universo de 

investigação todas as escolas que iniciam a prática desportiva futsal no Ensino 

Fundamental. 

Assim, em cada turma dos 9 ACD de futsal da categoria pré-mirim 

escolhida, foram selecionados dois grupos de alunos denominados de G1 e G2 que 

foram compostos, respectivamente, um por sujeitos apontados pelos professores das 

turmas como sendo os melhores do grupo (G1) e outro os que eles consideravam como 

os que tinham dificuldades na prática desportiva futsal (G2). 

Para tanto, foi perguntado aos professores dessas nove escolas: - se eles 

tinham alguns alunos que se destacavam entre os demais, isto é, aqueles que 

comumente denominamos de jogadores bons na prática do futsal. As respostas obtidas 

para compor os sujeitos do G1 foram às seguintes, conforme podemos observar na 

Tabela 1: 

 

 



 

 

155 

PROFESSORES 
DAS ESCOLAS 

RESPOSTA DOS PROFESSORES 

Nº 1 -  Somente um aluno eu considero bom aqui! 
Nº 2 -  Tenho um aluno bom! 
Nº 3 -  Bom mesmo eu tenho só um! 
Nº 4 -  Que joga bem mesmo eu tenho só um jogador! 
Nº 5 -  Nesta turma tem um menino bom! 
Nº 6 -  Não tenho nenhum aluno bom, é tudo perna de pau! 
Nº 7 - Jogador bom nesse time eu poderia dizer aquele ali e só ele! 

Nº 8 - Bom mesmo é difícil, mas eu tenho um que posso dizer que se destaca 
dos outros! 

Nº 9 - Já tive alunos melhores, mas nesse time aquele é o único menino bom! 
 
Tabela 1. Respostas dos professores à pergunta sobre quantos alunos eles consideram bons na 

prática de futsal de suas turmas de Atividades Curriculares Desportivas da categoria 
pré-mirim masculina para podermos compor o grupo 1 (G1). 
 

 

 
Também foi perguntado aos professores das nove escolas: - se eles tinham 

alguns alunos que eles consideravam como alunos que apresentavam dificuldades na 

prática do futsal. As respostas obtidas que compuseram o G2 foram às seguintes, 

conforme podemos observar na Tabela 2:  

 

 

 
PROFESSORES 
DAS ESCOLAS 

RESPOSTA DOS PROFESSORES 

Nº 1 - Um aluno aqui é muito ruim, não sei o que ele está fazendo aqui! 
Nº 2 - Fracos eu tenho dois! 
Nº 3 - Fraco, fraco eu tenho um! 
Nº 4 - Tenho um jogador que é bem fraquinho! 

Nº 5 - Na turma temos dois alunos que são muito ruins, no jogo de verdade 
eles só ficam no banco! 

Nº 6 - Bem perna de pau na turma eu tenho dois, que é só por Deus! 
Nº 7 - Que eu posso considerar como bem fraco dessa turma é um! 
Nº 8 - Rapaz isso é o que mais tem aqui, mas bem ruim eu tenho um! 
Nº 9 - Jogador fraco nesta equipe é um.  

 
Tabela 2. Respostas dos professores à pergunta sobre quantos alunos que eles consideram que 

tem dificuldades na prática do futsal de suas turmas de Atividades Curriculares Des-
portivas da categoria pré-mirim masculina para podermos compor o grupo 2 (G2). 
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Foram totalizados entre alunos considerados bons na prática do futsal e 

alunos nomeados como tendo dificuldades pelos professores das nove escolas da rede 

pública estadual da Diretoria de Ensino de Marília para constituírem o grupo 1 (G1) e o 

grupo 2 (G2) para fazerem parte de nossa investigação os seguintes números, que 

podemos visualizar detalhadamente na tabela 3: 

 

 

 

PROFESSORES 
DAS ESCOLAS 

ALUNOS BONS 
(G1) 

ALUNOS COM 
 DIFICULDADES 

(G2) 

Nº 1 1 1 

Nº 2 1 2 

Nº 3 1 1 

Nº 4 1 1 

Nº 5 1 2 

Nº 6 0 2 

Nº 7 1 1 

Nº 8 1 1 

Nº 9 1 1 

TOTAL 8 12 
 
Tabela 3. Quantidade de alunos que praticam o futsal nas turmas de Atividades Curriculares 

Desportivas da categoria pré-mirim masculina, que são considerados pelos seus 
professores como sendo bons e os que têm dificuldades na prática desse desporto. 

 

 

 

Nosso estudo centrou-se sobre os grupos G1 e G2, que foram compostos 

pela escolha e visão particular dos professores das nove turmas de ACD das escolas 

públicas que existem na cidade de Marília/SP, que possuem turmas de Atividades 

Curriculares Desportivas de futsal da categoria pré-mirim masculina. Como vimos, tais 

grupos consistiram nos dois extremos que cada equipe futebolística possuía. 
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3.5  Estratégia de coleta de dados  

Os métodos de procedimento que empregamos para proporcionar os meios 

técnicos para garantir a objetividade e a precisão na realização do estudo dessa pesquisa 

foram: 

- o Método Clínico. Conforme Piaget (1991, p. 18) tal método consiste em 

“fazer falar” livremente e em descobrir tendências espontâneas nos observados, em vez 

de canalizá-las, contê-las, bem como situar qualquer sintoma dentro de um contexto 

mental, em vez de fazer abstração do contexto. Esse método coloca o problema, realiza 

hipóteses, varia condições de jogo, controla suas hipóteses no contato com as reações 

provocadas. Inclui observação direta, no sentido clínico, ao dirigir, se deixa dirigir. 

De acordo com Delval (2002, p. 12) o Método Clínico é o procedimento de 

coleta e análise de dados para estudo do pensamento da criança e adulto, que se realiza 

mediante entrevistas ou situações muito abertas, nas quais se procura acompanhar o 

curso do pensamento do sujeito ao longo da situação. Consta, portanto, de algumas 

perguntas básicas e de outras que variam em função do que o sujeito vai dizendo e dos 

interesses que orientam a pesquisa que está sendo realizada. A essência de tal método 

consiste em uma intervenção sistemática do pesquisador em função do que o sujeito vai 

fazendo e dizendo. Mediante as respostas o pesquisador procura compreender a melhor 

maneira que o sujeito está representando a situação e organizando sua ação. Este foi o 

método utilizado para colher os dados ao aplicarmos as provas espaciais projetivas e 

euclidianas. 

 

- o Método Comparativo, conforme Lakatos e Marconi (1991, p. 107-108) 

podemos dizer que utilizamos um Método Comparativo uma vez que examinaremos 

simultaneamente os aspectos de coordenação e evolução na constituição das noções 

espaciais entre o G1 e o G2, de Atividades Curriculares Desportivas de futsal da 

categoria pré-mirim masculina, tendo como parâmetro a teoria de Piaget, a fim de 

conhecer supostas semelhanças, explicar diferenças ou relações entre esses pontos. 

Os instrumentos utilizados na coleta de dados foram: mesa retangular e 

redonda, palitos de fósforos com base de massa de modelar, cartões, papel com 

desenhos de figuras, lápis e borracha, garrafas com bordas paralelas e redondas com 

líquido dentro e filmadora. 

Os procedimentos realizados neste trabalho consistiram em realizar provas 
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para verificar as constituições espaciais projetivas e euclidianas com ambos os grupos, a 

fim de averiguar se há diferença significativa na constituição espacial dos educandos do 

grupo 1 (G1) com o grupo 2 (G2) que praticam a modalidade futsal da categoria pré-

mirim masculina. Não verificamos a constituição espacial topológica dos sujeitos que 

compunham os dois grupos porque tais relações já estão constituídas, segundo os 

estudos piagetianos, em indivíduos com a faixa etária que nos propusemos a investigar. 

Todas as provas espaciais, tanto projetivas como euclidianas foram gravadas 

por meio de uma filmadora, inclusive os desenhos que os alunos teriam que fazer em 

uma folha. 

Antes de termos começado efetivamente a coleta de dados com os alunos 

das 9 escolas públicas da Diretoria de Ensino de Marília/SP, fizemos um estudo piloto 

com crianças que tinham aproximadamente a mesma faixa etária. Esse estudo nos 

possibilitou uma aprendizagem para a aplicação das provas espaciais piagetianas, a fim 

de nos aprimorarmos, corrigindo os possíveis erros que se cometem ao utilizar o 

Método Clínico. 

A seguir descreveremos nosso protocolo de aplicação, especificando cada 

prova aplicada. 

 

 

Provas 1 - A construção da reta projetiva (relação espacial projetiva) 
 

Para se verificar as relações espaciais projetivas do G1 e G2 aplicamos a 

prova da reta projetiva. Já falamos sobre ela no capítulo anterior, mas devemos lembrar 

que tal prova consiste unicamente em construir retas pela conduta de “mirar”. 

Por conseguinte, usamos: 

- 01 mesa retangular; 

- 01 mesa redonda; 

- 10 a 12 palitos de fósforo com base de massinha de modelar; 

- 01 sala onde ficava somente o aluno e o aplicador da prova; 

- 01 filmadora. 

Gastou-se algum tempo antes da realização da prova para que o aplicador 

conversasse com o aluno, a fim de deixá-lo à vontade. 

Após tal procedimento, realizou-se a prova, inicialmente utilizando-se da 

mesa retangular. Foi perguntado ao sujeito que ia fazer a prova se ele sabia o que era 
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uma reta e, depois, explicado a esse que teria a incumbência de construir uma reta com 

os palitos de fósforos, que foram colocados em sua mão, intercalando-os entre dois 

palitos de fósforo previamente dispostos e fixados pelo aplicador a uma distância de 30 

cm a 40 cm um do outro. Estes dois palitos extremos não deveriam ser mexidos, só os 

que foram entregues ao aluno poderiam ser movidos à vontade. 

Primeiramente, a construção da reta com os palitos foi feita pelo aluno na 

borda paralela da mesa, posteriormente no meio da mesa e, por fim, na diagonal da 

mesa retangular (ver Figura 20 – 1, 2 e 3). Uma variante da construção da reta no centro 

da mesa era colocar os palitos em ziguezague e pedir para deixá-los retos não podendo 

mexer nem o primeiro nem o último palito. 

 

 

 

 
Figura 20. Figura representacional da prova da reta projetiva com a mesa retangular e suas 

três variantes: 1 – construir a reta na borda paralela da mesa; 2 – construir a reta no 
meio da mesa; 3 – construir a reta na diagonal da mesa. 
 

 

 

Após a realização das provas, como foi descrita com a mesa retangular 

passamos a realizar as mesmas explicações e procedimento agora na mesa redonda. 

Efetuamos, também, nesta mesa a elaboração da reta projetiva com os palitos de 

fósforos com somente três variantes feitas na mesa anterior, a retangular, a saber: 

construir a reta próxima a borda da mesa, no centro dela e depois com os palitos em 

zigue-zague no centro. A diagonal, como é evidente, não existe nesta mesa (ver Figura 

21 – 1 e 2). 
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Figura 21. Figura representacional da prova da reta projetiva com a mesa redonda e suas duas 

variantes: 1 – construir a reta na borda da mesa; 2 – construir a reta no meio da 
mesa. 

 

 

 

A fim de classificarmos os dados obtidos na construção da reta projetiva 

elaboramos um instrumento, sendo que o critério para tal elaboração foi fruto dos dados 

apontados por Piaget (1993) nesta prova, obtendo respostas dos sujeitos mostrando o 

que estes conseguiam fazer classificando-os, como vimos no capítulo anterior, nos 

estágios IA, IB, IIA, IIB e III. Deste modo, classificamos os sujeitos de acordo com os 

seguintes critérios: 

1o -  entende e considera o pedido de construção; 

2 o - difere curvas de retas; 

3 o - sabe o que é uma reta; 

4 o - sobre a proximidade dos palitos: 

 - são colados; 

 - são próximos; 

 - são espaçados; 

5 o - sobre a posição da criança na construção da reta: 

 - coloca-se de modo frontal; 

 - coloca-se no prolongamento; 

 - alterna entre o modo frontal e no prolongamento; 

6 o - reconstrói a reta projetiva com procedimentos euclidianos; 

7 o - não descobre a mirada; 

8 o - descobre a mirada por sugestão do entrevistador; 

9 o - descobre a mirada por sugestão do entrevistador e passa a utilizá-la: 
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 - de um lado; 

 - nos dois lados (generalização); 

10 o - descobre a mirada sozinho; 

11 o - descobre a mirada sozinho e passa a utilizá-la: 

 - de um lado; 

 - nos dois lados; 

12 o - quanto à pertinência das respostas (Por que você acha que está reto? 

Qual é o melhor lugar para ver se está bem reto? Etc.): 

 - porque sim; 

 - resposta legalista; 

 - resposta coerentes; 

13 o - constrói a reta projetiva: 

 -  de forma perceptiva; 

 - de forma intuitiva; 

 - de forma operatória. 

 

 

Provas 2 - A construção dos sistemas de referência e coordenadas: a ho-

rizontal (relação espacial euclidiana) 

 
Com o intuito de se verificar as relações espaciais euclidianas do G1 e G2, 

aplicamos a prova da construção dos sistemas de referência e coordenadas, mas só no 

eixo-horizontal. A escolha somente desse aspecto se deve em observar que os dados 

apontados por Piaget (1993) e as fases que acontecem à evolução das coordenações 

mostra que a constituição desses sistemas de referência e coordenadas no eixo-vertical é 

análoga ao do eixo-horizontal, se dando concomitantemente. Por isso escolhemos 

somente uma das duas provas. 

Empregamos para a realização desta prova os seguintes materiais: 

- 01 garrafa com bordas paralelas com líquido dentro; 

- 01 garrafa com bordas arredondadas com líquido dentro; 

- 01 mesa; 

- 20 cartões desenhados garrafas com bordas paralelas, onde estavam 

desenhados os líquidos diferentemente uns dos outros e já desenhados também o suporte 
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no qual elas estava em cima; 

- 20 cartões desenhados garrafas com bordas redondas, onde estavam 

desenhados os líquidos diferentemente uns dos outros e já desenhados também o suporte 

no qual elas estava em cima; 

- 10 cartões desenhados garrafas com bordas paralelas, onde estavam 

desenhados os líquidos diferentemente uns dos outros, sem estar desenhado o suporte; 

- 10 cartões desenhados garrafas com bordas redondas, onde estavam 

desenhados os líquidos diferentemente uns dos outros, sem estar desenhado o suporte; 

- 01 folha desenhada 12 garrafas com bordas paralelas sem líquido 

desenhado, mas colocado o suporte; 

- 01 folha desenhada 12 garrafas com bordas redondas sem líquido 

desenhado, mas colocado o suporte; 

- 01 sala onde ficava somente o aluno e o aplicador da prova; 

- 01 filmadora. 

Despendeu-se certo tempo antes da realização da prova para que o aplicador 

explicasse ao aluno a prova e para que ele entendesse precisamente o que estava sendo 

pedido. 

No primeiro bloco de provas euclidianas, o aluno tinha que sentar em uma 

cadeira em frente a uma mesa. Era mostrado a este 20 cartões, um por um, com 

desenhos de garrafas de bordas paralelas com líquidos dentro, que estavam dispostas em 

cima de um suporte pré-fixado. Tais garrafas eram desenhadas variadamente, ora 

inclinada, ora em pé, ora de cabeça pra baixo, ora de lado, bem como os níveis dos 

líquidos dentro das garrafas eram ora desenhados de modo correto, ora de modo errado. 

Deste modo, era perguntado ao aluno se cada uma das representações gráficas que era 

exposta a ele era certa ou errada. Qualquer uma das duas respostas que ele dava era 

sempre perguntado o porquê e pedia-se a explicação. 

Podemos visualizar na Figura 22 todos os 20 desenhos representacionais das 

garrafas de bordas paralelas que foram utilizados nesta prova. Entretanto, devemos 

observar que os desenhos das garrafas, nesta figura, estão todos expostos juntos e não se 

apresentam separados em cartões. 
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Figura 22. Cartões (9x11 cm) das figuras das garrafas de bordas paralelas a serem separados 

segundo os níveis marcados correta e incorretamente com o suporte pré-
estabelecido. 
 

 

 

Do mesmo modo, e com os mesmos procedimentos, que descrevemos sobre 

a prova realizada com as garrafas de bordas paralelas, realizamos, igualmente, outra 

prova só que com os desenhos de garrafas com bordas redondas. Na realização desta 

outra prova não foi necessária nenhuma modificação no processo de sua aplicação 

comparado com a prova anterior. 

Assim sendo, os 20 desenhos representacionais das garrafas de bordas 

redondas, que foram usados nesta prova, podem ser visualizadas na Figura 23. Todavia, 

notamos que em tal figura os desenhos das garrafas não estão separados em cartões, 

mas, estão apresentados todos juntos. 
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Figura 23. Cartões (9x11 cm) das figuras das garrafas de bordas redondas serem separados 

segundo os níveis marcados correta e incorretamente com o suporte pré-
estabelecido. 

 

 

 

No próximo bloco de provas euclidianas aplicadas, antes do início foi 

explicado que os alunos deveriam ficar sentados em uma cadeira em frente a uma mesa. 

Foram utilizadas 10 garrafas de bordas paralelas desenhadas e feitas em papel cartão, 

que foram recortadas seguindo o desenho. Estava desenhado, diferenciadamente, os 

níveis dos líquidos nas garrafas. Era pedido ao aluno que colocasse de maneira correta a 

garrafa, que já estava com seu líquido desenhado, sobre um suporte dado que se 

encontrava sobre a mesa a sua frente. Tal suporte consistia de uma pequena mesa 

desenhada com 25 cm de comprimento, feita de papel cartão.  

Ao ser colocado cada desenho da garrafa sobre o suporte, era perguntado se 

estava realmente certo e o porquê. 
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Podemos visualizar as 10 garrafas recortadas de bordas paralelas, que 

descrevemos com seus respectivos níveis de líquido desenhados na Figura 24. 

 

 

 

 
 

Figura 24. Figuras das garrafas de bordas paralelas que foram recortadas e que deveriam ser 
coladas pelos alunos sobre uma reta-suporte de maneira correta. 

 

 

 

A prova seguinte foi exatamente igual a anterior em seus procedimentos, na 

maneira de aplicá-la, na quantidade de material utilizado, nas perguntas feitas após ter 

colocado a garrafa sobre o suporte dado, porém as 10 garrafas desenhadas e recordas, 

feitas de papel cartão, agora são de bordas redondas, que possuem, também, o nível do 

líquido, diferentemente desenhados uns dos outros. 

Para um melhor entendimento e visualização de todas as garrafas de bordas 

redondas, que foram utilizadas nesta prova, podemos, detalhadamente, observá-las na 

Figura 25. 
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Figura 25. Figuras das garrafas de bordas redondas que foram recortadas e, que deveriam ser 

coladas pelos alunos sobre uma reta-suporte de maneira correta. 
 

 

 

O último bloco de provas espaciais euclidianas consistiu em colocar o aluno 

sentado em uma cadeira em frete a uma mesa. Era dado a ele um lápis, uma borracha e 

uma folha com o desenho de 12 figuras representacionais de garrafas com bordas 

paralelas, disposta sobre um suporte pré-estabelecido. 

As garrafas estavam dispostas em diversas posições tais como: em pé, 

deitada, de cabeça pra baixo e inclinada para um lado, para o outro lado. Era pedido 

para o aluno que desenhasse o nível do líquido de maneira correta, conforme a 

disposição da garrafa. 

Essa folha com todos os 12 desenhos representacionais das garrafas com 

bordas paralelas com todas suas variantes estão, detalhadamente, demonstradas na 

Figura 26. 
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Figura 26. Folha com desenhos de 12 figuras representacionais de garrafas com bordas 

paralelas para os alunos marcarem o nível do líquido em cada uma delas de 
maneira correta. 

 

 

 

A última prova foi exatamente idêntica em tudo o que acabamos de relatar, 

todavia o que diferencia uma prova da outra é que as 12 figuras representacionais 

desenhadas são agora de figuras de garrafas de bordas redondas. 

Podemos visualizar na Figura 27, de modo detalhado as 12 garrafas de 

bordas redondas, que foram desenhadas em uma folha. As garrafas foram dispostas 

diferentemente umas das outras e colocadas sobre suportes pré-determinados para que 

os alunos desenhassem o nível do líquido em cada uma delas. 
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Figura 27. Folha com desenhos de 12 figuras representacionais de garrafas com bordas 

redondas para os alunos marcarem o nível do líquido em cada uma delas de 
maneira correta. 

 

 

 

Para classificarmos os dados obtidos na construção de coordenadas e 

sistemas de referência horizontal, que nos possibilitará inferir sobre a constituição do 

espaço projetivo nos indivíduos investigados, preparamos um protocolo. Como ocorreu 

na prova projetiva, tal elaboração se deve aos resultados dos dados assinalados por 

Piaget (1993) nesta prova, que ao obter respostas dos indivíduos verificados o que estes 

conseguiam fazer segundo sua capacidade de coordenação espacial, classificando-os, 

conforme já nos demonstrou Piaget (1993) nos níveis: IA, IB, IIA, IIB e III. Por 

conseguinte, utilizamos tal classificação piagetiana e dispusemos pelos seguintes 

critérios: 

1 - como são as respostas dos indivíduos quanto aos 20 cartões de figuras 

das garrafas de bordas paralelas já respectivamente desenhados os níveis de líquido, 
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onde alguns estão corretos e outros incorretos; 

2 - como são as respostas dos indivíduos quanto aos 20 cartões de figuras 

das garrafas redondas já respectivamente desenhados os níveis de líquido, onde alguns 

estão corretos e outros incorretos; 

3 - como é a colagem das figuras das garrafas de bordas paralelas a serem 

coladas pelas crianças sobre reta-suporte; 

4 - como é a colagem das figuras das garrafas redondas a serem coladas 

pelas crianças sobre reta-suporte; 

5 - como é o desenho dos indivíduos na folha para marcar o nível do 

líquido em garrafas de bordas paralelas; 

6 -  como é o desenho dos indivíduos na folha para marcar o nível do 

líquido em garrafas redondas. 

No próximo capítulo descreveremos os resultados obtidos com o G1 e G2 

das turmas de Atividades Curriculares Desportivas de futsal da categoria pré-mirim 

masculina das 9 escolas da rede pública estadual da cidade de Marília, bem como a 

análise desses resultados, para podermos verificar nossa hipótese levantada. 

 

 

 

3.6  Plano de análise dos dados  

A análise dos dados seguirá o seguinte plano: 

1 - Análise das provas projetivas do G1; 

2 - Análise das provas projetivas do G2; 

3 - Análise das provas projetivas entre G1 e G2; 

4 - Análise das provas euclidianas do G1; 

5 - Análise das provas euclidianas do G2; 

6 - Análise das provas euclidianas entre G1 e G2; 

7 - Análise do G1 nas provas projetivas e euclidianas; 

8 - Análise do G2 nas provas projetivas e euclidianas; 

9 - Consequências dos resultados obtidos para a prática da atividade 

desportiva futsal. 

 
 



 

 

 

CAPÍTULO 4 
 

RESULTADO E ANÁLISE 
DOS RESULTADOS SOBRE A 

CONSTITUIÇÃO ESPACIAL 
EM CRIANÇAS DE TURMAS 
DE ACD NA MODALIDADE 

DESPORTIVA FUTSAL 
 
 



 

 

 

“Quando estamos em contato com crianças, conversamos 
com elas ou observamos as interações que mantêm entre 
si, por exemplo, nas brincadeiras, podemos dar-nos conta, 
se prestarmos muita atenção, que elas geralmente 
expressam idéias e maneiras de ver o mundo curiosas e até 
surpreendentes para nós, ou dizem coisas que temos 
dificuldade em compreender [...] [por conseguinte] a 
essência do método clínico consiste em uma intervenção 
sistemática do pesquisador em função do que o sujeito vai 
fazendo ou dizendo. Em alguns casos, ele tem de cumprir 
uma tarefa; em outros, explica um fenômeno. O 
pesquisador, mediante suas ações ou suas perguntas, 
procura compreender melhor a maneira como o sujeito 
representa as situação e organiza sua ação”. 

Delval (2002, p. 11-12) 
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Neste capítulo, discorremos sobre o diagnóstico da constituição espacial em 

crianças de turmas de ACD na modalidade desportiva futsal da categoria pré-mirim 

masculina. Primeiramente relatamos os resultados e análises das provas que verificam 

as relações espaciais projetivas nos grupo 1 (G1) e grupo 2 (G2). 

Depois, descrevemos os resultados e análises das provas que verificam as 

relações espaciais euclidianas entre os grupo 1 (G1) e grupo 2 (G2). 

 

 

4.1 Resultado e análise das relações espaciais projetivas entre 
os grupos 1 e 2 

 
 
GRUPO 1 (G1) 

Os resultados que obtivemos no G1 (grupo 1) sobre a construção da reta 

projetiva consistiram no seguinte: 

- Os 8 alunos que compunham o G1 tiveram resultados nas variantes da 

prova projetiva muito parecidos. Devemos lembrar que todas as provas foram feitas 

individualmente pelos alunos, em uma sala fechada sem nenhum ter contado com o 

outro ou ver a execução das provas do outro. 

- Todos demonstraram saber o que era uma reta. MOA (10;06), por 

exemplo, sabia diferenciar curvas de retas  e discernia claramente o que era uma reta, 

dizendo por exemplo: 

 

“... olha essa parte da mesa é reta... o livro é reto... a régua é reta... aquela 

outra mesa ali não é reta (a mesa redonda)...”. 

 

Podemos observar isso também na fala de TEO (10;07) quando ele diz que: 

 

“... uma coisa é reta quando não tem nenhuma curvinha...”. 
 

Construir a reta projetiva na mesa retangular 

As variantes desta prova projetiva na mesa retangular foram quatro, sendo 

elas: 

A – Paralela à borda da mesa retangular 

Apesar dos oitos alunos que faziam parte do G1 terem tido resultados muito 
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semelhantes nas provas projetivas, como já o dissemos, houve uma pequena diferença 

nesta prova de construir a reta projetiva paralelamente à borda da mesa retangular, 

sendo que para descrevermos essa pequena diferença subdividiremos o G1 em G1-A e 

G1-B. 

Os que faziam parte do G1-A foram MOA (10;06), FER (10;09), LUK 

(10;10), CLO (10;10) e TOM (10;11). Pudemos observar que neste subgrupo quando se 

pediu que construísse uma reta projetiva próxima a borda da mesa retangular, assim 

que os postes-palitos fixos foram colocados e, mesmo antes de terminar toda a 

explicação, os cinco alunos se posicionaram do lado de um dos postes, abaixando a 

cabeça e prestando a atenção na fala do aplicador, mas sem olhar para este começaram a 

usar a mirada, tentando visualizar uma reta entre o poste próximo ao sujeito e o outro 

posicionado a aproximadamente 40 cm de distância desse primeiro dizendo, por 

exemplo: 

 

 “... bem aqui assim né... (apontando com o dedo e usando a mirada com um 

dos olhos fechados)” (CLO, 10;10). 

 

Tal procedimento era feito por alguns, ajoelhados, por outros simplesmente 

inclinando o tronco. Após ouvir toda a explicação continuavam em suas posições ou 

com o tronco inclinado ou de joelhos e, ao receberem os postes os colocava um após o 

outro minuciosamente, sem nunca parar de usar a mirada, preocupando-se sempre com a 

distância entre os postes e se estavam em uma linha reta (ver Figura 28). 

Todos os cinco utilizaram a mirada de um lado da mesa como do outro e ao 

serem perguntados por que viam dos dois lados, as respostas eram parecidas com a de 

FER (10;09): 

 

“... é pra saber se tá mesmo reto... aí eu vejo de um lado (mostrou para o 

aplicador da prova) e vejo daquele outro ali (caminha até o outro lado e mostra 

novamente)... tá vendo tá retinho...”. 

 

Os cinco alunos cumpriram essa prova rapidamente. Foi perguntado como 

sabiam que estava reto, eles responderam semelhantes a MOA (10;06): 

 

“... é fácil é só olhar este poste aqui e aquele ali (mostra os dois postes 
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fixos)... assim... abaixa e olha... a ponta dos postes tem que tá tudo certinho assim, do 

jeito que tá, olha...”. 

 

 

 

 
Figura 28. Construção da reta projetiva paralela à borda da mesa retangular por alunos 

do G1, utilizando a mirada ajoelhada e a em pé com o tronco inclinado. 
 

 

 

Os que compuseram o G1-B foram MEL (10;06), TEO (10;07) e MAX 

(10;07). A diferença que nos fez subdividir o G1 foi que os alunos de G1-B, nesta 

prova, não utilizaram a mirada assim que o aplicador começou a explicação, como o 

fizeram os alunos do G1-A, e nem quando ele acabou sua fala. 

Todos os três alunos, após terem sido dados os postes para colocarem entre 

os postes pré-fixados, arranjaram-nos de modo mais ou menos reto e só depois do 

aplicador perguntar se estava reto responderam como MAX (10;07): 

 

“... ainda não, peraí... precisa ser arrumado ainda... só depois vai ficar 

reto...”. 

 

Daí sim, utilizavam a mirada, como se a tivessem descoberto, sendo que os 
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três ajoelharam do lado de um dos postes pré-fixados para utilizar tal procedimento. 

Depois de tal descoberta eles utilizaram sempre a mirada sem empregarem outro tipo de 

estratégia para construírem a reta projetiva. 

O aplicador da prova perguntou por que estava usando este outro método 

para deixar reto e as respostas foram todas parecidas com a de MEL (10;06) que disse: 

 

“... é só assim que dá pra ver que tá reto e deixá tudo numa linha reta... 

igual você pediu...”. 

 

Os alunos utilizavam a mirada para arrumar de modo correto os postes para 

ficarem em uma linha reta, verificando tanto de um lado como do outro.  Ao se 

perguntar novamente se estava reto e como eles sabiam que estava reto as falas 

assemelhavam-se a de TEO (10;07) que falou: 

 

“... agora sim tá reto... tenho certeza... é só olhar com um olho deste palito 

aqui (primeiro) até este outro palito aqui (último) e colocar o resto reto... é fácil tá 

vendo... agora tá super reto...”. 

 

A subdivisão do G1 em G1-A e G1-B só foi feita nesta prova da construção 

da reta projetiva paralela a borda da mesa retangular, pois não foi observada nas 

provas projetivas nenhuma outra discrepância entre os oito alunos que faziam parte do 

G1. 

 

B - Centro da mesa retangular 

Ao prosseguirmos com as provas projetivas, solicitamos aos sujeitos do G1 

que construíssem a reta projetiva, mas agora no centro da mesa retangular. 

Averiguamos na realização desta prova que os alunos não apresentaram nenhuma 

dificuldade em realizá-la, mesmo entre aqueles que na prova anterior não usaram de 

imediato a mirada, pois todos usaram a mirada prontamente. Alguns alunos como LUK 

(10;10) perguntaram: 

 

“... professor fazer de novo... pra que fazer no meio... é igual à outra... não 

adianta querer me enganar... eu sou esperto, sou corintiano...”, 
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deixando claro que já sabiam fazer e que não importava o local na mesa que fosse 

pedido para realizar a prova. 

Notamos que todos efetuaram velozmente a prova, usando a mirada o tempo 

todo de um lado da mesa, bem como do outro. A resposta à pergunta sobre como eles 

sabiam que estava reta foi idêntica aos moldes da resposta da prova anterior. 

Perguntamos então, qual era o melhor lado para ver e deixa reto e as 

resposta foram semelhantes à de CLO (10;10): 

 

“... deste lado você vê se tá reto olhando deste palito até aquele (mostra o 

primeiro e o último poste) depois você vai do outro lado e vê de novo... os dois lados é 

bom...”. 

 

C - Zigue-zague no centro da mesa retangular 

A próxima variante da prova na mesa retangular foi à construção da reta 

com os postes colocados em zigue-zague no centro da mesa. O aplicador da prova 

colocava os postes em zigue-zague, sendo que era avisado aos alunos que não poderiam 

ser mexidos nem o primeiro nem o último poste. Contatamos que todos os alunos não 

tiveram qualquer complicação na execução da prova. Eles posicionavam os postes com 

muita presteza em uma reta utilizando sempre o recurso da mirada em ambos os lados.  

 

D - Modo oblíquo ao canto da mesa retangular 

A última prova realizada na mesa retangular consistiu em construir uma reta 

com postes de modo oblíquo ao canto da mesa retangular. Verificamos que os oito 

alunos realizaram essa prova sem apresentar nenhuma dúvida, cumprindo-a com 

agilidade, ignorando visivelmente onde estava sendo feita a reta projetiva, simplesmente 

usavam a mirada e arrumavam com precisão os postes. Quanto à pergunta do como se 

sabia se estava reto, as respostas dos alunos eram parecidas com a do TOM (10;11), que 

respondeu dizendo: 

 

“... é só fazer igual ao que eu fiz antes... olha a ponta dos palitos e ajeita 

todos... deste primeiro palito até aquele último ali... viu... aí eles fica tudo certinho... 

tudo numa reta só... ”. 
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Construir a reta projetiva na mesa redonda 

O seguimento da construção da reta projetiva era executar as mesmas tarefas 

em uma mesa redonda, tendo neste tipo de mesa três variantes, sendo elas: 

 

A – Paralela à borda da mesa redonda 

Diferente do que aconteceu na mesa retangular, esta prova projetiva na mesa 

redonda não apresentou nenhuma diferença entre os oito alunos, pois todos, sem 

exceção, usaram de imediato a mirada como recurso para construir a reta projetiva. 

É interessante relatar, que os oitos integrantes do G1, ao executarem a prova 

acharam estranho fazerem de novo o que eles já tinham realizado na outra mesa. 

Fizeram indagações ao aplicador da prova, semelhantes às feitas por LUK (10;10) que 

expressou sua curiosidade dizendo: 

 

“... mas professor, não é igual... não tem diferença nenhuma... cansa... é 

chato...”. O aplicador perguntou: “... ah é... cansa... por quê?... por que é mesma coisa... 

como? Não entendi... explica....” e ele responde: “... é do jeito que eu já fiz antes... já te 

expliquei um monte de vez... é só olhá este poste (o primeiro) e este (o último) tá 

vendo... e colocar os palitos no rumo certo... não interessa qual mesa a gente vai 

fazer...”. 

 

A execução da construção da reta projetiva aconteceu de modo rápido por 

todos os alunos, não foi observado nenhum embaraço ou complicação em sua 

elaboração, sendo que a mirada era usada constantemente para alinhar os postes, não se 

constatando nenhum outro tipo de método até a finalização da prova. 

 

B - Centro da mesa redonda 

Constatamos nesta prova como na anterior, que os oitos alunos também não 

tiveram qualquer dificuldade em sua elaboração. Todos os alunos construíram a reta 

projetiva muito facilmente, mostrando que era mirando no primeiro e no último palito 

que deveriam ser colocados os outros palitos, acertando-os com todo cuidado. 

O aplicador da prova perguntou se no centro da mesa redonda era mais 

difícil e nenhum disse que era, sendo que os oito esboçaram falas parecidas com a de 

CLO (10;10) que disse: 
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“... é claro que não... é tudo igual... não tem diferença... tem que fazer igual 

todos... tem que usar o olho...”. 

 

Bem como nas outras provas a elaboração desta foi, por todos os alunos, 

executada muito rapidamente com uma excelente desenvoltura.  

 

C - Zigue-zague no centro da mesa redonda 

Nessa prova averiguou-se que não houve problema dos sujeitos que 

compunham o G1 em construir a reta projetiva com essa variante na mesa redonda. A 

organização dos postes que estavam dispostos em zigue-zague foi feita pelos alunos, 

primeiramente, desconfigurando o zigue-zague, deixando os postes mais ou menos 

próximos e em seguida, usando a mirada acertavam-nos para construírem a reta 

projetiva. Esses procedimentos foram feitos de modo veloz sem qualquer demonstração 

de uma possível dificuldade aparente. 

 

 

GRUPO 2 (G2) 

Os resultados que obtivemos dos alunos do G2 (grupo 2) sobre a construção 

da reta projetiva consistiram no seguinte: 

- Todos os 12 alunos que constituíam o G2 sabiam discernir claramente o 

que era uma reta e diferenciar curvas e de retas. Podemos exemplificar tal fato com a 

fala de VIT (10;09): 

 

“... você quer um exemplo de algo reto... uma régua é reta... o canto da 

mesa é reto”. 

 

- Dez alunos dos doze do grupo G2 tiveram resultados semelhantes, mas 

dois dos doze tiveram uma pequena diferença dos demais. Todas as variantes da prova 

projetiva seguiram o mesmo padrão que fizemos com os sujeitos do grupo anterior (G1), 

ou seja, a execução das provas foi feita separadamente com cada aluno, sendo que 

nenhum olhou os outros as cumprindo. Por conta da diferença contatada subdividimos o 

G2 em G2-A e G2-B. Deste modo os indivíduos que fizeram parte do G2-A foram 

EDU (10;06), BEN (10;09), IVO (10;09), WIL (10;09), BIL (10;09), VIT (10;09), DRI 

(10;10), VAL (10;10), LEO (10;11) e RIK (10;11) e os do G2-B  foram CID (10;05), 
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DAN (10;05). 

 

Construir a reta projetiva na mesa retangular 

Constituiu-se de quatro variantes nesta prova projetiva executada na mesa 

retangular, as quais são: 

 

A – Paralela a borda da mesa retangular 

Os doze alunos que compunham tanto o G2-A como o G2-B, não tiveram 

dificuldade na execução desta prova. Executavam a prova pausadamente, olhando e 

mexendo para acertar os postes. Perguntavam para o aplicador da prova, por vezes, se o 

que estavam fazendo estava certo, parecia que precisavam verificar a aprovação ou não 

do que estavam fazendo. Podemos relatar tal procedimento do G2 exemplificando a fala 

de BEN (10;09) que disse: 

 

“... professor tô fazendo certo... dá uma olhadinha se é isso mesmo... eu 

preciso arrumar alguma coisa...”. 

 

Os alunos do G2, mesmo não tendo dificuldade em construir a reta projetiva 

paralela à borda da mesa retangular não utilizaram a mirada de imediato. Alguns 

perguntaram se poderiam usar uma régua, como podemos ver na fala de BIL (10;10;09): 

 

“... ei, professor... eu posso usar uma régua... porque com ela eu vou deixar 

tudo reto...”, 

 

e ao receber a resposta negativa, ele utilizou inicialmente outro meio. Podemos 

descrever os recursos empregados pelos indivíduos do G2 para iniciar a construção da 

reta projetiva como: o dedo indicador, as palmas das mãos fechando-as, colocar deitado 

todos os palitos depois levantá-los e o braço, esse último podemos visualizar na Figura 

29, como exemplo de tais procedimentos. 

Entretanto, mesmo os dozes alunos, que faziam parte G2, terem utilizado 

recursos inicialmente que não fossem a mirada, eles a utilizaram logo em seguida, após 

observarem visualmente que não estava tão reto quanto eles poderiam achar que ficaria. 

Aí a mirada foi utilizada em uma das extremidades por todos, a fim de acertar 

meticulosamente os postes para deixarem em linha reta. Na fala de VAL (10;10) 
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podemos ver como foram, de modo geral, as dos outros alunos, quando ele nos disse 

após olhar e rodear a mesa: 

 

“... hum, acho que não está reto ainda... peraí que vou deixar... vou olhar 

por ali (apontou uma das extremidades da reta e abaixou para mirar)”. 

 

O lado que Val (10;10) utilizou pra usar a mirada foi sempre o mesmo e isso 

foi o procedimento que todos fizeram. O aplicador da prova falou que eles poderiam 

andar por todos os lados da mesa, sendo que eles rodeavam a mesa, mas voltavam para 

a extremidade que empregaram a mirada, por conseguinte, foi perguntado por que não 

olhavam de outra direção na mesa, e as respostas foram semelhantes a de IVO (10;09): 

 

“... é porque aqui (apontando e se posicionando para mostrar a mirada) é 

melhor pra ver e deixar reto...”. 

 

 

 

 
Figura 29. Construção da reta projetiva paralela a borda da mesa retangular, bem 

como no centro desta, utilizando inicialmente o recurso do braço. 
 

 

 

Foi perguntado após os gestos e as falas dos alunos que tinham terminado a 

prova se estava mesmo reto e todos responderam que sim, sempre depois de irem 

conferir com o olho de um só lado da reta. Depois de expressarem certeza, foi 
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interrogado como eles sabiam se estava mesmo reto, sendo respondido com falas como 

a de VIT (10;09): 

 

“... todos estão na mesma medida... é só olhar oras... (mostrava mirando 

com o olho por um dos lados...).”. 

 

B - Centro da mesa retangular 

A continuação da prova projetiva era construir a reta no centro da mesa 

retangular. Foi a partir desta prova que observamos a diferença entre G2-A e G2-B. A 

discrepância entre esses dois subgrupos na execução da tarefa solicitada consistiu no 

seguinte: 

- Os alunos do G2-B continuaram a proceder da mesma maneira como na 

prova anterior, isto é, eles persistiam em usar primeiramente recursos outros, ou seja, os 

mesmos da prova precedente. Os recursos não foram modificados por nenhum deles, ou 

melhor, aquele que usou o dedo indicador para alinhar os postes utilizou-o, também, 

para fazer a reta projetiva no centro da mesa retangular, ou aquele que usou o braço, 

igualmente. Podemos ver tal comportamento na Figura 29. 

- Entretanto, algo a ser observado é que, agora nesta prova não mais 

executaram pausadamente como na primeira prova, mas o fizeram rapidamente, 

utilizando outros recursos, para só depois usarem a mirada que foi feita só de um lado 

da reta que fizeram com os palitos. Ao serem perguntados como sabiam se estava reto 

as repostas foram sempre parecidas com a prova anterior. 

- A disparidade do subgrupo G2-A com esses que acabamos de descrever, 

diz respeito aos procedimentos adotados pelos alunos que compunham este grupo, isto 

é, os dez alunos do G2-A não utilizaram mais outros recursos para deixarem os palitos 

em uma linha reta e só depois usar a mirada. Eles dispunham todos os palitos entre os 

dois postes pré-fixados pelo aplicador da prova e se posicionavam em uma das 

extremidades destes, para poder usar a mirada e acertar meticulosamente os postes para 

deixá-los em uma linha reta. Como o fizeram os alunos do G2-B, os do G2-A, também, 

não executaram a prova lentamente como na primeira prova, mas o fizeram de modo 

veloz. 

 

C - Zigue-zague no centro da mesa retangular 

A prova seguinte foi construir a reta projetiva com os palitos em zigue-
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zague no centro da mesa. Tanto o G2-A como o G2-B tiveram os mesmos resultados 

que a prova anterior, isto é, tanto um como o outro subgrupo não tiveram dificuldades 

em construir a reta projetiva com os palitos dispostos em zigue-zague, bem como a 

diferença que já descrevemos entre G2-A e G2-B permaneceu, também, nesta prova. 

Ou seja, os indivíduos do G2-B continuaram usando outros recursos antes de utilizarem 

a mirada para deixar os palitos em uma linha reta. Os do G2-A não, assim que eles 

acabaram de mexer nos palitos que estavam em zigue-zague mais ou menos em uma 

linha reta, utilizaram a mirada, para acertá-los precisamente em uma linha reta. A 

mirada foi utilizada pelos dois subgrupos só de um lado da reta. O tempo gasto para a 

execução da prova tanto para G1-A como G2-B, foi rápido, demonstrando que eles não 

tiveram dificuldade para elaborar a reta projetiva com os postes disposto em zigue-

zague. 

A resposta do porque eles achavam que estava reto, foi à mesma da primeira 

prova como podemos observar na fala de DRI (10;10): 

 

“... tá reto porque eu olho aqui (mostra uma das extremidades da reta e 

abaixa usando a mirada, gesticulando com o braço demonstrando uma reta) até o final 

da reta...” O aplicador da prova pergunta: “... olha até o final como?...” e DRI responde: 

“... olho neste palito aqui (mostra o primeiro poste próximo a ele)... e olho naquele 

último do final... aí arrumo tudo na direção certa...”. 

 

D - Modo oblíquo ao canto da mesa retangular 

Nos resultados que tivemos na prova projetiva de construir a reta na 

diagonal do canto da mesa, tanto os alunos do G2-A como os do G2-B não esboçaram 

nenhuma dificuldade em sua execução. Contudo, aquela diferença entre os dois 

subgrupos permaneceu, sendo que o G2-A utilizou a mirada como recurso para deixar 

reto os postes, enquanto que os do G2-B continuavam a utilizar outros recursos antes de 

usarem a mirada. A concretização da prova procedeu de modo rápido, sendo que 

quando elaboraram a reta projetiva com os postes, ao utilizarem a mirada, esta foi usada 

somente em uma das extremidades da reta. O aplicador da prova falava que eles 

poderiam andar por todos os lados da mesa, mas mesmo assim eles só olhavam de um 

dos lados para fazer a verificação. 
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Construir a reta projetiva na mesa redonda 

 

A – Paralela a borda da mesa redonda 

Os alunos dos subgrupos G2-A e os do G2-B, ao construírem a reta 

projetiva na borda da mesa redonda, apresentaram resultados parecidos com a prova 

anterior, isto é, os alunos de ambos os grupos não tiveram dificuldade em elaborar a reta 

projetiva neste novo formato de mesa, executando a prova rapidamente. LEO (10;11), 

por exemplo, disse: 

 

“... que droga... por que vamos fazer tudo de novo...” o aplicador 

perguntava: “... mas não é mais difícil... não é diferente?...” a resposta de LEO foi: “... 

não, claro que não, parece que você não sabe, é igual daquela mesa ali (apontou a 

mesa retangular)...”. 

 

A diferença que nos fez subdividir o grupo G2 em G2-A e G2-B 

permaneceu, também, nesta variante da construção da reta projetiva, sendo que não 

demoraram na execução da prova.  

 

B - Centro da mesa redonda 

Nesta prova os procedimentos executados pelos alunos dos dois subgrupos 

foram parecidos com os das provas anteriores. Os alunos do G2-A e G2-B continuaram 

a apresentaram as mesmas diferenças, sendo que o primeiro subgrupo usou o recurso da 

mirada, para deixar retos a linha feita com palitos e o segundo, continuou usando, 

primeiramente, outros recursos para somente depois usar a mirada, a fim de alinhar os 

postes de modo reto. Não foi constatado dificuldade na execução da prova. 

 

C - Zigue-zague no centro da mesa redonda 

Os resultados obtidos nesta variante da construção da reta projetiva foram 

idênticos ao da prova anterior, tanto em sua execução, bem como na permanência da 

diferença entre o grupo G2-A e G2-B.  

 

Análise das provas projetivas do G1 

Diante dos resultados obtidos, podemos concluir que os alunos que faziam 

parte do G1, não tiveram dificuldade na construção da reta projetiva. Mesmo aqueles 
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três (G1-B) que não utilizaram a mirada de imediato na primeira prova, a que tinha 

como objetivo a construção da reta projetiva paralela à borda da mesa retangular. Eles a 

descobriram e a utilizaram ininterruptamente, em todas as outras variantes da mesa 

retangular, bem como em todas as variantes da prova na mesa redonda, indicando que 

nenhum aluno do G1 apresentou problemas na execução das provas. 

Esses sujeitos efetuaram tal construção de forma operativa, pois na 

elaboração, na verificação e nos esclarecimentos, deslocavam-se e posicionavam-se 

alternadamente nos dois lados extremos da reta (os dois postes pré-fixados), e quando os 

interrogávamos do por que faziam isso, diziam que essa era a melhor maneira para se 

olhar a retidão dos postes. Segundo a teoria piagetiana, é só quando se atinge a operação 

que o sujeito tem condição de inferir que ‘tanto este quanto aquele como bons lados’ 

para averiguar se a reta correspondia aos critérios requeridos pelo aplicador da prova. 

Assim sendo, para que se realize a operação, é essencial que haja a reversibilidade, visto 

que operar é realizar operações que componham e decomponham uma determinada 

situação. 

De tal modo, todos os alunos demonstraram compreensão e completa 

coordenação dos deslocamentos nas relações espaciais projetivas, conseguindo 

coordenar entre si os objetos solicitados, em todas as variantes de nossa prova projetiva 

foram os palitos, num dado ponto de vista que era construir uma reta. Por conseguinte, 

segundo Piaget (1993), indivíduos que possuem essa estrutura cognitiva, essa 

coordenação de deslocamentos espaciais estão classificados como estando no último 

estágio, isto é, no estágio III da construção da noção de espaço referente às relações 

projetivas. 

 

Análise das provas projetivas do G2 

Destarte, analisando os resultados podemos concluir que os sujeitos do G2 

não tiveram grande dificuldade em construir a reta projetiva. Nenhum deixou de 

completar a prova por alguma dificuldade aparente, mesmo os dois alunos (G2-B) que 

utilizaram em todas as variantes da mesa retangular e as da mesa redonda outro recurso 

inicialmente que não fosse à mirada, pois depois de usarem tais recursos eles, ao 

perceberem os postes que estavam fora do alinhamento, os arrumavam sempre 

empregando a mirada para deixá-los em uma linha reta. Todos os alunos no G2 ao 

utilizarem a mirada o fizeram em somente um dos lados da reta. 

Podemos indagar que os indivíduos do G2 realizaram a construção da reta 
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projetiva em suas diversas variantes de modo intuitivo. Classificá-los como operativo 

seria um erro, sendo que em todas as variantes da construção da reta projetiva os alunos, 

ao elaborá-la, ao constatar a retidão ou não dos postes, ou ainda em suas explicações 

sempre se colocavam em um só dos lados da reta. Quando perguntávamos por que 

mostravam a reta por meio da mirada do lado escolhidos por eles, mesmo que o 

aplicador da prova falasse que poderiam andar por qualquer lado da mesa, eles 

apresentavam sempre um dos lados como sendo o melhor para olhar a retidão dos 

palitos. Assim, notamos que todos os alunos do G2 não construíram cognitivamente 

ainda a reversibilidade, isto é, nas provas projetivas, não consideram que ao se construir 

uma reta não importa o lado que se utilize, pois os dois lados são bons para apurar a 

retidão dos palitos. 

Os alunos desse grupo indicaram compreensão e coordenação dos objetos 

solicitados em um característico ponto de vista, mas não descobriram ainda a 

reversibilidade, que os possibilitaria uma completa compreensão das relações espaciais 

projetivas. Deste modo, segundo os estudos de Piaget (1993), os alunos do G2 estariam 

classificados no estágio IIB da construção da noção de deslocamento dos objetos no 

mundo real em suas relações projetivas. 

 

Análise das provas projetivas entre G1 e G2 

Constatamos, ao observarmos os resultados e análise da construção da reta 

projetiva, isto é, que constituiu na reunião de dois pontos limitados, dados por uma 

sequência de pontos que é necessário intercalar entre eles retilineamente, nas diversas 

variantes executadas na mesa retangular, bem como na redonda, pelos alunos do G1 e 

entre os do G2, que houve uma diferença entre esses dois grupos. O primeiro 

demonstrou estar com a constituição espacial das relações projetivas elaboradas no 

plano da representação, construindo-a e reconstruindo-a de modo reversível e o segundo 

ainda não. 

Deste modo, construímos a Tabela 4, onde estão dispostos todos os alunos 

dos dois grupos e seus respectivos estágios de desenvolvimento na prova projetiva. 

 

 

 
 
 
 



 

 

186 

ALUNOS GRUPOS 
ESTÁGIO DE DESENVOLVIMENTO PIAGETIANO 

NA MESA RETANGULAR NA MESA REDONDA 
MOA (10;06) 

G1
 

G1
-A

 

III III 
FER (10;09) III III 
LUK (10;10) III III 
CLO (10;10) III III 
TOM (10;11) III III 
MEL (10;06) 

G1
-B

 III III 
TEO (10;07) III III 
MAX (10;07) III III 
EDU (10;06) 

G2
 G2

-A
 

IIB IIB 
BEN (10;09) IIB IIB 
IVO (10;09) IIB IIB 
WIL (10;09) IIB IIB 
BIL (10;09) IIB IIB 
VIT (10;09) IIB IIB 
DRI (10;10) IIB IIB 
VAL (10;10) IIB IIB 
LEO (10;11) IIB IIB 
RIK (10;11) IIB IIB 
CID (10;05) 

G2
-B

 IIB IIB 
DAN (10;05) IIB IIB 

Tabela 4. Alunos do grupo 1 (G1) e do grupo 2 (G2)  e suas classificações segundo os 
estágios piagetiano referente à constituição das relações espaciais projetivas. 

 

 

 

4.2 Resultado e análise das relações euclidianas entre os gru-
pos 1 e 2 

 
 

GRUPO 1 (G1) 

Podemos descrever os resultados obtidos em G1 (grupo 1) referente a 

construção dos sistemas de referências e coordenadas na prova da horizontalidade do 

nível dos líquidos em garrafas, da seguinte forma: 

 

Garrafas de bordas paralelas 

Nesta prova os oito alunos que compunham o G1 não tiveram dificuldades 

em realizar a prova, ou seja, dos vinte cartões, desenhados em diferentes posições 

garrafas com bordas paralelas, que já possuíam o líquido dentro, bem como pré-



 

 

187 

estabelecido o suporte onde as garrafas se apoiavam, todos os alunos acertaram sem 

titubear a horizontalidade do líquido em relação ao suporte exterior à garrafa, 

respondendo se estava certo ou errado o desenho no cartão. É interessante lembrar que 

todas as provas foram feitas sempre individualmente, sendo que nenhum aluno via a 

prova do outro ou conversavam entre si. 

O aplicador da prova em todas as figuras mostradas, perguntou como eles 

sabiam que estava certo e eles respondiam falas parecidas com a de TOM (10:11): 

 

“... isso é fácil... tá vendo o risco da água (ele mostra com o dedo e passa-o 

no prolongamento da água desenhada)... e tá vendo esse risco aqui embaixo da garrafa 

(mostra novamente com o dedo, indicando o suporte pré-fixado que estava desenhado)... 

os riscos têm que tá igual... viu... então esse está certo... aquele outro antes tá errado 

(vai ao monte de cartas que estavam sobre a mesa e pega a carta que foi mostrada 

anteriormente e aponta a diferença do nível do líquido e o suporte)... viu está tá 

errada...”. 

 

A execução desta prova feita pelos alunos do G1 foi realizada muito 

rapidamente. Eles demonstraram conhecimento e clareza nas respostas. Alguns até 

falaram como MAX (10;07): 

 

“... professor essa prova das garrafinhas é fácil hem... você vai dar alguma 

coisa mais difícil...”. 

 

Garrafas de bordas redondas 

Nesta prova, como sabemos, contém, também como na prova anterior, vinte 

figuras, só que agora com garrafas de bordas redondas. 

Os resultados obtidos nesta prova demonstraram resultados idênticos ao da 

prova anterior, isto é, todos os oitos alunos não tiveram nenhuma dificuldade em 

responder se o líquido desenhado nas diversas garrafas de bordas redondas estava certo 

ou errado em relação ao suporte pré-desenhado. 

A desenvoltura observada na prova anterior foi constatada, também, nesta 

outra, sendo que, mesmo mudando o formato das garrafas não foi constatada nos alunos 

qualquer estranheza ou complicação para realizar a prova. 

A velocidade foi outro aspecto parecido com a prova precedente, isto é, as 
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respostas foram rápidas, demonstrando discernimento e firmeza ao falar sobre a 

horizontalidade do líquido e o suporte. 

Foi perguntado se eles não achavam mais difíceis esta prova e a resposta 

deles foram semelhantes à de MOA (10;06): 

 

 “... porque mais difícil... é igual à outra... é só olhar a água e o risco que a 

garrafa tá em cima... tá vendo aqui (mostra com o dedo o nível do líquido dentro da 

garrafa e o suporte no qual a garrafa esta apoiada)... dá uma daquela outra garrafa, que 

vou te mostra...”. 

 

Colocar as garrafas de bordas paralelas sobre um suporte 

Os oito alunos nesta prova tinham que colocar uma por vez, 12 garrafas de 

bordas paralelas recortadas, feitas de papel cartão, sobre um desenho de uma pequena 

mesa de 40 cm de comprimento que representava o suporte. 

Os resultados apontaram que todos os alunos do G1 não apresentaram 

dificuldades na realização da prova. Os indivíduos ajeitavam com atenção as garrafas 

sobre o suporte, olhando e acertando-as cuidadosamente, não esboçando nenhuma 

dificuldade. 

Sempre era perguntado pelo aplicador da prova, a cada garrafa colocada, 

como eles sabiam que estava certo o posicionamento da garrafa sobre o suporte e eles 

respondiam parecidos com a fala de FER (10;09): 

 

 “... não é difícil, é fácil... veja a reta da coca-cola na garrafa (aponta o 

nível do líquido na garrafa com o dedo)... é só colocar na mesma reta da mesinha... tá 

vendo...”. 

 

Foi observado que todos arrumavam sem pressa e com muito cuidado, as 

primeiras garrafas, contudo as outras foram colocadas rapidamente, sendo que todos 

acertaram colocar as 12 garrafas, que já possuíam o líquido desenhado sobre o suporte 

(a mesa de papel cartão). 

 

Colocar as garrafas de bordas redondas sobre um suporte 

A diferença desta prova com a antecedente é o formato da garrafa, ou seja, 

as garrafas agora são com bordas redondas. 
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Os resultados observados indicaram uma semelhança do que aconteceu na 

prova com as garrafas de bordas paralelas, isto é, os alunos do G1 colocaram as garrafas 

de bordas redondas sobre o suporte, sem demonstrar qualquer dificuldade, ignorando, 

aparentemente, o formato das garrafas. Acertaram todas as garrafas que estavam com o 

líquido já desenhado, que foram colocadas sobre o suporte (mesa feita de papel cartão), 

indicando nenhum lampejo de dúvidas. 

O que constatamos de diferente em relação à prova anterior foi que, antes os 

alunos, ao colocarem as primeiras garrafas de bordas paralelas, ajeitavam-nas sem 

pressa, mas nesta outra prova todas foram colocadas ligeiramente sobre o suporte. 

Quando foi perguntado como eles tinham certeza que estavam colocando na 

posição certa, os alunos do G1 responderam semelhantes aos dizeres de MEL (10;06): 

 

“... é só girar a garrafa e colocar igual o risco da mesa...” o aplicador da 

prova perguntou: “... como assim... igual ao que... explica direito que eu não entendi...” 

e MEL (10;06) fazendo cara de deboche respondeu: “... vixe professor,  parece que você 

não sabe, tá vendo a reta da água na garrafa (aponta com o dedo o nível do líquido na 

garrafa)... tá vendo a reta da mesa (aponta com o dedo a superfície da mesa de papel 

cartão)... é só colocar a risca da água na mesa assim (coloca o nível do líquido paralelo 

a superfície da mesa feita de papel cartão)... elas tem que tá na mesma direção...”. 

 

Desenhar o líquido nas garrafas de bordas paralelas já com o suporte 

Nesta prova os alunos do G1 tinham que desenhar o líquido em 12 garrafas 

vazias de bordas paralelas desenhadas sobre um suporte. Constatamos nos resultados 

obtidos que todos os oito sujeitos que faziam parte do G1 não apresentaram dificuldades 

na execução da prova. Foram raras as vezes que eles usaram a borracha para corrigir 

algo. 

Demonstraram, também, não terem dúvidas em colocar o líquido de maneira 

correta nas 12 garrafas desenhadas diferentemente sobre um suporte, sendo que 

acertaram todas. 

Averiguamos que os sujeitos do G1 deixavam sempre o papel virado no 

sentido anti-horário para desenhar o líquido nas garrafas. O aplicador da prova 

perguntou a todas por que faziam isso e as repostas foram parecidas com a de FER 

(10:09): 
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“... é pra ver melhor... é mais fácil... eu sigo o risco de baixo da garrafa, aí 

eu faço o risco na garrafa... veja (mostra ao aplicador como ele faz)... viu... assim fica 

mais fácil... tem muita garrafa pra desenhar...”. 

 

Outro procedimento interessante de alguns alunos foi usarem a borracha 

para fazerem a marca inicial do nível do líquido nas garrafas. 

Um dos alunos do G1 o TOM (10;11), ao pegar a folha com as 12 garrafas 

de bordas, virou-a e riscou em todas as garrafas o nível do líquido rapidamente e disse: 

 

“... já terminei...” o aplicador da prova disse: “... nossa você foi muito 

rápido, como conseguiu fazer isso... deixa-me ver...” e ao olhar perguntou: “... como 

conseguiu fazer esses níveis, foi na sorte... ou você seguiu alguma coisa...”. TOM 

(10;11) respondeu: “... só segui o risco que está aqui (aponta com o dedo o suporte 

debaixo da garrafa)... aí fiz em todas elas...” o aplicador da prova pediu então que ele 

preenchesse o líquido nas garrafas.  

 

Podemos ver os resultados com os acertos e os erros realizados pelos alunos 

do G1, ao preencherem o líquido nas garrafas de bordas paralelas colocadas sobre um 

suporte pré-fixado, nas Figuras 30, 31 e 32. 

 

Desenhar o líquido nas garrafas de bordas redondas já com o suporte 

Do mesmo modo que os alunos do G1 agiram na prova de desenhar o 

líquido nas garrafas de bordas paralelas que possuíam um suporte já desenhado, eles o 

fizeram de maneira semelhante com as garrafas de bordas redondas. Nas ações e nas 

expressões dos oito alunos do G1, não foi observada nenhuma dúvida ou embaraço em 

realizar a prova. Desenhavam prontamente uma garrafa após a outra sem nenhuma 

dificuldade aparente. Acertaram todos os 12 desenhos completando todas as garrafas de 

bordas redondas com líquido. Os resultados dos alunos do G1, com os acertos e os erros 

cometidos, ao preencherem o líquido nas garrafas de bordas redondas colocadas sobre 

um suporte pré-fixado podemos visualizar nas Figuras 30, 31 e 32. 
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Figura 30. Resultado da prova das relações euclidianas relativo ao sistema de referência e 

coordenadas horizontal, dos alunos MOA (10;06), MAX (10;07) e TOM (10;11), 
onde eles desenharam o líquido em garrafas de bordas paralelas e redondas que já 
possuíam um suporte. 
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Figura 31. Resultado da prova das relações euclidianas relativo ao sistema de referência e 

coordenadas horizontal, dos alunos LUK (10;10), FER (10;09) e MEL (10;06), 
onde eles desenharam o líquido em garrafas de bordas paralelas e redondas que já 
possuíam um suporte. 
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Figura 32. Resultado da prova das relações euclidianas relativo ao sistema de referência e 

coordenadas horizontal, dos alunos CLO (10;10) e TEO (10;07), onde eles 
desenharam o líquido em garrafas de bordas paralelas e redondas que já possuíam 
um suporte. 
 

 

 

GRUPO 2 (G2) 
Apresentaremos a seguir os resultados obtidos no G2 (grupo 2) relativo a 

construção dos sistemas de referências ou de coordenadas na prova da horizontalidade 

do nível dos líquidos em garrafas. 

 

Garrafas de bordas paralelas 
Nesta prova constatamos que, entre os doze alunos que faziam parte do G2, 

houve uma diferença, sendo que subdividimo-lo em G2-A e G2-B. Os indivíduos que 

compuseram o G2-A foram VIT (10;09), DRI (10;10), VAL (10;10), LEO (10;11) e 

RIK (10;11) e os do G2-B foram CID (10;05), DAN (10;05), EDU (10;06), BEN 
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(10;09), IVO (10;09), WIL (10;09) e BIL (10;09). 

Todos os alunos do G2, nesta prova, acertaram dizer se estava certo ou 

errado o nível do líquido desenhado em relação ao suporte pré-estabelecido em todas as 

garrafas de bordas paralelas que estavam em pé, de gargalo pra baixo, ou deitada com o 

bico na horizontal ou para o lado direito ou esquerdo. Contudo, nas diferentes maneiras 

das garrafas inclinadas houve erros distintos, que nos levou a subdividir o grupo. 

Averiguamos que, nos alunos do G2-A um deles (VIT) acertou todas as 

diferentes garrafas inclinadas, mas o restante do subgrupo acertou algumas e outras não. 

VIT (10;09), ao acertar se estava correto ou errado o nível do líquido desenhado com o 

suporte pré-estabelecido, justificava dizendo: 

 

“... se a garrafa tá deitada o líquido tem que tá aqui ó (apontava com o 

dedo o nível do líquido)... se a garrafa tá em pé, ela não pode ficá aqui em cima (pega a 

carta que o líquido está em cima e mostra), nem no canto (pega outra carta que tem esta 

característica)... ela tem que ficar aqui em baixo (mostra com o dedo o local e sinaliza 

como se estivesse fazendo um risco com o dedo) ...”, 

 

ou seja em todas as respostas notamos que elas eram relativas sempre entre 

o líquido e a garrafa e nunca com o suporte fora. O interessante é que ele respondia sem 

hesitação, mostrando uma grande certeza nas respostas e respondendo-as muito 

rapidamente, dizendo: 

 

“... que brincadeira fácil...”. 

 

As resposta dadas por VIT (10;06), foram parecidas com as dadas pelos 

outros alunos deste subgrupo quando estes acertaram, mas como já salientamos, todos 

os outros erraram numa ou noutra garrafa inclinada. Os alunos, ao errarem em algumas 

garrafas nessa posição, respondiam parecidos com VAL (10;10): 

 

“... se a garrafa tá meio deitada, o líquido tem que tá deitado também... 

assim (mostra com a ponta do dedo descrevendo o nível do líquido, que deveria estar 

paralelo aquela lateral da garrafa que ela estava inclinada)...”. 

 

Todos os indivíduos desse subgrupo em suas explicações sobre se estava 

certo ou errado o nível do líquido nas garrafas de bordas paralelas, revelaram que 
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focavam a relação garrafa e líquido, e nunca garrafa e suporte. 

Os resultados indicaram que, os alunos do G2-B erraram todas as respostas 

sobre as figuras representacionais da garrafa inclinada com seu respectivo líquido e o 

seu suporte. A explicação dos sujeitos, desse subgrupo, foram sempre parecidas com 

aquelas dadas pelos alunos que, também, erraram a resposta em algumas garrafas 

inclinadas do G2-A, que descrevemos anteriormente. 

 

Garrafas de bordas redondas 
Diferente da prova anterior, nesta nova prova não houve subdivisão do G2, 

pois os acertos e erros nas respostas foram parecidos em todos os alunos do grupo. 

Os sujeitos acertaram as respostas quando as garrafas estavam em pé, de 

gargalo pra baixo, ou deitada com o gargalo na horizontal ou para o lado direito ou 

esquerdo, não importando onde estava colocado o nível da água, se era em cima, em 

baixo, ou na lateral da garrafa. 

Porém, quando eram mostradas as garrafas inclinadas com seus respectivos 

líquidos, eles erraram todas. As dificuldades eram visíveis, notávamos que alguns 

coçavam a cabeça, outros paravam e olhavam fixamente a figura, outros a viravam, 

outros olhavam para o aplicador da prova faziam uma cara que estavam com algum 

problema e diziam algo parecido com o que disse IVO (10;09): 

 

“... professor essa eu posso pular...” e o aplicador da prova dizia: “... não 

pode não, lembra do nosso combinado...” e IVO respondia: “... essa garrafa deitada é 

difícil... deixa eu pensar mais um pouco...”. 

 

As respostas dos alunos foram sempre erradas, mostrando não saberem dar a 

resposta correta, indicando grande incerteza. Ao serem questionados como sabiam se 

estava certa ou errada a figura no cartão, eles sempre respondiam falas como a de EDU 

(10;06): 
 

“... quando a garrafa fica assim, quase deitada... o líquido tem que tá 

deitado também...” o aplicador da prova responde que não entendeu e o aluno responde: 

“... tá vendo a garrafa deitada (aponta com o dedo)... o líquido tem que seguir (indica 

com o dedo que o nível do líquido tinha que estar paralelamente seguindo o canto que a 

garrafa está inclinada)...”. 

Vemos que as tentativas de justificação da resposta são semelhantes às 
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dadas pelos alunos que erraram, também, as respostas das garrafas de bordas paralelas 

que estavam inclinadas. 

Nesta prova ficou mais nítido o foco dos alunos em considerar as relações 

garrafa e líquido e nunca líquido e suporte.  

 

Colocar as garrafas de bordas paralelas sobre um suporte 
Diante dos resultados obtidos, nesta prova, novamente, houve a necessidade 

de subdividir o grupo G2. 

Todos os alunos do G2-A e G2-B, colocaram acertadamente todas as 

garrafas de bordas paralelas recortadas em papel cartão, que possuíam seus respectivos 

líquidos, sobre o desenho de uma mesa que representava um suporte pré-determinado 

que corretamente tinham a disposição em pé, de gargalo pra baixo, ou deitada com o 

gargalo na horizontal ou para o lado direito ou esquerdo. 

Contudo, os sujeitos do G2-A colocaram sobre o suporte as garrafas, que 

tinham que ser colocadas corretamente de maneira inclinada, algumas acertadamente e 

outras não. As repostas às suas decisões consistiam sempre em relacionar a garrafa e o 

líquido, sendo que em momento algum expressaram alguma fala se referindo ao suporte 

para justificar suas respostas. 

Nos resultados dos indivíduos do G2-B, na prova das garrafas que deveriam 

ser colocadas corretamente inclinadas sobre um suporte, foi observado que todos os 

alunos erraram em todas as situações, sendo que suas explicações para suas ações 

estavam continuamente ligadas à relação garrafa e líquido. 

 

Colocar as garrafas de bordas redondas sobre um suporte 
Os resultados obtidos indicaram que os alunos do G2 conseguiram colocar 

todas as garrafas com seus respectivos líquidos, que deveriam ser colocadas 

corretamente em pé, ou de gargalo para baixo, ou de gargalo na horizontal tanto do lado 

direito e esquerdo, de modo certo. 

Mas aquelas que deveriam ser colocadas inclinadas, eles as erraram todas. A 

argumentação de todos era que se a garrafa estava inclinada o líquido, também, deveria 

estar. O foco da explicação continuava sendo a garrafa e o líquido, tanto para aquelas 

que eles acertaram como para as que eles erraram, sendo que em nenhum momento foi 

feito alusão ao suporte (desenho recortado da mesa). Por exemplo, ao perguntarmos a 

RIK (10;11) como ele sabia a maneira certa de colocar a garrafa sobre na mesa 

desenhada ele respondeu: 
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“... essa garrafa é mais difícil... mas é só olhar o líquido dentro da garrafa e 

a garrafa... uma hora ele tem que tá embaixo na garrafa e quando a garrafa tá meia 

deitada tem que tá meia deitada também...”. 

 

Desenhar o líquido nas garrafas de bordas paralelas já com o suporte 
Nesta prova os resultados indicaram que os alunos G2 tiveram resultados 

diferentes, sendo que houve necessidade de separá-los, outra vez, em G2-A e G2-B. 

Todos os alunos do G2-A e G2-B desenharam o nível do líquido de modo 

correto nas garrafas vazias de bordas paralelas desenhadas sobre um suporte, que 

tinham a disposição em pé, de gargalo pra baixo, ou deitada com o gargalo na horizontal 

ou para o lado direito ou esquerdo. 

Contudo, nas garrafas vazias de bordas paralelas que estavam desenhadas 

inclinadas, os indivíduos do G2-A preencheram de modo certo algumas e outras não. 

Observamos que eles demoravam certo tempo para preencher representativamente o 

líquido nestas garrafas, utilizando com frequência a borracha. 

Os sujeitos do G2-B não acertaram nenhum preenchimento nas garrafas 

vazias de bordas paralelas, que estavam desenhas sobre um suporte. Como no G2-A a 

borracha neste subgrupo foi utilizada com constância pelos alunos. Podemos ver os 

resultados com os acertos e os erros feitos pelos alunos do G2, ao preencherem o 

líquido nas garrafas de bordas paralelas colocadas sobre um suporte pré-fixado, nas 

Figuras 33, 34, 35 e 36. 

 

Desenhar o líquido nas garrafas de bordas redondas já com o suporte 
Os resultados apontaram que todos os alunos do G2 desenharam 

representativamente o líquido de modo certo em todas as garrafas de bordas redondas 

que estavam desenhadas ou em pé, ou de gargalo pra baixo, ou deitada de gargalo na 

horizontal. 

Mas, para aquelas garrafas que estavam desenhadas inclinadas, desenharam 

o nível do líquido de maneira errada. Nitidamente observamos dificuldade dos alunos ao 

executar a prova com essa disposição das garrafas. Houve uma demora maior em 

finalizar tais garrafas, eles as olhavam, decidiam o que fazer e voltavam atrás, sendo 

que a borracha foi muito utilizada. Os resultados com os acertos e os erros cometidos 

pelos alunos do G2, ao preencherem o líquido nas garrafas de bordas redondas 

colocadas sobre um suporte pré-fixado, podemos visualizar nas Figuras 33, 34, 35 e 36. 
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Figura 33. Resultado da prova das relações euclidianas relativo ao sistema de referência e 

coordenadas horizontal, dos alunos RIK (10;11), DRI (10;10) e LEO (10;11), onde 
eles desenharam o líquido em garrafas de bordas paralelas e redondas que já 
possuíam um suporte. 
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Figura 34. Resultado da prova das relações euclidianas relativo ao sistema de referência e 

coordenadas horizontal, dos alunos VAL (10;10), VIT (10;09) e CID (10;05), onde 
eles desenharam o líquido em garrafas de bordas paralelas e redondas que já 
possuíam um suporte. 
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Figura 35. Resultado da prova das relações euclidianas relativo ao sistema de referência e 

coordenadas horizontal, dos alunos DAN (10;05), EDU (10;06) e BEN (10;09), 
onde eles desenharam o líquido em garrafas de bordas paralelas e redondas que já 
possuíam um suporte. 
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Figura 36. Resultado da prova das relações euclidianas relativo ao sistema de referência e 

coordenadas horizontal, dos alunos IVO (10;09), WIL (10;09) e BIL (10;09), onde 
eles desenharam o líquido em garrafas de bordas paralelas e redondas que já 
possuíam um suporte. 
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Análise das provas euclidianas do G1 

Tendo averiguado detalhadamente os resultados dos oito alunos que 

compunham o G1 em todas as variantes da prova euclidiana, podemos concluir que 

esses sujeitos indicaram não terem tido dificuldade na construção dos sistemas de 

referências ou de coordenadas na prova da horizontalidade do nível dos líquidos em 

garrafas que consiste em uma das provas para verificar a constituição das relações 

espaciais euclidianas. 

Todos os sujeitos demonstraram, tanto nos seus atos como nas suas falas, 

terem consciência de não ficarem presas ao interior da garrafa. Isto é, ao olhar 

simplesmente e levar em consideração a relação garrafa e líquido, eles descentravam 

desse tipo de relação, que é própria das fases anteriores, para realizarem coordenações 

mais elaboradas, consistindo em fazer relações da garrafa e o suporte. 

Podemos exemplificar, quando nas provas mudávamos de tipo de garrafas, 

ou seja, de garrafas de bordas paralelas para as de bordas redondas, no intuito de 

verificar se suas respostas poderiam, por vezes, terem sido acertadas, por conta do 

formato da garrafa. 

Tal verificação era confirmada evidenciando que para os alunos, não 

importava o tipo de garrafa, eles acertavam sempre, pois se ainda estivessem centradas 

na relação dos deslocamentos dos objetos no interior da garrafa e esta, iríamos constatar 

que suas respostas seriam equivocadas, por não terem capacidade inteligível de 

coordenar todos os deslocamentos possíveis. 

Desse modo, poderíamos até dar garrafas com alguma parte amassada, que 

eles com certeza responderiam de maneira certa se o nível do líquido estava certo ou 

errado, pois o nível de relações que são feitas pelos alunos demonstra que eles 

relacionam o deslocamento interno e externo da garrafa. É, pois, o acabamento 

cognitivo das relações espaciais euclidianas com a utilização de eixos de coordenadas 

exteriores ao sistema considerado (a garrafa com a água). 

Portanto, podemos dizer que os alunos do G1 estão no estágio III da 

construção das relações espaciais euclidianas, visto que, segundo Piaget (1993), 

indivíduos que possuem essa capacidade intelectual de coordenação das relações dos 

deslocamentos dos objetos do ponto de vista euclidiano descrito anteriormente, possuem 

tal construção já elaborada, correspondendo em sua teoria a tal estágio classificatório.  
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Análise das provas euclidianas do G2 

Podemos concluir, examinando os resultados dos alunos do G2, que todos 

os doze tiveram algumas dificuldades na realização das variantes da prova euclidiana, 

que consistiu em verificar a elaboração dos sistemas de referências ou de coordenadas 

pela prova da horizontalidade do nível dos líquidos em garrafas. 

Os sujeitos do subgrupo G2-A, inicialmente, pareceram possuir uma 

constituição ora completa ora não, da noção das relações espaciais euclidianas. Se 

tivéssemos feito nossa verificação somente com as garrafas de bordas paralelas, nossa 

conclusão poderia ficar comprometida, pois em todas as variantes da prova com este 

tipo de garrafa foi indicado tal fato. Mas pudemos ver com exatidão qual o nível de 

coordenação espacial euclidiana que os alunos desse subgrupo se encontravam, quando 

fizemos as variantes da prova com as garrafas de bordas redondas. 

Foi a partir daí que ficou claro para nós que os alunos desse subgrupo 

encontravam-se, ainda, coordenando somente os deslocamentos da garrafa e o líquido. 

Eles apresentaram dificuldades, porque seu foco era a relação do interior da garrafa, isto 

é, eles permaneciam presos ao posicionamento da garrafa e do líquido sem considerar o 

nível do líquido paralelo a uma coordenada exterior à garrafa.  

Os sujeitos deste subgrupo utilizam como referencial o fundo da garrafa, 

deixando nítida sua incapacidade de considerar outro referencial, o externo. 

Os alunos do G2-B não nos deixaram com quaisquer dúvidas, pois sempre 

apresentaram os mesmos tipos de dificuldades, tanto nas garrafas de bordas paralelas, 

quanto nas de bordas redondas. 

Deste modo, tanto os indivíduos do G2-B como os do G2-A, por usarem 

como referencial o fundo da garrafa cometeram erros, pois sua dificuldade encontra-se 

em coordenar os consecutivos deslocamentos da garrafa (de bordas paralelas ou 

redondas) e do nível da água, que é um referencial móvel a um referencial externo fixo.  

Nas variedades de nossa prova euclidiana, o suporte da garrafa é o 

referencial fixo, que só poderá ser visualizado pelos alunos do G2 quando estiverem 

constituídas neles as operações geométricas geradoras de um sistema de coordenadas, 

viabilizando-os fazerem uma leitura correta da realidade. 

Assim sendo, os alunos do G2 por terem ainda esse nível inteligível dos 

deslocamentos dos objetos em suas relações euclidianas, conforme Piaget (1993), em 

suas investigações, estão classificados no estágio IIB.  

 



 

 

204 

Análise das provas euclidianas entre G1 e G2 

Os resultados e análise da construção dos sistemas de referências e 

coordenadas entre os alunos que compuseram o G1 e o G2 indicaram que existiu uma 

diferença significativa entre os dois grupos. O primeiro grupo, conforme observado, 

constituiu completamente os sistemas de referencias e coordenadas indicando que já 

elaboraram toda a noção das relações espaciais euclidianas, possibilitando-os terem uma 

leitura correta da realidade, enquanto que no segundo grupo a elaboração completa 

ainda não aconteceu, levando-os a ter uma leitura equivocada da realidade.  

Deste modo, construímos a Tabela 5, onde estão dispostos todos os alunos 

dos dois grupos e seus respectivos estágios de desenvolvimento nas provas euclidianas. 

 

 

 

ALUNOS GRUPOS 
ESTÁGIO DE DESENVOLVIMENTO PIAGETIANO 

CARTÃO COM 
SUPORTE 

COLOCAR GARRAFA 
NO SUPORTE DESENHAR LÍQUIDO 

MOA (10;06) 

G1
 

III III III 
FER (10;09) III III III 
LUK (10;10) III III III 
CLO (10;10) III III III 
TOM (10;11) III III III 
MEL (10;06) III III III 
TEO (10;07) III III III 
MAX (10;07) III III III 
VIT (10;09) 

G2
 

G2
-A

 

IIB IIB IIB 
DRI (10;10) IIB IIB IIB 
VAL (10;10) IIB IIB IIB 
LEO (10;11) IIB IIB IIB 
RIK (10;11) IIB IIB IIB 
CID (10;05) 

G2
-B

 

IIB IIB IIB 
DAN (10;05) IIB IIB IIB 
EDU (10;06) IIB IIB IIB 
BEN (10;09) IIB IIB IIB 
IVO (10;09) IIB IIB IIB 
WIL (10;09) IIB IIB IIB 
BIL (10;09) IIB IIB IIB 

Tabela 5. Alunos do grupo 1 (G1) e do grupo 2 (G2)  e suas classificações segundo os 
estágios piagetiano referente à constituição das relações espaciais euclidianas. 
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Análise do G1 nas provas projetivas e euclidianas 

Os resultados dos oito alunos do G1 nas provas projetivas e euclidianas 

indicaram que todos atingiram uma total construção tanto nas relações espaciais 

projetivas, bem como nas relações espaciais euclidianas. Levando-nos a concluir que 

todos os alunos do G1 têm elaborado completamente a noção espacial no plano 

representacional, que possibilita aos sujeitos uma visão e compreensão do mundo real 

sem equívocos aparentes, permitindo agir sobre este mundo de modo mais adequado e 

preciso. 

Na Tabela 6, podemos visualizar uma geral classificação dos alunos do G1 

em suas noções espaciais no plano representacional, segundo a teoria de Piaget. 

 

 

 

ALUNOS GRUPOS 
ESTÁGIO DE DESENVOLVIMENTO PIAGETIANO 

RELAÇÃO ESPACIAL PROJETIVA RELAÇÃO ESPACIAL EUCLIDIANA 
MOA (10;06) 

G1
 

III III 
FER (10;09) III III 
LUK (10;10) III III 
CLO (10;10) III III 
TOM (10;11) III III 
MEL (10;06) III III 
TEO (10;07) III III 
MAX (10;07) III III 

Tabela 6. Alunos do grupo 1 (G1) e sua classificação, segundo os estágios piagetiano 
referente à constituição das noções espaciais no plano representacional. 
 

 

 

Análise do G2 nas provas projetivas e euclidianas 

Conforme os resultados nas provas projetivas e euclidianas dos doze alunos 

do G2 constatamos que eles não atingiram plenamente a constituição da noção das 

relações espaciais projetivas, nem tão pouco nas euclidianas. Possibilitando-nos 

concluir que os alunos desse grupo necessitam finalizar a construção da noção espacial 

no plano representacional, para entender o mundo real e poder agir apropriadamente 

nele. 

Uma geral classificação dos alunos do G2 de suas noções espaciais no plano 

representacional, segundo a teoria piagetina pode ser vista na Tabela 7. 
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ALUNOS GRUPOS 
ESTÁGIO DE DESENVOLVIMENTO PIAGETIANO 

RELAÇÃO ESPACIAL PROJETIVA RELAÇÃO ESPACIAL EUCLIDIANA 
VIT (10;09) 

G2
 

IIB IIB 
DRI (10;10) IIB IIB 
VAL (10;10) IIB IIB 
LEO (10;11) IIB IIB 
RIK (10;11) IIB IIB 
CID (10;05) IIB IIB 
DAN (10;05) IIB IIB 
EDU (10;06) IIB IIB 
BEN (10;09) IIB IIB 
IVO (10;09) IIB IIB 
WIL (10;09) IIB IIB 
BIL (10;09) IIB IIB 

Tabela 7. Alunos do grupo 2 (G2) e sua classificação, segundo os estágios piagetiano 
referente à constituição das noções espaciais no plano representacional. 

 
 



 

 

207 

CONCLUSÃO 
 

Ao se chegar ao final deste trabalho de pesquisa, deve-se lembrar ser este 

fruto de uma inquietação de muitos anos, referente a um problema, em particular, que 

diz respeito às dificuldades frequentes dos alunos, tanto nas aulas regulares, bem como 

nas aulas de Atividades Curriculares Desportivas, em não conseguirem aprender a se 

deslocar e se posicionar adequadamente em práticas desportivas. 

Como já descrevemos, a resposta a essa dúvida não foi encontrada no 

âmbito do treinamento desportivo, como por exemplo, com repetições incansáveis dos 

fundamentos do desporto, ou com inúmeras explicações do professor. Mas após esta 

investigação encontrou-se uma resposta às dúvidas apontadas com a contribuição da 

Epistemologia Genética, que explica como se desenvolve e evolui a cognição humana. 

A Epistemologia Genética de Jean Piaget nos apoiou no entendimento e explicação das 

influências que existiram entre a constituição do espaço no sujeito e sua aprendizagem e 

desenvolvimento nas práticas desportivas, em particular no futsal. 

Retomando o objetivo do presente trabalho, lembramos que este foi 

eminentemente diagnóstico, ou seja, visou levantar junto a dois grupos contratantes 

como a noção de espaço era estruturada e em que medida isso se relacionava com a 

avaliação do desenvolvimento feita pelo professor de Atividades Curriculares 

Desportivas futsal. 

Nos resultados que obtivemos e nas análises desses, pudemos constatar que 

entre o G1, que eram constituídos por alunos considerados como bons praticantes de 

futsal, segundo indicação dos professores e, o G2, considerados por esses mesmos 

professores como praticantes que tinham dificuldades, houve uma diferença 

significativa na constituição espacial das relações projetivas, bem como nas euclidianas 

dos alunos. 

Os alunos do G1 demonstraram possuir uma completa elaboração das 

noções espaciais projetivas e euclidianas, porém os alunos do G2 mostraram não ter 

construído plenamente a coordenação dos deslocamentos dos objetos em suas relações 

projetivas e euclidianas. 

Tal constatação é um dado muito importante quando estamos lidando com 

alunos de ensino fundamental. Uma criança, que não tem constituído ainda sua 

espacialidade completamente, terá dificuldades em realizar atividades solicitadas nas 
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aulas de Educação Física, como é o caso na modalidade futsal. 

Piaget, em seus escritos, nos aponta um equívoco comum cometido pelas 

pessoas, sendo elas cientistas ou não. Tal engano corriqueiro consiste no fato das 

pessoas, ao observarem o comportamento de um indivíduo, levarem em consideração o 

próprio ponto de vista, ignorando, por completo, o ponto de vista do observado. 

Como descrevemos em nosso trabalho, a noção espacial é fruto de uma 

construção que acontece a partir do nascimento do sujeito e que ocorre concomitante às 

demais elaborações mentais, como a temporal e a causal, construindo-se com a própria 

inteligência. O conhecimento de um objeto consiste em construir e reconstruir o espaço 

por meio da ação ou operações a que o indivíduo submete o objeto e nas transformações 

e coordenações necessárias à sua reconstrução.  

Vimos que a teoria piagetiana é um paradigma importante para os estudos 

da representação espacial, pois possibilita entender o processo de construção do 

pensamento, dando elementos para se delinear suas implicações no processo de ensino. 

Segundo os resultados aqui obtidos, pode-se dizer que a hipótese de nosso 

trabalho que dizia haver: “uma diferença significativa entre a construção da noção 

espacial de alunos praticantes de futsal de turmas de Atividades Curriculares 

Desportivas, que os professores consideram como bons e aqueles considerados por eles 

como tendo dificuldades, sendo, pois, uma variável que influencia diretamente na 

aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nessa modalidade desportiva”, foi 

confirmada. 

O engano dos professores de Educação Física em considerarem que seus 

alunos possuem a noção espacial constituída não é um absurdo, pois lhes faltam 

conhecer todos os meandros de como o indivíduo constrói o espaço e o tipo de relações 

espaciais necessárias para tal afirmação. 

Em nossa pesquisa vimos que os alunos do G1 tinham constituído 

plenamente a noção espacial no plano representacional, lembrando que esse nível de 

compreensão dos deslocamentos dos objetos pauta-se em elaborar relações espaciais 

topológicas, projetivas e euclidianas, pois a elaboração plena de uma, a topológica, não 

nos autoriza a dizer que o sujeito tem constituído a noção espacial em sua totalidade. 

A relação espacial topológica, como vimos, diz respeito às características 

dos objetos em si mesmo, não dependendo do observador, correspondendo às relações 

entre as partes vizinhas de um mesmo objeto, ou entre um objeto e sua vizinhança, bem 

como as relações de separação, ordem, envolvimento e continuidade dos e entre os 
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objetos. 

Esse tipo de relação espacial é, conforme a teoria piagetiana, a primeira a se 

constituir no ser humano, não só no plano perceptivo como, também, no 

representacional. Por isso, quando vemos crianças terem desenvoltura ao saberem, nas 

atividades desportivas das aulas de Educação Física regular e de Atividades 

Curriculares Desportivas, se movimentar e dando conta de resolverem esse tipo de 

relação espacial, inferimos, por limitação de nosso conhecimento, que os alunos já 

possuem a noção espacial, possibilitando-os, de tal modo, conseguirem entender e 

realizar quaisquer atividades motoras solicitadas pelos professores, pois basta 

explicação detalhada do que se deseja e treino com inúmeras repetições. 

Isso, como foi demonstrado neste trabalho, não corresponde à verdade, pois 

essas primeiras relações, que são constituídas nos seres humanos, as topológicas, se 

constituem entre elementos de um mesmo objeto, ou de uma mesma configuração 

estruturada por tais relações (vizinhança, separação, ordem, envolvimento e 

continuidade), não comportam ainda relações, por exemplo, de conservação, distâncias, 

retas e ângulos, dentre outros. Não havendo, ainda, nos indivíduos que construíram as 

relações topológicas, a compreensão de um espaço total que englobe todos os 

deslocamentos dos objetos. Eles estão limitados a esse tipo de relação espacial, que os 

possibilitam a se colocarem do ponto de vista de cada objeto considerado em si mesmo 

e não de um sistema de conjunto que as organizaria em um único todo estruturado 

segundo uma mesma coordenação espacial. 

De tal modo, pode-se dizer que os alunos que compunham o G1, em nossa 

pesquisa, possuíam uma estruturação que coordenava todos os deslocamentos dos 

objetos, pois a capacidade cognitiva deles levava em consideração, além da 

coordenação dos deslocamentos dos objetos do ponto de vista de suas relações 

topológicas, também, as projetivas e euclidianas. 

Assim, parece compreensivo que os professores de Educação Física, das 

nove escolas da Diretoria de Marília, considerassem tais alunos como bons ao 

realizarem a atividade física futsal na categoria pré-mirim em suas respectivas turmas. 

Esses alunos conseguem, não só dar conta de relações espaciais entre os objetos nos 

aspectos de vizinhança, separação, ordem, envolvimento e continuidade, que são 

próprios das relações topológicas, mas adicionar a este tipo de relação espacial a 

capacidade de colocar os objetos ou elementos de um mesmo objeto uns em relação aos 

outros, em uma determinada perspectiva. Isto é, num dado ponto de vista, que são 
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aspectos da relação projetiva, bem como conseguem coordenar os deslocamentos entre 

os objetos uns com os outros, levando em consideração as distâncias e os 

deslocamentos, construindo um sistema de coordenadas que podem determinar as 

posições relativas e as distâncias dos objetos, que são referentes às relações espaciais 

euclidianas. 

Deste modo, esses alunos que compõem o G1, ao saberem se posicionar 

bem para receber um passe no futsal, como em qualquer outra atividade desportiva, 

precisam conseguir coordenar esses tipos de relações, sendo que, por exemplo, ao se 

deslocar para receber um passe no futsal têm que levar em consideração os jogadores a 

sua volta uns em relação aos outros, se estão à direta ou à esquerda, a sua frente ou atrás 

e a distância entre ele, o adversário e o companheiro de sua equipe que está em quadra, 

para poder se posicionar, ao se deslocar, num espaço mais apropriado para receber a 

bola de seu companheiro de time. 

Inferir que esses alunos são bons ao executarem na prática atividades físicas 

solicitadas no aspecto espacial, significa dizer que eles têm constituído um sistema de 

conjunto que está organizado em um todo estruturado, de acordo com uma mesma 

coordenação espacial, possibilitando-os compreender o mundo real sem aparentes 

equívocos, permitindo agirem sobre este de maneira mais adequada e precisa.  

Diante desta mesma reflexão, podemos entender as dificuldades dos alunos 

das nove escolas da Diretoria de Ensino de Marília que faziam parte do G2 na prática 

desportiva futsal, pois os resultados indicaram não possuírem a constituição espacial 

projetiva e euclidiana completamente ainda, estando em um estágio intermediário, 

segundo a teoria piagetiana. Deste modo, ao não possuírem plenamente tais 

constituições de relações dos deslocamentos dos objetos, é compreensiva e deveras 

correta a inferência dos professores das nove escolas, ao dizerem que os alunos, que 

indicaram para fazer parte do G2, apresentam dificuldades na prática do futsal. 

Assim, mesmo com ações corriqueiras como explicação detalhada, inúmeras 

repetições dos fundamentos do desporto em questão, o futsal, os professores 

continuavam a constatar a dificuldade de seus alunos nessa prática desportiva. Tal 

averiguação vai ser sempre notada nesses alunos, enquanto eles não conseguirem ainda 

fazer as coordenações dos deslocamentos dos objetos necessárias para uma prática 

satisfatória numa modalidade desportiva como o futsal. 

Para o aluno compreender qual a posição mais adequada em quadra para 

receber um passe de seu companheiro, por exemplo, demandaria que ele, além de 
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coordenar as relações espaciais de vizinhança, separação, ordem, envolvimento e 

continuidade entre os objetos, isto é, as relações de deslocamentos topológicos, teria que 

incluir a compreensão espacial dos objetos ou elementos de um mesmo objeto uns em 

relação aos outros, num dado ponto de vista, bem como, considerar nesses 

deslocamentos suas distâncias e coordenadas, que dizem respeito às relações espaciais 

projetiva e euclidiana. 

De tal modo que, para o aluno entender e decidir a posição espacial mais 

adequada em quadra, se deve ir mais para a direita ou para a esquerda, ou mais para 

frente ou para trás, observando, também, às distâncias dele com o adversário, bem como 

com a do seu próprio companheiro, se torna uma tarefa complexa de realizar, pois ele 

não consegue, cognitivamente, coordenar tais relações de deslocamentos dos objetos 

que estão a sua volta, impossibilitando-o de se deslocar e se posicionar no ponto 

adequado pra receber a bola. Ao não possuir cognitivamente essa maior complexidade 

de coordenação mental, no âmbito espacial, sua leitura da realidade se torna equivocada, 

levando-o a cometer erros, como por exemplo, em práticas desportivas como o futsal. 

Por conseguinte, compreender como é o processo de construção espacial do 

ser humano, dentre outros, é um fator imprescindível para que os professores de 

Educação Física em sua prática pedagógica, consigam, efetivamente, auxiliar seus 

educandos a atingirem um desenvolvimento motor, cognitivo e social, rumo a uma 

formação integral. 

Assim, o professor de Educação Física, que utiliza uma educação pautada 

em um modelo didático que se identifica por meio da prática de exercícios repetitivos de 

gestos motores estereotipados, na procura, unicamente, de rendimento técnico-

desportivo, teria que rever qual a função da Educação Física no âmbito educacional e 

qual seu papel neste contexto. 

Já faz algum tempo, que os pensadores e responsáveis pelas Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, bem como os que elaboraram os Parâmetros Educacionais 

Nacionais, vêm fazendo reflexões e indicando caminhos a ser compreendidos e 

possivelmente seguidos como referências. Tanto que a Secretária da Educação do 

Estado de São Paulo enfatiza a necessidade de que os professores de sua rede, como 

descrevemos em nosso trabalho, desatrelarem suas ações pedagógicas da concepção 

tradicionalista, que está presente nas instituições de ensino do Estado há algumas 

décadas. O construtivismo é a concepção teórica ideal que deve servir como referencial 

para uma possível mudança. 
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Portanto, os professores deveriam buscar compreender tal referencial 

teórico, para poderem entender como o sujeito constrói sua inteligência e compreende o 

mundo que o rodeia. Como descrevemos em nosso trabalho, tal intento não é uma tarefa 

fácil, mas agora, felizmente, temos um referencial que nos permite compreender coisas, 

que antes não poderíamos ou entendíamos equivocadamente, como é o caso da 

explicação da Epistemologia Genética quanto à construção do real e, em particular, na 

constituição da noção espacial do ser humano. 

Foi por meio das bases teóricas do construtivismo piagetiano que tivemos a 

possibilidade de entender e dar resposta aos problemas dentro da área da Educação 

Física. Indicando que dificuldades no ensino desta área do conhecimento podem ser 

fruto de falta de coordenação cognitiva mais complexa dos alunos para executarem 

atividades propostas pelos professores em suas aulas. É importante salientar que todos 

têm possibilidade de aprender, basta descobrir onde se localiza o problema, para 

realmente podermos auxiliar aqueles que têm dificuldades em construir aquilo que lhes 

falta. 

Na área da saúde, por exemplo, ninguém aplica um medicamento 

aleatoriamente, isto é, um sujeito esta com dor de cabeça, então se dá um remédio para 

diminuir ou acabar com a dor? Se isso acontecesse, tal procedimento seria errado e 

paliativo, pois não se descobriria a verdadeira razão da dor, mascarando-a. Assim, há a 

necessidade de se achar o porquê da dor, para efetivamente poder ajudar o paciente. 

Este procedimento é o mesmo que devemos seguir no âmbito educacional, 

pois ao pedirmos para os alunos se concentrarem e executarem ações repetidamente, por 

exemplo, isso não os levará a construir as coordenações necessárias para terem uma 

estrutura capaz de entender e dar conta do que lhe é solicitado. Devemos ter em mente o 

que a Proposta Curricular do Estado de São Paulo nos fala: 

 

A aprendizagem é o centro da atividade escolar. Por extensão, o professor 
caracteriza-se como um profissional da aprendizagem, e não tanto do ensino. 
Isto é, ele apresenta e explica conteúdos, organiza situações para a 
aprendizagem de conceitos, métodos, formas de agir e pensar, em suma, 
promove conhecimentos que possam ser mobilizados em competências e 
habilidades, as quais, por sua vez, instrumentalizam os alunos para enfrentar 
os problemas do mundo real. Dessa forma, a expressão “educar para a vida” 
pode ganhar seu sentido mais nobre e verdadeiro na prática do ensino (SÃO 
PAULO, 2008a, p. 13). 
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Desse modo, devemos como professores de Educação Física, buscar 

desenvolver em nossos alunos suas competências e habilidades, tendo em vista que o 

atrelamento dessas duas palavras, como já nos alertou Neira (2003, p. 44), não significa 

dizer que são a mesma coisa. Como nos diz o autor, para os professores que entendem 

deste modo eles acham que, “[...] desencadear um processo de estruturação de 

competências seria possível através de um trabalho que concentrasse a repetição de 

atividades como correr, arremessar, saltar, driblar, etc. [...]”. Competências são na 

realidade “[...] capacidades de natureza cognitiva, sócio-afetiva e psicomotora que se 

expressam, de forma articulada, em ações cotidianas, influindo, de forma significativa, 

na obtenção de resultados distintivos de qualidade [...]” (NEIRA, 2003, p. 45). 

Esperamos que nossa realidade educacional se modifique de modo que o 

professor visualize seu papel no processo de ensino e aprendizagem. O construtivismo 

piagetiano é um referencial teórico que pode auxiliar os profissionais da educação, em 

especial os professores de Educação Física, a entenderem como os seres humanos 

adquirem conhecimento. Desse modo, ao adquirirem mais competências e habilidades, 

poderão organizar suas ações pedagógicas a fim de auxiliarem seus alunos a 

construírem suas competências e habilidades e de agirem e entenderem melhor o mundo 

no qual estão inseridos. 

Por essa razão, o presente trabalho buscou mostrar como a Epistemologia 

Genética pode auxiliar os professores de Educação Física a entenderem problemas de 

ordem espacial, no processo de ensino-aprendizagem de alunos da rede pública do 

Estado de São Paulo. Esse trabalho tem um referencial teórico cujo objetivo não era ser 

elaborado para o âmbito educacional, como já o descrevemos, mas que é capaz de 

esclarecer dúvidas nesse meio, ajudando os profissionais a buscar caminhos e ações que 

realmente possibilite uma aprendizagem. 

Assim, fica a intenção do pesquisador do presente trabalho, bem como 

desejo que futuros investigadores da área continuem essa pesquisa, que se pautou 

unicamente em uma pesquisa diagnóstica, deixando em aberto à necessidade de se 

elaborar maneiras de como intervir nas aulas de Educação Física com os educandos, que 

não têm constituído, plenamente, as coordenações das relações dos deslocamentos dos 

objetos, a fim de auxiliá-los em sua aprendizagem. 
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ANEXO – 1 

Autorização do Comitê de Ética, para a realização das provas piagetianas nas 9 escolas 
públicas da Diretoria de Marília/SP, que têm turmas de Atividades Curriculares 
Desportivas da modalidade futebol de salão da categoria pré-mirim masculina. 
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