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RESUMO 
 
 
TARGA, D. A. C. A transformação da igualdade por correspondência temporal um - a  - 
um como mediador da conservação.  2007. 126 f. Dissertação de Mestrado – UFPE, 
Universidade Federal de Pernambuco, Pernambuco, 2007 

 

A habilidade de conservação é alcançada por volta dos 6 anos, quando a criança apresenta o 

conceito de reversibilidade. Dentre as habilidades de conservação, encontra-se a 

correspondência um-a-um que possibilita à criança comparar o número de elementos de dois 

conjuntos, e que é considerada como pré-requisito para a construção do número pela criança. 

Estudos anteriores demonstram que a correspondência um-a-um tipo temporal é 

compreendida mais precocemente do que a correspondência um-a-um do tipo espacial e que, 

na tarefa de conservação de quantidades discretas, pelo procedimento da tarefa, a criança 

precisa possuir a noção de correspondência um-a-um tipo espacial. O presente estudo 

apresentou como objetivo, analisar se na tarefa de conservação de quantidades discretas, a 

utilização de um procedimento que utilize conjuntamente a correspondência um-a-um de tipo 

espacial e a correspondência um-a-um do tipo temporal possa tornar mais fácil a resolução da 

tarefa por crianças pequenas, levando-as a apresentar níveis mais elevados de desempenho do 

que na condição tradicional. Os resultados encontrados demonstraram que na condição 

modificada (emparelhamento), as crianças pequenas (4 e 5 anos) apresentaram um 

desempenho elevado na realização da tarefa, em uma idade em que ainda não possuem a 

habilidade de conservação de acordo com a Teoria de Jean Piaget. 

 

Palavras-chave: conservação; reversibilidade; tarefa de conservação.



ABSTRACT 
 
TARGA, D. A. C. The equality transformation trough one - by – one temporal 
correspondence as mediator of conservation.  2007. 126 p. Master Thesis – UFPE, Federal 
University of Pernambuco, Pernambuco, 2007. 
 

The conservation ability is attained about six years old, when the child understand the 

reversibility concept. Among conservation abilities, there are the one-by-one correspondence, 

that let child do comparison between the number of elements of two joints, what is considered 

like a prerequisite to construction of number by child. Previous studies show that one-by-one 

correspondence of temporal kind is understood more precociously than the one-by-one 

correspondence of space kind, and about the conservation task of small quantities, when the 

child make this procedure, she need to have these notion of one-by-one correspondence of 

space kind. These study had like objective to analyse if on the conservation task of small 

quantities, the use of one procedure that utilize simultaneously both correspondences, one-by-

one space kind and temporal kind, can make more easy resolution of the task by small 

children, taking then to show best levels of performance than they have on traditional 

condition. The results demonstrated that on the modified condition (matching), the small 

children (4 and 5 years old) demonstrated a high performance at task worked, when they are 

in a age wich don´t have yeat the conservation hability according to Jean Piaget Teory. 

 

Key Works: conservation; reversibility; conservation task. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

O presente estudo apresenta como objetivo analisar se na tarefa de conservação de 

quantidades discretas, a utilização de um procedimento que utilize conjuntamente a 

correspondência um-a-um de tipo espacial e a correspondência um-a-um do tipo temporal 

possa tornar mais fácil a resolução da tarefa por crianças pequenas. 

A conservação de quantidades discretas é um dos princípios mais importantes na 

aquisição de noção de número, por isso a importância de sua aprendizagem e é na tentativa de 

apresentar mais uma contribuição para esse tema que surge esse trabalho, tendo como 

embasamento teórico geral o construtivismo genético de Jean Piaget, procurando desta forma, 

obter contribuições que possam esclarecer e nortear as práticas pedagógicas em sala de aula. 

Para a obtenção dos dados dessa pesquisa, esse referencial deu suporte para uma 

análise qualitativa e quantitativa das respostas dos sujeitos pesquisados. A tarefa de 

conservação de quantidades discretas foi apresentada na forma tradicional e em uma forma 

modificada, através do método clínico piagetiano, de maneira a oportunizar aos participantes, 

falar livremente e interagir com a experimentadora, sem que sofressem a influência da mesma 

e garantindo ao mesmo tempo a cientificidade desejada. 

De acordo com a Teoria Piagetiana, existem quatro importantes fatores que explicam 

o desenvolvimento cognitivo e que serão abordados na parte teórica deste trabalho. O 

primeiro destes fatores é a maturação considerada como base biológica do comportamento, 

necessária para o desenvolvimento das estruturas cognitivas do sujeito na interação com o 

meio, através de um processo interno representando a viabilidade humana de adaptação 

inteligente. 
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O segundo fator, a experiência física e lógico matemática, sendo a primeira 

caracterizada pela descoberta das propriedades observáveis das ações sobre os objetos, ou 

seja, o conhecimento físico é tirado do próprio objeto e o conhecimento lógico matemático é 

tirado das ações ou coordenações das ações do sujeito sobre os objetos ou das características 

físicas do meio ambiente.  

O terceiro fator, a interação social é necessário tanto para o desenvolvimento do 

sistema cognitivo quanto para a aprendizagem particular dos sujeitos psicológicos, pois o 

conhecimento não se localiza nem no sujeito, nem no objeto, mas é fruto da interação entre 

ambos, determinado por um movimento dinâmico. 

O quarto e último fator é a equilibração, considerado um aspecto muito importante 

por promover o equilíbrio entre os três fatores abordados anteriormente e principalmente por 

ser o elemento da teoria piagetiana que realmente a faz ser compreendida como uma teoria do 

desenvolvimento, por estar implícita a idéia de transformação. Para a compreensão deste 

processo, será dedicado um capítulo para a sua explanação, como também, sobre o papel das 

invariantes funcionais, das compensações e regulações e da tomada de consciência, 

relacionados ao mesmo. 

Ainda de acordo com a Teoria de Jean Piaget, o desenvolvimento cognitivo ocorre 

respeitando-se estágios, sendo que, neste trabalho, será dada maior ênfase aos estágios pré-

operatório e operatório concreto, pelo fato de ser neste último que a noção de conservação, 

incluindo a conservação de quantidades discretas é alcançada sem dificuldades. 

A habilidade de conservação de quantidades discretas, desta forma, é alcançada por 

volta dos 6 anos, quando a criança apresenta o conceito de reversibilidade. Portanto, as 

crianças pequenas, menores de 5 anos, ainda não possuem o princípio de invariância, o que as 

leva a considerar uma simples mudança perceptual de uma quantidade como uma mudança 

realmente quantitativa (PIAGET; INHELDER, 1975). 
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Existe um grande número de pesquisas realizadas utilizando a tarefa de conservação 

elaborada por Piaget, com o intuito de compreender o princípio de invariância em crianças 

pequenas, sendo este experimento repetido inúmeras vezes no campo da psicologia do 

desenvolvimento, porém essa tarefa ainda apresenta alguns pontos a serem investigados.  

O contexto da situação da tarefa recebeu muita atenção por parte dos pesquisadores, 

porém, poucos estudos fizeram uso de apropriadas modificações do procedimento tradicional 

a fim de torná-lo mais compreensível para as crianças pequenas, utilizando conceitos mais 

acessíveis e compreensíveis para as mesmas.  

A habilidade de conservar refere-se ao fato de saber que o número de um conjunto de 

objetos pode apenas ser mudado por adição ou subtração e que todas as outras mudanças são 

irrelevantes, sendo considerada como o principal princípio lógico matemático apontado por 

Piaget para a formação da noção de número. 

Esta habilidade encontra-se relacionada com outras que se desenvolvem num 

contínuo, como é o caso da correspondência um-a-um, que implica na idéia de que a cada 

item pode ser dada apenas uma atribuição e no fato de distribuir, por exemplo, itens já 

contados, separados de outros que ainda não o foram estabelecendo relações de equivalência e 

simetria. Este conceito é de grande importância para a criança, pois possibilita a ela comparar 

o número de elementos de dois conjuntos ou até mesmo construir dois conjuntos iguais 

através de um emparelhamento sistemático dos elementos de cada conjunto, sem ao menos 

conhecer o valor numérico deles. 

A origem do número, segundo Piaget (1975a), não está na contagem, mas na 

necessidade de quantificar coleções pela correspondência biunívoca e recíproca (um para cada 

um), onde a contagem passa a ser um recurso útil no acabamento desse processo, porém ainda 

inicialmente sem significação cardinal. 
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O desenvolvimento da noção de número, ao qual é dedicado outro capítulo do 

trabalho,  também depende das experiências que são vividas pela criança. No entanto, nem 

todas as crianças vivem as mesmas experiências e, às vezes, encontramos crianças de cinco, 

seis ou mesmo sete anos que não têm uma noção adequada de número. É possível ajudar as 

crianças a formar a idéia de número, porém, somente explicações não levam a criança a esta 

noção, pois para entender bem os números, as crianças precisam ter vivido certas experiências 

relacionadas com situações que envolvem quantidades.  

O interesse pelo tema surgiu pela verificação de resultados de pesquisas anteriores 

sobre correspondência um-a-um, demonstrando que a correspondência um-a-um tipo temporal 

é compreendida mais precocemente do que a correspondência um-a-um do tipo espacial. 

Também concluem que na tarefa de conservação de número a criança precisa possuir a noção 

de correspondência um-a-um tipo espacial, pelo procedimento da tarefa.  

Desta forma, pode-se considerar a hipótese de que um procedimento que adote na 

tarefa de conservação de número uma correspondência um-a-um de tipo temporal, seja mais 

fácil de ser resolvida para crianças numa faixa etária onde, geralmente, são consideradas 

como não possuidoras da noção de conservação, portanto, dependendo da modificação 

realizada na tarefa clássica de conservação, as crianças mais novas apresentam maiores 

progressos em comparação com as mais velhas.  

Outro ponto importante verificado, diz respeito ao o fator contexto, que é capaz de 

alterar o desempenho por parte das crianças, podendo ocorrer um maior ou um menor número 

de respostas operatórias e apesar da variável contexto no estudo da conservação ter recebido 

muita atenção por parte dos pesquisadores, poucos estudos existem na literatura que utilizam 

apropriadas modificações do procedimento tradicional, a fim de torná-lo mais facilmente 

solucionável pela mudança no contexto. Na maioria dos estudos, a tarefa torna-se mais fácil 

pelo fato utilizarem conceitos mais acessíveis e compreensíveis para as crianças pequenas. 
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Por conseguinte, a relevância do presente trabalho encontra-se na diferença 

metodológica, pelo fato de simplesmente modificar a forma de apresentação da tarefa de 

conservação. Levando-se em consideração a habilidade de correspondência temporal um-a-

um, através da mudança do procedimento de forma que a transformação espacial seja 

realizada concomitante com a correspondência temporal, a fim de verificar se existe uma 

melhora significativa no desempenho das crianças pequenas nesta tarefa. 
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CAPÍTULO I.  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
- Pressupostos básicos da Teoria de Jean Piaget - 

 

 

1. DESENVOLVIMENTO E APRENDIZAGEM 
 

 

A preocupação epistemológica que permeou toda a obra de Jean Piaget remete a um 

sujeito ativo, dinâmico, em constante interação com o meio, na construção do conhecimento. 

O desenvolvimento do conhecimento é um processo espontâneo, ligado ao processo total da 

embriogênese e ao desenvolvimento do corpo, do sistema nervoso, das estruturas do 

conhecimento (PIAGET, 1976b). Também está ligado à interação dos fatores cognitivos e 

afetivos (PIAGET, 1981; PIAGET; INHELDER, 1993). 

De acordo com Piaget (1975b), o desenvolvimento cognitivo é construído a partir da 

interação entre o sujeito, que é ativo e responsável pelo seu próprio desenvolvimento, e o 

objeto do conhecimento. Assim, a Teoria Piagetiana considera o desenvolvimento cognitivo 

como um processo de construção de estruturas lógicas, endógenas, facilitado pela intervenção 

social, sendo desta forma, a aprendizagem derivada do próprio desenvolvimento.  

A aprendizagem, desta forma, está relacionada às competências cognitivas 

correspondentes aos níveis de desenvolvimento intelectual. 

O desenvolvimento, segundo Piaget, ocorre espontaneamente, confundindo-se com a 

formação do conhecimento, no sentido que o sujeito ao interagir com o objeto e buscar 

conhecê-lo poderá alcançar o conhecimento objetivo e ao mesmo tempo elaborar estruturas 

lógicas que possibilitarão alcançá-lo gradativamente, por meio de formas cada vez mais 

elaboradas. 
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O desenvolvimento desta forma pode explicar a aprendizagem, pois esta é um dos 

fatores externos que influem no seu processo; porém a aprendizagem não possibilita a criação 

de novas estruturas, apenas a modificação das mesmas, pois para que ocorra uma 

aprendizagem faz-se necessária a presença de uma estrutura anterior que possa apoiá-la. Isto 

torna clara a interdependência entre a aprendizagem e o desenvolvimento. 

O que a teoria de Piaget propõe é uma aprendizagem das estruturas lógicas, que 

possam garantir um conhecimento ao nível de desenvolvimento do indivíduo, sendo assim 

significativo para ele e que tenha as condições intelectuais necessárias para buscar, descobrir 

e inventar o conhecimento que se propuser diante de sua necessidade. 

Piaget (1983b), considera a existência de quatro fatores que explicam o 

desenvolvimento intelectual: a maturação que corresponde à maturação do sistema nervoso; a 

experiência física e experiência lógico-matemática que correspondem às ações do sujeito 

sobre os objetos e às coordenações dessas ações; a transmissão social, produto das interações 

sociais provenientes do meio (educação, meios de comunicação, interação entre os indivíduos, 

informações culturais) e a equilibração, fator fundamental que promove o equilíbrio entre os 

três anteriores. 

 

 

 1.1 MATURAÇÃO 
 

 

Um aspecto relevante da Teoria de Piaget (1987) está no fato de considerar que o 

desenvolvimento acontece antes da aprendizagem, ou seja, para que ocorra a aprendizagem, é 

necessário que o organismo tenha desenvolvido as estruturas cognitivas do sujeito. 
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Daí a importância da maturação para a sua teoria, considerada como base biológica 

do comportamento, como amadurecimento de estruturas biológicas na interação com o meio, 

através de um processo interno representando a viabilidade humana de adaptação inteligente.  

A maturação biológica, referindo-se mais especificamente ao sistema nervoso, é um 

fator interno que tem o seu papel como indicadora da possibilidade ou não da construção das 

estruturas cognitivas específicas em um determinado estágio do desenvolvimento. O resultado 

do amadurecimento deste sistema favorece condições para que ocorra o desenvolvimento, 

fornecendo as estruturas necessárias e as condições suficientes para que o organismo responda 

ao meio. 

Em seu estudo ontogenético do ser humano, concebendo o conhecimento como 

produto de uma construção genética e historicamente elaborada, em níveis sucessivos e 

aprimorados de estruturação, Piaget evidenciou o processo evolutivo, apresentando como 

grande contribuição o esclarecimento do papel que a ação desempenha na construção e 

desenvolvimento das estruturas cognitivas do sujeito.  

 

 

1.2 . EXPERIÊNCIA FÍSICA E LÓGICO MATEMÁTICA 
 

 

Outro fator que influencia no desenvolvimento cognitivo é a experiência física 

caracterizada pela descoberta das propriedades observáveis das ações sobre os objetos, através 

da manipulação ou das características físicas do meio ambiente. 

Este processo de descoberta se dá por meio da abstração empírica que consiste em 

abstrair,  em retirar as informações da experiência. É por meio desse processo que o sujeito 

descobre as características inerentes ao próprio objeto, ou observável.  
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Piaget (1977) explica que a abstração empírica é a que se apóia sobre os objetos 

físicos ou sobre os aspectos materiais da própria ação e para que tais propriedades sejam 

entendidas, há necessidade de uma organização mental, ou seja, de estruturas da inteligência 

que a criança já tenha construído, para que possa assimilar a elas as propriedades ou 

qualidades abstraídas. 

O conhecimento físico, portanto, é tirado do próprio objeto, por meio da descoberta; 

e o conhecimento lógico matemático é tirado das ações ou coordenações das ações do sujeito 

sobre os objetos ou das características físicas do meio ambiente.  

A experiência lógico-matemática não só favorece abstrair as propriedades por meio 

das ações sobre os objetos como se dá na experiência física, mas vai além, coordenando estas 

ações, sendo que este processo de coordenação acontece por meio da abstração reflexiva. 

Piaget (1977) destaca a importância da abstração reflexiva, que se apóia na 

coordenação das ações sobre os objetos, destacando que à medida que o sujeito se desenvolve, 

a abstração reflexiva vai sendo depurada, apoiando-se na abstração pseudo-empírica até obter 

como resultado uma abstração refletida. 

Piaget (1977) explica que no decorrer dos períodos do desenvolvimento infantil, 

esses dois tipos de conhecimentos atuam em conjunto, pois a intervenção isolada da abstração 

empírica é impossível por necessitar sempre de instrumentos de assimilação para retirar 

qualquer característica de algum objeto e a informação retirada não pode existir isoladamente 

por estar sempre inserida num sistema de relações. Assim, a nova descoberta será sempre 

colocada em relação com as descobertas anteriores. 

Assim, a experiência lógico-matemática, diferentemente da experiência física, dirige-

se às propriedades das ações, das transformações e de suas coordenações. A criança abstrai o 

número das propriedades que a sua ação introduz nos objetos, ou seja, das coordenações que 

ligam suas ações. 
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1.3. INTERAÇÃO SOCIAL 

 

 

De acordo com Piaget (1983b), a interação social é um fator necessário tanto para o 

desenvolvimento do sistema cognitivo quanto para a aprendizagem particular dos sujeitos 

psicológicos. O conhecimento por sua vez não se localiza nem no sujeito, nem no objeto, mas 

é fruto da interação entre ambos, determinado por um movimento dinâmico. 

Desta forma, o indivíduo age sobre o meio e o transforma assim como o compreende 

e o faz existir somente por meio desta ação. O papel do sujeito, que na concepção 

construtivista é ator principal do processo, pois necessita agir para conhecer, está diretamente 

ligado às trocas que pode realizar com o meio. Portanto, quanto mais ricas e oportunas forem 

essas trocas, melhores condições de desenvolvimento existirão (BANKS-LEITE, 1994) 

Esta interação deve promover a integração do objeto de estudo à realidade do sujeito, 

dentro de suas condições, de forma a estimulá-lo e desafiá-lo, mas ao mesmo tempo 

permitindo que as novas situações criadas possam ser adaptadas às estruturas cognitivas 

existentes, propiciando o seu desenvolvimento. 

As “transmissões culturais e educativas são particulares e se cristalizaram de maneira 

diferente em cada sociedade”, são, portanto, particulares e variáveis (PIAGET, 1973, p.65). A 

transmissão social não se refere somente a uma transmissão verbal pura, mas também à 

exigência de uma coerência do pensamento provocada pela interação social. 

Piaget; Inhelder (1993) destacam que, mesmo no caso das transmissões, 

principalmente a escolar, a simples ação social não é eficiente sem que haja uma assimilação 

ativa por parte da criança, e para que isso aconteça é necessário que ela tenha instrumentos 

operatórios adequados.  
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Por meio da experiência social ou interação social, o conhecimento social é 

construído e não se origina nos objetos concretos, mas sim por meio das ações sobre as 

pessoas. Sem a interação com as pessoas é impossível adquirir o conhecimento social, 

portanto a socialização é uma estruturação e nela o indivíduo fornece tanto quanto recebe. 

Estes três fatores do desenvolvimento perdem sua força, se atuando de forma isolada, 

sendo todos indispensáveis, porém não são suficientes. Portanto, é necessário que sejam 

coordenados pelo processo de equilibração, como uma síntese, por meio de regulações e 

compensações, que serão abordados no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO II. O PROCESSO DE EQUILIBRAÇÃO 
 

 

1. AS INVARIANTES FUNCIONAIS 
 

 

O desenvolvimento cognitivo possui como propriedades fundamentais as invariantes 

funcionais: organização e adaptação, subdividida em dois componentes inter-relacionados, 

assimilação e acomodação, que acompanham o sujeito do nascimento até a morte, sendo 

consideradas funções pelo fato de não dependerem de conteúdo, podendo ser aplicadas em 

quaisquer situações; e invariantes, pelo fato de não modificar seu comportamento ao longo da 

vida do sujeito. A adaptação e organização são os processos indissolúveis do pensamento. 

(PIAGET, 1976a). 

Piaget interpreta o desenvolvimento cognitivo a partir da experiência com o meio 

físico, a partir da adaptação. (CASTORINA; FERREIRO; LERNER; OLIVEIRA, 1997). A 

busca pela adaptação ao meio em que vive é inerente ao sujeito, e esta adaptação se realiza 

através da ação, responsável pela interação do sujeito-objeto. 

A adaptação constitui o aspecto externo do processo e a organização o aspecto 

interno. Nas palavras de Piaget... É adaptando-se às coisas que o pensamento se organiza e é 

organizando-se que o pensamento estrutura as coisas. (PIAGET, 1987, p. 19). 

Portanto, a adaptação tem como base uma organização inicial expressa no esquema, 

que é o ponto de partida para a ação do indivíduo sobre os objetos do conhecimento. A 

adaptação atua retirando do meio exterior buscando incorporar a realidade e a organização age 

discriminando as impressões do meio e organizando-as em alguma modalidade de estrutura. 
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A adaptação cognitiva, no decorrer da construção de suas próprias estruturas, 

depende tanto de coordenações progressivas internas quanto de informação adquirida através 

da experiência, o que indica uma série de estruturas construídas progressivamente por meio da 

contínua interação entre o sujeito e o mundo externo (PIAGET, 1977). 

 

 

1.1. ASSIMILAÇÃO E ACOMODAÇÃO 
 

 

A assimilação, um dos componentes da adaptação, é o mecanismo por meio do qual 

o sujeito procura compreender a realidade que o cerca, utilizando-se de esquemas ou 

estruturas cognitivas até então construídas. 

De acordo com Piaget (1976a), a assimilação intelectual não difere, em princípio, de 

uma assimilação biológica mais primária: em ambos os casos, o processo essencial consiste 

em submeter um acontecimento da realidade aos moldes de uma estrutura em evolução. 

Assim, a assimilação caracteriza-se pela incorporação, pela integração de novos elementos 

exteriores em um esquema já existente do sujeito, garantindo a construção do conhecimento e 

a adaptação do sujeito ao mundo. 

A assimilação refere-se, portanto, ao fato de que todo encontro cognitivo com um 

objeto ambiental, envolve necessariamente algum tipo de estruturação cognitiva daquele 

objeto, de acordo com a natureza da organização intelectual existente no organismo. Toda 

ação inteligente, pressupõe uma interpretação de alguma coisa da realidade externa, isto é, 

uma assimilação deste algo a algum tipo de sistema de significado existente na organização 

cognitiva do indivíduo.  
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Mas, ao dar-se o processo de assimilação, o sistema cognitivo necessita reajustar-se 

aos novos conhecimentos, o que se dá pelo segundo processo, indissociável do primeiro, 

chamado acomodação, que consiste num esforço que o sujeito faz no sentido contrário ao da 

assimilação, buscando transformar o esquema ou a hipótese formulada apropriando-se da 

novidade. Assim, quando não há integração dos elementos às estruturas existentes, estas são 

modificadas de forma a acomodá-los. 

Embora a assimilação e a acomodação sejam conceitualmente distintas, são 

indissolúveis na realidade concreta de qualquer ação adaptativa. Toda assimilação de um 

objeto ao organismo envolve simultaneamente uma acomodação do organismo ao objeto e 

toda acomodação é ao mesmo tempo uma modificação assimilativa do objeto ao qual o 

organismo se acomoda. 

O caráter indissociável das invariantes funcionais fica claro pelas palavras de Piaget, 

citadas por Flavell (1988, p. 49):  

(...) A assimilação não pode ser pura porque ao incorporar 
elementos novos aos seus esquemas anteriores, a inteligência os modifica 
constantemente para ajustá-los aos novos elementos. Inversamente, as coisas 
jamais são conhecidas em si mesmas, pois o trabalho de acomodação só é 
possível como função do processo inverso de assimilação”. 

 
Os mecanismos de assimilação e de acomodação têm características funcionais que 

garantem a possibilidade de mudança cognitiva, embora a magnitude de qualquer mudança 

seja sempre limitada. O organismo se adapta constantemente e cada adaptação 

necessariamente prepara o caminho para a sua sucessora. Portanto, o sujeito, na tentativa de 

eliminar as contradições, busca o aprimoramento das estruturas anteriores, ao mesmo tempo 

em que conserva o equilíbrio já alcançado.  

Assim, quando um sujeito entra em contato com um objeto desconhecido, para 

compreendê-lo, lança mão de seus conhecimentos prévios na tentativa de incorporar o novo 
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conhecimento. Essa equilibração se dá por um dos dois processos fundamentais, a assimilação 

e a acomodação, que constituem os componentes do equilíbrio cognitivo. 

 

 

2. A EQUILIBRAÇÃO 
 

 

Para Piaget (1996) “a equilibração é o fator central do desenvolvimento mental” 

(p.49). Admite que o conhecimento não advém nem da experiência e nem é inato, mas resulta 

de construções sucessivas, com elaborações constantes de estruturas novas. Conhecer consiste 

em agir sobre os objetos e modificá-los. Este processo por meio do qual se dá a construção do 

conhecimento, Piaget denomina de Equilibração. 

Segundo Piaget (1976a), a equilibração é um fator fundamental do desenvolvimento 

cognitivo, um mecanismo que possibilita a retomada do equilíbrio após reequilibrações 

decorrentes de desequilíbrios, as quais podem levar ou ao equilíbrio anterior ou a 

transformações qualitativamente diferentes. As manifestações do processo de equilibração se 

modificarão, de estágio em estágio, no sentido de um melhor equilíbrio em sua estrutura 

qualitativa como em seu campo de aplicação. 

A Teoria da Equilibração, segundo Valsiner (1997), demonstra dentro do sistema 

teórico piagetiano, uma verdadeira perspectiva de desenvolvimento pelo fato de buscar 

capturar a transformação, a mudança e o movimento no decorrer do tempo, garantindo as 

mudanças e transformações ocorridas dentro dos estágios e entre os mesmos, ou seja, no 

decorrer do desenvolvimento cognitivo. 

Piaget (1976a) menciona três formas de equilibração. A primeira está relacionada 

com a experiência física, com a relação da criança com o objeto na busca da descoberta de 
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suas propriedades. A segunda assegura a ação mútua entre os esquemas ou entre os 

subsistemas de esquemas, estando sob o domínio do lógico-matemático. A terceira forma de 

equilibração engloba as que precederam, garantindo a interação entre as partes e o todo, isto é, 

entre os subsistemas e a totalidade. Tudo que foi diferenciado passa a ser integrado. É o 

equilíbrio progressivo da diferenciação e da integração.  Com isto há um enriquecimento cada 

vez maior, até que em cada nível temos uma equilibração majorante, que é, portanto, o 

produto de todas as transformações ocorridas durante o processo de equilibração e 

corresponde a um fechamento, isto é, quando a estrutura se compõe.  

Piaget (1976a, p. 34) esclarece que a equilibração cognitiva não marca um ponto 

definitivo de chegada. Os estados de equilíbrio são sempre ultrapassados, pois, conforme suas 

palavras, “todo conhecimento consiste em levantar novos problemas à medida que resolve os 

antecedentes”. Logo, uma estrutura acabada, tende a exigir diferenciações em novas sub-

estruturas ou a integração em estruturas mais amplas. 

Já os desequilíbrios são o resultado da assimetria entre afirmações e negações, que 

comprometem o equilíbrio em todas as suas formas: entre sujeito e objeto, entre subsistemas e 

entre os subsistemas e a totalidade.  

Os desequilíbrios constituem assim, para Piaget (1976a), um fator motivacional para 

a busca do conhecimento. Eles têm o papel de desencadear o processo e sua fecundidade é 

medida pela superação dos obstáculos ou perturbações, saindo assim do desequilíbrio. 

Portanto, o progresso real deve ser procurado na reequilibração; não no sentido de retorno à 

forma anterior de equilíbrio, mas de um melhoramento da forma precedente. 

Dessa forma, o sujeito, na busca da eliminação das contradições, através dos 

processos de equilibração majorante, busca o aprimoramento das estruturas anteriores, ao 

mesmo tempo em que conserva o equilíbrio já alcançado.  
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Sisto (1993) afirma que o desenvolvimento cognitivo é função dos desequilíbrios e 

reequilibrações, os primeiros constituídos de perturbações e os segundos de regulações. Desta 

forma, o elemento principal do avanço cognitivo do sujeito é o processo de equilibração.  

 

 

2.1. AS PERTURBAÇÕES 
 

 

O desenvolvimento cognitivo que ocorre através do processo de interação entre 

sujeito-objeto sofre constante interferência de obstáculos que se impõem no decorrer deste 

processo, que são os causadores de perturbações. 

De acordo com Piaget (1976a), as perturbações podem existir por resistências dos 

objetos, responsáveis pelos ensaios e erros, impedindo as assimilações recíprocas dos 

esquemas e por insuficiência do esquema assimilador, que por meio das lacunas não permitem 

a incorporação do dado, isto é, do significado, causado pela falta das condições necessárias 

para a realização da ação, ou por faltar algum conhecimento indispensável para solucionar a 

dificuldade apresentada.  

 

 

2.2 – AS REGULAÇÕES 
 

 

Para explicar o processo de equilibrações e reequilibrações, Piaget (1976a) utiliza-se 

das regulações, que se constituem a partir da interação entre sujeito e objeto através de 

assimilações e acomodações, no decorrer do processo de desenvolvimento cognitivo. 
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Portanto, as regulações podem ser compreendidas como reações a perturbações geradas por 

obstáculos à assimilação e à acomodação. 

 Para Piaget (1976a), as regulações são compostas por dois processos: o processo pro 

ativo que é responsável pelas antecipações e o retroativo que se encarrega da correção 

(feedback negativo) ou do reforço (feedback positivo).  

As regulações são automáticas quando sua predominância está no desenvolvimento 

do nível sensório-motor, no qual os meios apresentam pouca variação e são consideradas 

ativas, quando têm um papel fundamental na construção das operações. 

Piaget considera uma hierarquia das regulações, partindo das simples, passando pelas 

regulações de regulações (presentes nos subsistemas) até chegar a a auto-regulação, que é 

representada pela totalidade, levando a auto-organização da estrutura. 

 

 

2.3 – AS COMPENSAÇÕES 

 

 

Outro processo de busca do equilíbrio diante de uma perturbação é a compensação que 

tem sua origem nas regulações, pois a regulação comporta somente uma semi-reversibilidade; 

porém as compensações são responsáveis pela construção de estruturas (PIAGET, 1976a). 

A compensação é definida como uma ação em sentido contrário a um resultado 

definido, vindo a anulá-lo por meio da correção do feedback negativo, ou seja, é a capacidade 

do sujeito, de retornar ao ponto de partida da mesma ação quando esta retomada leva a uma 

modificação em função do resultado.  

As condutas em que estão presentes os reforços supõem correções, pois estão ligados 

aos feedbacks negativos e às compensações que os mesmos comportam, como no caso das 

29 



regulações ativas, pois a modificação dos meios depende ao mesmo tempo do reforço e da 

correção. 

O reforço devido ao feedback positivo está destinado a preencher uma lacuna, e 

preencher uma lacuna é uma compensação. No caso de insuficiência de uma regulação para 

compensar perturbações ou preencher as lacunas, ela subordina-se a outras. Este é o caso de 

regulação de regulação. 

Assim, segundo Piaget (1976a), o feedback negativo procura afastar obstáculos, 

anular ações, modificar esquemas, chegando a eliminar um movimento em detrimento de 

outro. Enquanto o positivo é um reforço, generaliza elementos que compõem um esquema de 

assimilação, remediando uma lacuna.  

Piaget (1976a) destaca três condutas importantes na relação entre as modificações e 

as compensações. A primeira conduta é a do tipo alfa, a segunda beta e a terceira do tipo 

gama, sendo que no decorrer dos três tipos de condutas, existe um melhoramento sistemático. 

Estas formas de proceder são fases que foram encontradas com regularidade nos indivíduos 

do nível sensório-motor até o das operações formais. Esta sucessão esclarece, de forma geral, 

o progresso da equilibração dos sistemas cognitivos. Estes sistemas são formados de 

esquemas de extensão e compreensão, suscetíveis de enriquecimentos por meio do processo 

de assimilação e acomodação. 

O primeiro procedimento, denominado alfa, é caracterizado pela ausência das 

retroações e antecipações, apresenta equilíbrio instável e de campo muito restrito, assim, o 

indivíduo diante de um fato novo pode ignorá-lo não produzindo modificações, ocorrendo 

apenas compensações parciais, não correspondendo à compensação necessária para que 

ocorra a modificação. 

Na tarefa de conservação de quantidades discretas, quando se apresenta à criança as 

duas fileiras de pecinhas e pergunta se nas duas têm a mesma quantidade de pecinhas e após a 
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concordância da igualdade da quantidade, uma das fileiras é modificada espaçando-se a 

distância entre uma pecinha e outra, pergunta-se à criança em qual das duas fileiras tem mais 

pecinhas, na conduta tipo alfa, a criança dirá que na fileira espaçada existe mais, pois se 

centra na ação do sujeito, e nas extremidades da fileira. Dessa forma, o que ela consegue 

observar no objeto é o que as suas estruturas pré-operatórias lhe permitem, prendendo-se aos 

resultados.  Não haverá confusão por não ter consciência das contradições dos seus 

julgamentos. Diante de uma contra-argumentação, não se desequilibrará e caso algo a 

perturbe, sendo-lhe questionado sobre o que fazer para que fiquem iguais, ela voltará ao 

estágio inicial de igualar a forma; sugerirá a transformação da fileira modificada, diminuindo 

os espaços entre as peças, até que fique do tamanho igual ao da outra fileira, sem contudo 

compreender, que a quantidade de pecinhas se mantém a mesma. 

Assim, nesta forma de conduta a criança está presa ao nível da percepção pré-

operatória, com esquemas ainda estáticos, irreversíveis e assimilação deformante. O seu 

comportamento demonstra não ter construído a noção de quantidade enquanto totalidade. Pela 

falta de retroações, por não ter construído a negação, que lhe possibilitaria um pensar móvel, 

simultâneo, estabelecendo as relações necessárias, ela ficará firme em sua conclusão ou 

abandonará, buscando outra coisa do seu interesse ou mesmo fazendo uma pequena 

modificação necessária para eliminar a perturbação. 

Já na conduta tipo beta, ocorre o contrário, pois ao invés de anular a perturbação, o 

elemento perturbador é integrado ao sistema. Piaget (1976a) descreve que o elemento 

causador da perturbação é incorporado à estrutura, reorganizando-se e unindo àqueles que já 

estavam ocorrendo assim, a compensação, porém de forma parcial. No tipo de conduta beta, a 

criança está em transição, pois ora centra-se no alongamento da fileira dizendo que houve 

aumento de quantidade, ora observa só a aproximação entre as pecinhas e diz que houve 
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diminuição da quantidade, ou admite conservação em alguns momentos e nega em outros, 

faltando assim a reversibilidade completa. 

Neste momento surge a reversibilidade do pensamento, porém o sujeito centra-se na 

ação transformadora; não faz a negação estabelecendo as diferenças que levam à 

compensação, e sim à regulação. A reequilibração se dá com pequena variação do esquema de 

assimilação anterior. Ou seja, ele conserva ao máximo o que já existe e faz uma pequena 

mudança incorporando uma pequena novidade. 

A conduta do tipo gama é superior às demais por consistir em antecipar as variações 

possíveis, prevendo, deduzindo e inserindo-se nas transformações virtuais do sistema. Seu 

equilíbrio é móvel e estável. Acontece a generalização das antecipações e retroações na forma 

de composições operatórias diretas e inversas. Assim o que era perturbação é totalmente 

assimilado, acontecendo a transformação interna do sistema. 

Portanto, esta evolução de alfa a gama, consistindo nas retroações e antecipações, 

leva a um desenvolvimento por diferenciações e integrações no interior do processo de 

desenvolvimento cognitivo. Ocorre dessa forma, a acomodação progressiva advinda das 

perturbações e, conseqüentemente, a assimilação, enriquecendo o sistema e todo este processo 

de equilibração contribui para que se chegue à construção das negações e afirmações, isto é, 

às operações reversíveis. 

O processo de equilibração, como foi visto, é um dos fatores do desenvolvimento. 

Pressupõe a alternância entre desequilíbrios e reequilíbrios, resultando na principal fonte do 

desenvolvimento do sistema cognitivo. 
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3. A TOMADA DE CONSCIÊNCIA 

 

 

A tomada de consciência pode ser compreendida como a passagem da ação à 

representação e comportaria sempre, portanto, uma reconstituição dependendo da 

conceituação (PIAGET, 1978, p. 196). 

Entende-se desta forma, que a tomada de consciência de um esquema de ação 

consiste essencialmente numa conceituação, e se dá inicialmente no plano da interação do 

sujeito objeto, para posteriormente integrarem-se as próprias estruturas operatórias. É uma 

passagem de uma assimilação prática a uma assimilação por meio de conceitos (PIAGET, 

1979). 

A tomada de consciência foi enfocada por Piaget ao discutir a questão das 

regulações, por se desenvolverem das mais simples às mais complexas, até atingir a auto-

regulação que se caracteriza pela consciência dos meios que levam à realização de uma ação 

(FERREIRA; LAUTERT, 2003). 

A tomada de consciência encaminha-se para os mecanismos centrais da ação do 

sujeito, indo em direção às propriedades intrínsecas do mesmo, passando a existir um vínculo 

recíproco entre conhecimento das características próprias dos objetos e conceituação das 

ações do sujeito. 

Esta interação, do sujeito em direção a um objetivo, torna-se consciente, capaz de 

constatar os êxitos ou os fracassos. Diante do fracasso, há a busca de sua causa, levando, 

conseqüentemente, à tomada de consciência dos aspectos centrais da ação e na tentativa de  
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encontrar os pontos falhos da adaptação do esquema ao objeto, o sujeito concentra-se no 

sentido de encontrar os meios utilizados e suas devidas correções. 

Assim, por meio de um vaivém entre o objeto e a ação, a tomada de. 
consciência aproxima-se por etapas do mecanismo interno do ato e estende- 
se, portanto,... para os mecanismos centrais da própria ação e também para 
as propriedades intrínsecas do objeto (PIAGET, 1977, p. 199). 
 

Para Piaget (1978), toda a ação motora e física é refeita no plano conceitual, 

entrando em contradição com o esquema anterior consciente desencadeando o processo de 

conceitualização que determinará o caráter da tomada de consciência bem como o seu grau. 

A tomada de consciência é um processo de conceituação que percorre desde o 

princípio da função simbólica, passando pelo pré-conceito, intuição dominada pela percepção, 

chegando à representação operatória concreta e então formal, implicando todo processo de 

abstração reflexiva e das abstrações refletidas. 

A tomada de consciência é um processo que requer construções e reconstruções por 

parte do sujeito, promovendo conservações e também mudanças em sua estrutura cognitiva, 

que acabam por favorecer a construção de um nível de consciência cada vez mais sofisticado, 

até atingir a conceituação, considerado por Piaget (1977), como o nível mais elevado de 

consciência. 
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CAPÍTULO III. OS ESTÁGIOS DO 
DESENVOLVIMENTO COGNITIVO 

 

 

O desenvolvimento cognitivo para Piaget (1995) ocorre através de uma seqüência 

linear e progressiva de quatro estágios qualitativamente diferentes. A transição de um estágio 

para outro envolve uma reorganização fundamental da forma que o indivíduo constrói (ou 

reconstrói) e interpreta o mundo. Quando as crianças passam de um estágio para outro, elas 

adquirem qualitativamente novas maneiras de entender seu mundo. 

Para Piaget (1984) a evolução ontogenética e a passagem pelos estágios não pré-

programados vão depender dos seguintes fatores: maturação interna, ações sobre os objetos, 

interação social e equilibração. 

A seqüência de estágios é invariável, ou seja, todas as crianças passam pelos estágios 

na mesma ordem. Nenhuma criança salta do estágio pré-operacional para o formal sem passar 

pelo estágio das operações concretas. Isso porque cada estágio é embasado na realização do 

estágio anterior e deriva dela.  

Em cada estágio, novas capacidades cognitivas diferentes e mais adaptativas são 

acrescentadas aquilo que foi alcançado previamente e embora a ordem na qual os estágios 

emergem não varie, há grandes diferenças individuais na velocidade com a qual as crianças 

passam por eles. 

Portanto, essa seqüência é determinada, mas não se pode dizer o mesmo quanto à sua 

cronologia, pois se verificou que existem variações entre indivíduos, dependendo da 

solicitação do meio. Piaget (1983) admite que o meio social pode acelerar ou retardar o 

aparecimento de um estágio ou mesmo impedir a sua manifestação. 
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Assim, é preciso levar em consideração com relação aos estágios; a conservação das 

aquisições anteriores, pois uma vez construída uma estrutura, não há possibilidade de o 

sujeito esquecer o conhecimento resultante dessa construção.  

As pesquisas de Piaget e seus colaboradores, entre eles Inhelder; Bovet; Sinclair 

(1977) mostram que é possível facilitar a aquisição de noções ou operações, isto é, acelerar 

construções operatórias. Os sujeitos quando submetidos por um espaço de tempo a atividades 

de aprendizagem operatória, demonstraram passar de um nível de competência inferior à um 

de nível superior. Porém Piaget ressalta que esta aceleração pode ocorrer caso o sujeito esteja 

em transição, isto é, em um nível operatório próximo ao da aquisição da noção que será 

aprendida. 

Para uma melhor compreensão das aquisições em cada estágio do desenvolvimento, 

os mesmos serão abordados, através da descrição das principais características de cada um 

deles, enfatizando os Estágios pré-operatório e operatório concreto, de maior importância para 

a compreensão deste trabalho. 

 

 

1. ESTÁGIO SENSÓRIO-MOTOR 
 

 

O primeiro estágio é o sensório-motor, no qual a criança baseia-se exclusivamente 

em percepções sensoriais e em esquemas motores para resolver seus problemas, que são 

essencialmente práticos. Nessa idade, aproximadamente de 0 a 2 anos, a criança não dispõe 

ainda da capacidade de representar eventos, de evocar o passado e de referir-se ao futuro. Está 

presa ao aqui–e–agora da situação (ROSA, 1996).  
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Piaget admite que a evolução mental inicia-se no nascimento do bebê, com o uso dos 

reflexos. Estes reflexos apresentam uma atividade funcional que acarreta a formação de 

esquemas de assimilação, tais como: o de sugar, agarrar, puxar, sacudir, etc. Esses esquemas 

se organizam dentro de uma lógica das ações, eles não permanecem independentes ou 

isolados, ocorrem encaixamentos de esquemas, encadeamentos de ações e assimilações 

recíprocas.  

Essa lógica das ações é mais profunda que a lógica ligada à linguagem, e surge bem 

antes desta. Portanto, não é a linguagem que explica a interiorização das ações e o 

aparecimento do pensamento. A origem das operações lógicas encontra-se nas coordenações 

gerais da ação que controlam todas as atividades, inclusive a própria linguagem. 

Neste estágio, a partir de reflexos neurológicos básicos, o bebê começa a construir 

esquemas de ação para assimilar mentalmente o meio (PIAGET, 1987).  

Pode-se ver as futuras noções de conservação e a futura reversibilidade operatória na 

mais elementar forma de conservação, que é o esquema do objeto permanente constituindo a 

primeira invariante em ligação com o grupo prático dos deslocamentos – organização dos 

próprios movimentos e dos deslocamentos do objeto em que já se evidencia um início 

observável de reversibilidade prática, pois a criança percebe que os objetos continuam 

existindo mesmo quando já não estão presentes para os sentidos. 

A inteligência sensório motora é totalmente prática e se refere à manipulação de 

objetos, valendo-se apenas das percepções e dos movimentos organizados em esquemas de 

ação. As estruturas desse período constituem a base sobre a qual serão construídas as 

estruturas representacionais do período posterior. No final do período sensório motor, a 

criança começa a manifestar um início de representação mental, sua inteligência passa das 

ações sensório-motoras e explícitas para as manipulações internas e simbólicas da realidade. 
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2. ESTÁGIO PRÉ-OPERATÓRIO 

 

 

Os sujeitos sem noção de conservação encontram-se no estágio pré-operatório de 

desenvolvimento, crianças entre 2 e 6 anos,  e para compreender como se processa o 

raciocínio dos mesmos, será dada ênfase nas características específicas deste estágio descrito 

por Flavell (1988).  

Este período é marcado em especial pelo aparecimento da linguagem oral, por volta 

dos dois anos. Com a possibilidade de representações elementares e, graças à linguagem, 

ocorre um grande progresso tanto no pensamento quanto em todo comportamento da criança. 

A inteligência prática vai paulatinamente dando lugar à representativa. Surge a 

função simbólica que é fundamental para a evolução das estruturas operatórias posteriores e a 

criança torna-se capaz de estabelecer um sistema de significações. Ela pode, então, 

representar qualquer objeto (um significado) por meio de um significante específico 

(linguagem, desenho, gesto, etc.). 

A função simbólica se desenvolve muito entre 3 e os 7 anos. De um lado, ela se 

realiza sob a forma de atividades lúdicas, durante as quais a criança toma consciência do 

mundo. Por outro lado, reproduz todas as situações vividas, assimilando-as a seus esquemas 

de ação. (PIAGET, 1975a). 

Uma das principais características deste período é o egocentrismo. A criança não 

pode ainda se separar de seu próprio ponto de vista, apresentando dificuldade para assumir o 

papel de outra pessoa, permanece presa às suas percepções sucessivas, não sabendo, porém, 

relacioná-las entre si, não sentindo necessidade de justificar seu raciocínio, nem de procurar 

possíveis contradições em sua lógica. 
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Presume-se que os objetos e acontecimentos que ocorrem juntos tenham uma relação 

casual. É por volta dos 6 ou 7 anos, aproximadamente, que o pensamento dos sujeitos entra 

em conflito. É, nessa época, que o pensamento egocêntrico começa a ceder às pressões 

sociais.  

Por meio das relações sociais e seus conflitos, o sujeito começa a questionar seus 

pensamentos e a fazer comparações entre eles e com os dos outros. Sendo assim, a interação 

social é fundamental no sentido de dissolver o egocentrismo cognitivo. 

Uma limitação é a centração que faz com que a criança, frente a dois objetos que 

aparecem simultaneamente na sua percepção, capte as características comuns a ambos, como 

se os mesmos estivessem fundidos num esquema único, sendo incapaz de descentrar-se, 

assimila apenas os aspectos que mais chamam sua atenção. 

Tais considerações mostram que as construções e a descentração cognitivas, 

necessárias à elaboração das operações, são inseparáveis de construções e da descentração 

afetivas e sociais (PIAGET; INHELDER, 1993,  p.83). 

Por estar ausente a relação entre espaço, tempo e causalidade; a criança se vale do 

conjunto de significantes que estão à sua disposição para evocar apenas realidades 

particulares. O seu raciocínio é transdutivo, e a sua compreensão dos fenômenos é intuitiva. O 

pensamento intuitivo, Piaget (1984) considera “a forma de pensamento mais adaptada ao real 

que a criança conhece” (p.29), ele chama a intuição de “lógica da primeira infância” (idem 

p.29), no entanto, esta ainda está submetida ao primado da percepção. 

O que falta a estas intuições para se tornarem operatórias é “prolongar a ação já 

conhecida do sujeito nos dois sentidos de maneira a tornar estas intuições móveis e 

reversíveis.” (p.36), porque até então elas são rígidas e irreversíveis, por isso continuam ainda 

pré-operatórios.  
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Piaget (1984) ressalta que se “comparada à lógica, a intuição, do ponto de vista do 

equilíbrio, é menos estável, dada a ausência de reversibilidade; mas em relação aos atos pré 

verbais, representa uma autêntica conquista.” (p.37). 

Assim, durante o período pré-operatório, as ações simples de sentido único levam a 

criança a raciocinar somente sobre os estados, não percebendo as transformações. São 

intuições limitadas e deformadas, por não ter ainda atingido a reversibilidade, a criança 

centra-se apenas nos aspectos figurativos do real, ou seja, percepção e imagem mental, e ao se 

defrontar com situações que envolvem transformações, ela se vê diante de um conflito entre a 

lógica e a percepção e estes conflitos são resolvidos sempre, levando-se em consideração a 

percepção.  

Posteriormente, a criança passa por uma fase de transição em que há uma grande 

flutuação em suas respostas: ora ela responde baseada na percepção, ora pela lógica. Na 

realidade, isto demonstra que a criança está passando por um estado de desequilíbrio, 

tentando alcançar um nível superior de pensamento.  Esta situação conflitante só será 

superada a partir do momento em que a criança envidar esforços construtivos, ou seja, realizar 

coordenações compensatórias que levam às operações. Somente então a criança poderá 

conceber uma transformação como a passagem reversível de um estado a outro que modifica 

as formas, mas deixa a quantidade invariável, o que indica a construção da noção de 

conservação.  

Assim, a irreversibilidade é a limitação mais importante do período pré-operacional. 

A criança ainda é incapaz de inverter mentalmente a direção para encontrar um ponto de 

partida e incapaz de raciocinar com sucesso sobre transformações. O sujeito não percebe o 

processo de transformação de estado original em estado final. O pensamento é transdutivo e 

sua incapacidade de acompanhar as transformações inibe o desenvolvimento da lógica do 

pensamento.  
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O sujeito descobre que, se podem juntar coisas parecidas, pode também separá-las, e 

que essa ação é oposta. À medida que o sujeito vai se desenvolvendo, vão surgindo de forma 

gradativa e se integrando características como centração, transformação e reversibilidade que 

estão estreitamente relacionadas. A superação do egocentrismo permite ao sujeito descentrar 

mais e acompanhar transformações simples, o que, por sua vez, possibilita a construção da 

reversibilidade. 

 A reversibilidade do pensamento pré-operatório consiste em poder efetuar, de forma 

sucessiva, duas operações (direta e inversa), sem compreender que se tratam dos dois sentidos 

do desenrolar de uma mesma operação e sem ter acesso, simultaneamente, às duas operações, 

permitindo compreender que uma transformação percebida pode ser anulada por uma 

transformação inversa. Esta é então, a principal dificuldade encontrada pelas crianças durante 

a realização da tarefa de conservação e a perturbação ou conflito gerado, de certa forma, pode 

levar a um progresso cognitivo. 

Assim após uma fase que pode ser chamada de transição, o pensamento da criança 

atinge um estado de equilíbrio que se define pela reversibilidade, o que lhe permite 

ultrapassar o nível da representação pré-operacional e ingressar no período das operações 

concretas. 

 

 

3. ESTÁGIO OPERATÓRIO CONCRETO 

 

Quando alcança o pensamento operatório concreto, a criança de sete aos doze anos  não 

apresenta dificuldades na solução de problemas de conservação e tem argumentos corretos 

para suas respostas, seu pensamento já descentra suas percepções, acompanha transformações 
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e realiza operações inversas. Já se torna capaz de realizar todas as operações cognitivas e, o 

que é mais importante, já alcança a reversibilidade das operações mentais.  

Ao contrário da criança pré-operatória que se baseia na percepção imediata das 

coisas como sendo a realidade única e acabada, a criança operatório-concreta tem a atenção 

voltada tanto para as transformações, quanto para os estados e com a coordenação das ações 

reversíveis.  

A criança se torna capaz de perceber uma transformação como parte de um sistema 

de transformações possíveis, relacionada com uma transformação potencial que a anula. 

É esta reversibilidade que permite à criança compreender invariantes como a 

conservação de quantidades contínuas (líquido e massa) quando transformadas e descontínuas 

ou discretas, quando modificadas as configurações espaciais.  

Em tal estágio, quando um conflito entre a percepção e o raciocínio aparece, o sujeito 

recorre ao uso do raciocínio para fazer julgamentos e tem consciência de que os outros podem 

chegar a conclusões divergentes das suas. 

De acordo com Flavell (1988), a reversibilidade aparece nesta etapa do 

desenvolvimento como uma propriedade das ações do sujeito, que agora podem ser exercidas 

em pensamento. Esta mobilidade permite que ações interiorizadas no período anterior possam 

se desenrolar nos dois sentidos. A ação do sujeito pode ser anulada em pensamento por uma 

ação orientada em sentido inverso, ou ser compensada por ações recíprocas que podem voltar 

ao ponto de partida, anulando a diferença. 

Segundo Piaget (1975b), a reversibilidade completa que caracteriza os mecanismos 

operatórios permite uma organização de estruturas em totalidades ou sistemas de conjunto, o 

que confere à inteligência a possibilidade de raciocinar, não somente sobre os estados, mas 

sobre as transformações sucessivas que conduzem de uma configuração a outra.( p. 376)  
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O aspecto operativo do pensamento é relativo às transformações e se dirige, assim, a 

tudo o que modifica o objeto, a partir da ação até às operações. 

A criança torna-se capaz de estabelecer relações mais objetivas entre os fenômenos. 

Essa mudança ocorre também do ponto de vista pessoal. Ela já considera o ponto de vista de 

outrem, sem contradizer-se, seu pensamento, ora descentralizado, alcança o nível da lógica, 

pois já é capaz de considerar simultaneamente os vários aspectos de um mesmo fenômeno. 

As operações próprias deste período são chamadas de concretas, porque as duas 

formas de reversibilidade que se apresentam não são coordenadas entre si e compõem, por 

isso, totalidades distintas. Este fato impõe ao raciocínio da criança limitações, encerrando-o 

no plano concreto. 

Piaget (1975b) ressalta que este período é fértil para o aparecimento das operações 

lógicas, matemáticas e físicas, e que na maior parte das crianças, isso ocorre espontaneamente 

desde 6-7 anos e são completadas desde 11-12 anos por operações formais, tornando possível 

o pensamento hipotético dedutivo do adolescente. (p.376). 

As operações pressupõem sistemas estruturados que abrangem outras operações 

relacionadas, de tal forma que uma vez construída uma estrutura, é possível determinar todas 

as operações que englobam.  

Segundo Piaget (1975b), uma operação não ocorre sem a existência de todo um 

sistema de operações potenciais (de classe, por exemplo), ou seja: só é possível considerar 

determinados objetos como membros de uma determinada classe, se existir uma orientação 

classificatória mais geral.  

É necessário que se tenha uma capacidade mais geral de propor outras classes, de 

somar várias para formar classes superiores, subtrair uma de outra. Não é possível adquirir o 

conceito de classe, sem a compreensão que um sistema de classificação requer, pois, a classe 

isolada é apenas uma abstração do sistema total. 
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As operações por serem partes integrantes de um sistema organizado de atos 

relacionados, transformam os dados perceptivos em um sistema coerente de relações cada vez 

mais objetivas. É graças a reversibilidade completa que o sujeito poderá antecipar as 

perturbações e compensá-las mentalmente sem que seja necessário executar a ação 

materialmente para verificar os resultados, e é este aspecto de auto-correção mental que 

constitui a lógica das operações. (PIAGET, 1975a,  p. 145 e 260). 

As operações são construídas em duas etapas que se sucedem e que marcam o 

término do desenvolvimento das funções cognitivas. A primeira que vai de 7-8 anos até por 

volta de 11-12 anos, onde são elaboradas as operações concretas que consistem em agir 

diretamente sobre os objetos através de manipulações reais. Esta é uma lógica ligada às 

classes, às relações e aos números e não ainda às proposições, que só se constituirão numa 

etapa posterior, por volta de 11-12 anos, ou ainda, em idade posterior a esta. 

Segundo Piaget e Inhelder (1995), com relação às duas formas de reversibilidade, 

estas são paralelas durante o período das operações concretas. O modelo usado para explicar 

os sistemas característicos dessas operações é o agrupamento de classes e de relações, que ora 

se apóia sobre a reversibilidade por inversão (classes) ou sobre a reversibilidade por 

reciprocidade (relações), no entanto, nesse período ainda não reúnem as inversões e as 

reciprocidades em um sistema único de transformações. 

Por esse motivo, Piaget acrescentou que “do ponto de vista lógico, o agrupamento é 

uma estrutura de conjunto de composições limitadas.” (PIAGET; INHELDER, 1995, p.86). E 

que é peculiar a essas estruturas constituir encadeamentos progressivos, que comportam 

composições de operações diretas, inversas, idênticas, tautológicas e parcialmente 

associativas. 
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Piaget diz que as operações consistem em transformações reversíveis, mas que não 

modificam tudo ao mesmo tempo, pois se assim fosse seria sem retorno, isso significa que 

elas repousam em invariantes. Uma transformação operatória será sempre relativa a uma 

invariante e essa invariante de um sistema de transformação é a conservação e equivale no 

plano do pensamento, ao esquema do objeto permanente no plano da ação prática. 

É neste sentido que Piaget ressalta os padrões de comportamento que caracterizam os 

diferentes períodos e estes se sucedem de maneira linear: o objeto permanente, que é o ponto 

de partida das futuras noções de conservação, é uma conduta inteligente, que uma vez 

desencadeada, não prossegue em linha reta num único e mesmo plano. Somente após uma 

ampla reconstrução da noção de permanência do objeto no plano da representação é que a 

noção de conservação é adquirida. 

Piaget observou que alguns conteúdos são mais facilmente estruturados enquanto 

outros parecem oferecer mais resistência a essa estruturação. Há defasagens na aquisição 

destas noções porque uma mesma operação, aplicada a conteúdos diferentes, vai exigir 

reequilibrações sucessivas ao longo do desenvolvimento (PIAGET, 1975b, p. 149) 

Estas defasagens foram constatadas por Inhelder; Bovet; Sinclair (1977). Neste 

trabalho, concluíram que as noções de conservação de quantidade se adquirem segundo uma 

ordem cronológica constante e que as noções se formam na seguinte ordem: conservação de 

quantidades discretas, de quantidades físicas contínuas (líquido, matéria) de comprimentos, o 

que pode variar são os intervalos temporais. (p.239) 

Dessa forma, do ponto de vista cognitivo, o desenvolvimento mais importante, que 

ocorre no estágio das operações concretas, é a construção das operações lógicas, ações 

cognitivas internalizadas, reversíveis que permitem ao sujeito chegar a conclusões lógicas. 
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4. ESTÁGIO OPERATÓRIO FORMAL 

 

 

 

O estágio das operações formais, quarto e último período, ocorre a partir dos doze 

anos e se encerra aproximadamente por volta dos quinze. É também chamado de período do 

pensamento hipotético-dedutivo. Nesse momento, o sujeito passa a ser capaz de raciocinar 

sem a necessidade do referencial concreto, faz operações sobre operações, pensa sobre o 

pensamento, constrói hipóteses e teorias. 

Através das definições dos períodos do desenvolvimento, Piaget mostra que cada 

fase o desenvolvimento apresenta características e possibilidades de crescimento da 

maturação ou de aquisições.  

Trata-se da última etapa, na qual o sujeito torna-se capaz não só de raciocinar e 

deduzir sobre objetos manipuláveis, como também de aplicar raciocínios dedutivos sobre 

hipóteses, sobre proposições, o que lhe possibilita uma imensa ampliação das possibilidades 

de resolução de problemas.  

Esse estágio é caracterizado pelo raciocínio científico e pela construção de hipóteses 

as quais refletem uma compreensão altamente desenvolvida da causalidade. O sujeito pode 

operar com a lógica de um argumento, independente do conteúdo. Ele tem consciência de que 

conclusões logicamente derivadas têm validade, independente da verdade factual.  

O sujeito superpõe a lógica das proposições à das classes e das relações, e assim 

desenvolve, pouco a pouco, um mecanismo formal fundamentado, simultaneamente, nas 

estruturas do reticulado e do grupo das 4 transformações, as quais lhe permitirão reunir, num 

mesmo todo, além do raciocínio hipotético-dedutivo e da prova experimental, baseada na 
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variação de um único fator (desde que a outras coisas permaneçam iguais), certo número de 

esquemas operatórios que utilizará, continuamente, não só em seu pensamento experimental, 

bem como lógico-matemático (PIAGET, 1976b). 

Assim, os estágios vão se formando e incorporando sempre o novo estágio ao estágio 

anterior de forma complementar, majorante, e obedecendo a uma ordem seqüencial e 

necessária. Assim, as novas formas vão se compondo cada vez mais elaboradas e sendo 

sempre preparadas pela que lhe antecedeu, formando estruturas de conjunto que caracterizam 

as formas de comportamento. Desta maneira as estruturas sensório-motoras preparam para o 

surgimento do pré-operatório (integrando-as), que por sua vez permite a construção do 

operatório concreto que se integrará ao operatório formal, constituindo-se numa grande 

totalidade. 

Piaget desenvolveu tarefas operatórias que possibilitam verificar se a criança 

encontra-se no Estágio Pré-Operatório ou no Estágio Operatório Concreto do 

desenvolvimento cognitivo, sendo que uma dessas tarefas é a de Conservação de Quantidades 

Discretas, aplicada através do Método Clínico Piagetiano que será abordado no próximo 

capítulo. 
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CAPÍTULO IV - DIAGNÓSTICO DA 
CONSERVAÇÃO DE QUANTIDADES DISCRETAS 

 

 

1. O MÉTODO CLÍNICO PIAGETIANO 
 

 

A tarefa de conservação de quantidades discretas é uma das tarefas desenvolvidas 

por Piaget para classificar as crianças quanto ao seu estágio do desenvolvimento, no caso, no 

estágio pré-operatório ou operatório concreto. Esta tarefa de conservação de quantidades 

discretas, tanto no procedimento tradicional como no modificado foi aplicada utilizando o 

método clínico piagetiano, sendo este método, uma técnica que possibilita à criança falar, com 

liberdade, a respeito do assunto e, a partir de suas falas, descobrir quais são suas idéias 

espontâneas e avaliar, principalmente, a capacidade de raciocínio com relação aos conceitos 

lógicos. (CARRAHER, 1998). 

Portanto, o método clínico não supõe soluções; ao contrário, desencadeia hipóteses e 

dúvidas no sujeito entrevistado. O interesse principal não é verificar se o sujeito responde 

certo ou errado, sendo consideradas dessa forma, todas as respostas; mas sim, descobrir a 

estrutura de seu pensamento, como ele funciona, quais são os recursos intelectuais utilizados 

para interpretar o mundo que o cerca. 

Para a sua compreensão, é importante considerar que, no decorrer do exame, o 

experimentador não só leva em conta as hipóteses do sujeito ao mesmo tempo em que realiza 

sem cessar suas hipóteses; coloca-lhe problemas, de modo a controlar as hipóteses do sujeito 

e suas reações provocadas pela conversa, levando em consideração a qualidade dessas reações 

(respostas e comportamentos). 
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O método não é padronizado por meio de um vocabulário fixo, pois ele parte de 

idéias e adapta-se às expressões, às respostas, às atitudes e ao vocabulário do sujeito, ou seja, 

ele não se limita a perguntas estandardizadas, mas possibilita a livre conversação, que tem a 

vantagem de poder ser adaptada a cada criança e de permitir que ela reflita sobre suas ações e 

afirmações. 

Trata-se de um procedimento de criar um “diálogo” na situação experimental, 

mediante o qual a criança tem que decidir sua resposta em função da contra-argumentação do 

experimentador, o que provoca na mesma, um desequilíbrio cognitivo.   

Piaget (1979) indicou cinco reações principais possíveis de serem observadas 

durante o exame clínico: 

REAÇÃO DE NÃO IMPORTISMO:  

Pode ocorrer quando a pergunta feita aborrece a criança ou quando não provoca 

nenhum esforço para tal (esforço de adaptação) e, assim, ela responde qualquer coisa e de 

qualquer forma, sem ao menos procurar se divertir com a situação, sendo geralmente 

respostas instáveis e, em alguns casos, a criança pode até mesmo não verbalizar uma resposta.  

Quando o sujeito tem dificuldade, a mesma constitui motivo para desistir e responder 

qualquer coisa, pois, é a maneira mais rápida para se ver livre do conflito. Portanto, esse tipo 

de resposta não interessa ao entrevistador, uma vez que não representa as verdadeiras idéias 

do sujeito, sendo importante avaliar a atitude da criança em relação à prova, quando se depara 

com tais respostas. 

A REAÇÃO DE FABULAÇÃO é uma reação mais positiva e Piaget a caracteriza: 

“Quando a criança, sem mais refletir, responde à pergunta inventando uma história 

em que não acredita, ou na qual crê, por simples exercício verbal, dizemos que ocorre 

fabulação” (PIAGET, 1979, p.12).   
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Portanto, é utilizada quando a criança responde à pergunta inventando uma história 

que, parece não ser refletida, sendo que o sujeito já se interessa pela atividade, porém não há 

raciocínio sobre aquilo que fala.  

REAÇÃO DE CRENÇA SUGERIDA: 

O sujeito responde na perspectiva do entrevistador. Para Piaget: Quando a criança se 

esforça para responder, mas a pergunta é sugestiva, ou procura simplesmente agradar ao 

examinador, sem apelar à sua própria reflexão, dizemos que ocorre a crença sugerida (1979, p.12). 

Para que isso não ocorra, o entrevistador tem que conhecer a linguagem do sujeito e formular 

as perguntas nessa mesma linguagem. 

REAÇÃO DE CRENÇA DESENCADEADA: 

É muito importante, pois o sujeito responde com reflexão, usando seus 

conhecimentos. Essa crença é assim denominada porque as perguntas feitas desencadeiam 

uma forma de raciocinar específica do sujeito, revelando um produto original do seu 

pensamento.  

Para Piaget, A crença desencadeada não é, então nem propriamente espontânea, nem 

propriamente sugerida: é o produto de um raciocínio feito sob comando, mas com o recurso de 

materiais (conhecimentos da criança, imagens mentais, esquemas motores, preligações sincréticas, 

etc.) e de instrumentos lógicos (estruturas de raciocínio, orientações do pensamento, hábitos 

intelectuais, etc.) originais (PIAGET, 1979, p.12). 

Finalmente, quando para responder à pergunta a criança não precisa raciocinar e tem 

condições para dar uma resposta imediata porque já a formulou e refletiu sobre ela 

anteriormente, ocorre a REAÇÃO DE CRENÇA ESPONTÂNEA; sendo que, neste caso, ela 

acredita naquilo que responde e, mesmo que se lhe sugira algo, de uma maneira geral, ela não 

modifica sua resposta. Esse tipo de resposta é a mais importante das crenças do sujeito, pois, 

se observa a conduta, o real instrumento de troca, o que o sujeito cria, reinventa, redescobre, 

interpreta e opera. 
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É necessário distinguir-se as crenças desencadeadas das crenças sugeridas, e para tal, 

há que se aprender a reconhecer e evitar qualquer possibilidade de sugestão. Segundo Piaget, 

ocorre aí um problema distinto e muito complexo, que consiste em discernir, nas respostas 

recebidas, o que provém da criança e o que foi inspirado pelo grupo adulto (PIAGET, 1979, 

p.13). 

Dessa forma, é fundamental para o entrevistador conhecer as cinco reações para se 

sentir seguro ao aplicar as provas operatórias, pois fornecem informações de como o sujeito 

pensa sobre os assuntos em análise. 

 

 

2. A REVERSIBILIDADE DO PENSAMENTO 
OPERATÓRIO COM BASE NOS ARGUMENTOS 
UTILIZADOS 

 

 

2.1. ESTÁGIO DE NÃO CONSERVAÇÃO 

 

 

Como foi visto, a criança não possui a noção de conservação de quantidades 

discretas quando admite que a quantidade de um dos conjuntos aumenta ou diminui se a 

configuração espacial de seus elementos for modificada, portanto, as percepções dos fatos 

tendem a se centrar em um único ou a limitados aspectos perceptuais de um estímulo e não 

levam em conta todos os traços importantes dos mesmos, fato que é explicado pela centração 

da criança que ainda encontra-se no período pré-operatório. 
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Assim, o seu pensamento ainda rígido e centrado apenas nas extremidades da fileira 

modificada não lhe permite coordenar outros aspectos para que possa fazer a devida 

compensação. 

Nas palavras Piaget (1975b): 

...as quantidades são inicialmente avaliadas simplesmente em 
função das realidades perceptivas não-coordenadas entre si (quantidades 
brutas) e é esta incoerência inicial que explica ao mesmo tempo as 
contínuas contradições entre os julgamentos sucessivos da criança e a 
ausência de qualquer critério de conservação. (p. 54). 

 

Dessa forma, quando a criança encontra-se no estágio de não conservação de 

quantidades discretas, não sente necessidade de utilizar argumentos que justifiquem 

suas respostas. 

 

 

2.2. ESTÁGIO DE TRANSIÇÃO 

 

 

Quando a mudança espacial é pouco importante, isto é, a diferença na arrumação 

espacial entre os conjuntos é pequena, a criança chega a afirmar a conservação; mas se for 

significativa, apresentando uma grande diferença entre uma fileira e outra, ela não confirma, 

mudando conforme a sua percepção. 

Assim, às vezes, a criança responde corretamente, mas com resposta descrevendo o 

que está vendo ou que viu ser realizado, ou seja, dando resposta baseada no argumento de 

“identidade” , do tipo, você não tirou nem pôs. 

O argumento de identidade é considerado por Piaget como um momento lógico, 

incapaz de estabelecer uma reversibilidade ou uma quantidade, porém, que conduz a elas. 
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Outro argumento utilizado pela criança que está em transição para justificar suas 

respostas é quando se vale do “retorno empírico”, ou seja, quando a criança procura explicar a 

diferença existente entre os conjuntos de fichas colocando-as novamente em relação termo-a-

termo para provar a igualdade de ambas as fileiras.  

Assim, a criança está no estágio de transição quando algumas vezes dá respostas de 

conservação e outras dá respostas de não conservação ou, ainda, quando admite a 

conservação, mas só apresenta o argumento de identidade ou quando se vale do retorno 

empírico. 

 

 

2.3. ESTÁGIO DA NOÇÃO DE CONSERVAÇÃO 

 

 

A noção de conservação implica a capacidade descentrar, de reverter operações por 

inversão e por reciprocidade. É por volta dos sete ou oito anos, como já explicado 

anteriormente, que se dá início ao estágio operatório concreto, no qual a criança, por exemplo, 

conserva a quantidade numérica. Isto significa que agora ela não se apóia nas configurações 

perceptivas dos conjuntos discretos, mas nas transformações dos estados das coleções. 

Dessa forma, a criança possui a noção de conservação de quantidades discretas 

quando faz a correspondência termo a termo e afirma a igualdade das quantidades mesmo 

quando a correspondência ótica deixa de existir, isto é, ela compreende que dois conjuntos são 

equivalentes mesmo que a disposição de seus elementos seja modificada. Além disso, a 

criança apresenta argumentos lógicos para as suas afirmações, por exemplo: 

– Tem a mesma quantidade de fichas, porque aqui você só espaçou ou Não pusemos e 

nem tiramos fichas. Então é a mesma quantidade (argumentos de identidade). A criança 
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poderá dizer também: Se esticarmos esta fileira (aquela em que as fichas não estão 

separadas) vai ficar tudo igual outra vez, então tem a mesma quantidade (argumento de 

reversibilidade simples) ou ainda: 

– Esta fileira é mais comprida porque as fichas estão separadas, esta é mais curta porque 

as fichas estão juntas, mas, a quantidade é a mesma (argumento de reversibilidade por 

reciprocidade). 
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CAPÍTULO V - A CONSTRUÇÃO DO NÚMERO PELA 
CRIANÇA 

 

 

A noção de número aparece intrinsecamente relacionada com os agrupamentos de 

classes e de relações, constituindo uma síntese da seriação e da inclusão. É uma ligação 

estreita mais original e nova (PIAGET; INHELDER, 1993, p.90) 

Para estudar o processo de construção do número, Piaget voltou-se para os níveis 

mais elementares do desenvolvimento intelectual da criança, buscando analisar as relações 

que elas estabeleciam mentalmente, à medida que interagiam com os objetos ou com o seu 

meio, buscando investigar as relações lógicas necessárias para a formação do número, como 

fonte endógena, porém apoiadas nas coordenações das ações do sujeito. 

Através das atividades desenvolvidas pelas crianças como ações de juntar, agrupar, 

etc., vão sendo estabelecidas relações que resultam na construção de níveis cada vez mais 

elevados do pensamento lógico-matemático. 

A fim de compreender as relações lógico matemáticas, é necessário compreender o 

estágio sensório motor. Partindo do pressuposto de que tais relações possibilitam a 

assimilação das coisas à organização intelectual e à construção das implicações (PIAGET, 

1987, p.22). É justamente no quarto estágio do sensório motor que surgem as relações lógico-

matemáticas.  

É a constituição do esquema do objeto permanente e do grupo prático dos 

deslocamentos que prenunciam, ou como diz Piaget (1995), prefiguram a reversibilidade e as 

conservações operatórias, no entanto, ainda é necessário esperar 7 ou 8 anos para que se 

realize esta conquista, mas se quisermos apreender a natureza complexa das operações é 

“mister compreender as razões deste atraso”( p.80). 
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Quando a criança alcança a idade entre 8 e 12 meses, ela passa a aplicar esquemas 

conhecidos a novas situações, e é somente nessa ocasião que os meios se dissociarão 

definitivamente dos fins, podendo um mesmo esquema servir de meio para fins diferentes. As 

reações circulares secundárias que surgem neste período anunciam a inteligência prática 

porque elaboram um conjunto de relações quase intencionais entre as coisas e a atividade do 

sujeito.  

A criança percebe que um objeto é algo para sacolejar, esfregar, bater, isso é o 

equivalente funcional da operação de classificação, que é própria do pensamento conceptual. 

Segundo Piaget (1987) “tal como a lógica das classes é correlativa da das relações, também 

os esquemas secundários implicam uma relacionação consciente das coisas entre si.” (p. 

178) 

Piaget (1987) deixa claro que por muito empírica que essas relações se mantenham, 

elas não deixam de constituir, do ponto de vista formal, o começo de um sistema distinto do 

das “classes” Além disso, tal elaboração elementar das relações conduz logo, como a lógica 

das relações próprias da inteligência refletida, à descoberta de relações quantitativas distintas 

das simples comparações qualitativas inerentes à classificação como tal.  

A função implicativa comporta as duas invariantes funcionais que encontramos em 

todas as fases: a síntese de qualidades – as classes (conceitos ou esquemas) e a síntese das 

relações (quantitativas ou numéricas). 

Nas relações estabelecidas entre o sujeito e os objetos, Piaget (1976b) identifica dois 

tipos de relações: simétricas e assimétricas. As relações assimétricas exprimem uma diferença 

ordenada entre os termos ligados, que constituirão a estrutura lógica de seriação. Já as 

relações simétricas revelam uma relação de equivalência positiva ou negativa, constituindo 

uma diferença não ordenada que dará origem à formação das estruturas lógicas de 

classificação.  
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Esta formação das estruturas lógicas passa por etapas evolutivas solidárias com a 

construção do número. Dessa forma, o nível pré-lógico tem como seu correspondente o nível 

pré-numérico, chegando ao número operatório com o fechamento da estrutura de grupamento 

de inclusão de classes e de seriação. Existe uma solidariedade entre número, classe e série, 

mesmo antes das relações perceptivas transformarem-se em relações simétricas e assimétricas 

que caminham paralelamente, no percurso do desenvolvimento. 

Segundo Piaget e Szeminska (1975), a construção do número resulta da síntese de 

duas noções lógicas: a classificação e a relação assimétrica, que se constituem 

simultaneamente, não apenas pela ação de reunir e ordenar objetos, mas pela coordenação 

simultânea dessas ações.  

Ainda na concepção de Piaget (1995), a abstração empírica, já abordada, que resulta 

da ação física de agir sobre os objetos propriamente, ou das ações do sujeito sobre suas 

características materiais (observáveis), não é suficiente para explicar a construção dessa 

estrutura, uma vez que necessita apoiar-se sobre as coordenações das ações do sujeito, o que 

caracteriza a abstração reflexiva. 

Piaget foi um dos primeiros teóricos a considerar certa dificuldade para as crianças 

mais novas em lidar com a lógica básica, necessária para a aprendizagem de conceitos 

matemáticos. 

Os estudos de Piaget e Szeminska (1975) são bastante relevantes acerca do princípio 

lógico aritmético de conservação de quantidades. O principal princípio lógico matemático 

apontado por Piaget foi a conservação, por se encontrar na base da classificação lógica 

(inclusão de classes) e seriação de relações assimétricas (ordem de grandezas), sendo o 

número considerado como uma síntese entre classificação e seriação.  
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1. O PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DE QUANTIDADES 
 

 

O princípio da conservação de quantidades implica no fato de saber que o número de 

um conjunto de objetos pode apenas ser mudado por adição ou subtração e que todas as outras 

mudanças são irrelevantes, portanto, para que uma criança seja capaz de entender o 

significado dos números de elementos de um conjunto é necessário que ela tenha 

compreendido a conservação e não apenas ter a capacidade de contar no sentido de que os 

números são produzidos. Portanto, a compreensão da Tarefa de Conservação proposta por 

Piaget, e principalmente a conservação de quantidades discretas é um dos requisitos para a 

construção do número pela criança. 

A tarefa clássica desenvolvida por Piaget para estudar a conservação consiste 

basicamente em investigar se a criança é capaz de compreender que, ao se mudar a forma de 

uma quantidade não se altera a quantidade em si. Inicialmente são mostradas às crianças duas 

quantidades iguais (A e B) de massa, líquido, fichas, etc. Se a criança admitir que haja 

equivalência entre essas duas quantidades, realiza-se uma transformação em apenas uma 

destas quantidades (por exemplo, passar para um pote diferente uma das quantidades).  

Pede-se, então, à criança que assistiu à realização da transformação que diga se as 

duas quantidades ainda são iguais. Se a criança mantém seu julgamento de equivalência e 

apresenta uma justificativa razoável, sua resposta é considerada de tipo operatório. 

(INHELDER; BOVET; SINCLAIR, 1977; PIAGET, 1984; PIAGET; INHELDER, 1975; 

PIAGET; SZEMINSKA, 1975). 

Mais especificamente, a tarefa de conservação de quantidades discretas consiste em 

solicitar ao sujeito que diga se duas coleções (com igual número) de fichas contém ou não a 

mesma quantidade. As coleções diferem apenas quanto a cor das fichas ou peças. 
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A questão é proposta em diferentes momentos, por meio do método clínico, após 

algumas manipulações diante da criança, feitas pelo experimentador. Além disso, a criança é 

requisitada a dizer o porquê de ter chegado a uma ou outra conclusão, isto é, por que 

considera que as coleções contêm a mesma quantidade ou estão alteradas quanto à 

quantidade. 

As crianças que não possuem a habilidade de conservar não têm noção de número 

cardinal, pois quando elas acreditam que uma mudança espacial no conjunto de objetos é 

equivalente a uma mudança em seu número de elementos, não conseguem compreender que 

um conjunto com 5 fichas é idêntico a outro conjunto de cinco objetos, não conseguindo, 

dessa forma, verificar a importância de cada número do conjunto. Portanto, a habilidade de 

conservar é um dos princípios para a formação do conceito de número. 

Outra exigência observada por Piaget (1975b) é a compreensão da transitividade para 

a compreensão verdadeira do número, que envolve o fato de que todas as quantidades podem 

ser arranjadas em uma determinada ordem do menor para o maior. Piaget vê o número como 

uma estrutura mental que cada criança constrói a partir de uma capacidade natural de pensar e 

não como algo aprendido do meio ambiente.  

Ele explica que o número resulta de uma síntese de dois tipos de relações que a 

criança elabora entre os objetos através da abstração reflexiva: a ordem e a inclusão 

hierárquica (KAMII, 1990). 

Por exemplo, ao enumerar um conjunto de objetos, o sujeito conta-os como se 

fossem todos iguais, atribuídos a uma mesma classe chegando, assim, ao seu valor cardinal, 

no entanto, para manter uma seqüência e não contar o mesmo objeto mais de uma vez, é 

necessário uma ordenação: contar primeiro um objeto, depois o seguinte, e assim por diante. 

Já a criança pequena parece não sentir a necessidade dessa ordenação, quando na contagem de 

objetos ela salta alguns ou conta o mesmo objeto várias vezes.  
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Embora para contar objetos não seja necessário colocá-los numa ordem espacial, é 

preciso ordená-los mentalmente, ou seja, coloca-los em série. Portanto, a capacidade de 

enumerar oralmente uma série de elementos não assegura que a criança compreenda a relação 

entre o nome do número e a sua quantificação.  

Piaget e Szeminska (1975) afirmam que não se pode confiar nas aparências verbais; 

eles acreditam que numeração falada auxilie a criança na aquisição dos números. 

Para Nunes e Bryant (1997), para serem numeralizadas, as crianças precisam ser 

lógicas, ou seja, compreender a natureza ordinal do número (organização em ordem 

ascendente de magnitude), o significado do que estão fazendo quando contam um conjunto de 

objetos, ou seja, o fato de que cada objeto deve ser contado uma única vez mantendo o 

número de palavras em ordem fixa não sofrendo interferência a ordem na qual os objetos são 

contados e também o fato de o número final ser o número de objetos do conjunto que o 

relaciona com outros conjuntos com a mesma quantidade de objetos, independente do arranjo 

físico ou forma de apresentação desses conjuntos. 

 

 

1.1. PESQUISAS SOBRE CONSERVAÇÃO 
 

 

A tarefa de conservação elaborada por Piaget e seus colaboradores para avaliar a 

compreensão do princípio de invariância em crianças pequenas seguramente não é apenas a 

mais conhecida; é também uma das tarefas para avaliar habilidades cognitivas mais 

amplamente repetidas em psicologia do desenvolvimento.  

Pode ser considerada como contribuição revolucionária da obra de Piaget, “pelo fato 

de demonstrar que premissas indiscutíveis e evidentes no raciocínio do adulto comum não são 
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inatas ou parte da natureza da mente humana, mas representam conquistas do 

desenvolvimento intelectual.” (CARRAHER, 1998, p. 63).  

Muitas são as pesquisas realizadas acerca da noção de conservação de substâncias a 

partir das formulações piagetianas e apesar de sua ampla notoriedade e também do alto 

número de réplicas às quais foi submetida, essa tarefa ainda apresenta alguns pontos em 

aberto a serem investigados, como por exemplo com relação a aplicação da tarefa em outros 

contextos, ou mesmo de modificação em sua forma de apresentação como uma medida que a 

torne mais compreensível para crianças menores. 

Para autores como Modgil e Modgil (1976), Sinclair-de-Zwart (1969) e Sinha e 

Walkerdine (1976), se a criança não compreende a questão da equivalência, isto é, que a 

substância (seja ela massa, líquido, fichas, etc.) se “conserva” após a transformação, é porque 

faltam a ela estruturas cognitivas adequadas ou por ausência de operações que possibilitem a 

descentração e a reversibilidade. 

Experimentos como os de Donaldson (1978, 1982) indicaram que o experimentador 

poderia, por intermédio da linguagem utilizada, involuntariamente, induzir as crianças 

submetidas às tarefas de conservação a produzirem respostas erradas. Foi cogitado que o fato 

de um adulto modificar um arranjo e perguntar uma segunda vez se as quantidades se 

alteraram, poderia ser suficiente para que a criança acreditasse que devesse dar uma resposta 

diferente para esta segunda pergunta, pois se o adulto está perguntando outra vez deve ser 

porque outra resposta deve ser dada. 

Samuel e Bryant (1984) trataram especificamente dessa questão e os resultados 

pareceram indicar diferenças para crianças submetidas a apenas uma pergunta e para crianças 

submetidas a duas perguntas no processo de testagem. Esses estudos pretendiam demonstrar 

que as crianças, dependendo das circunstâncias, compreendiam que as quantidades se 
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conservavam. Tentaram mostrar que respostas pré-operatórias surgiam mais em conseqüência 

da maneira pela qual a tarefa é apresentada, não sendo, portanto, permitido deduzir que 

estruturas operatórias ainda não tivessem sido construídas. 

Concluíram que as crianças respondiam de forma diferente à segunda pergunta não 

por causa de um desenvolvimento cognitivo incipiente, mas sim porque o ambiente da tarefa 

assim o exigia, assim as crianças podem interpretar o fato de que quando a mesma pergunta é 

feita novamente pode ser um indicador de que sua resposta deve ser mudada e de que 

possivelmente pode estar errada. O pressuposto do qual partiam era o de que crianças de 5-6 

anos já possuíam a capacidade para realizar operações de conservação de quantidades 

discretas, e que o tipo de instrução verbal utilizado influenciaria dramaticamente seu 

desempenho em tarefas que exigissem essas operações. Em outras palavras, uma forma 

lingüística diferente de apresentação da tarefa para as crianças poderia trazer como resultado 

resposta que demonstra conservação. 

Mais recentemente é possível encontrar na literatura, certo número de experimentos 

cujos resultados parecem indicar que o procedimento tradicional, utilizado por Piaget, de certa 

forma subestima a compreensão do princípio de invariância em crianças pequenas. Essa série 

de experimentos apresenta em comum pequenas modificações nos procedimentos originais de 

Piaget, capazes de melhorar sensivelmente o nível de desempenho dessas crianças.  

Essa melhora no desempenho chegou a um ponto em que se as mesmas, no 

procedimento tradicional piagetiano, apresentavam uma falta de compreensão do princípio de 

invariância, deixavam de apresentar esse déficit quando as tarefas eram apresentadas através 

de novos procedimentos. 

Esses resultados têm gerado toda uma série de críticas sobre o procedimento 

tradicional clássico, utilizado por Piaget, para avaliar habilidades cognitivas em crianças 
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pequenas. Dessa forma, as críticas têm gerado toda uma série de estudos que, visando 

reavaliar de outra forma as habilidades cognitivas, mostram que crianças pequenas podem 

muitas vezes compreender muito mais do que é sugerido a partir dos resultados da aplicação 

dos procedimentos clássicos piagetianos. O que inicialmente parece ser uma falha de 

raciocínio lógico parece refletir, mais freqüentemente, uma falha de compreensão.  

Portanto, pequenas mudanças no procedimento experimental juntamente com 

controles mais cuidadosos de outras variáveis de distúrbios, possuem efeitos significativos na 

taxa de sucesso apresentada por crianças pequenas nos típicos experimentos piagetianos para 

avaliação do desenvolvimento intelectual.  

Neste sentido, essas crianças possuiriam uma compreensão básica do princípio de 

invariância, mas a natureza da tarefa utilizada com seus procedimentos específicos, às vezes, 

impediria a utilização dessa compreensão. 

Nesta perspectiva, considera-se, por exemplo, o estudo de Perner (1984) no qual o 

experimento era manipulado de forma que o experimentador fosse visto realmente como 

interessado em obter informações sobre a quantidade. Isto foi possível através da introdução 

de um segundo experimentador que questionava a criança sobre as duas quantidades, sendo 

comparadas em termo de quantidade depois de as mesmas terem sido transformadas, 

parecendo estar realmente interessado na resposta das crianças.  

Este interesse autêntico por parte do experimentador era conseguido a partir do 

momento em que este não tinha presenciado a primeira parte do experimento quando a 

igualdade inicial tinha sido mutuamente estabelecida entre a criança e o outro experimentador, 

que por um motivo qualquer teve que deixar a sala e ser substituído por ele. 

Já as investigações de Light (1983) (discutidas em Light e Perret-Clermon, 1989), 

McGarrigle e Donaldson (1978) e Lewis e Saracino (1990) entre outras, enfatizaram os 
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aspectos do contexto ambientando a tarefa. Nas avaliações tradicionais o pano de fundo da 

situação parecia não possuir relevância ou papel decisivo para a emergência de respostas 

operatórias ou pré-operatórias. O contexto, nesses experimentos, foi apresentado dos mais 

diversos modos e essas diferentes operacionalizações geraram modificações no desempenho 

das crianças em tarefas de conservação. 

O estudo de Carraher e Schliemann (1985) utilizou um procedimento menos 

conhecido da tarefa de conservação, que foi capaz de gerar melhores níveis de desempenho 

quando comparado com o procedimento tradicional piagetiano.  

Neste estudo eles examinaram 4 grupos de crianças de 4 e 5 anos de idade em duas 

versões de conservação de quantidades discretas e duas versões da tarefa de conservação de 

quantidades contínuas. Dois grupos foram submetidos às versões piagetianas tradicionais de 

cada  tarefa e, concordantemente, primeiro estabeleceram igualdade entre as  quantidades 

através de uma comparação perceptual.  

Os outros dois grupos foram examinados na versão modificada de cada tarefa onde, 

em vez de uma comparação perceptual, a criança foi inicialmente solicitada a fazer uma 

comparação quantitativa entre as duas quantidades. Os resultados revelaram um desempenho 

significativamente mais alto na versão modificada nas crianças de 5 anos de idade em 

comparação com a versão tradicional. 

De acordo com esses autores, as respostas indevidas para a tarefa de conservação 

tradicional podem ocorrer devido a uma má interpretação da questão principal de conservação 

perguntada pelo examinador. No procedimento piagetino tradicional, as crianças são 

inicialmente solicitadas a responderem se as duas quantidades são as mesmas com base em 

uma comparação perceptual. Depois, a igualdade perceptual é desfeita e a questão sobre a 

igualdade quantitativa é repetida. Esta seqüência pode levar as crianças a interpretarem que o 
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examinador quer é uma comparação perceptual e não uma comparação quantitativa. Como em 

seu estudo, na condição modificada foi enfatizada inicialmente uma comparação quantitativa, 

obteve-se um maior número de respostas de conservação. 

No estudo de Roazzi e Bryant (1992) foram comparados os desempenhos de crianças 

em uma versão piagetiana tradicional da tarefa de conservação, na qual o modo como a 

criança estabelece a igualdade não sofreu alteração. No entanto, na versão modificada a 

criança inicialmente era proibida de fazer uma comparação perceptual para o estabelecimento 

da igualdade inicial entre as duas quantidades. Na avaliação clássica, se a criança admitir a 

equivalência, o experimentador supõe que ela não esteja mentindo e continua a seqüência das 

etapas subseqüentes. Não há controle dessa variável estranha que pode ser eliminada 

promovendo a criança a participante de um jogo real, o que pode contribuir para ela 

empenhar-se em dividir as peças igualmente. Os resultados também revelaram um melhor 

desempenho na condição modificada da tarefa de conservação. 

Nos estudos acima apresentados os resultados mostram invariavelmente um 

desempenho superior na versão modificada em que o contexto da situação de exame foi 

alterado através de uma modificação no procedimento tornando-o mais 'inteligível'. Mais 

especificamente, sublinha-se o papel importante desempenhado pela variável contexto em 

conexão com as intenções que as crianças atribuem ao experimentador.  

Em geral, os baixos níveis de desempenho apresentados pelas crianças são atribuídos 

à análise e interpretação inadequada por parte da criança quanto às intenções do 

experimentador na situação de exame. Explicitando estas intenções para a criança, 

invariavelmente o nível de desempenho das crianças melhora de forma considerável, dessa 

forma, pode-se verificar que operacionalizações diferentes podem gerar resultados diferentes. 
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2. O PRINCÍPIO DA CORRESPONDÊNCIA 

 

 

Piaget (1975b) descobriu em suas pesquisas sobre o comportamento infantil, que um 

dos aspectos essenciais para a construção do número, é a correspondência. O princípio de 

correspondência um-a-um implica na idéia de que a cada item pode ser dada uma só 

atribuição; implica também em ter os itens já contados, separados dos itens que ainda não 

foram contados. Por exemplo, para contar os números de palavras nesta sentença, é necessário 

atribuir o número 1 a palavra "por", o número 2 a palavra "exemplo", o número 3 a palavra 

"para", e assim por diante. Faz-se necessário que nenhuma palavra seja pulada, como também 

o número, ou conferir duas atribuições de números a uma mesma palavra, ou atribuir um 

mesmo número para duas palavras diferentes.  

Conseqüentemente, se a criança possui esse conceito ela é capaz de comparar o 

número de elementos de dois conjuntos ou até mesmo construir dois conjuntos iguais através 

de um emparelhamento sistemático dos elementos de cada conjunto, sem ao menos conhecer 

o valor numérico deles.  

Não existe uma verdadeira compreensão das propriedades dos números, a não ser 

que a criança compreenda o princípio de correspondência um-a-um, isto é, que os dois 

conjuntos são numericamente iguais se existe uma correspondência recíproca entre eles. 

Tomando como base uma situação experimental, na qual é solicitado à criança que 

construa uma coleção de objetos correspondente à outra já apresentada, observou que na 

primeira fase (4 e meio a 5 anos), a correspondência feita se apóia totalmente na percepção; 

acontece uma comparação visual centrando-se apenas no espaço que estes objetos ocupam, 

isto é, numa série de objetos dispostos de maneira enfileirada, a criança utiliza uma visão 

global olhando apenas para o inicio e o fim do espaço ocupado, sem se preocupar com a 
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quantidade de fichas. A criança não faz a relação entre os conjuntos, e não apresenta também 

a equivalência. 

Nesta fase, caracterizada pela ausência de correspondência, apesar de não haver 

conservação, já se pode falar em um início de quantificação; que recebe o nome de quantidade 

bruta unidimensional, que aparece de forma concomitante com a qualidade, por não ser 

possível apreender as qualidades sem colocá-las em relação uma com as outras.  

Dessa forma, encontra-se crianças justificando que, “a fileira vermelha tem mais 

porque está mais comprida”, centrando-se apenas no tamanho da fileira, ou seja, em 

“relações” perceptivas, pois seu espírito não ultrapassa o nível das qualidades ou das 

quantidades brutas. (PIAGET, 1975b, p. 36).  

Neste primeiro momento, também explicado pela conduta tipo alfa no processo de 

equilibração, não ocorre nem correspondência exata, nem equivalência, os conjuntos são 

comparados por uma avaliação global, espacial, permitindo uma quantificação 

unidimensional fundada nas qualidades dos elementos correspondentes.  

As crianças não possuem noções precisas do número cardinal, realizando 

comparações qualitativas para quantificar as coleções, expressas por termos mais, menos e 

igual. O caráter perceptivo prevalece em qualidades comparadas sem ainda serem 

coordenadas entre si. 

Na segunda fase, intermediária, ou conduta beta no processo de equilibração, 

acontecem as contradições, pois diante destas situações,  ora predomina a percepção ora a 

correspondência termo a termo. As relações se alternam, demonstrando assim uma 

instabilidade, na qual existe um início de coordenação das relações e das classes, que não se 

conserva no momento em que a disposição dos objetos é alterada. Assim, de acordo com 

Piaget, há "correspondência termo a termo, mas ausência de equivalência durável, ...por 

submissão às ilusões perceptivas”. (PIAGET, 1975b, p. 75).  
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Neste segundo momento, a criança consegue fazer corresponder os termos, mas as 

equivalências não são duráveis, sendo ainda fundadas na percepção, nas qualidades dos 

elementos, é intuitiva e global. A correspondência é qualitativa de ordem intuitiva, não se 

conservando fora do campo perceptivo atual, a equivalência não é durável. Coordenam as 

relações perceptivas por meio de seriações e multiplicações lógicas, prevalecendo um caráter 

de semi-operatoriedade. 

Com relação a este fato, Piaget e Szeminska esclarecem que é pela incompreensão da 

“quantidade total”, ou “de conjunto”, que existe esta falta de conservação, pois é no momento 

em que surge a idéia da “quantidade total” que acontece a descoberta da conservação. Ou seja, 

a gênese da conservação está na quantificação propriamente dita. (PIAGET; SZEMINSKA, 

1975, p. 37) 

Já na terceira fase, de conservação, ou conduta gama do processo de equilibração, 

este processo de coordenação se consolida, havendo predominância da coordenação lógica 

sobre a percepção. A correspondência termo a termo (biunívoca e recíproca) aparece de 

maneira estável e a equivalência é durável. Dessa forma, por volta dos 7-8 anos de idade esta 

fase se consolida construindo uma estrutura de conjunto com a síntese da inclusão de classe e 

da relação de ordem, apoiada na conservação (PIAGET,1975b). 

A correspondência operatória, numérica ou quantificante que independe da 

percepção, apresenta mobilidade em sua composição e reversibilidade. As coleções 

permanecem equivalentes independentemente de sua configuração ou disposição dos 

elementos e para garantir a passagem da correspondência qualitativa para a correspondência 

numérica, é necessária a equalização das diferenças: construção de unidades equivalentes 

entre si (classe) e possíveis de seriação, diferentes pela ordem de enumeração (relação 

assimétrica).  
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Como foi visto, a noção de número para Piaget (1975b) aparece como unidade 

equivalente à outra; isto é, a correspondência “um” a “um” estabelecendo relações de 

equivalência ou de simetria; como por exemplo, relacionando um conjunto com o outro, e ao 

mesmo tempo estabelecendo a relação de diferença, por sua ordem numa série, respeitando 

assim uma ordem espacial e temporal. 

Esta ordem não significa somente colocá-los numa seqüência espacial; ela deverá 

ordená-los mentalmente, pois só assim os objetos serão contados uma só vez e todos serão 

incluídos. Porém, além da ordem é necessário que ela estabeleça um outro tipo de relação 

mental que é a inclusão hierárquica. Assim, em cada objeto contado estará incluso o objeto 

que o antecedeu na proporção de mais um, isto é, no número “dois” estará incluso o “um”, no 

“três” estará incluso o “um e o “dois”, no quatro, estarão inclusos o “um” o “dois” e o “três”, 

assim, sucessivamente. 

 

 

2.1. PESQUISAS SOBRE CORRESPONDÊNCIA 
 

 

Fuson (1988) realizou uma pesquisa sobre a habilidade das crianças de construir 

conjuntos equivalentes. Neste estudo, as crianças estavam na faixa etária de 3 anos e 6 meses 

a 6 anos e o desempenho na produção de um conjunto de um numero de elementos foi inferior 

nas crianças menores de 4 anos, que não contavam as fichas ao produzirem os conjuntos, 

sendo que a maior parte das crianças nas outras faixas etárias contaram as fichas e obtiveram 

melhores resultados. 

Na segunda tarefa de seu estudo, foi examinado o sucesso das crianças em criar um 

conjunto equivalente ao modelo e a estratégia utilizada, e foi verificado que as crianças de 
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todas as faixas etárias tiveram melhor desempenho ao produzir um conjunto com um número 

de elementos especificado do que ao criar um conjunto equivalente. 

Cowan, Foster e Al-Zubaidi (1993), trabalhando com crianças de cinco anos e meio a 

sete anos e meio de idade, forneceram inicialmente um pré-teste de conservação a fim de 

determinar se usavam ou não a contagem para comparar os elementos de duas filas com 

comprimentos enganadores. Então, dividiram as crianças em quatro grupos, sendo os dois 

primeiros experimentais e os dois últimos grupos controle.  

No primeiro grupo ensinaram as estratégias de contagem e correspondência um-a-um 

para aquelas que não usaram a contagem durante o pré-teste, mostrando-lhes explicitamente 

que as duas estratégias conduziam ao mesmo resultado. No segundo grupo, as crianças foram 

instruídas a contar os elementos e, somente depois, fazer o julgamento, recebendo feedback 

positivo caso fizessem julgamentos corretos. Nos dois últimos grupos, as crianças também 

eram ensinadas a contar, porém não comparavam seus resultados com outras estratégias, nem 

recebiam conseqüências positivas para seus acertos.  

Após isso, todos os quatro grupos foram submetidos a um pós-teste, demonstrando 

um aumento nos julgamentos corretos, sendo que as crianças dos grupos experimentais 

apresentaram melhora no desempenho mais do que as crianças dos grupos de controle. Esses 

resultados indicam a possibilidade de se estabelecer respostas apropriadas de conservação 

mesmo em crianças cujas idades as enquadrariam no período pré-operatório. 

A pesquisa executada por Frydman e Bryant (1988) mostra que a partir dos quatro 

anos de idade a maioria das crianças é capaz de compartilhar corretamente uma quantidade de 

cubos entre duas ou mais pessoas.  

Na maioria das vezes utilizam uma estratégia de compartilhar do tipo "um para você, 

e um para mim". Além disso, todas as crianças de cinco anos e uma grande porcentagem de 
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crianças de quatro anos eram capazes de inferir o valor numérico de um dos conjuntos, a 

partir do conhecimento do número de elementos do outro conjunto.  

Esse dado mostra como crianças pequenas possuem uma consciência de equivalência 

entre duas partes e que essa estratégia de compartilhar não é um procedimento mecânico ou 

de imitação; muito pelo contrário, indica uma compreensão entre o ato de compartilhar e a 

equivalência numérica.  

Assim, a noção de equivalência numérica em crianças pequenas é muito mais 

elaborada do que seria esperado e o ato de compartilhar desempenha aparentemente um papel 

importante no desenvolvimento dessa noção.  

Este domínio da correspondência um-a-um de tipo temporal em uma faixa etária na 

qual, na maioria das vezes, crianças falham em problemas de correspondência um-a-um de 

tipo espacial, mostra que a dificuldade das crianças não pode simplesmente ser atribuída a 

problemas de estrutura do seu pensamento. 

De acordo com a pesquisa de Nunes e Bryant (1991), os problemas de comparação 

em aritmética são difíceis para crianças de 5 a 7 anos e uma estratégia eficaz usada por 

algumas crianças nessa idade consiste em aplicar a correspondência termo-a-termo aos 

conjuntos comparados.  

Neste estudo foi analisada a eficácia do treinamento no uso da correspondência 

espacial ou temporal sobre a resolução de problemas comparativos em 180 crianças com 

idade entre 5 e 7 anos distribuídas entre um grupo de controle e dois experimentais, os quais 

recebiam instrução no uso da correspondência espacial ou temporal, respectivamente.  

Foram observados ganhos significativos apenas no grupo instruído em 

correspondência espacial, não havendo interação entre idade e treinamento. As crianças desse 
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grupo mostraram desempenho superior aquele tipicamente observado nessa faixa etária, o que 

indica a possibilidade de instrução em resolução de problemas desde o pré-escolar. 

O estudo de Carmo (2005) sugere como necessário para a compreensão da 

conservação de quantidades discretas considerar a importância dos vários componentes 

comportamentais envolvidos na mesma, e que sua aprendizagem estaria diretamente 

relacionada à aquisição das habilidades que a compõem.  Este estudo teve como objetivo 

verificar se um treinamento explícito das habilidades que compõem o repertório de 

conservação: (a) estabelecer a correspondência um-a-um, (b) verbalizar qual coleção possui 

mais itens ou se são iguais em quantidade, (c) diante de uma nova disposição espacial dos 

itens de uma coleção, manter o mesmo julgamento quanto à quantidade e (d) caso haja 

acréscimo ou retirada de itens em uma coleção, estabelecer a correspondência um-a-um e 

verbalizar qual coleção possui mais ou menos itens,  poderia alterar o desempenho de crianças 

consideradas não conservadoras e também se o novo repertório estabelecido poderia se 

manter com a passagem do tempo.  

Este estudo contou com a participação de 10 sujeitos, estudantes de pré-escola, de 

classe sócio-econômica média e que foram classificados como não conservadores na tarefa 

tradicional de conservação de quantidades discretas de Piaget. Cada sujeito participou de duas 

sessões , sendo a primeira composta por pré-testes de contagem e de conservação; treino das 

habilidades de conservação; pós testes de conservação semelhante ao pré-teste e a segunda 

sessão, realizada um mês após a primeira, aplicava-se o mesmo teste de conservação, porém 

com estímulos diferentes daqueles usados na primeira sessão, com o intuito de verificar se o 

repertório de conservação de cada sujeito mantinha-se com a passagem do tempo. 

Os resultados demonstraram que todos os sujeitos apresentaram a noção de 

conservação no pós-teste, indicando que o procedimento de ensino utilizado foi eficaz no 

estabelecimento do repertório de conservação, demonstrando o surgimento da noção de 
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conservação com base nas pistas ambientais e no enriquecimento do ambiente de 

aprendizagem. 

Dessa forma, aponta para a possibilidade de ensino dessas habilidades 

independentemente da idade dos sujeitos, ou seja, para a possibilidade de que a noção de 

conservação é uma habilidade possível de ser ensinada diretamente a crianças que 

supostamente pertenceriam a um estágio de desenvolvimento cognitivo no qual esta 

habilidade estaria ausente. 

 

 

3. A HABILIDADE DE CONTAR 
 

 

Sobre a contagem, para Nunes e Bryant (1997), quando as crianças começam a 

contar, elas precisam aprender sobre um sistema numérico que é em parte uma expressão de 

leis universais e em parte um feixe de invenções convenientes. As crianças têm que lembrar 

os nomes dos números, contar cada objeto em um conjunto uma vez apenas e entender que o 

número de objetos no conjunto é representado pelo último número que produzem quando o 

contam e principalmente compreender qual a função da contagem. 

Piaget e Szeminska (1975), aponta que as crianças que sabem contar podem não usar 

a contagem para comparar conjuntos com relação a número, principalmente as crianças mais 

novas (4 e 5 anos) que mostram tendência em seus estudos em confiar em indícios de 

comprimento em vez de contagem, por causa da mudança na disposição espacial das peças 

durante a tarefa de conservação. 
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3.1. PESQUISAS SOBRE A HABILIDADE DE CONTAR 

 

 

Gréco (apud NUNES; BRYANT, 1997) pesquisou sobre a correspondência um-a-um 

e a conservação de conjuntos, que o levou a estabelecer a diferença entre quantidade e 

quotidade. 

Nesta pesquisa, Gréco lançou mão da prova elaborada e utilizada por Piaget para 

análise da conservação de quantidades discretas. Os resultados encontrados revelaram que a 

criança compreende igualdade numérica antes da conservação de quantidades, isto é, por 

correspondência biunívoca entre conjuntos iguais. Essas igualdades não-quantitativas são as 

quotidades. 

A noção de quotidade é uma etapa operacional para construção das estruturas 

numéricas, já trazendo em si certos aspectos fundamentais ao número, pois se trata também de 

uma conservação. De status cardinal, esta noção é considerada “quase-numérica” por não 

possuir o sistema de encaixes. Um dos aspectos que difere a noção de quotidade da de 

quantidade, é que para se chegar a esta, é necessário um juízo comparativo de duas coleções 

fisicamente presentes, e para aquela, o caminho é a contagem.  

Mas este mecanismo de contagem, mesmo sem consciência, favorece a 

correspondência biunívoca; fator importante para que a criança chegue à invariância 

numérica, pois possibilita ao sujeito transformar a realidade físico espacial de uma coleção de 

objetos em uma realidade numérica, matemática, com caráter de numerador. 

Na pesquisa de Gelman e Gallistel (1978), de um modo geral as crianças tiveram um 

bom desempenho principalmente na contagem de conjuntos pequenos e na utilização do 

princípio da correspondência um-a-um. De acordo com estes autores, a contagem envolve o 

estabelecimento de uma seqüência verbal estável a cada vez que se conta relacionar cada item 
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de uma coleção a um e somente um rótulo verbal ou numérico, identificar o rótulo verbal 

dado ao último item de uma coleção equivalente à quantidade de itens dessa coleção, além 

disso, iniciar a contagem por qualquer um dos itens, seguindo uma seqüência qualquer, com 

possibilidade de mudanças a cada contagem e contar os itens de uma coleção, independente 

de os itens serem ou não do mesmo tipo, ou seja, objetos diferentes podem ser reunidos a fim 

de serem contados. 

Outra pesquisa sobre o uso da contagem é a de Fuson (1988), que teve como 

principal resultado a descoberta de que, ao contrário do previsto no estudo apresentado 

anteriormente por Gelman e Gallistel (1978), as crianças mais novas (3 e 4 anos) não 

respeitaram o princípio de correspondência um-a-um quando contaram objetos em fileiras 

retas e nem ao menos nos conjuntos com poucos elementos.  

Porém as crianças mais velhas usualmente mantiveram o princípio com conjuntos 

consideravelmente grandes de 40 objetos, no entanto, com outros arranjos espaciais as 

crianças de todas as faixas etárias consideraram muito mais difícil respeitar o princípio de 

correspondência. 

As explicações para a diferença no desempenho das crianças em contar em linha reta 

e um conjunto aleatório são a de que as crianças parecem tentar respeitar o princípio da 

correspondência um-a-um, mas se perdem com distribuição aleatória, pelo fato de esquecerem 

quais os objetos já foram contados na distribuição aleatória e nas fileiras retas que possuem 

ponto de partida e ponto final definidos claramente, a contagem é vista como mais fácil de ser 

realizada, respeitando-se o princípio de correspondência um-a-um. 

Nunes e Bryant (1997) apontam que  

(...) as crianças que usam bem a correspondência um-a-um ao contar em 
filas estão na faixa etária que consistentemente utiliza a estratégia de mover objetos 
espalhados sobre a mesa para contá-los. Crianças mais novas, com idade inferior a 5 
anos, cometem muitos erros ao contar filas e não parecem reconhecer a necessidade 
de procurar uma estratégia eficiente ao contar objetos móveis em uma distribuição 
espalhada. (NUNES; BRYANT, 1997, p. 40). 
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Ainda de acordo com os mesmos autores, por volta dos 5 anos de idade as crianças 

usualmente, de fato, contam apropriadamente, no sentido de que elas parecem respeitar os 

princípios universais básicos da contagem quando contam um único conjunto de objetos. 

 

 

4. DELINEAMENTO DO ESTUDO 
 

 

De acordo com o embasamento teórico da pesquisa, percebe-se que os quatro fatores 

indicados por Piaget como explicativos do desenvolvimento cognitivo, maturação, interação, 

experiência física e lógico matemática e equilibração, atuam conjuntamente para que o 

desenvolvimento seja alcançado em sua plenitude, em todos os estágios, sendo que cada 

estágio prepara o sujeito para os próximas aquisições do estágio posterior. 

A compreensão das características dos estágios do desenvolvimento, principalmente 

das modificações que ocorrem entre o estágio pré-operatório e o estágio operatório concreto é 

importante para compreender quais as habilidades desenvolvidas em cada um e os avanços, 

principalmente com relação à habilidade de conservar. 

A habilidade de conservação de quantidades discretas, que é um dos princípios da 

formação da noção de número, é alcançada por volta dos 6 ou 7 anos, quando a criança 

apresenta o conceito de reversibilidade, no estágio operatório concreto e como foi visto, esta 

habilidade de conservar está relacionada com uma série de outras habilidades que se 

desenvolvem em um contínuo, a utilização dessas outras habilidades que se encontra em uma 

fase inicial nesse contínuo e, portanto, mais elementares e mais fáceis de serem 

compreendidas por crianças pequenas, pressupõe-se que possam melhorar o nível de 

desempenho das crianças na tarefa de conservação. 
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Analisando-se as pesquisas anteriores sobre a tarefa de conservação, percebe-se que  

modificações na operacionalização de variáveis lingüísticas e de contexto, que propiciam uma 

maior “inteligibilidade social” na tarefa clássica de conservação de quantidades discretas, 

acarretam um melhor desempenho das crianças, que se traduz por um aumento do número de 

respostas de tipo operatório. 

Porém, apesar da variável contexto no estudo da conservação ter recebido muita 

atenção por parte dos pesquisadores, poucos estudos existem na literatura que, através de 

apropriadas modificações do procedimento tradicional, no lugar de torná-lo mais facilmente 

solucionável pela mudança no contexto, a tarefa torna-se mais fácil pelo fato de estarem sendo 

utilizados conceitos mais acessíveis e compreensíveis para crianças pequenas.  

Como foi visto, a correspondência um-a-um tem sido estudada, principalmente 

através de testes espaciais nos quais a criança deve comparar o número de elementos em dois 

conjuntos colocados em fileiras.  

Os dados disponíveis até agora indicam uma dificuldade muito grande, por parte de 

crianças pequenas, para resolver este tipo de problema.  

De acordo com a teoria piagetiana, esta seria uma conseqüência da dificuldade da 

criança em saber lidar com os aspectos perceptuais imediatos e, conseqüentemente, 

compreender que a transformação do comprimento de uma fileira não afeta o número de 

elementos que a compõem.  

Assim, para Piaget, a dificuldade da criança em lidar com este tipo de problemas 

encontra sua origem nas próprias estruturas de pensamento ainda não suficientemente 

amadurecidas para compreender a correspondência um-a-um. 

Se a dificuldade em compreender a correspondência um-a-um é resultado de 

problemas estruturais, a criança deveria apresentar essa dificuldade independentemente de a 
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mesma ser apresentada de forma espacial ou de forma temporal. Por correspondência um-a-

um de tipo temporal entende-se a atividade de compartilhar através da estratégia "um para X, 

um para Y"; ou seja, distribui-se um conjunto de elementos entre duas pessoas entregando, de 

cada vez, um elemento a uma pessoa e um elemento a outra pessoa. 

Com base nos resultados obtidos no estudo de Frydman e Bryant (1988) é possível 

estabelecer dois pontos. Primeiramente, ficou estabelecido que a correspondência um-a-um de 

tipo temporal é compreendida mais precocemente do que a correspondência um-a-um de tipo 

espacial. Em segundo lugar, ficou estabelecido que na tarefa de conservação de quantidades 

discretas a criança precisa possuir a noção de correspondência um-a-um de tipo espacial, dado 

que o procedimento tradicional implica em apresentar duas fileiras com um mesmo número 

de objetos em cada uma (correspondência ótica) que, logo em seguida, é rompida afastando-se 

os objetos de uma das fileiras.  

Dado que a correspondência um-a-um de tipo temporal é mais fácil de ser 

compreendida do que a correspondência de tipo espacial, pode-se hipotetizar que um 

procedimento que adote na tarefa de conservação de quantidades discretas uma 

correspondência um-a-um de tipo temporal, seja mais fácil de ser resolvido por crianças numa 

faixa etária na qual, geralmente, são consideradas como não possuidoras da noção de 

conservação. 

Dessa forma, foi planejado um estudo procurando analisar se na tarefa de 

conservação de quantidades discretas, a utilização de um procedimento que utilize 

conjuntamente a correspondência um-a-um de tipo espacial e a correspondência um-a-um de 

tipo temporal torna a tarefa mais fácil de ser solucionada por crianças menores de 6 anos.  

Mais especificamente, o ponto a ser investigado concerne em compreender a 

significância potencial do procedimento na tarefa de conservação de quantidades discretas, 

78 



através de uma comparação do desempenho das crianças no procedimento tradicional 

piagetiano, com os desempenhos dessas crianças numa versão modificada na qual se sublinha 

uma comparação através de uma correspondência temporal um-a-um.  

Na condição tradicional piagetiana de conservação de quantidades discretas, 

apresenta-se à criança duas fileiras de fichas emparelhadas em uma correspondência um-a-

um, mantendo cada ficha em ambas as fileiras numa mesma distância da ficha lateral 

(isomorfismo espacial). Estabelecida a igualdade entre as fileiras o experimentador aumenta o 

espaço entre as fichas de uma única fileira. Assim, a correspondência um-a-um é medida 

através de uma tarefa espacial na qual a criança deve comparar o número de fichas em duas 

fileiras.  

Na versão modificada, o procedimento é idêntico até o momento em que o 

experimentador aumenta o espaço entre as fileiras. No lugar de simplesmente aumentar os 

espaços entre as fichas de uma única fileira (condição tradicional), a mudança em questão, 

será realizada através de um procedimento que une a transformação espacial de uma fileira, 

baseada em uma correspondência um-a-um, com uma correspondência temporal entre os 

elementos dos dois conjuntos de fichas. Ou seja, o experimentador pegará com cada mão, ao 

mesmo tempo, duas fichas (uma ficha de cada fileira anteriormente formada que se encontra 

em correspondência) de forma que, depois de ter repetido este processo tantas vezes quanto o 

número de pares de fichas que compõem as duas fileiras, outras duas fileiras (transformação 

espacial baseada em uma correspondência temporal). Uma fileira com a mesma distância 

entre cada ficha (igual à distância original antes da mudança) e outra fileira com uma 

distância maior entre cada ficha, a fim de formar uma fileira mais longa (correspondência um-

a-um).  

Portanto, espera-se, através deste estudo, comprovar a suposição de que na condição 

modificada, que faz uso concomitantemente de uma correspondência um-a-um espacial com 
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uma correspondência um-a-um temporal, crianças pequenas apresentarão níveis de 

desempenhos mais altos do que na condição tradicional que utiliza somente um tipo de 

correspondência um-a-um.   

Como os estudos sobre a habilidade de contar demonstraram uma relação importante 

entre a compreensão do princípio de correspondência um-a-um e a contagem, será verificada 

também a utilização ou não da contagem durante a realização da tarefa de conservação como 

forma de saber se ambas as fileiras (criança e experimentador) continuam com a mesma 

quantidade de fichas. 

Assim, o presente estudo apresentou como objetivo principal analisar se na tarefa de 

conservação de quantidades discretas, a utilização de um procedimento que utilize 

conjuntamente a correspondência um-a-um de tipo espacial e a correspondência um-a-um do 

tipo temporal possa tornar mais fácil a resolução da tarefa por crianças pequenas (menores de 

6 anos). 

– Verificar se existe diferença significativa entre os resultados das crianças que freqüentam 

escola pública e crianças que freqüentam escola privada nas duas condições de 

apresentação do problema. 

– Verificar a utilização ou não da contagem como forma de resolução do problema 

apresentado, de acordo com o tipo de procedimento utilizado e com as idades das 

crianças. 

– Verificar qual o principal tipo de reação apresentada durante a realização da tarefa de 

conservação e qual a principal argumentação utilizada para explicar as respostas. 

– Verificar o processo de tomada de consciência durante a resolução da tarefa de 

conservação de quantidades discretas. 
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CAPÍTULO VI - MÉTODO 
  

 

1. PARTICIPANTES 
 

 

Fizeram parte desta pesquisa 249 crianças que freqüentavam uma escola pública e 

uma escola particular da cidade de Recife – PE 

A amostra foi composta por 4 subgrupos de crianças com 4 (N = 59), 5 (N = 62), 6 

(N =  64) e 7 ( N = 64) anos de idade respectivamente. Para cada subgrupo foi controlada a 

variável sexo dos sujeitos. No total foram examinadas 126 crianças do sexo masculino e 123 

crianças do sexo feminino. Na Tabela 1 estão discriminadas a freqüência e porcentagem das 

idades de acordo com as duas condições tradicional e emparelhamento. 

 

Tabela 1  

Frequência e porcentagem das idades dos sujeitos de acordo com a condição tradicional e 
emparelhamento 
 
 

Condição 
idade 

4 anos 5 anos 6 anos 7 anos total 

Tradicional 
30 31 32 32 125 

50,8% 50,0% 50,0% 50,0% 50,2% 

Emparelhamento 
29 31 32 32 124 

49,2% 50,0% 50,0% 50,0% 49,8% 

Total 
59 62 64 64 249 

100% 100% 100% 100% 100% 
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.2. MATERIAL 

 

 

Foram utilizadas, 10 peças redondas de plástico com 2 cm. de diâmetro, sendo cinco 

vermelhas e cinco pretas. 

 

 

3. PROCEDIMENTO 
 

 

Foi aplicada nos sujeitos participantes da pesquisa, a tarefa de conservação de 

quantidades discretas em sua forma tradicional, formulada por Jean Piaget, aqui denominada 

de Condição Tradicional; e em uma forma modificada, para a comprovação da hipótese 

levantada, denominada aqui de Condição Emparelhamento.  

Todas as crianças matriculadas tanto na escola pública como na escola privada com 

idades entre 4 e 7 anos participaram do estudo, sendo as crianças chamadas a participarem da 

resolução da tarefa investigada na ordem seqüencial da lista de presença das turmas. 

Cada criança foi examinada somente em uma Condição da Tarefa de Conservação. A 

tarefa foi aplicada individualmente por um experimentador com experiência no Método 

Clínico piagetiano. Todas as entrevistas foram filmadas e protocoladas em protocolo 

elaborado para este fim. (APÊNDICE A). 

A aplicação de cada teste foi realizada em uma sala destinada para este fim dentro 

das escolas participantes, onde apenas o examinador e a criança estiveram presentes. A seguir 

encontram-se especificados os procedimentos de cada condição de apresentação da tarefa de 

conservação de quantidades discretas. 
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3.1. PRODECIMENTO: CONDIÇÃO TRADICIONAL 
 

 

Fase I - Apresentação do problema  

Na condição tradicional, o Experimentador construiu uma fileira com cinco peças da 

cor vermelha e pediu à criança para construir outra fileira com peças da cor preta, com o 

mesmo tanto ou mesma quantidade de pecinhas. 

A segunda fileira foi construída pela criança colocando as pecinhas em 

correspondência com as da primeira fileira. Caso a criança não formasse sua fileira em 

correspondência visual, o Experimentador colocou-as antes que a pergunta sobre igualdade 

fosse feita. As perguntas que o Experimentador fez às crianças foram:  

"Eu vou pegar cinco pecinhas vermelhas e formar uma fileira". 

"Agora eu quero que você pegue cinco pecinhas pretas e faça uma fileira igual a 

minha, da mesma forma como eu fiz. Para a fileira ser igual a minha ela tem que ter o mesmo 

número de pecinhas; nada a mais e nada a menos. Preste atenção, as pecinhas que você vai 

pegar vão ser as pretas". 

Com as duas fileiras em correspondência, o experimentador verificou se a criança  

considerou as duas fileiras iguais do ponto de vista numérico: 

“Será que eu tenho na minha fileira o mesmo tanto de pecinhas que você? Será que 

eu tenho menos ou será que eu tenho mais?” 

 

Fase II - O problema de conservação 

Em seguida, o experimentador aumentou a distância entre as pecinhas da sua fileira e 

voltou a perguntar de novo para a criança: 
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“Será que eu tenho na minha fileira o mesmo tanto de pecinhas que você? Será que 

eu tenho menos ou será que eu tenho mais? Como é que você sabe?”. 

 

Fase III - Contra-argumentação 

Após a resposta da criança, certa ou errada, o experimentador pediu a justificativa e 

contra argumentou para ver o grau de certeza da criança. Se a criança deu uma resposta 

correta, o experimentador focaliza a atenção da criança para o formato diferente das duas 

fileiras.  

“Veja, esta fileira chega até aqui (o experimentador aponta para as extremidades da 

fileira curta) e esta outra chega até aqui (o experimentador aponta para as extremidades da 

fileira longa). Por acaso não tem mais pecinhas aqui? (indicando a fileira mais longa)”. 

Se a criança deu uma resposta errada, o experimentador relembrou para ela a 

igualdade inicial: 

“Mas você não lembra, antes você fez a sua fileira igual a minha. Cada fileira tinha 

o mesmo número de pecinhas, nada a mais e nada a menos. Uma outra criança me disse, 

inclusive que tinha o mesmo tanto de pecinhas pretas e vermelhas. O que é que você acha?” 

Por último o experimentador pergunta: 

“Conte as peças vermelhas (no entanto, o experimentador esconde com a mão as 

pretas). Quantas pecinhas pretas têm? Você pode adivinhar sem contá-las? Como você 

sabe?” 
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3.2. PROCEDIMENTO: CONDIÇÃO EMPARELHAMENTO 
 

Fase I - Apresentação do problema 

Esta fase foi idêntica a Fase 1 da Condição Tradicional.  

 

Fase II - O problema de conservação 

Em seguida, o experimentador pegou com cada mão, ao mesmo tempo, duas fichas 

(uma ficha de cada fileira anteriormente formada) e formou outras duas fileiras. Uma fileira 

com a mesma distância entre cada ficha (fichas pretas do sujeito) e outra fileira com uma 

distância maior entre cada ficha, a fim de formar uma fileira mais longa (fichas vermelhas do 

experimentador). A configuração das duas fileiras foi idêntica à configuração da Fase 2 da 

Condição Tradicional. Em seguida o experimentador pergunta à criança: 

“Será que eu tenho na minha fileira o mesmo tanto de pecinhas que você? Será que 

eu tenho menos ou será que eu tenho mais? Como é que você sabe?” 

 

Fase III - Contra-argumentação 

Após a resposta da criança, seja esta certa ou errada, o experimentador pediu a 

justificativa e contra-argumentou para ver o grau de certeza da criança. Esta Fase foi idêntica 

a Fase 3 da Condição Tradicional.  
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4. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 

 

O método clínico foi utilizado neste estudo durante as aplicações da tarefa de 

conservação de quantidades discretas e durante a classificação das respostas de cada sujeito. 

Todas as respostas foram classificadas por tipo de resposta:  

C = conservativa 

I = intermediária e  

NC = não-conservativa  

Resumidamente, a criança possui noção de conservação de quantidades discretas 

quando faz a correspondência termo a termo e afirma a igualdade das quantidades, mesmo 

quando a correspondência óptica deixa de existir, apresentando argumentos lógicos para suas 

afirmações; não possui a noção de conservação de quantidades discretas quando admite que a 

quantidade de um dos conjuntos aumenta ou diminui se a configuração inicial de seus 

elementos for modificada; e, encontra-se na fase intermediária quando algumas vezes dá 

resposta de conservação e outras vezes dá resposta de não conservação (INHELDER; 

SINCLAIR; BOVET, 1974).  

A aplicação de cada tarefa foi analisada também com relação à utilização de 

contagem inicial e comparativa e com relação ao fato de a criança em questão conseguir ou 

não fazer sua fileira inicial igual a feita pela experimentadora. 

As respostas foram classificadas também por tipo de reação e por argumentos 

utilizados para a justificativa frente a situação de conflito gerada pela fase de contra-

argumentação. 
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CAPÍTULO VII - RESULTADOS 
 

 

Os resultados serão apresentados em duas partes. Na primeira parte serão 

apresentados e analisados quantitativamente, os resultados principais relativos ao objetivo 

principal do trabalho e na segunda parte os resultados complementares, através de análise 

quantitativa e qualitativa, que auxiliarão para uma melhor compreensão de aspectos 

envolvidos nos objetivos propostos. 

Os dados foram analisados por dois juízes independentes e treinados na avaliação da 

tarefa de conservação que fizeram a classificação dos protocolos empregando as usuais 

classificações e explicações piagetianas. Os juízes não tiveram conhecimento da identidade e 

das idades dos sujeitos e apresentaram 93,0 % de concordância em suas avaliações. 

Foram utilizadas análises estatísticas inferenciais através do Qui-quadrado, 

comparando as respostas de toda a amostra nas duas condições, tradicional e emparelhamento, 

de acordo com a faixa etária dos sujeitos e com o tipo de escola, levando-se em consideração 

as duas condições, a fim de comparar se as respostas classificadas diferem estatisticamente. 

Para a análise da segunda parte dos resultados, além das análises estatísticas 

inferenciais através do Qui-quadrado, também foram analisados de forma qualitativa as 

reações e argumentações com base no Método Clínico Piagetiano e o processo de tomada de 

consciência frente a realização da tarefa de conservação de quantidades discretas. 

Na Tabela 2 é apresentada a distribuição das respostas das crianças por cada uma das 

quatro faixas etárias. 
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Tabela 2  

Freqüência e porcentagem das respostas não conservadoras, intermediárias e conservadoras 

na tarefa de conservação de acordo com a idade das crianças 

  
 

 

 classificação 
Idade 

4  anos 5  anos 6  anos 7  anos Total 

 não conservador    
42 17 13 2 74 

71,2% 27,5% 20,3% 3,1% 29,7% 

 intermediário    
16 34 30 28 108 

27,1% 54,8% 46,9% 43,8% 43,4% 

 conservador    
1 11 21 34 67 

1,7% 17,7% 32,8% 53,1% 26,9% 

  total    
 

59 62 64 64 249 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 

De acordo com a distribuição das respostas por cada faixa etária separadamente, 

verifica-se que a maior parte das crianças (43,4%) foram classificadas como intermediárias, o 

que indica que se encontram em uma fase de transição entre o período não-conservador e 

conservador (2=90.092, g.l. 6, p< .0001). 

Como se esperava de acordo com estudos anteriores sobre a tarefa de conservação, 

houve um maior número de respostas não conservadoras na idade de 4 anos (71,2%) e de 

conservadoras na idade de 7 anos (53,1%), sendo que, as crianças com as idades de 5 anos e 6 

anos emitiram respostas classificadas como intermediárias, sendo respectivamente 54,8% e 

46,9%. 

Com relação à freqüência e porcentagem de respostas não conservadoras, 

intermediárias e conservadoras de acordo com o sexo das crianças, não houve diferença 

significativa, bem como com relação ao tipo de condição apresentada. 
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Na Tabela 3 está a distribuição das respostas não conservadoras, intermediárias e 

conservadoras das crianças de acordo com o tipo de escola freqüentada. 

 
Tabela 3  
Freqüência e porcentagem das  respostas não conservadoras, intermediárias e conservadoras 

de acordo com o tipo de escola freqüentada pelas crianças 

 

 

  classificação 
escola 

total 
pública privada 

 não conservador    
46 

 
28 74 

37,1% 22,4% 29,7% 

 intermediário    
49 59 108 

39,5% 47,2% 43,4% 

 conservador    
29 38 67 

23,4% 30,4% 26,9% 

  total 
124 125 249 

100,0% 100,0% 100,0% 
  

 

Observa-se uma diferença significativa entre a classificação das crianças de acordo 

com o tipo de escola freqüentada pelas crianças do estudo (2=6.509, g.l. 2, p< .039). 

Na escola pública, 37,1% das crianças foram classificadas como não conservadoras, 

enquanto na escola privada a maior parte das crianças foram intermediárias (47,2%) e 

conservadoras (30,4%). 

Vale ressaltar também que na Escola Pública, a maior parte das crianças foram 

classificadas como intermediárias, perfazendo um total de 39,5%. 

Na Tabela 4, encontra-se a distribuição da classificação das crianças em não 

conservadoras, intermediárias e conservadoras, de acordo com o tipo de condição, tradicional 

ou emparelhamento de realização da tarefa de conservação. 
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Tabela 4  

Freqüência e porcentagem de respostas não conservadoras, intermediárias e conservadoras de 

acordo com a condição tradicional ou emparelhamento 
 
 

  classificação 
condição 

total 
tradicional emparelhamento 

 não conservador    
56 18 74 

44,8% 14,5% 29,7% 

 intermediário    
51 57 108 

40,8% 46,0% 43,4% 

 conservador    
18 49 67 

14,4% 39,5% 26,9% 
   

total 
 

125 124 249 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

Considerando-se toda a amostra é possível observar que na condição 

emparelhamento as crianças tendem a dar mais respostas conservativas (39,5%) do que na 

condição tradicional (14,4%). As não conservadoras chegam a ser mais que o dobro na 

condição tradicional do que na condição emparelhamento (44,8% versus 14,5% 

respectivamente). 

Verifica-se uma diferença significativa entre o tipo de condição apresentada na 

realização da tarefa de conservação, tradicional ou emparelhamento e a classificação obtida 

pelas crianças de acordo com suas respostas, que confirma a observação anterior da condição 

emparelhamento ser significativamente mais fácil de ser resolvida do que a condição 

tradicional (2=34,187, g.l. 2, p< .0001). 

Na condição tradicional, 44,8% das crianças foram classificadas como não 

conservadoras, enquanto apenas 14,4% obtiveram classificação de conservadoras, já na 
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condição emparelhamento, ocorreu o inverso, 14,5% obtiveram classificação como não 

conservadoras enquanto 46,0% foram intermediárias e 39,5% conservadoras. 

Dessa forma, enquanto na condição tradicional, 44,8% das crianças foram não 

conservadoras, na condição emparelhamento 39,5% obtiveram classificação de 

conservadoras. 

Com relação as crianças classificadas como intermediárias, a diferença entre a 

freqüência de respostas é menor comparando-se a condição tradicional (40,8%) e 

emparelhamento (46,0%), mas ainda é significativa. 

A Tabela 5 tem a distribuição da classificação das crianças em não consevadoras, 

intermediárias e conservadoras, de acordo com a condição de aplicação da tarefa de 

conservação tradicional ou emparelhamento e também de acordo com a faixa etária das 

crianças participantes. 

Tabela 5  

Freqüência e porcentagem das respostas não conservadoras, intermediárias e conservadoras de 

acordo com a condição e idade das crianças 

 

  classificação 

idade 
total 

4 e 5 anos 6 e 7 anos 

tradic. empar. tradic. empar. tradic. empar. 

 não conservador    42  17 14 1 59 15 
68,9% 28,3% 21,9% 1,6% 48,8% 11,7% 

 intermediário    17 33 34 24 50 58 
27,9% 55,0% 53,1% 37,5% 41,3% 45,3% 

 conservador    2 10 16 39 12 55 
3,3% 16,7% 25,0% 60,9% 9,9% 43,0% 

  Total 61 60 64 64 121 128 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Observando-se a distribuição das respostas de acordo com cada faixa etária 

separadamente, a diferença entre as condições apresenta-se de forma mais acentuada nas 
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crianças com idade entre 4 e 5 anos e diminui gradativamente nas idades entre 6 e 7 anos de 

idade. 

Na faixa etária de 4 a 5 anos, nota-se que na condição tradicional o maior número de 

respostas são não conservadoras (68,9%), enquanto que na condição emparelhamento as 

respostas encontram-se distribuídas em intermediárias (55,0%) e não conservadoras (28,3%). 

A comparação entre as duas condições da proporção de respostas conservadoras versus 

intermediárias e não conservadoras é significativa (2=21.040, g.l. 2, p< .000). 

Já na faixa etária entre 6 e 7 anos também pode ser observado um desempenho 

melhor na condição emparelhamento do que na condição tradicional, sendo 60,9% de 

respostas conservadoras na condição emparelhamento e 25,0% na condição tradicional, o que 

é uma diferença significativa (2=22.609, g.l. 2, p< .000). 

As respostas não conservadoras mantiveram-se mais na condição tradicional (21,9%) 

que na condição emparelhamento (1,6%) e as respostas intermediárias também foram 

manifestadas mais na condição tradicional (53,1%) em comparação com a condição 

emparelhamento (37,5%). 

Na Tabela 6 está exposta a distribuição da classificação das crianças em Não 

Conservadoras, Intermediárias e Conservadoras com relação à condição de realização da 

Tarefa de Conservação, Tradicional ou Emparelhamento e de acordo também com o tipo de 

Escola freqüentado se Pública ou Privada. 
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Tabela 6  

Freqüência e porcentagem das respostas não conservadoras, intermediárias e conservadoras de 
acordo com a condição e escola  
 

  classificação 

Escola 
total 

pública privada 

tradic. empar. tradic. empar. pública privada 

 não conservador    35  11 21 7 46 28 
56,5% 17,7% 33,3% 11,3% 37,1% 22,4% 

 intermediário    19 30 32 27 49 59 
30,6% 48,4% 50,8% 43,5% 39,5% 47,2% 

 conservador    8 21 10 28 29 38 
12,9% 33,9% 15,9% 45,2% 23,4% 30,4% 

  total 62 62 63 62 124 125 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Houve diferença significativa entre a classificação das crianças nas escolas pública 

ou privada na comparação entre as condições tradicional e emparelhamento, (escola pública,                         

2=20.819, g.l. 2, p< .000 e escola privada, 2=15.943, g.l. 2, p< .000) respectivamente. 

Das crianças classificadas como conservadoras 23,4% freqüentam escola pública e 

30,4% escola privada, já as crianças classificadas como intermediárias, 47,2% freqüentam 

escola privada e 39,5% escola pública e as crianças não conservadoras 22,4% apenas 

freqüentam escola privada e 37,1% escola pública, o que demonstra um melhor desempenho 

na realização da tarefa de conservação pelas crianças da escola privada. 

Com relação ao tipo de condição tradicional ou emparelhamento, na escola pública, as 

crianças foram mais bem classificadas na condição emparelhamento em comparação com a 

condição tradicional, sendo 17,7% classificadas como não conservadoras 48,4% como 

intermediárias e 33,9% como conservadoras. 

Na escola privada, as crianças tiveram melhor classificação também na condição 

emparelhamento, sendo 11,3% não conservadoras e 45,2% conservadoras, porém 50,8% 

tiveram melhor resultado como intermediárias na condição tradicional. 

93 



 

 

1. RESULTADOS COMPLEMENTARES 
 

 

Nesta parte dos resultados serão tratados os aspectos relacionados à formação de 

número pela criança, obtidos através de uma análise quantitativa com a utilização de análise 

estatística através do Qui-quadrado para comparar as respostas das amostras de acordo com a 

classificação, formação da fileira inicial (criança) correta e uso de contagem para comparar as 

fileiras durante a realização da Tarefa de Conservação. 

Serão apresentados e analisados também de forma qualitativa, os principais tipos de 

reação e argumentação utilizados pelos participantes durante a tarefa de conservação, que 

fazem parte do Método Clínico Piagetiano e auxilia numa melhor compreensão do nível 

operatório das crianças participantes, além do processo de tomada de consciência de acordo 

com a classificação obtida pelos participantes. 

Na Tabela 7 encontra-se a distribuição das crianças que fizeram a sua fileira inicial 

igual a do experimentador, no primeiro momento da aplicação da tarefa de conservação de 

acordo com sua respectiva classificação como não conservadoras, intermediárias e 

conservadoras. 
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Tabela 7 

Freqüência e porcentagem das crianças que conseguiram fazer sua fileira igual a do 
experimentador de acordo com sua classificação 
 
 
 

  Classificação 
fileira inicial igual 

total 
sim Não 

 não conservador    
50 24 74 

67,6% 32,4% 100,0% 

 intermediário    
103 5 108 

95,4% 4,6% 100,0% 

 conservador    
67 0 67 

100,0% ,0% 100,0% 

  Total 
220 29 249 

88,4% 11,6% 100,0% 
 

 

De acordo com a Tabela 7, verifica-se que algumas crianças encontraram dificuldade 

em fazer a fileira inicial igual a do experimentador, mas a grande parte, 88,4% conseguiu. 

Sendo que 67,6% crianças classificadas como não conservadoras, 95,4% classificadas como 

intermediárias e 100% classificadas como conservadoras conseguiram fazer a fileira inicial 

igual a do Experimentador ( 2=45.070, g.l. 2, p< .000). 

Como foi explicado no tópico procedimento, o experimentador estabeleceu as 

igualdades entre as fileiras quando a criança não conseguiu construir a sua fileira igual a dele 

e deu continuidade à realização da tarefa. 

Na Tabela 8, encontra-se a distribuição das crianças que conseguiram fazer a sua 

fileira inicial igual, no primeiro momento da aplicação da tarefa de conservação de acordo 

com sua faixa etária. 
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Tabela 8  

Freqüência e porcentagem das crianças que conseguiram fazer a fileira inicial igual a do 
experimentador de acordo com sua idade 
 

fileira inicial 
igual 

Idade 

4  anos 5  anos 6  anos 7  anos total 

 sim   
36 59 62 63 220 

61,0% 95,2% 96,9% 98,4% 88,4% 

 não 
23 3 2 1 29 

39,0% 4,8% 3,1% 1,6% 11,6% 
  total    

 
59 
 

62 64 64 249 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

O número de crianças que conseguiu fazer a fileira inicial igual a do experimentador 

de acordo com suas idades é significativo (2=56.480, g.l. 3, p< .000), perfazendo 88,4% do 

total de crianças participantes e apenas 11,6% não conseguiram. 

Com relação a faixa etária percebe-se que as crianças de 7 anos foram as que mais 

fizeram corretamente a fileira inicial (98,4%), sendo que este número se reduz gradativamente 

com a diminuição das idades. Já as crianças que não conseguiram fazer a fileira inicial igual a 

do experimentador, encontram-se principalmente as mais novas (4 anos). 

Na Tabela 9 encontra-se a distribuição das crianças que contaram a quantidade de 

fichas durante a realização da tarefa de conservação a fim de verificar a igualdade ou não dos 

conjuntos, de acordo com sua classificação como não conservadoras, intermediárias e 

conservadoras. 
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Tabela 9  

Freqüência e porcentagem das crianças que fizeram uso de contagem durante a realização da 
tarefa e sua classificação  
 

 

  classificação 
contagem  

total 
sim não 

 não conservador    
1 73 74 

1,4% 98,6% 100,0% 

 intermediário    
3 105 108 

2,8% 97,2 100,0% 

 conservador    
26 41 67 

38,8% 61,2% 100,0% 

  total 30 219 249 
12,0% 88,0% 100,0% 

 
 

A maior parte das crianças participantes (88,0%) não fizeram uso da contagem 

durante a aplicação da tarefa de conservação, a fim de obter o número correto de fichas para 

os arranjos (2=62.010, g.l. 2, p< .000).  

Apenas algumas crianças conservadoras utilizaram-se da contagem para comparar as 

fileiras (38,8%) enquanto (61,2%) não o fizeram. 

Na Tabela 10 encontra-se a distribuição das crianças que utilizaram a contagem 

durante a realização da tarefa de conservação de quantidades discretas de acordo com sua 

faixa etária, sendo esses resultados significativos (2=20.537, g.l. 3, p< .000). 
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Tabela 10  

Freqüência e porcentagem das crianças que fizeram uso de contagem durante a realização da 
tarefa de acordo com sua idade  
 
 
 

contagem  
idade 

4  anos 5  anos 6  anos 7  anos total 

 sim   
1 4 8 17 30 

1,7% 6,5% 12,5% 26,6% 12,0% 

 não 
58 58 56 47 219 

98,3% 93,5% 87,5% 73,4% 88,0% 

  total    
 

59 62 64 64 249 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
 

Observa-se que grande parte das crianças não fizeram uso da contagem para verificar 

a igualdade entre as fileiras da Tarefa de Conservação, sendo 98,3% das crianças de 4 anos, 

93,5% das crianças de 5 anos, 87,5% das crianças de 6 anos e 73,4% das crianças de 7 anos. 

 

 

1.1. ANÁLISE QUALITATIVA DOS RESULTADOS DO 
COMPORTAMENTO OPERATÓRIO 
 

 

A análise qualitativa dos dados encontrados na tarefa para o diagnóstico do 

comportamento operatório frente a correspondência temporal um-a-um faz-se necessária, em 

decorrência das relações que serão estabelecidas entre os mesmos. Para determinar o 

comportamento operatório dos sujeitos desta pesquisa, foi utilizada a prova operatória de 

Piaget e seus colaboradores, de conservação de quantidades discretas. 
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Como foi visto, Piaget, ao estudar os níveis intelectuais, distinguiu etapas que 

compreendem o desenvolvimento operatório do sujeito e, a partir de sua teoria, prioriza o 

aspecto cognitivo e aponta a compreensão da organização das principais estruturas 

operatórias. 

Resumidamente, as seguintes características são utilizadas para auxiliar no 

diagnóstico do nível de operatoriedade no qual a criança se encontra: 

Nível I - Falta operatoriedade 

Nível II - Opera por identidade 

Nível III - Opera por reversibilidade simples 

Nível IV - Opera por reversibilidade recíproca 

Nível V - Opera por retorno empírico 

Com relação aos Estágios de Conservação, no estágio de Não Conservação de 

Quantidades Discretas foram encontrados 29,7% das crianças. A seguir será descrita a prova 

de uma criança que se encontra neste estágio. 

Após ter distribuído as fichas e solicitado que fizesse uma fileira igual a da 

experimentadora, AMS, 4 anos e 7 meses, fez a correspondência termo a termo. Mas ao ver a 

modificação na disposição das fichas, aumentando ou diminuindo o comprimento da fileira 

em que havia sido disposta, ele passa a não admitir a conservação da quantidade de fichas. 

Como a centração é uma das características do pensamento pré-operatório, nesta 

criança pré-operatória as percepções dos fatos tendem a se centrar em um único ou a limitados 

aspectos perceptuais de um estímulo e não levam em conta todos os traços importantes dos 

mesmos.  O seu pensamento ainda rígido e centrado não lhe permite coordenar os vários 

aspectos para que possa fazer a devida compensação, ou seja, embora a fileira esteja mais 

comprida e, portanto, ocupe mais espaço, a quantidade de fichas permanece a mesma. 
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Vejamos o exemplo de AMS, 4 anos: 

E- “Será que eu tenho na minha fileira o mesmo tanto de pecinhas que você? Será 

que eu tenho menos ou será que eu tenho mais? Como é que você sabe?” 

R-  “A sua tem mais, porque uma é grande e a outra pequena”. 

E - “Mas você não lembra, antes você fez a tua fileira igual a minha. Cada fileira 

tinha o mesmo número de pecinhas, nada a mais e nada a menos. Uma outra criança me 

disse inclusive que tinha o mesmo tanto de pecinhas pretas e vermelhas. O que é que você 

acha?”  

R: Apontou para as vermelhas e disse “Aqui tem mais e na pequena tem menos.” 

Neste exemplo está claro que a criança percebe a quantidade de fichas de acordo com 

o tamanho da fileira, pois esta criança ainda presa à correspondência global, ou intuitiva, não 

conseguia admitir a equivalência dos dois conjuntos no momento em que era alterada a 

configuração dos elementos de um deles e as perturbações provocadas pela atividade não 

foram suficientes para desequilibrá-la, a ponto de buscar uma reequilibração e tomar 

consciência das suas contradições, portanto, encontra-se no nível I de falta de operatoriedade. 

Com relação ao Estágio de Transição, na prova das quantidades discretas, 43,4% das 

crianças ficaram oscilando com respostas de conservação e não conservação, dependendo das 

mudanças nas disposições espaciais realizadas nos conjuntos dos elementos. 

Quando a mudança espacial é pouco importante, isto é, a diferença na arrumação 

espacial entre os conjuntos é pequena, a criança chega a afirmar a conservação; mas se for 

significativa, apresentando uma grande diferença entre uma fileira e outra, ela não confirma, 

mudando conforme a sua percepção. 

A seguir o exemplo de argumentos que oscilam de VCS, 5 anos. 
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E - “Será que eu tenho na minha fileira o mesmo tanto de pecinhas que você? Será 

que eu tenho menos ou será que eu tenho mais? Como é que você sabe?” 

R: “É a mesma quantidade de fichas”. 

E -“Mas você não lembra, antes você fez a tua fileira igual a minha. Cada fileira 

tinha o mesmo número de pecinhas, nada a mais e nada a menos. Uma outra criança me 

disse inclusive que tinha o mesmo tanto de pecinhas pretas e vermelhas. O que é que você 

acha?” 

R: “Tem mais porque tirou do lugar”(apontando para fileira vermelha). “Pra ter 

mesmo tanto de pecinha essa (pretas) tem que ficar aqui” (apontando para a fileira vermelha). 

- (exemplo de crença desencadeada e argumento de retorno empírico). 

Neste exemplo é visível além da oscilação o argumento de retorno empírico, porém 

não há noção de quantidade, pois esta criança não conserva. Ela sente-se perturbada; por isto 

oscila, mas a insuficiência do esquema assimilador e a impossibilidade de lidar com a 

negação fazendo o processo mental inverso, não lhe permite fazer as compensações. 

Neste período, considerado de transição entre a ausência de conservação e a presença 

da noção da conservação, é possível acompanhar o funcionamento de algumas estruturas 

parciais e qualitativas e a identidade.   

Assim, às vezes, a criança responde corretamente, mas com resposta descrevendo o 

que está vendo ou que viu ser realizado, ou seja, dando resposta baseada no argumento de 

identidade, do tipo, você não tirou nem pôs, no qual se baseia o seguinte exemplo: 

Exemplo de argumento de Identidade de GJC, 6 anos:  

E - “Será que eu tenho na minha fileira o mesmo tanto de pecinhas que você? Será 

que eu tenho menos ou será que eu tenho mais? Como é que você sabe?” 

R: “Tem mais” (Apontou para o vermelho). “Porque tá muito grande”.  
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E - “Mas você não lembra, antes você fez a tua fileira igual a minha. Cada fileira 

tinha o mesmo número de pecinhas, nada a mais e nada a menos. Uma outra criança me 

disse inclusive que tinha o mesmo tanto de pecinhas pretas e vermelhas. O que é que você 

acha?” 

R:  “Eu não sei.”  “Tá certo, continua igual, porque vc não colocou mais pecinhas” 

A identidade qualitativa é considerada por Piaget como um momento lógico, incapaz 

de estabelecer uma reversibilidade ou uma quantidade, porém, que conduz a elas. Piaget ainda 

esclarece que a qualidade pode ser instituída por meio da percepção mas que a quantidade 

exige um processo de elaboração gradativo. 

Já no Estágio da Noção de Conservação das Quantidades Discretas, de acordo com a 

Tabela 2,  foram encontrados 26,9% da amostra, ou seja, 67 sujeitos, não só deram respostas 

de conservação das quantidades discretas, como também justificaram suas afirmações por 

meio de argumentos de reversibilidade. 

 A noção de conservação implica a capacidade descentrar, de reverter operações por 

inversão e por reciprocidade. Como foi visto, é por volta dos sete ou oito anos, já no início do 

estágio operatório concreto, que a criança, por exemplo, conserva a quantidade numérica. Isto 

significa que agora ela não se apóia nas configurações perceptivas dos conjuntos discretos, 

mas nas transformações dos estados das coleções. 

O protótipo das conservações que são elaboradas durante o período das operações 

concretas é o objeto permanente, ao nível do sensório motor. Isto significa que as 

conservações são construídas e não existentes “a priori”. São estabelecidas ao mesmo tempo 

em que são construídas, as estruturas lógico-matemáticas de classe, relação e número, tendo 

como uma das propriedades a coordenação das ações do sujeito, apoiadas em invariantes (que 

constituem os esquemas de conservação) e já de posse de um pensamento reversível. 
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Piaget esclareceu que uma operação é aquilo que transforma um estado A em um 

estado B, deixando pelo menos uma propriedade invariante no decurso da transformação e 

com retorno possível de B para A, anulando a transformação. (Piaget, 1969, p. 119). 

Na argumentação de AVD, 6 anos encontra-se a realização de uma operação, quando 

disse que se juntassem as fichas novamente, elas (as fileiras) voltariam a ficar do mesmo 

tamanho. O seu pensamento realizou uma ação inversa, ou seja, fez uma reversibilidade 

simples, quando procurou provar que nas duas fileiras havia a mesma quantidade de fichas. 

Ele anulou as diferenças, retornando para o ponto de partida.  

Vejamos como JVB, 7 anos, dá uma resposta em que ocorre uma transformação por 

compensação: 

E - “Será que eu tenho na minha fileira o mesmo tanto de pecinhas que você? Será 

que eu tenho menos ou será que eu tenho mais? Como é que você sabe?” 

R: “Mesma quantidade, não colocou mais pecinhas.” 

E- “Veja, esta fileira chega até aqui (o experimentador aponta para as extremidades 

da fileira curta) e esta outra chega até aqui (o experimentador aponta para as extremidades da 

fileira longa). Por acaso não tem mais pecinhas aqui? (indicando a fileira mais longa)”.  

R: “É que estas aqui estão separadas e estas estão juntas; mas têm o mesmo tanto. O 

espaço entre estas é maior e desta é menor, por isto esta parece ter mais. Mas tem o mesmo 

tanto.  

JVB realizou uma reversibilidade por reciprocidade, anulando as diferenças. Esse 

raciocínio demonstra que ele neutralizou as diferenças, estabelecendo compensações ligadas 

ao fato de as fichas estarem juntas ou separadas. Ele ainda está apoiado nos observáveis, mas 

já de posse de uma mobilidade de pensamento. 
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1.2. PRINCIPAIS TIPOS DE REAÇÃO E ARGUMENTOS 

 

Analisando-se a aplicação da Tarefa de Conservação de Quantidades Discretas, de 

forma qualitativa, pode-se verificar com relação ao principal tipo de reação observável, a mais 

utilizada pelas crianças foi a crença desencadeada, seguida pela crença espontânea e depois 

pelo não importismo e pela fabulação. As crianças classificadas como Intermediárias 

utilizaram-se principalmente da crença desencadeada e as classificadas como conservadoras 

da crença espontânea. 

Já com relação aos tipos de argumentos utilizados pelas crianças, verificou-se que as 

crianças classificadas como não conservadoras não utilizaram argumentos (nível I), as 

classificadas como Intermediárias utilizaram principalmente o argumento de Identidade (nível 

II) e em segundo plano o argumento de reversibilidade por reciprocidade (nível IV) e as 

crianças conservadoras utilizaram os argumentos de retorno empírico e reversibilidade 

simples, classificados como argumentos de nível V e nível III, respectivamente. 

Levando-se em consideração também o tipo de condição com relação aos 

argumentos, na Condição Tradicional as crianças intermediárias utilizaram principalmente o 

argumento de identidade (nível II) e na Condição Emparelhamento além do argumento de 

identidade (nível II), utilizaram também o argumento de reversibilidade por reciprocidade 

(nível IV) com mais freqüência.  

Já as crianças conservadoras na Condição Tradicional utilizaram com menor 

freqüência os argumentos de retorno empírico, considerado como argumento de maior 

complexidade e que exige um nível mais elevado de pensamento, do que na Condição 

Emparelhamento.
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CAPÍTULO VIII - DISCUSSÃO 
 

 

Neste capítulo, serão discutidos os resultados obtidos com relação à classificação das 

crianças de acordo com as condições, quanto à utilização de contagem para verificar a 

igualdade entre as fileiras, quanto à confecção correta da fileira inicial pela criança sobre a 

capacidade de efetuar a correspondência entre as fileiras e também com relação aos principais 

tipos de reação e argumentos utilizados.  

Verificou-se que, com relação à classificação das crianças em comparação com sua 

idade e condição de realização da tarefa, na condição tradicional, a maior parte das crianças 

de 4 anos foram classificadas como não conservadoras; as crianças de 5 anos foram 

classificadas principalmente como não conservadoras e intermediárias; as crianças de 6 anos 

como intermediárias e as crianças de 7 anos como intermediárias principalmente e 

secundariamente como conservadoras.   

Já na condição emparelhamento, a maior parte das crianças de 4 anos ficaram 

divididas entre a classificação de não conservadoras e intermediárias; as crianças de 5 anos 

mais da metade como intermediárias; as crianças de 6 anos, metade como intermediárias e a 

outra metade como conservadoras e as de 7 anos principalmente como conservadoras, sendo 

uma pequena parte classificada como intermediária.  

Esses resultados demonstram que na condição emparelhamento, como foi visto, em 

todas as idades as crianças obtiveram melhor desempenho, também com relação às crianças 

menores (4 e 5 anos), o que comprova a hipótese levantada no estudo, de que a utilização da 

correspondência temporal um-a-um facilitou a resolução da tarefa por parte das crianças 

menores, faixa etária em que são geralmente consideradas não conservadoras. 
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Com relação aos estágios do desenvolvimento, os resultados demonstraram que, 

apesar da habilidade de conservação, relacionada com a capacidade de reversibilidade, ser 

característica do estágio operatório concreto de Piaget (1977), muitas crianças participantes 

do estudo,  mesmo com idades inferiores às consideradas para este estágio, foram 

classificadas como intermediárias ou conservadoras; o que de certa forma é um resultado não 

congruente com as informações de Piaget, apesar de o mesmo considerar que existem grandes 

diferenças individuais na velocidade com a qual as crianças passam pelos estágios e também 

de os mesmos serem invariáveis e universais.  

Como foi visto em Piaget (1975b), alguns conteúdos são mais facilmente 

estruturados enquanto outros parecem oferecer mais resistência à essa estruturação, portanto 

há defasagens na aquisição de algumas noções porque uma mesma operação, aplicada a 

conteúdos diferentes, vai exigir reequilibrações sucessivas ao longo do desenvolvimento. 

A noção de conservação de quantidades discretas, de acordo com Inhelder; Bovet; 

Sinclair (1977) é a primeira noção a ser adquirida, podendo variar em intervalos 

temporais,assim, pode-se considerar que os resultados encontrados nesta pesquisa, concordam 

com estas afirmações. 

Quando se faz uma análise sobre os estágios do desenvolvimento, é importante 

considerar que as aquisições anteriores feitas pela criança se conservam e que o novo 

conhecimento é adquirido com base nas estruturas cognitivas que a criança já possui, ou seja, 

em seus conhecimentos anteriores, o que também pode explicar as diferenças individuais 

encontradas pelas crianças de um mesmo estágio cognitivo.  

As pesquisas de Piaget e col. (1974) demonstraram a possibilidade de facilitar a 

aquisição das operações, quando os sujeitos são submetidos por determinado período de 

tempo a atividades de aprendizagem operatória, passando de um nível inferior à um superior, 

mas apenas em sujeitos que estejam em transição entre um nível operatório e outro.   
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Porém, como na pesquisa de Cowan, Foster e Al-Zubaidi (1993), os resultados 

obtidos indicaram a possibilidade de se estabelecer respostas apropriadas de conservação 

mesmo em crianças cujas idades as enquadrariam no período pré-operatório.  

Este estudo demonstrou que a aquisição de uma noção, característica inicial do 

estágio das operações concretas por crianças do estágio pré-operatório, de acordo com a faixa 

etária, sem passarem por um período de treinamento ou aprendizagem operatória, obtiveram 

melhores desempenhos em uma tarefa de conservação que foi modificada em sua forma de 

apresentação, facilitando a compreensão pelo fato de utilizar a correspondência temporal um-

a-um como mediadora da conservação.  

Frente aos resultados apresentados, pode-se estabelecer uma relação com os quatro 

fatores apontados por Piaget (1983) para explicar o desenvolvimento intelectual. Com relação 

à maturação, de acordo com a teoria de Piaget (1974), pode-se considerar que as crianças 

obtiveram melhores desempenhos na condição emparelhamento quando comparados com a 

condição tradicional, por já possuírem as estruturas cognitivas necessárias para responderem 

positivamente à modificação da tarefa tradicional, favorecendo as condições para o 

desenvolvimento das habilidades relacionadas à realização da mesma.  

Percebe-se também que pelo fato das crianças participantes do estudo, agirem, 

atuarem e manipularem as pecinhas utilizadas na realização da tarefa de conservação de 

quantidades discretas, as mesmas realizaram uma invenção lógico-matemática dirigida às 

transformações também ocorridas e que foram assimiladas pela criança.  

Quanto à interação social, Piaget (1983), terceiro fator explicativo do 

desenvolvimento cognitivo, percebe-se que, além da interação entre criança e 

experimentadora, o conhecimento que pode ser retirado da tarefa ocorreu por meio da 

interação entre a ação do sujeito e as características do objeto de estudo, que foram dessa 

forma, integradas à realidade do sujeito, promovendo o seu desenvolvimento e 
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conseqüentemente sua aprendizagem sobre a correspondência temporal um-a-um, que é um 

dos princípios da habilidade de conservar.  

Considerando-se a importância da equilibração para o desenvolvimento intelectual e, 

portanto para o desenvolvimento da habilidade de conservar, através da assimilação, a criança 

pôde adaptar-se às novas características que foram percebidas através da observação e 

manipulação das peças utilizadas na realização da tarefa de conservação, que foram dessa 

forma, reorganizadas cognitivamente pela criança e acomodadas em seu sistema cognitivo. 

É importante considerar que, as crianças assimilaram conhecimentos relacionados à 

correspondência temporal um-a-um que serviu como mediadora para a aquisição da 

habilidade de conservar e que as assimilações passadas as prepararam para esta assimilação, 

ou seja, após serem comparadas com seus conhecimentos prévios relacionados a esta 

habilidade. 

Durante a realização da tarefa, em ambas as condições, a criança encontra-se em uma 

situação conflitante, quando questionada pela experimentadora, caracterizando um 

desequilíbrio cognitivo. Frente a esta situação de desequilíbrio, percebe-se que a criança 

buscou uma retomada de equilíbrio, tentando eliminar as contradições apresentadas. A 

situação de desequilíbrio desencadeada através da utilização do método clínico, proporcionou 

às crianças participantes a superação das perturbações, numa forma de retornar à situação de 

equilíbrio, promovendo a aprendizagem de um novo conhecimento. 

Outro aspecto a ser considerado com relação à equilibração dos novos conceitos 

relacionados à habilidade de conservar é a tomada de consciência, pois através desse 

processo, as crianças conseguiram compreender as mudanças realizadas durante a realização 

da tarefa, no sentido de encontrar os meios utilizados para a sua adaptação. Na maioria dos 

casos estudados, na condição tradicional, quando a criança encontrava-se em transição, a 

forma de apresentação da tarefa pareceu ser menos eficiente ao surgimento de conflito 
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cognitivo que possibilitaria a tomada de consciência da igualdade entre as fileiras, 

independente de sua forma de apresentação (peças mais próximas ou mais distantes).  

Com base na pesquisa de Ferreira; Lautert (2003), pode-se analisar a tomada de 

consciência durante a realização da tarefa de conservação de quantidades discretas, 

percebendo que a mesma pode ser descrita da seguinte forma: 1) ausência de  consciência da 

igualdade entre as fileiras; 2) consideração da igualdade entre os elementos das duas fileiras; 

3) surgimento de conflito cognitivo como facilitador da tomada de consciência das relações 

entre as duas fileiras; 4) resolução do conflito a partir de um esquema cognitivo já existente 

na ausência de tomada de consciência da igualdade entre as fileiras. 

Levando-se em consideração os tipos de condutas destacadas por Piaget (1976a) na 

relação entre as modificações e as compensações no processo de equilibração, na tarefa 

tradicional de conservação de quantidades discretas, pode-se compreender como se dá esse 

processo de compensações da equilibração também na condição modificada de realização da 

tarefa.  

Na condição modificada (emparelhamento), percebe-se que com relação à conduta 

alfa (classificação de não conservação), como a experimentadora modificou sua fileira ao 

mesmo tempo em que também pegava nas pecinhas da fileira da criança, porém sem 

modificá-la, algumas crianças disseram que na fileira espaçada haviam mais pecinhas, mas 

muitas crianças, mesmo as mais novas, entraram em contradição e o elemento perturbador foi 

incorporado, admitindo conservação e em alguns momentos e negando em outros, o que já é 

característica da conduta beta. 

Dessa forma, como a criança centra-se na ação do sujeito e na condição 

emparelhamento, esta ação se dá nas duas fileiras concomitantemente, apesar de só haver 

modificação na fileira da experimentadora, parece que as crianças acabaram em uma situação 

conflitante, o que pode demonstrar uma melhor compreensão da tarefa e, por conseguinte da 
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habilidade de conservar através da condição emparelhamento proporcionada pelo uso da 

correspondência temporal um-a-um na realização da tarefa. 

Assim, os resultados demonstraram que na condição emparelhamento as crianças 

utilizaram-se mais das condutas beta e gama em comparação com as crianças da condição 

tradicional. 

Os resultados com relação ao tipo de escola freqüentada pelas crianças participantes 

do estudo revelaram um melhor desempenho na tarefa de conservação em ambas as condições 

pelas crianças da escola privada, o que pode ser explicado pelo fato de que provavelmente 

estas crianças receberam mais estimulação durante seu desenvolvimento e puderam interagir 

com mais objetos e agir sobre os mesmos, o que pode ter contribuído para uma formação 

maior de conhecimentos relacionados com a habilidade de conservar e que provavelmente 

puderam proporcionar um melhor desempenho dessas crianças em comparação com as 

crianças que freqüentam a escola pública. 

Com relação à aquisição do princípio de correspondência um-a-um, que é um dos 

aspectos essenciais para a construção do número pela criança e que neste estudo foi utilizado 

como mediador da conservação; na fase de ausência de correspondência, não há equivalência 

entre os conjuntos, pois a criança não faz uma relação entre os mesmos e apóia-se na 

percepção através da comparação visual; na fase intermediária, ora predomina a percepção e 

ora a correspondência um-a-um e na fase de conservação há uma predominância da 

coordenação lógica sobre a percepção que é apontada por Piaget (1975a) por volta dos 7-8 

anos de idade, mas que neste estudo, por ocasião da modificação da apresentação da tarefa, já 

explicada, foi alcançada por crianças em faixas etárias inferiores. 

A maior parte das crianças do estudo, em todas as faixas etárias conseguiu construir 

um conjunto equivalente de pecinhas, pois fizeram sua fileira igual a da experimentadora, 

sendo que, este princípio de correspondência um-a-um é de grande importância pelo fato de 
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predizer que a crianças ao aprender a contar apropriadamente, deve contar todos os objetos e 

contar cada um deles uma vez e apenas uma vez. 

A tarefa de conservação na condição emparelhamento não implica em contagem, 

focalizando em seu procedimento, que a quantidade não está mudando apesar das mudanças 

perceptuais advindas de uma maior separação entre as fichas de uma fileira, sendo mais fácil 

de ser resolvida por crianças menores de seis anos de idade. 

Com relação ao uso ou não da contagem para fazer o conjunto ou mesmo para 

compará-los, os resultados apresentados apóiam a afirmação de Piaget (1965), de que mesmo 

quando as crianças aprendem a contar, inicialmente, não é percebida por elas a utilidade da 

contagem para produzir conjuntos equivalentes. 

Os resultados também são convergentes com os encontrados por Fuson (1988) 

apresentados anteriormente, pois em seu estudo, 73% das crianças usaram procedimentos de 

equivalência ao tentar obter o mesmo número e fichas e apenas 25% contaram e os resultados 

aqui apresentados indicaram que 88% das crianças usaram procedimentos de equivalência e 

apenas 12% fizeram uso da contagem. 

Em consonância com a observação de Piaget (1965), a maior parte das crianças 

participantes (4, 5, 6 e 7 anos), embora capazes de contar não fizeram uso da contagem 

durante a aplicação da tarefa de conservação de quantidades discretas, a fim de obter o 

número certo de fichas quando os arranjos poderiam ser feitos com números diferentes, porém 

elas produziram corretamente o número de fichas, ao copiar o arranjo da fileira estruturada do 

experimentador, colocando as fichas de frente com as da fileira já existente, numa 

correspondência um-a-um. 

Portanto, a relação entre duas quantidades como na tarefa de conservação, além de 

poder ser estabelecida através da medição, contagem e julgamento perceptual é possível ser 

estabelecida através de emparelhamento. A medição através de emparelhamento parece ser 
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um mediador mais eficiente do que outros para a conservação das relações estabelecidas 

especialmente em crianças pequenas que ainda não dominam completamente a contagem. 

Durante a realização da tarefa de conservação de quantidades discretas, muitas 

crianças erraram no fornecimento das respostas de conservação e de acordo com Piaget 

(1965), o erro da criança pode ser causado pela focalização da criança para uma característica 

perceptual específica, como os diferentes formatos das duas fileiras quando modificadas. 

Os erros podem ser interpretados também como um reflexo de uma competência 

comunicativa inadequada por parte da criança em compreender de forma adequada as reais 

intenções do experimentador, além de outros fatores como o contexto no qual a tarefa 

encontra-se inserida, as operações mentais requisitadas pela tarefa e o significado do objetivo 

da habilidade cognitiva implícita na tarefa de conservação. 

Assim, as respostas incorretas na condição perceptual podem ser interpretadas de 

uma maneira diferente por não refletirem a excessiva atenção para uma das dimensões 

produzidas pela mudança perceptual. Na condição emparelhamento as fileiras estão na frente 

da criança com suas supostas diferenças perceptuais salientes: a fileira do experimentador 

mais comprida e a da criança menor em comprimento. Apesar desta diferença perceptual, as 

crianças nesta condição, mostraram melhores desempenhos do que na condição tradicional, 

pois pareceu que as crianças foram menos perceptualmente despistadas pelas diferenças da 

aparência pelo fato do experimentador ter modificado sua fileira ao mesmo tempo em que 

também pegava nas pecinhas da fileira da criança, porém sem modificá-la. 

Olhando cuidadosamente para as duas condições de conservação, pode-se notar que a 

condição emparelhamento, diferentemente da condição tradicional, nunca permite que o 

sujeito perca de vista que as duas quantidades estão sendo modificadas em termos de 

quantidade, e isto sem estar sendo mediado por uma estratégia de contagem. Portanto, o 

desempenho superior mostrado pelas crianças de 4 e 5 anos de idade na condição 
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emparelhamento em relação a condição tradicional, pode ser compreendido em termos de 

utilização de um procedimento mais adequado aos conhecimentos das crianças daquela faixa 

etária. 

Assim, na condição modificada (emparelhamento) a mudança entre as duas fileiras 

que estão sendo comparadas é executada através de um procedimento que permite a criança 

perceber que as quantidades não foram alteradas, sendo comparadas sem uma contagem 

direta, apesar das mudanças na configuração final, como na condição tradicional. 

Em concordância com as pesquisas de Samuel; Bryant (1984), os resultados obtidos 

demonstraram que as crianças em faixa etária entre os 4 e  6 anos possuem a capacidade para 

realizar operações de conservação de quantidades discretas e que além da modificação na 

forma lingüística de apresentação da tarefa, a própria modificação na forma de apresentação 

da tarefa pode trazer como resultado respostas conservativas. 

Em concordância com os estudos de Carraher; Schliemann (1985), Roazzi; Dias 

(1992), Roazzi; Bryant (1992), os resultados obtidos demonstraram uma melhora no 

desempenho das crianças na versão modificada da tarefa de conservação (condição 

emparelhamento), que pode ser explicado pelo fato de o procedimento ter ficado mais 

inteligível por parte das crianças.  

Os resultados também vão ao encontro com as pesquisas de Nunes; Bryant (1991) 

que utilizaram a correspondência espacial como forma de treinamento que garantiu melhora 

no desempenho das crianças submetidas ao mesmo, pois apesar de não se utilizar de 

treinamento como forma de melhorar o desempenho dos participantes, neste estudo, a forma 

de apresentação da tarefa que foi modificada, garantiu o mesmo sucesso. Outro estudo 

convergente é o de Carmo (2005), que fez uso do treinamento das habilidades de conservação, 

o que demonstrou a possibilidade de ensino das mesmas, para crianças que supostamente 
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pertenceriam a um estágio de desenvolvimento cognitivo no qual esta habilidade estaria 

ausente. 

Pode-se perceber então, que mudanças na forma de apresentação da tarefa de 

conservação de quantidades discretas, como modificação da linguagem utilizada ou mesmo 

do procedimento de aplicação parecem ajudar as crianças na compreensão da tarefa. 

De acordo com a análise do principal tipo de reação utilizada pelas crianças durante a 

tarefa de conservação podemos observar que a reação de crença desencadeada foi o principal 

tipo de reação seguido pela crença espontânea. A crença desencadeada como a principal 

reação observável corresponde ao esperado, pelo fato de principalmente na condição 

emparelhamento, muitas crianças mudarem de opinião após as questões levantadas pelo 

experimentador com base no método clínico piagetiano e também pela modificação na forma 

de apresentação da tarefa. 

A crença espontânea foi a principal reação das crianças classificadas como 

conservadoras, que pode ser explicado, com base no método clínico, pelo fato destas crianças 

não entrarem em desequilíbrio frente às questões levantadas pelo experimentador, mantendo 

assim sua opinião, sem modificá-la no decorrer da tarefa de conservação, pois já possuem 

bem formado o princípio da reversibilidade, pré requisito para o estágio das operações 

concretas. 

Com relação aos principais argumentos utilizados pelas crianças de acordo com a sua 

classificação demonstraram, como esperado, que as crianças não conservadoras não fizeram 

uso de argumentos, por não necessitarem justificar suas respostas sobre conservação. As 

crianças classificadas como intermediárias, pelo fato de darem respostas descritivas do que foi 

realizado na sua frente, por meio da percepção, utilizaram-se principalmente do argumento de 

identidade e em segundo plano do argumento de reversibilidade por reciprocidade, ao 

contrário do encontrado em outras pesquisas do gênero (LEITE, 2002; ORTIZ, 2002; SILVA, 
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2002) que apontam para o retorno empírico como um dos argumentos mais utilizados pelas 

crianças em transição. 

As crianças classificadas como conservadoras utilizaram-se principalmente do 

retorno empírico, explicando a diferença existente entre os conjuntos de fichas através da 

colocação das mesmas em relação termo-a-termo, realizando a ação inversa para arrumar as 

fichas da maneira como estavam inicialmente e  da reversibilidade simples, aumentando o 

espaço da sua fileira para ficar igual ao da fileira da experimentadora, sendo estes argumentos  

mais elaborados para explicar as ações ocorridas no decorrer da aplicação da prova de 

conservação de quantidades discretas. 

Outro dado interessante, com relação aos argumentos utilizados, é que enquanto na 

condição emparelhamento o principal argumento utilizado foi o de reversibilidade por 

reciprocidade, que é um argumento mais complexo, utilizado principalmente pelas crianças 

classificadas como intermediárias e conservadoras, na condição tradicional, o principal 

argumento utilizado foi o argumento de identidade, que é um dos mais simples, em ordem de 

complexidade. Dessa forma, pode-se concluir que na condição tradicional os argumentos 

utilizados foram mais simples que os utilizados na condição emparelhamento, o que pode 

demonstrar uma maior tomada de consciência por parte das crianças do grupo condição 

emparelhamento quando comparado com o grupo de condição tradicional. 

Enfim, os resultados desse estudo são especialmente importantes não só porque 

demonstram uma estreita ligação entre o procedimento e o desempenho das crianças na tarefa 

de conservação (através de modificações no procedimento consegue-se uma melhora no 

desempenho), mas porque fornecem algumas idéias sobre a maneira como aspectos 

aparentemente irrelevantes para adultos estão relacionados com o nível de desempenho de 

crianças pequenas. 
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 CAPÍTULO IX - CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

A teoria piagetiana busca estudar os mecanismos que intervêm nas estruturas mentais 

para aprendizagem, descrevendo e explicando os níveis de desenvolvimento. Verificar de que 

maneira evolui o conhecimento humano, passando do mais elementar ao mais complexo, é o 

eixo da elaboração teórico-experimental de Piaget. 

Segundo a teoria de Jean Piaget, a criança vai, no decorrer do processo de seu 

desenvolvimento, criando várias relações entre os objetos e os coordenando, de forma cada 

vez mais complexa, sendo que essas relações é que lhe permitem construir os conceitos 

matemáticos, ou seja, raciocinar empregando princípios lógicos. 

Procurou-se promover a integração do objeto de estudo, habilidade de conservar à 

realidade do sujeito, dentro de suas condições, de forma a estimulá-lo e desafiá-lo, mas ao 

mesmo tempo permitindo que as novas situações criadas pudessem ser adaptadas às estruturas 

cognitivas existentes, propiciando o seu desenvolvimento. 

Como foi visto, a assimilação é a responsável por retirar do meio exterior o que 

necessita e incorporar às estruturas que devem estar em condições para receber. Caso não 

existam estas condições, o organismo deverá reorganizar-se, criando uma nova estrutura ou 

modificando a já existente para que possa receber o que estará sendo assimilado, para tanto, 

adaptando-se. 

Dessa forma, a criança foi capaz de assimilar apenas aquilo que as assimilações 

passadas a prepararam para assimilar. Como não pode haver uma ruptura radical entre o novo 

e o velho; os eventos, cuja interpretação requeria uma ampliação ou uma reorganização total 

da estrutura existente, simplesmente não puderam ser acomodados e, conseqüentemente, não 

puderam ser assimilados. 

116 



Piaget provou cientificamente que o conhecimento lógico-matemático é construído 

endogenamente. As crianças vão elaborando noções lógico-matemáticas gerais como a 

conservação das quantidades discretas, a partir da coordenação de ações de reunir, ordenar, 

separar, e outras mais.  

Assim, vão desenvolvendo uma série de conhecimentos lógico-matemáticos de 

forma espontânea, possibilitando-os a agir de forma acertada para resolver problemas simples 

de natureza numérica e espacial. 

A implicação educacional de ordem teórica da presente pesquisa, estaria relacionada 

com a contribuição no esclarecimento de um conceito imprescindível à formação da noção de 

número, que é a conservação de quantidades discretas, pois objetivou estudar o desempenho 

de crianças pequenas em uma condição modificada da prova de quantidades discretas de 

Piaget, sendo verificado um melhor desempenho das crianças nesta condição modificada em 

comparação com a condição tradicional. 

Dessa forma, pode-se sugerir que ao ser trabalhado em sala de aula, atividades que 

englobem a noção de conservação de quantidades discretas, o trabalho seja realizado 

utilizando-se a correspondência temporal um-a-um a fim de demonstrar para as crianças 

participantes, uma forma mais compreensível de realização da atividade, como por exemplo, 

quando se pede para construir conjuntos iguais de pecinhas. 

Assim, as primeiras experiências com números devem ser introduzidas por meio de 

objetos concretos, para que o sujeito possa reuni-los, separá-los um dos outros ou colocá-los 

numa ordem seqüencial. Outro ponto é que o princípio da correspondência um-a-um é de 

grande importância para a criança aprender a contar apropriadamente, pelo fato de ter que 

contar todos os objetos e contar cada um deles uma vez e apenas uma vez, é que a sua 

utilização como mediador da conservação pode proporcionar uma melhor compreensão da 

habilidade de conservar por parte das crianças. 
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Este estudo em concordância com outros realizados sobre o mesmo assunto, 

demonstrou que mesmo as crianças que encontram-se cronologicamente no estágio pré-

operatório, podem ser ensinadas ou instruídas sobre uma habilidade que seria do estágio 

operatório concreto, relacionada com a correspondência um-a-um e que a modificação na 

forma de apresentação da tarefa pode tornar a mesma de mais fácil resolução para as crianças 

mais novas, o que pode ser visto como uma forma de promoção de desenvolvimento 

intelectual para as crianças pré-escolares. 

Pode-se sugerir que sejam realizados estudos posteriores que possam verificar se as 

crianças de uma mesma idade através de treinamento na tarefa de conservação de quantidades 

discretas poderiam obter resultados parecidos com os encontrados por este estudo, a fim de 

verificar qual a melhor forma de compreensão da tarefa, se através de treinamento ou de 

modificação na forma de apresentação da mesma.  

A contribuição prática desta pesquisa seria a de possibilitar a conscientização de 

professores da educação infantil sobre a importância de compreender aspectos da teoria 

piagetiana no sentido de explicar o processo de cognição, e principalmente os processos 

relativos à formação do conceito de conservação de quantidades discretas, considerando o 

conhecimento como a capacidade de operar, que, por sua vez, constitui uma condição 

organizadora da experiência vivida pelo sujeito.  

É importante que o professor se preocupe com a aquisição do conteúdo escolar, 

porém, antes disto, é preciso conhecer quem é o sujeito do conhecimento em todos os seus 

aspectos, visando assim proporcionar as condições necessárias (as atividades desafiadoras ao 

nível do sujeito) para que o aluno possa assimilar o conteúdo proposto, utilizando-se dos 

conhecimentos fornecidos pela teoria psicogenética de Piaget, que considera que o 

desenvolvimento é sempre uma construção sobre a base do desenvolvimento existente 

previamente e a aprendizagem como uma síntese entre continuidade e novidade. 
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APÊNDICE A – PROTOCOLO DE COLETA DE DADOS 
 
Nome: _____________________________________ Idade: ____________ Série: _______ 

Sexo: _____ Início: _______ Término: _______ Duração: ________ Aplicador: _________ 

Escola: __________________________ Período: ________ Data: ___/___/___ Classif: ___ 

 

PROVA DE CONSERVAÇÃO DE QUANTIDADES DISCRETAS 

 

Procedimento Condição Tradicional 

O experimentador constrói uma fileira com cinco peças da cor vermelha e pede a criança 
para construir outra fileira com peças da cor preta, “com o mesmo tanto” ou “mesma 
quantidade de pecinhas”. A segunda fileira deverá ser construída pela criança colocando as 
pecinhas em correspondência com as da primeira fileira. Caso a criança não forme sua fileira 
em correspondência visual, o Experimentador deve colocá-las antes que a pergunta sobre 
igualdade seja feita. 
 
Fase I – Apresentação do problema: "Eu vou pegar cinco pecinhas vermelhas e formar uma 
fileira. Agora eu quero que você pegue cinco pecinhas pretas e faça uma fileira igual a 
minha, da mesma forma como eu fiz. Para a fileira ser igual a minha ela tem que ter o mesmo 
número de pecinhas; nada a mais e nada a menos. Preste atenção, as pecinhas que você vai 
pegar vão ser as pretas". 
 
       E 
 
       C 
 
 
“Será que eu tenho na minha fileira o mesmo tanto de pecinhas que você? Será que eu tenho 
menos ou será que eu tenho mais?” 
R: _________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Fase II - O problema de conservação: Em seguida, o experimentador aumenta a distância 
entre as pecinhas da sua fileira e volta a perguntar de novo para a criança: 
 
E 
 
C 
 
“Será que eu tenho na minha fileira o mesmo tanto de pecinhas que você? Será que eu tenho 
menos ou será que eu tenho mais? Como é que você sabe?” 
R: _________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 



Fase III – Contra-argumentação: Após a resposta da criança, seja esta certa ou errada, o 
experimentador pede a justificativa e contra argumenta para ver o grau de certeza da criança. 
Se a criança deu uma resposta correta, o experimentador focaliza a atenção da criança para o 
formato diferente das duas fileiras.  
“Veja, esta fileira chega até aqui (o experimentador aponta para as extremidades da fileira 
curta) e esta outra chega até aqui (o experimentador aponta para as extremidades da fileira 
longa). Por acaso não tem mais pecinhas aqui? (indicando a fileira mais longa)”. 
R: _________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Se a criança der uma resposta errada, o experimentador relembra para ela a igualdade inicial: 
“Mas você não lembra, antes você fez a tua fileira igual a minha. Cada fileira tinha o mesmo 
número de pecinhas, nada a mais e nada a menos. Uma outra criança me disse inclusive que 
tinha o mesmo tanto de pecinhas pretas e vermelhas. O que é que você acha?”  
R: _________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
“Conte as peças vermelhas (no entanto o experimentador esconde com a mão as pretas). 
Quantas pecinhas pretas têm? Você pode adivinhar sem contá-las? Como você sabe?” 
R: _________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 

Procedimento Condição Emparelhamento 

O experimentador constrói uma fileira com cinco peças da cor vermelha e pede à criança 
para construir outra fileira com peças da cor preta, com o mesmo tanto ou mesma quantidade 
de pecinhas. A segunda fileira deverá ser construída pela criança colocando as pecinhas em 
correspondência com as da primeira fileira. Caso a criança não forme sua fileira em 
correspondência visual, o Experimentador deve colocá-las antes que a pergunta sobre 
igualdade seja feita. 
 
Fase I – Apresentação do problema: "Eu vou pegar cinco pecinhas vermelhas e formar uma 
fileira. Agora eu quero que você pegue cinco pecinhas pretas e faça uma fileira igual a 
minha, da mesma forma como eu fiz. Para a fileira ser igual a minha ela tem que ter o mesmo 
número de pecinhas; nada a mais e nada a menos. Preste atenção, as pecinhas que você vai 
pegar vão ser as pretas". 
 
E 
 
C 
 
“Será que eu tenho na minha fileira o mesmo tanto de pecinhas que você? Será que eu tenho 
menos ou será que eu tenho mais?” 
R: _________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Fase II - O problema de conservação: O experimentador pega com cada mão, ao mesmo 
tempo, duas fichas (uma ficha de cada fileira anteriormente formada) e forma outras duas 
fileiras. Uma fileira com a mesma distância entre cada ficha (fichas pretas do sujeito) e outra 



fileira com uma distância maior entre cada ficha, a fim de formar uma fileira mais longa 
(fichas vermelhas do experimentador).  
 
E 
 
E 
 
“Será que eu tenho na minha fileira o mesmo tanto de pecinhas que você? Será que eu tenho 
menos ou será que eu tenho mais? Como é que você sabe?” 
R: _________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Fase III - Contra-argumentação: Após a resposta da criança, seja esta certa ou errada, o 
experimentador pede a justificativa e contra-argumenta para ver o grau de certeza da criança.  
 
“Veja, esta fileira chega até aqui (o experimentador aponta para as extremidades da fileira 
curta) e esta outra chega até aqui (o experimentador aponta para as extremidades da fileira 
longa). Por acaso não tem mais pecinhas aqui? (indicando a fileira mais longa)”. 
R: _________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Se a criança der uma resposta errada, o experimentador relembra para ela a igualdade inicial: 
“Mas você não lembra, antes você fez a tua fileira igual a minha. Cada fileira tinha o mesmo 
número de pecinhas, nada a mais e nada a menos. Uma outra criança me disse inclusive que 
tinha o mesmo tanto de pecinhas pretas e vermelhas. O que é que você acha?”  
R: _________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 “Conte as peças vermelhas (no entanto o experimentador esconde com a mão as pretas). 
Quantas pecinhas pretas têm? Você pode adivinhar sem contá-las? Como você sabe?” 
R: _________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


