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A ATIVIDADE NA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO DA CRIANÇA: 
PERCEPÇÃO DE FENOMENOS DA NATUREZA – PROJETO BRINCANDO COM CIÊNCIAS 
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Tânia C. A. Macedo de Azevedo3 

Resumo Este trabalho relata experiências do projeto Brincando com Ciências realizado com 

crianças em idade pré-escolar e na primeira série do ensino fundamental. Foram 

desenvolvidas atividades de física, abordando aspectos qualitativos e perceptíveis, 

produzidas em forma de brincadeira, nas quais as crianças tiveram oportunidade de 

manipular e se expressar a respeito dos fenômenos observados. O objetivo foi observar e 

compreender como a criança percebe e explica fenômenos quando apresentados a elas 

com ênfase nos aspectos lúdicos. As crianças foram estimuladas e descrever e desenhar 

os efeitos observados. As interações com os monitores propiciaram em muitos momentos 

o avanço dos conhecimentos para a chamada zona de desenvolvimento proximal 

(Vygotsky) superando o chamado estágio pré-operatório. 

 Palavras-chave: Física, zona de desenvolvimento proximal, atividade. 

1. INTRODUÇÃO 

Este texto é o resultado de dois anos de investigações a respeito de como crianças, 

entre os seis e os sete anos, compreendem e explicam alguns fenômenos físicos após observá-los 

concretamente em atividades lúdicas especialmente programadas e com registro rigoroso dos dados 

significativos da situação. 

O projeto “Brincando com Ciências”4 iniciou-se em 2001 graças ao apoio da 

PROGRAD/Núcleo de Ensino e da FUNDUNESP. Resultados interessantes foram apresentados 

sobre as diferentes maneiras através das quais crianças na fase final do estágio pré-operatório 

compreendem e explicam, de forma intuitiva, alguns fenômenos físicos produzidos de forma 

experimental, ora com brinquedos especialmente construídos, ora com protótipos miniaturizados. É 

importante ressaltar que este projeto teve como característica colocar todas as crianças envolvidas 

em contato direto com os fenômenos físicos, permitindo a elas o manuseio e a reflexão livre sobre os 

processos observados e/ou por elas mesmas produzidos. 

                                                           
1 Departamento de Física e Química – Campus de Guaratinguetá – UNESP (e-mail: marisaw@feg.unesp.br). 
2 Pesquisadora do CNPq – Faculdade de Ciências e Letras – Campus de Araraquara – UNESP 
3 Departamento de Física e Química – Campus de Guaratinguetá – UNESP (e-mail: tmacedo@feg.unesp.br). 
4 O projeto contou com os seguintes participantes: Colaboradores: Fátima Peixoto e Mario Tosato.  Bolsistas de Iniciação Científica do 
Núcleo de Ensino em 2001 e 2002: Aliana P. Maciel, , Cyrano M. Caixeta, Davys D. Silva, Elaine Kanashiro e Fransérgio Santana.  
Bolsistas da PROEX: Anderson Girolimeto , Daniel Grandinetti,  e Raquel A. A. Costa. Professora de Educação Infantil do CCI/UNESP: 
Luciana Chaves 
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Faremos inicialmente um pequeno resumo do projeto, antes de discutir seus 

resultados. Consideramos ainda com muita prudência ser necessário aprofundar as investigações5, 

para esclarecer melhor o que já está sugerido em nossos resultados sobre o raciocínio das crianças 

frente ao mundo físico. 

É evidente que adiantaremos inferências sugeridas por nossos dados até agora. O que 

nos interessa de imediato é discutir o papel dinamizador que a atividade exerce como estímulo à 

aprendizagem – o que, aliás, está largamente reconhecido desde longa data pela Psicopedagogia, 

sem que, no entanto, sejam as atividades tão largamente utilizadas pelo sistema educacional6. 

Mais do que isso. Nos interessa pôr em destaque o que funciona realmente como 

atividade para uma criança. Em relação a este último aspecto, nossos registros sugerem que há 

equívocos derivados de uma escola justificadamente preocupada em disciplinar o raciocínio das 

crianças, o que acaba levando a uma prática pedagógica supostamente ativa, porém “descolada” da 

programação que o cérebro e o corpo da criança (ou do ser humano) recebem da natureza para o 

exercício da atividade. 

Na primeira parte deste artigo faremos um resumo do projeto “Brincando com 

Ciências”. Na segunda, apresentaremos alguns resultados que demonstram a eficácia da atividade e 

do lúdico como estimulo a construção do conhecimento e desenvolvimento da capacidade de 

expressão da criança ao observar o real em diálogo com um adulto.  

2. DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

Este projeto desenvolvido junto ao Núcleo de Ensino do Campus da UNESP em 

Guaratinguetá, foi aplicado simultaneamente no Centro de Convivência Infantil do Campus de 

Guaratinguetá - Unesp e na Escola Estadual de Ensino Fundamental "Prof. Rogério Lacaz", 

totalizando o envolvimento de cerca de 150 crianças na faixa etária de seis a sete anos. 

As propostas do projeto, tanto do ponto de vista epistemológico quanto pedagógico, 

foram divulgar atividades de ciências físicas entre crianças de pré-escola e da primeira série do 

ensino fundamental, registrando as reações destas crianças, investigando a forma como elas 

explicam os fenômenos com a intuição, mesmo sem obviamente saber descrevê-los da forma 

cientificamente aceita. 

As expressões das crianças foram registradas em gravações de suas falas e em 

inúmeros desenhos sobre as experiências coletados ao longo das atividades.  As crianças 

                                                           
5 A pesquisa acumulou grande número de dados a partir das inúmeras atividades desenvolvidas, o que significa resultados 
ainda por sistematizar e que tornarão mais compreensivas as interpretações aqui desenvolvidas a partir dos resultados que 
já tivemos tempo de analisar. 
6 O sistema educacional envolve vários agentes sociais e estruturas no processo. Importante não responsabilizar nenhum ator, isolado, uma 
vez que não temos dados para tal e, conforme explicam as teorias da complexidade, os fenômenos sempre envolvem infinitas relações. 
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demonstraram grande prazer em se expressar e manifestaram em vários momentos intuições 

inesperadas, conforme mostraram as transcrições. Todas as atividades foram elaboradas 

artesanalmente pelos integrantes do projeto. 

As professoras dessas crianças participaram do projeto, tanto nas atividades quanto 

nos cursos de extensão7, ministrados para professores do Ensino Infantil e Ensino Fundamental, 

distribuídos em 2 turmas, com atividades experimentais e aulas expositivas de conteúdo 

programático.  

A idéia do projeto partiu da nossa experiência com estudantes universitários, dos anos 

iniciais dos cursos de Engenharia e Licenciatura em Física, quando observamos suas dificuldades na 

compreensão dos fenômenos físicos, nas disciplinas de Física Geral I e II. Ao refletirmos sobre os 

problemas de aprendizagem na Física, observamos que, mesmo preparando-se intensamente para o 

vestibular, muitos alunos apresentam dificuldades para realizar abstração reflexivante8 que 

caracteriza o pensamento lógico formal e que se constitui a base do pensamento científico o qual 

busca a explicação dos fenômenos por traz das aparências, descobrindo relações. 

Concordávamos também que, se tal tipo de abstração caracteriza o pensamento 

operatório, que segundo Piaget (1973) começa a se formar aos 7/8 anos quando a criança chega ao 

estágio das operações concretas, no qual se inicia o desenvolvimento desse pensamento, 

deveríamos iniciar nossas investigações sobre este problema, observando um pouco a “pré-história” 

desse pensamento. Ou seja, observando crianças na pré-escola, apresentando a elas experiências 

simples, reproduzindo fenômenos equacionados pela Física e verificando como se formam nessa 

fase da evolução da inteligência, os esquemas de assimilação que vão informar seu aprendizado 

posterior. 

Para tal, compreendemos que era necessário apresentar tais atividades em forma de 

brincadeira e deixar que as crianças manipulassem e refletissem livremente sobre os processos sem 

a imposição de conceitos que atrapalhariam nossas observações. Portanto a proposta do projeto não 

foi de “ensinar física”.  Se pretendíamos compreender como as crianças assimilam fenômenos 

abstratos, ou seja compreender as maneiras como deformam os objetos para ajustá-los a seus 

esquemas intuitivos, devíamos nos abster de explicar os fenômenos, deixando a elas a oportunidade 

de estender sobre eles as reflexões próprias do seu estágio. É claro que havia preocupações com a 

aprendizagem nesse projeto. Este foi o nosso ponto de partida e está sintetizado no segundo projeto 

apresentando ao Núcleo de Ensino em 2002, no seguinte trecho: 

                                                           
7 Como parte do projeto, foram oferecidos dois cursos de extensão de 32 horas, que atraíram total de 130 inscritos. Da cidade de Cunha, 
na Serra do Mar, vieram professores,  viajando de ônibus, à noite e aos sábados,  para aprender experiências e noções de Física. 
8 Para o conceito de abstração reflexivante veja se por exemplo Kamii C e Devriers R – Piaget para a Educação Pré-Escolar – Ed. Artes 
Médicas 1992. 
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“Se os alunos devem “aprender a aprender”, ou seja compreender 
fenômenos observando processos antes de alcançar  os conceitos, as 
condutas apontam para um ensino que privilegie a atividade do aluno a partir 
dos seus esquemas de assimilação com incorporação do “erro” na busca pelo 
conhecimento. A nossa proposta é de que alguns aspectos qualitativos e mais 
facilmente perceptíveis dos fenômenos físicos poderiam ser introduzidos na 
aprendizagem de crianças pequenas, com o sentido de criar esquemas de 
assimilação que previnam as distorções naturais do senso comum que 
atrapalham a compreensão da Física nos momentos posteriores.” 

Nossa preocupação era, portanto, com o problema básico da escolaridade.  Por que a 

maioria não aprende, especialmente a disciplina Física?  Entendemos que, o ponto de partida era 

compreender como as crianças compreendem os fenômenos físicos apresentados. E foi essa a 

abordagem do projeto. Um ponto de partida mais epistemológico do que pedagógico9. 

3. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

Cada atividade representou o resultado de horas de discussão para o preparo dos 

adultos envolvidos no acompanhamento das atividades lúdicas com as crianças, e, monitorando de 

três a seis crianças cada um, os monitores registraram o discurso que acompanhava o manuseio dos 

materiais. Estes, por sua vez, também foram planejados, elaborados e apresentados pelo conjunto 

dos adultos envolvidos; os bolsistas de iniciação científica, uma técnica de laboratório da 

universidade, um artesão voluntário e a coordenadora do projeto. 

De um modo geral os brinquedos utilizados nas experiências foram: tanques de 

bombeiro para atividades de pressão e velocidade da água, circuitos simples e casinhas de 

brinquedos para atividades de eletricidade, brinquedos feitos com canudos e papéis coloridos para 

atividades de eletricidade estática, imãs enfeitados para atividades de magnetismo, espelhos, 

periscópios e tubos de luz para atividades de ótica, pistas de "looping", submarinos feitos com 

seringas, etc. 

Cada atividade foi produzida nas duas escolas, ao ar livre, com as crianças agrupadas 

à volta de pequenas mesas especialmente confeccionadas com os recursos disponíveis no projeto. 

Em cada mesa foram colocados os materiais a disposição das crianças que puderam manipular e 

realizar as atividades orientadas pelos adultos monitores. 

As crianças manipularam livremente os objetos, penetrando-lhes os meandros do 

funcionamento e refletindo ativamente sobre os efeitos observados. Traduzindo – brincaram mesmo 

com eles, ao invés de observar um adulto a manuseá-los como freqüentemente acontece em vídeos, 

programas de televisão ou exercícios gráficos. 

                                                           
9 Para maiores esclarecimentos sobre este aspecto veja: Whitaker M. A.; Whitaker D. C.; Azevedo T.C. M.. In. VII Encontro de Pesquisa em 
Ensino de Física – SBF, 2002. 
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É preciso registrar aqui o entusiasmo e o alvoroço, provocado pela maior parte dos 

fenômenos reproduzidos durante essas brincadeiras. Embora as atividades não fossem obrigatórias, 

já que as crianças convidadas sempre puderam escolher entre participar ou não, todas optaram por 

participar e mostraram grande interesse e curiosidade. Os monitores estavam preparados para lidar 

com a liberdade e autonomia das crianças, mas, muitas vezes, o encantamento das crianças e sua 

ânsia de mexer em tudo ao mesmo tempo, escapavam de seu controles.  

Os registros do projeto mostram, no entanto, que o fascínio despertado pelo caráter 

surpreendente e “mágico” dos processos fazia com que voltassem ao diálogo com o monitor para 

explicar o que “achavam” sobre as causas de tão “inesperados sucessos”. O registro dos diálogos 

produziu uma grande quantidade de dados, que já foram e estão sendo analisados e alguns oferecem 

reflexões surpreendentes. 

Não somos pedagogos, mas nos preocupamos com o ensino, até porque essa 

preocupação está hoje globalizada. Recorremos a dois grandes estudiosos da formação das 

estruturas mentais Piaget (que começou como biólogo) e Vygotsky (que iniciou sua carreira 

acadêmica estudando Shakespeare e sempre preocupado com a literatura), o que aponta para a 

possibilidade da reunificação dos saberes a partir da educação tal como proposto por E. Morin (Morin, 

2001). 

Como ponto de partida tomamos as idéias de Piaget a respeito das características do 

pensamento pré-operatório como, por exemplo, a necessidade de jogos simbólicos, as dificuldades 

em relação à conservação, o caráter intuitivo10, e especialmente o contraponto entre abstração 

simples x abstração reflexivante (Kamii 1998). Em Vygotsky (1984) tomamos conceituações relativas 

à construção histórica do pensamento com seu potencial muitas vezes ignorado por aqueles que 

perdem de vista o caráter dialético da equilibração, tal como equacionado por Piaget (1964) , por 

exemplo  no texto “O Pensamento da Criança” publicado em Seis Estudos de Psicologia. 

O caráter individual da aprendizagem confrontado com a teoria dos estágios na 

evolução da inteligência na criança se resolve na síntese proposta por Vygotsky que aponta para as 

possibilidades dadas pela influência do adulto no desenvolvimento das funções cognitivas da criança. 

O conceito de zona de desenvolvimento proximal de Vygotsky, que a criança pode atingir, superando 

seu estágio, quando adequadamente estimulada por um adulto, foi essencial na formulação e 

aplicação do projeto, pois inspirou a idéia da exploração dos objetos pela criança em diálogo 

constante com o adulto. 

O processo de interação das crianças pelo caráter alvoroçado foi compreendido a partir 

do tetragrama de Morin (Morin, 2001). Nas atividades apresentadas às crianças, após um primeiro 

                                                           
10A esse respeito veja, por exemplo: Piaget – Seis Estudos  de Psicologia , Piaget – A linguagem e o pensamento da criança ou Freitag, B – 
Sociedade e Consciência: Um estudo Piagetiano na Família e na Escola.  
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momento de atenção (ordem), explodia um alvoroço desordenado (desordem) decorrente da 

curiosidade e ímpeto próprios da natureza infantil. Enfrentamos crianças querendo pegar em tudo ao 

mesmo tempo, algumas delas pulando etapas na seqüência das atividades, outras dispersando em 

relação aos objetivos propostos, e falando sem parar. A interação monitor-criança estabelecia, em 

seguida, um novo padrão de organização, o que contribuiu para que várias crianças formulassem 

interessantes explicações acerca dos fenômenos observados11 . 

4. RESULTADOS – A IMPORTÂNCIA DA ATIVIDADE LÚDICA 

Selecionamos aqui alguns exemplos dos resultados obtidos, que demonstram a 

importância da atividade lúdica e da expressão oral da criança em diálogo com um adulto preparado 

para impulsioná-la na direção da zona de desenvolvimento proximal.  

O primeiro exemplo que relatamos é a atividade do submarino, que envolve conceitos 

de hidrostática (TIPLER,1999) como os mecanismos de flutuação, empuxo e densidade. 

O objetivo desta atividade foi verificar de que forma as crianças percebem e explicam, 

o processo de flutuação de um corpo relacionando-a com o processo de entrada e saída de água ou 

de ar, efeitos resultantes do fenômeno físico associado ao Princípio de Arquimedes. 

Nesta atividade a criança recebeu um "brinquedo" construído pelos integrantes do 

projeto, que fez o papel de submarino, a saber: duas seringas de plástico conectadas uma a outra por 

um tubo flexível de borracha. A seringa que representa o submarino fica submersa, e a outra fica nas 

mãos da criança que a manipula, aspirando ou injetando ar. Se a criança aspira o ar da “seringa-

submarino” a água entra e ele afunda. No processo contrário, a criança empurra o ar para dentro do 

“submarino” a água sai e ele sobe.  A seringa submersa estava sempre visível em um recipiente 

transparente grande que ficou em cima da mesa, na altura dos olhos das crianças. Assim elas 

podiam ver o “submarino” subindo ou descendo dentro da água enquanto viam a água entrando e 

saindo dele.  

Esse processo é considerado complexo para crianças nesta faixa etária, pois  envolve 

variação de meio, água e ar, e movimento, o objeto ora flutua ora submerge. Apresenta um caráter de 

reversibilidade, e um agente invisível, o ar.  

No diálogo abaixo, inicialmente a criança não responde a pergunta do monitor, mas 

este soube, através de diálogos e indagações levá-la a compreensão do processo, sem induzir, sem 

forçar e, o que consideramos o mais importante, sem “ensinar a resposta certa”. Importante salientar 

nesta experiência que as crianças passaram imediatamente a chamar a seringa de submarino. 

A = Adulto monitor 

                                                           
11M. Whitaker, D.C.; Whitaker, T.C.M Azevedo; R.A. Costa. In. Atas do XV SNEF, 2003. 
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C = Criança 

A - O que aconteceu, por que ele ( o submarino) afundou? 

C - Porque tá cheio d’água. 

A - Por que quando tá cheio de água ele afunda? 

C - ... 

A - O que acontece quando você puxa?       (mostrando o embolo à criança) 

C - Ele (o submarino)  vai descendo. 

A - Ele desce sozinho ou alguém vai empurrando? 

C - Eu empurrei ele. 

A - Como é que você empurrou? 

C - Você puxa, ele afunda e aí você empurra ele levanta. (a criança explica o 
movimento do êmbolo e o resultado em termos do movimento do submarino); 

A criança explica o movimento do êmbolo e o resultado em termos do movimento do 

submarino. A criança concluiu e explicou o processo, mas o monitor continuou a estimular (zona de 

desenvolvimento proximal), com sua pergunta. 

A - Quando você está puxando, está puxando o quê? 

C - O ar.  

A - Que ar? O ar que estava aonde? 

C - O ar que  tava aqui dentro. (A criança  aponta para a seringa ) 

A criança prontamente refere-se ao ar que é aspirado da seringa e que deixa a água 

entrar no submarino. O monitor continua a questionar.  

A - O que ela (a seringa)  está fazendo? Está empurrando? 

C - Esta empurrando o ar. 

A - E quando ela empurra o ar, o que acontece? 

C - O submarino levanta. 

A - Por que ele levanta?  

C - Porque o ar é pesado. 

Neste momento, percebemos que a criança considera o ar um agente forte o suficiente 

para expulsar a água de dento da seringa e emergir o submarino, contrariando o conceito imediato 

que o “pesado” sempre afunda.  

O diálogo acima refere-se a momentos de compreensão das crianças extrapolando 

limites na direção da zona de desenvolvimento proximal. No entanto há momentos em que tais limites 

se mostram intransponíveis para a maioria das crianças como, por exemplo, suas dificuldades para 

compreender fenômenos relativos à variação de quantidade e a questão da pressão da coluna de 



 16 

água, na atividade do tanque do bombeiro (WHITAKER M.A.: WHITAKER D.C.A.: AZEVEDO T.C.M , 

2002). 

Outro exemplo que será relatado consistiu em uma atividade na qual foram 

apresentadas às crianças casinhas feitas de acrílico transparente com ligações para mini lâmpadas. 

As casinhas construídas artesanalmente pelos integrantes do projeto foram enfeitadas para torná-las 

ainda mais atrativas. Projetada como um sobrado de dois andares, a casinha permitiu dois tipos de 

ligações de lâmpada. No andar térreo foi feita uma ligação em paralelo, e no andar superior foi feita 

uma ligação em série. 

Indagamos às crianças por que as lâmpadas do andar de baixo tinham brilho mais 

intenso.  Muitas delas responderam que as lâmpadas colocadas no andar de cima eram mais fracas 

porque estavam mais longe da pilha (que ficava na “calçada” da casinha). Para questionar essa 

resposta intuitiva, trocamos as ligações de uma das casinhas e mostramos o novo arranjo ao lado do 

antigo (em outra casinha). Dessa forma, várias crianças perceberam a diferença entre os dois tipos 

de ligação elétrica.  Várias delas exclamaram “Aqui tem dois fios... ” , referindo-se a ligação em 

paralelo. Outra afirmação de uma criança que registramos sobre a diferença entre a ligações em série 

e em paralelo foi “Aqui está fraca (série) é que uma lâmpada tem que dividir a energia com a outra. 

Aqui está forte (paralelo) porque cada uma (a lâmpada) tem a sua própria energia”. Estas explicações 

espontâneas indicam transição para a compreensão de relações.  

Os resultados deste trabalho mostram que muitas crianças foram capazes de 

abstrações reflexivantes, animadas com o caráter lúdico da atividade e estimuladas pelo diálogo com 

o adulto.  

As maiores surpresas ficaram por conta dos fenômenos de sombra colorida que alguns 

especialistas consideravam complexos e abstratos demais para serem apresentados a crianças. 

Nessa atividade as crianças, em uma sala completamente escura, manuseiam lanternas encapadas 

com celofane colorido em três cores – verde, vermelha e azul. As lanternas incidem na direção de um 

objeto que faz o papel de anteparo, formando três sombras coloridas. 

A = Adulto monitor 

C = Criança 

A – Ligue só a luz vermelha. Quando liga só uma que cor fica a sombra?  

C - Preta 

A - Agora vamos colocar a luz verde 

C - Fica sombra vermelha e verde 

A - Agora coloquem as três luzes sobre o anteparo. Quantas sombras têm? 

C – Três. Vermelha, verde e amarela. 
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A - E porque que fica amarela se não tem nenhuma luz amarela aqui? 

C -Elas “juntam ” e fica amarela 

A - Quem forma a cor amarela? 

C - A vermelha e o verde. 

Aqui a criança explicou prontamente que o amarelo pode surgir da junção entre o 

vermelho e verde. Surpreendentemente, as crianças parecem não ter pré-conceitos em relação à 

mistura de cores e o fato, por exemplo, do amarelo brotar da conjunção entre verde e vermelho foi 

assimilado por algumas delas sem reservas. 

Em cada atividade, tudo que elas conseguiram descobrir foi observando, pois nenhuma 

explicação foi feita previamente por adultos.  

Em outra atividade exploramos fenômenos relativos ao magnetismo, como, por 

exemplo, a existência das polaridades magnéticas, a relação entre propriedades magnéticas 

permanentes e induzidas e a existência de campo de força, conceito este bastante abstrato 

considerando a interação a distância.  Nas atividades envolvendo conceitos de magnetismo e de 

decomposição de cores por prismas observamos que algumas crianças manifestaram intuições 

inesperadas que lembram o conceito de atrito e a noção de "campo", neste caso do campo magnético 

ou de força de campo12 , sem associar a existência do ar ou de "magia" para explicar a interação dos 

objetos à distância. Na experiência de magnetismo as crianças puderam mover um "ratinho" sobre a 

mesa, através do movimento, realizado por elas, de um  ímã sob a mesa. 

 5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Não nos propusemos a narrar aqui apenas os resultados obtidos em termos da 

compreensão dos fenômenos físicos. Interessa também, (o que para nós já é um ganho) apontar o 

extraordinário interesse despertado nas crianças nas várias atividades propostas. Brincar de apagar o 

fogo com o caminhão do bombeiro, olhar pelo periscópio e ver o que se passa por traz de um muro, 

promover corridas de carrinho imantado, formar diferentes ligações com mini lâmpadas em pequenos 

circuitos ou brincar de acender lâmpadas em uma casinha enfeitada, etc. 

Em todos os experimentos programados as crianças se mostraram muito à vontade 

para responder as perguntas. As figuras 1, 2 e 3  mostram exemplos de desenhos feitos pelas 

crianças, após as atividades.  Nestas atividades, elas tiveram um papel ativo no seu 

desenvolvimento, pegando e explicando, diferente da sala de aula convencional aonde devem ficar 

sentadas imóveis e caladas. 

                                                           
12 WHITAKER, M. A.;  WHITAKER, D.C.; AZEVEDO T. C . M.; SANTANA, F.A. In. Atas do  VIII EPEF , 2002 
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Figura 1 – Experiência do submarino representada como em uma estória em quadrinhos 

Figura 2 – Eletricidade Estática. 
A criança “gruda“ o canudo eletrizado na porta enquanto as outras “pescam “peixinhos com os 

canudos 
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Figura 3 – Atividades sobre a decomposição da luz 
 

Consideramos importante, neste texto, descrever os momentos das atividades nos 

quais os limites do estágio pré-operatório impedem que a criança tenha a compreensão considerada 

“adequada” dos fenômenos. Nesse momento, a criança responde de modo adequado à sua idade, ou 

seja, na base apenas da intuição, da fantasia e até da poesia, sem que sua resposta tangencie o 

processo. Há momentos, nos quais a lógica pragmática da criança predomina e ela não consegue 

alcançar os propósitos do adulto. 

São momentos que consideramos importantes para evidenciar que os limites 

descobertos pela teoria sobre o desenvolvimento da inteligência existem realmente, embora não 

sejam inexoráveis. São limites que nos ajudam a compreender melhor o raciocínio da criança. Por 

exemplo, em uma atividade de eletricidade cujo objetivo era distinguir materiais condutores e 

isolantes o monitor indagou a criança porque um canudo de plástico e um palito de sorvete colocados 

em um circuito não deixavam a lâmpada acender, a criança respondeu: “Porque o canudo serve para 

tomar suco e o palito é para tomar sorvete. É o fio que serve para acender lâmpada”. Aqui predomina 

a lógica pragmática da criança que responde de forma imediata sem preocupações abstratas, o que é 

natural para sua faixa etária.  

Temos claro, no entanto que, mesmo aquelas atividades que não despertam grande 

interesse, ou aquelas que mesmo despertando alvoroço não desencadeiam intuições criativas ou 

respostas “adequadas”, criam esquemas de assimilação para aprendizagem futura. Não temos o 

objetivo de ensinar conceitos físicos para crianças pequenas. Mesmo que a partir de atividades 
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lúdicas as crianças incorporem conceitos “errados” em seus esquemas mentais, por conta dos limites 

do estágio que atravessam (ou por conta de não termos aplicado a atividade na forma mais 

apropriada), o fato é que estarão assimilando o real na forma que lhes foi possível naquele momento 

e desenvolvendo condutas que levam ao método científico. 

Conforme amplamente demonstrada por Piaget, em seus inúmeros trabalhos, e por 

seus seguidores, a assimilação sempre deforma o real, criando os erros que vão preparar a 

construção do conhecimento. Um dia na escola média ou na faculdade vai acomodar essas 

estruturas, entre sua mente e os conteúdos de física, um processo de adaptação mais rápido do que 

fariam se nunca tivessem entrado antes em contato com a física através das brincadeiras.  
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