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Es ta pesq u is a que tem como q uadro de referência a teoria do desenvolvimento cognitivo de Jean Piaget, consiste

de

um es tudo explo ra tó r i o -descritiv o l on gitudinal das manifestações espontâneas rítmic o -melÓd icas nos dois primeiros anos de
vid a , de um menino n as c ido de parto natural.

Optou-se

concepção do desenvolvimento da inteligência de Jean

pela
Piaget,
,

porque seu embasamento biolÓgico e lÓgico-matemático
propicia uma melhor compreensão do desenvolvimento

e

que

musical,

levando em consideração a natureza da música.
O objetivo desta investiga ção é o de verificar
manifestação espontânea da organização da inteligência

se a
musi-

cal do sujeito da pesquisa investigada por meio da

audição~i-

são, emissão e tato evolue co ncomitantemente com o

aprimora-

mento da inteligência "per se" tal como ocorre com a

lingua-

gem. O método u tili zado na pesquisa foi o de observação

me-

diante filmagens mensais do sujeito durante 24 meses. Os epi sódios relativos aos cinco primeiros meses foram filmados

em

ambiente na tural. Os dezenove restantes foram documentados no
Centro de Produçõe s do Curso de PÓ s -Graduação da Faculdade de
Educa ç ão da UFRGS.
A análise das atuaç~es do sujeito da pesquisa
feita de acordo com as seis fases do desenvolvimento

foi
da "In-

10

teligência SensÓrio -Mot o r a " segundo Piaget.

A primeira

fase

estuda "0 Exercicio dos Reflexos''· Na segunda fase, foram estudados os há bitos adqui rid os relativos às

transmutaç~es bá-

sicas da " Sucção, Visão, Fonação, Audição, Preensão e Adaptaç~es

Sensó rio-Motoras Intencionais ".

Na terceira fase,

foram

analisadas a s ''Reaç ôes Circulares Secundá r ias" . Na quarta fase I , foram investigadas "A Coordenação dos Esquemas
dário s e sua Aplicação às Nov as

Situ a ç~es ".

Sec un-

Na q uarta fase

I~

foram observadas "A Assimilação, A Acomodação e a Organiz ação
Própria dos Esquemas Móveis ". Na quinta fase,foram estudadas,
"A Reação Circular Terciária e a Descoberta de Novos Meios por
Expe r i mentação Ativa. " Na sexta fase, focalizou - se ''A

Inven-

ção de Novos Meios Bor Combin ação Mental.
Em todas essas seis fases procurou - se observar o paralelismo entre
intelig~ncia

manifestaç~es

da

intelig~ncia

"per se''

e

a

musical , o que ficou documentado nos filmes . Con -

cl uiu-se que exis t e tal paraleli smo .

Thi s s tu d y i s b ase d o n Je a n Pia g et's th e o r y of cognitive
development. I t c o nsi s ts of an exploratory-descriptive longitudinal
study of t h e s pont ane ous rhythmical a nd me lodical ma nife s tation s
during the fi rst two

~ ear s

of life. The sub j ect of this

c ase

study is a b o y, born o f natural birth. Piaget's conception

of

intellectual development was chosen because its biological and
logic o -mathemati c a basis provides a better understanding

of

music development, taking the nature of music into consideration.
The objective of this study is to verify if the spontaneous
manifestation of musical intelligence of the research subject,
investigated through hearing, vision, sound emission and touch
evol v·es simul taneously wi th the improvemen t

o f in telligence

"itself" as it occur with language. The method utilized in
study

~as

the

observation by means of filming the subject during 24

months. The episodes of the first five months were filmed

in

the natural environment. The remaining 19 episodes were recorded
in the Production Center of the School of Education of UFRGS.
The analysis of the subject's behavior was done according
to the six stages of development of ''Sensorimotor Intelligence"
according to Piaget. The first s tage studies the "Exercise

of

Ref l exes". In the seco n d stage we studied the habits relative
to the basic changes of "Sucking , Vision, Speech, Hearing,
Grasping a n d In tentio n al Sensorimotor Adaptations".

12

In the third stage we analysed the "Secondary Circular
Reaction".

In the fourth stage (a) we investigated

the

"Co ordenation of Secondary Schemata and their Application to
New St i tua t ions.

In the four th s tage ( b ) we observed "Assimilation,

Accomodation, and the Characteristic Organization of

Mobile

Schemata" .
In the fifth pha se we studied the " Terciary Circular
Reaction and the Discove ry of Ne w Mean Through Active Experimenta t ion " .

In the sixth stage, we focused the "Inve ntion of New

Means Through Mental Comb ination".
In all these phases we tried t o observe the parallelism
bet ween manifestations of intelligence "pe r

se" and of musical

intelligence, which was documented in the films. We concluded
that there is s uch parallelism.

Cette recherche qui a comme point de repere la théorie
du développem e nt cognitif de Jean Piaget, se constitue d'une
étude d'exploration descriptive longítudinale des manifestations spontanées rythmo-mélodiques aux deux premieres années
de vie d'un garçon né d'accouchement normal. On a préféré cette
conception du développement de l'intelligence de Jean

Piaget

puisque c'est sa base biologique et logico-mathématique

qui

permet une meilleure conpréhension du développement musical,
quand on considere la nature de la musique.
L'objectif de cette investigation est celui de vérifier
si la manifestation spontanée de l'organisation de l'intelligence musicale du sujet en observation à travers l'audition, la
vision, l'émission et le tact , évolue c oncomitante au perfectionnement de l'intelligence "en s oi " comme il arrive au langage. La méthode utilisée pour cette recherche a été

celle

de

l'observation à travers des f i lmages mensuels au cours de ses
24 prerniers mois de vie. Les comporternents relatifs aux 5 prerniers
rnois de vie ont é té tournés dans son ambiance naturelle. Les
dix-neuf suivants ont été docurnentés au Ce n tre de Productions
du Cours de Pós-Graduaçao de la Faculté d'Education de l'UFRGS.
L ' an al yse des actions du sujet de la recherche a été
faite selon les six phases du développement de l'Intelligepce
Sensori - Motrice" de Jean Piaget.

14

La premiere phase étudie "L'Exercice des Reflexes".
Dans la deuxieme phase ont été étudiées les habitudes
acquise s relativement aux transmutations de base: "Succion,
Vision, Phonation Audition, Préhension, et Adaptations Sensor i-Motric es I ntenti o nnelle s ".
Da n s la troisieme phase, ont été analysées les "Réactions Circulaires Secondaires".
Dans la qua t rieme I, ont été analysées "La Coordination des Schémas Se condaires et leur Application au x Nouvelles
Si tuat i ons".
Dans la quatrieme phase II, ont été observées "L'Assimilatio n , l'Accomodation et l'Organi s ation Typiques des Schémas
Mobiles".
Dans la cinquieme phase ont ét~ ~tudi~es "La R~action
Circulaire Tertiaire et la Découverte de Nouveaux Moyens par
l'Expérimentation Active".
Dans la sixieme phase, on · a envisagé "L'Invention de
Nouveaux Moyens par la Combinaison Mentale".
A travers ces six phases on a cherché . d'observer
parall~lisme

le

parmi les manifestations de l'intelligence "en soi''

et l'intelligence musicale, ce qui a ~té documenté dans

les

films ci-joint. On est arrivé à la conclusion que ce parallélisme existe.

Este tr abalh o ap resenta um es tudo _so b re o

des envol,

vim ento da o r ganiz a ção da inteligê n cia musical no

recem-nas-

cid o, " real iza do a p a rtir de observações periÓdicas do

sujei-

to, desde o seu na sc imento e ao lon g o de 24 meses,levando em
con s ideração a s condiçÕes endÓgenas ( estruturas cognit i vas e
afetivas) e exÓgenas (organização do som propriamente dito)e
tem o propÓsito de investigar o desenvolvimento das proprie dades fundamentais do som, bem como do ritmo no lactente.
considerada

Antigamente, a experiência musical era

arte propriedade e x clusiva dos bem dotados, gozo dos aficionados, ciência dos iniciados. Ao redor do século XX,

há uma

forte tendência para modificar essa mentalidade,visto não mais
se conceber que existam áreas do conhecimento musical que não
estejam sendo exploradas. A mÚsica passa, então, a ser considerada elemento vital da existência cotidiana porque
a ser desenvolvida sob um aspecto mais formativo do
formativo, uma vez que o primeiro contribui para o
me n to da inteligência sensório-motora anterior

começa
qHe

in-

aprimora -

à linguagem,o

que mais tarde se converterá em operações do pensamento refletido .
Constata-se, então, que o velho enfoque

pedagÓgico

com seu enciclopedismo e verb al ismo , enfatizando mais o

ca -

16

ráter teórico do que a linguagem musical, parece que muito
contribuÍdo para afastar alunos e inibir professores
sica do processo educativo - musical. Os primeiros se

tem
,

de

mu -

desinte-

ressam porque sentem dificuldades em comp r e endê- l o, e os professores porque não conseguem transmitir com confiança

aqui-

lo que não ex perenciaram. Entretanto, sabe-se que a criança por
natureza é um ser que gosta de jogar, e a arte musical,considerada como um jogo superior, quando utilizada como meio

de

educação , desenvolve o espirito moralizador, propiciando emoções sadias e sensibilizando mai s diretamente o coração

e

o

espÍrito da criança. Esta se interessa por tudo que apela

a

sua atividade e sensibilidade, uma vez que encontra

no

'

jogo

musical através do canto, do movimento e da execução do

ins-

trumento, diversÕes e satisfações que o trabalho escolar,muitas vezes , não lhe oferece. E, considerando também, que sendo
a mÚsica um meio de e xpressão natural necessário e

intercam-

biável de co mu nicação dos homens, sua presença é importante

no

conjunto das discip linas da escola fundamental porque contribui para o desenvolvimento pleno (psico - motor, afetivo e cog nitivo) do educando, possibilitando-lhe experiências
das e propician do , desta maneira, o enriquecimento do

integraespÍri-

to generalizador do processo educativo contemporâneoA crian ça, ao exercitar-se musicalmente, realiza um verdadeiro

tra -

balho cognitivo afetivo uma vez que desenvolve não só a

per -

cepção e a participação, como também, os sentimentos

corres -

pondent es do perceptor participante, como por exemplo, o
bito d e pensar com o outro, de ouvir o outro e,

há -

conseqüente-

mente, de cre scer no plano humano em busca do equilÍbrio

pa -

ra atingir "a estabilidade móvel" (Piaget,1967; Chiarottino,1972;
Battro,

1976; Moraes,

1977;Dalcroze, 1980).
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Durante a primeira infância (2 a 7 anos),

a

principalmente a folclÓrica, propicia ocasioes para

mÚsica

progres-

so na conduta, no pensamento e na socialização , na afetividade
e nos sentimentos morais; permite, também, uma

enriquecedora

experiência de a c riança inteirar-se do seu passado

e

inte-

grar - se mais profundamente em sua cultura .
Na segunda infância ( 7 a 12 anos), há

o inicio

da

escolar idade propriamente di ta; acontece aí uma modificação em
cada um dos a sp ect os de sua vi da psÍquica ( cognitiva- afetiva)
~

com o surgimento de formas de organizações novas . Suas

viven-

cias musicais anteriores parecem assegurar melhor um equilÍbrio, desde uma v ez qu e tivessem sido realizadas a partir
~

experiencias musicais diretas, (tanto auditivas como

de

produto-

ras) e não como fruto de uma educação indireta apresentadaapenas at ravés da história da musica e da apreciação musical.
Neste momento a crian ça descobre: a verbalização com a

poste-

rior representação gráfica dos elemen t os da mÚsica; a compreensão das relaçÕe s básicas estruturais do mundo dos sons;
descrição, a investigação e a inventividade ampliando o

a

fazer

musical por meio da utilização de uma técnica contemporânea,
sem esquecer a tradição musical ocidental a sua cultura nativa . Compreende-se , desta maneira, que na puberdade, a

alfa -

betização musical assume papel de cerne da ed ucação musical.
Logo ver ifica -se, assim, a importância de

uma

for-

mação embora e lementar de juÍzos de valor e·stético-musicais fun-

damentados em razões mais profundas que as de um simples passatempo, porque a arte é um princÍpio de liberação que leva o
indivÍduo a possibilidade de criar, fantasiar (sonhar) dentro
de uma vida mecânica, estreita e às vezes até penosa.
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Acredita-se que se com a educação formal

fosse

senvolvido concomitantemente um processo de educação
com as idéias acima mencionadas talvez pudessem ser

torno de 70%,

ª

sé r i e do 1

musical
evitadas

as altas taxas de evasão e re petência que são hoje
mente apresentad as , es pecialrnen te na 1

de-

dramatica-

º

grau

em

(Brasil,MEC,1987). Este seria o objetivo

pri -

rnordial de um trabalho orientado de mÚsica nas escolas

corno

também o de tentar de to das a s maneiras possíveis

oportuni-

zar que a criança venha a conhecer a mÚsica através da

expe -

riencia direta (cantando, movimentando - se, executando

instru-

rnentos e/o u criando), tanto em trabalho de grupo ou

indivi -

dualrnente, chegando assim a compreensão das relações~ara que
s e possa dessa forma vir a desenvolver o seu interesse

pela

musica e conseqUent~rnente torn~ - la sensivel também, as

outras

formas de arte. Entretanto, parece que a pedagogia musical na
maioria das vezes centra-se mais na transmissão

de

conheci -

rnento musical do professor para o aluno . Quem sabe

um

maior

conh e cimen t o pessoal da evo l ução da inteligência musical
criança possa ser en t endido como uma parte

indispens~vel

na
den -

tro do curriculo dessa pem a gog~à . PropÕe-se, assim, abandonar a forma cl~ssica
e passar para outra fase , ou seja, do estudo do

vigente

desenvolvi-

menta da percepção musical da crian ç a .

-

percepçao

Posteriormente o conhecime n to sobre esta
permitir~,

desenvol -

quem sabe, definir urna nova maneira de

-

ver uma pedago g ia musical organizada " com o aluno e nao para o aluno" (Roger,

1979, p . 25 8).

Muitas indagações se tem feito com relação
problema sem chegar a urna resposta satisfatÓria . Na

a

este

biblio-
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-

grafia estudada e pesquisada nao foi encontrada uma

investi-

ga ção que ex pliq ue quais as condiçÕes que propiciam

a

cons -

tr uçã o do conhecimento music al ou do pensame n to formal sonoro
na criança .
Ten ta r el ucid ar o pensamento intuitivo musical da
anç a e a s i magen s que ela passa a desen volver e/ou

cri-

organizar

no cur so d e sua experiênci a indiv idual e/ou so cial é

que

se

deseja averiguar, uma vez que se pensa p ossa ser a Inteligênc ia
Mu sical consid era da como um aspecto da inteligência geral,desenv o lvendo - se , portant o ,

sol i dariamen t e

a ela.

-

Uma das concepço es mai s a cei tas a respeito do
volvimento d a int elig ência é de Jean Piaget. Sua
bi o l Óg ic a e lÓgico-mat emá tica por analogia pa rece

desen-

inspiraçao
propiciar

uma melhor compreensão do desenv o lvimento musical,baseada

na

na ture za da mÚsica.
Mu i to a propÓsito, port an to, ind aga -se sobre

como a

criança organiza s ua inteligência musical através da aç ã o , da
percepção e do pensamento .
Como foco c o loca-se o segu inte problema

com

seus

respect i vos itens.
Como será a evolu ç ão da inteligência mu sica l
riodo se n sório-mot or?
Será ela convergente c o m o desenvolvimento da

no

pe-

inte-

ligência "per se" ?
Exis te uma con ve rgência da gênese da acomodação e da
assi milação recognitiva com a gênese do ato reflexo da

audi-

ção , da e missão do som e do ritmo no canto e/ou na fala

do
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bebê,

(de O a 2 anos)(
Mais precisamente nesta pesquisa tentar-se-á

trar a convergência da gênese da inteligência musical,
gênese da inteligência "per se".

demonscom a

QUESTÕES DE

PESQUIS~

1 . A construção da inte ligência musical na criança é

endÓge -

na (regulada por leis de equilÍbrio interna progressiva),

é dependente de fato res exÓgeno s (a linguagem musical cul t u ral transmitida às questões lÓgico -m atemáticas e a
tividade), ou é uma resultante da interação de uma

afee

ou-

tra?

2. O desenvolvimento da inteligência musical se apresenta
seqüências, num plano sensÓrio motor musical

(perceber

em
e

cantar sem representação mental das estruturas musicais)ru
ainda num plano da representação musical (pensamento

sobre

a forma musical)?

3. Como evolui e se organiza a consciência*sonoro-rítmica na
criança?

*A criança possui inteligência ao nascer, mas desenvolve ao longo de
sua evolução a inteligência , o pensamento ou a consciência perceptiva .

Neste estudo cons tam os seguintes conteúdos como fundamentação teórica :
a) O Nascimento da Inteligência na Cri ança *
b) A Origem do Som e do Ritmo -

Com

Especial

~n

fase nos Aspectos Evolutivos e Psicofisiológicos
c) Histórico do desenvolvimento da inteligência se gundo Jean Piaget, fundamentado nas o bras:

A Construção do Real na Criança .
A Formação do SÍmbolo na Criança . Imitação,Jo go e Sonho , Imagem e Representação.

1 . 1 - Origem do Som e do Ritmo -

Com Especial

~nfa 

se em Aspectos Evolutivos e Psicofi siológicos

É comum afirmarem que a música

é tão velha quanto o

homem, mas com o arte entre as artes sabe - se que foi ela a que
mais tardia mente se ca racterizou.
A noção de beleza ou do valor decorativo da criação

*Esta obra está contida em toda a tese. Em anexo Um Breve Estudo
as " Teorias da Inteligência' ••L.tw ~ -•"- -"I! • ""ril'"'a:. lile. I!:DUCÀÇAO
FACULd4bb d~ EDUCACAê -

I
UFRGS

sobre
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humana, seja de um objeto, de um gesto, de uma frase

ou

-

uma melodia derivou de uma açao do homem sobre alguma

de

coisa

como, por exemplo, a construção de um instrumento de trabalho
ma i s bem feito ( uma lança melhor polida ou um machado de pedra mais bem l ascado) o u do gesto ( no caso da dança)

melhor

explorado . I s so tudo se const i tui em um ato, como tão bem diz
Mári o de An dra d e ( 1951), "tecni c a mente ma is bem feito"( p. 11),
que se supÕe tenha s e t o rnado e tran s forma d o simultaneamente
em ob j etos ou açõ e s nã o s ó mais ú tei s e eficazes mas naturalmente tamb é m mais agr a dáveis .
As i déia s acima expostas c o nduzem a pensar e concluir

-

que foi muito prov av e lm ent e a inint e rrupta compreensao econscientização das diferentes fases de transformações pelas

quais

passaram a s nec e ssi d ades e aspiraçÕes do homem, não só em relação aos objetos, às ações, às atitudes ou aos gestos,
também e e sp ec ialmente às transformações constantes e

mas

simul-

tâneas q u e con d uziram e resultaram no aprimoramento da sensibilida d e do seu prÓp ri o pe n samento, do espÍrito critico~n f im
d a sua inteli g ência .
Este enca d eamento de sensibilidades é o que se
te r pr o picia do e fa v ore cido,(sem retardo, nem

pensa

antecipaçÕes,

mas no momento certo da evolução humana), o surgimento

de um

desejo maior (do que o de um sentimento) que reunisse

em uma

só e simples idéia, não só o que era mais Útil, mais

eficaz

ou mais agradável.
Parece ser razoável pensar então, que a partir

dai

o homem, cada vez mais inserido e ciente da fase em que

esta-

va vivendo e na plenitude de s ua capacidade lÓgica, do
ri d o perÍodo, pas s ou finalmente a criar arte, isto é,

refepor em
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prática as idéias carregadas de vivência intima e

profunda que

já supunham os preceitos necessários de expressão

e/ou

transmissões de sensações ou estados de esp:i.rito de

de

caráter

estético .

à

Já com relação
be,

musica ou ao canto, devido~uem sa-

à construção de seus elementos formais, que são o som e o

ritmo, o valor estético do agrad ável , do belo, musicalmente falando, acontece diferente . Para que esse sentimento

estético

de beleza, de harmonia de vozes e/ou qualidades de timbres ocorra, ex i ge-se do homem muito mais que uma simples ação ocasional

tecnic~ente

~ais

be~

feita.

Isto provavelmente acon-

tece porque a manifestação artistica sonora opera com

quali -

dades e relações al h eias a qualquer repre sen tação figurati~,
pois a mÚsi ca tr anscende as aparências ex teriore s

da

reali-

dade, porque é puramen t e espiritual e, portanto, existente só
no dominio das idéia s , necessitando por esse motivo que
concebida primeiro toda uma hierarquia ritmo-melÓdica
zada e pré-estabelecida como, por exemplo, a
sons fixos,

seja

organi-

determinação de

tonalidades, escalas e modos bem definidos,

que só então e, finalmente, o valor estético musical

para

possa e

venha a se manifestar. Como isto aconteceu é o que se

preten-

de demonstrar a seguir.

-

Em principio, e im portante lembrar que a

musica

mitiva, desde as suas origens, pela sua propria função

primag i-

co-social, se via impedida de nocionar o agradável sonoro.
Voltando

à

história , os seres sobrenaturaisps espi-

rit os concebidos pela mentalidade primitiva sao

considerados

ma is ruins que bons. O espirito o u deus bom é muito
te mencionado,

raramen -

justamente porque o bom era incapaz de

preju -
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dicar. Por essa razão, na sua manifestação vocal ou

instru-

mental, a procura do feio, do som assustador, sibilante,

es-

trondante, do mistério desumano e não natural, impossibilitava o nocionamento do valor estético sonoro . Assim, quanto mais
fe i o o som, mais Útil ele se tornava, uma vez que era mais capaz d e afastar ou abrandar por identidade os maus espiritos.
Entretant o , seg undo Mário de Andrade (1951),entre estes povos, como por exemplo, os Vedas do Ceilão (que não possuíam nenhum instrumento como, de r es to, também os outros povos do ciclo cultural mais primário que se tem noticias),

a

reunião destes dois elementos constitutivos da musicap som e
o ritmo, não se apresentava desenvo l vida. O ritmo er a um pouco mais explorado, ma s o so m, em geral, apresentava-se em estado muito elementar. O mesmo autor pondera que embora o ritmo d ess e s povos naturais possa s er considerado até

bastante

complexo, não se pode chamar tais seqüências sonoras de

,
lllllU.ll-

s:ica porque numa concepção de mÚsica clássica "n ão passa de uma dicção , horizontalizada dentro de um valor sonoro

mais ou menos

finido" ( p .14). Com efeito, se forem observados os povos

depri -

mitivos at uais, estes também apresentam as caracteristicas acima en umerada s . Várias são as causas que levam

os

chamados

pr:iDitivos a essas seqüências sonoras pouco melodiosas e predominant e mente ritmicas. Em primeiro lugar, deve-se

levar em

consideração a incontestável circunstância do ritmo ser

mais

dinamogênico do que a melodia propriamente dita. Agindo

com

grande poder sobre o ser biolÓgico total, ele consegue,

mais

que qualquer outro elemento estético, seja o som, a cor

ou o

volume, uma ativação total do homem biolÓgico, tanto
como psiquico. Mário de Andrade ( 1951) diz que " os

fÍsico
primitivos

são gente que se desenvolve em 'estado natural' "(p .16). Neles, a

ma-
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nifestação da inteligência lÓgica ou a parte

cons c ien t e

psiquismo e menos desenvolvida do que a manifestaç ã o

do

psico -

fisiolÓgica . Por essa razão, se por um lado a não preocupação
pela inteligência lÓgica os impede de uma evolução mais

téc -

nica , mais prá t ica, de sua exis t ência, po r outro lado, o

e-

xercício constante da parte fÍsica do seu ser, assim como

a

luta constante pela vida, favorece um aprimoramento mui t o acentu ado de certas faculdades do corpo, como o faro , a

audi -

- a tactilidade , os instintos e pressentimentos .
çao,
Logo, é perfeitamente compreensíve l que o corpo se tornou
para os povos naturais uma es pécie de primeira consciência,uma inteligência fÍsica de "maravilhosa acuidade" (Andrade,

1951,

p . 17) . Como conseqüência disto, nada mais importante e

natu -

r al do que manter este corpo tão intuicionante com um maxim o
de flexibilidade e reavivamento das suas faculdades,porque esta era a ma neira de que eles dispunham , na épo c a, d e se

pro -

teger , se defender , enfim de sobreviver. Sendo ass i m, o rit mo se adapta muito mel ho r ao corpo do que o som, além de, justamente pelos seus valores dinamogênicos , promover

a

absor-

ção do sujeito pela coletividade, favorecendo o movimento coletivo , socializando-o . vê-se , então, por que em suas
festaçÕes musicais há predominância do ritmo, em bora

mani este não

a t inja uma grande va riedade consciente.
Uma outr a causa que merece consideração , e que
vavel mente l evou os povos em estado na t ural a pouco

pro -

desenvol-

verem a sonorizaçao de sua mÚsica, foi a inexistência de instrumen t os melÓdicos realmente expressivos . As gran d es

civi -

lizações da Ant ig uidade ou extra-européias desenvolveram instrumentos que na maioria infinita dos casos produziam apenas
meras estiliza çÕe s de ruÍdos. Ta nto que

certos

instrumentos

27

chins,

javaneses , indi anos , assirios e egipcios, por mais so-

noros que tenham sido, no geral se bas eavam na percussão.

E o

princÍpio desses instrumentos é uma espécie qualquer de
pe que produ z vibraçÕes irregulares do ruÍd o ou ja

regulares

do som . Mas este som e incapaz de se sust en tar, de se
ga r

gol -

prolon-

ou conservar a in t ensi dad e até o som seg ui n te e a este se

ligar.

Por e ssa razão, esta espécie de sucessão de ritmos

e

sons existente s , por s ua na tur eza , nao co nseg uia dizer

muito,

porque ca da som , desli gado do anterior e do segu i nte,

soava

apen s como um fenômeno isolado . Má r i o de An dr ade (1951) descreve que:
" . .. a base natural des tas series fica r e duzida ao

mínimo

elementar de um , dois sons , mais repetidos que

os

ou-

tros sons predominantes que se pode explicar como apoios
i nstintivos de memÓria sonora . Não são ainda a TÔnica, a
Dominante , muito embora derive desse primário apoio mnemÔnico a função estrutual futura dos sons modais

e

to-

nais " (p. 18) .
Segundo os especialistas, apenas alguns

instrumen -

tos de sopro, que lembram muito rudim en tarmen t e a gaita

atu -

al , se desenvolv e ram mais ou menos melodicamente com os

pri-

mitivos .
Constata-se desta forma que a sua musica

(se assim

se pode chamar) é predominantemente ri tmica, melodicamente

po -

bre e no geral mo nótona,socialistica e estreita mente interessada,

favor ece ndo pela sua natureza monótona o

depauperamen-

to ou o empobrecimento da consciência, em favor dos

efeitos

magicos da encantação . Talvez, q u em sabe, seja essa uma
razões , se não a mais forte,

de nunca ha v er conseguido

das
se li-
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bertar da f unção religi osa , magica e social. E Hornbostel (in
Má r io de Andrade,1951) afirma cate g o r ica ment e que n ão se

de -

ve ch amar de a rte a mú s ic a dos primitivos, por não servir

de

eleme nto recreativ o n em ser feita pa ra "edificar esteticamente o
esp:Í.ri to" ( p . 1 9 ) .
S u a musica possu i

um caráter mágico-ritual

tran smi -

tido d i ligentemente d e geração a geração e conservado

zelo -

same nte p elos feiticeiros da trib o . Fisiologicamente ela
caracteriza por ser uma manifesta ç ão da "expans ão"
19 51,

( Andrade,

p. 20) impu l s iva e insti n tiv a do mo vimento so nor o ,
A

se

des-

,

preo cupada de se o r gan izar em constancias fisiologicas, tanto
<

com r e la ção à emissão do som quanto às constâncias das

acen-

tua ções rítmicas . Para os povos primitivos, segundo seus
tu diosos -

tudo é s om.

es -

Para o impul so des sa expan são do se r

vocal natural não interessa absolutamente a pré-definição
sons fixos nem intervalos determinantes. Não existe de

f or ma

alguma o pré-conceito de afinação e desafinação sonora.
som importa. Assim, o ritmo também é pura expansão

SÓ o

impul s iva

das acentuações verbais da dicção e suas e x igências
gicas da respir açao dos movimento s corporais, e do

de

fisiolÓprincipio

d e arsis (movimento de nã o acentuação) e tll:nesis (movimento
repouso e/ou acentuação). Estas manifestações do movimento

de
so-

noro , t an to melÓdico com o ritmico e mesmo harmÔnico, como diz
Andrade (1951), são de determinação intrinsicamente

incons-

ciente, derivadas som e n te das exigências e leis fisiolÓgicas,
apresentando apenas uma variabilidade antropogeográfica
ra ç as, e condicionadas apenas p e los ciclos culturais
bos.

das tri-

" É o corpo que se bota a cantar e se expande em voz" (p.20).

do cumen ta ç ão de Karl von dan Stein (Unter

d en

das

Na

Naturv oel k e r

Zeutr al - Bra si liens, in Mario de Andrade , 1951), observa-se

que
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na

d f alogação sonora coral dos Índios BororÔs a

emissão dos
....

espontanea,

sons é executada numa espécie de voz totalmente

s em nenhuma preocupa ç ã o de ser colocada em um registro

vocal

pré-determinado. As di fe ren ciaçõe s , se existem, ou quando

e-

xistem, são apenas as fÍsico-ra ci ais e sÓcio-culturais. Geneticamente estes cantos naturais se manifestam por livre emissão sono r a com tendência do ag udo pa ra o gra ve, e em geral dete rminados pel o can saço fÍsico, apresentando val ore s

dinâmi-

cos de maior duração, no inici o do mesmo .
Tecn icament e , a mu s ica, ou a sequ encia
nora dos primitivos, se d efine pe l as seguintes

ritmic o -socaracteristi-

cas: repe tiç ão e m unissono, geralmente em conjunto, de

moti-

voo ritmico-melÓdicos; mo ti vos quase sempre bem curtos

que se

repetem sempre, ou voltam

periodicamente~

facilitando ,

desta

maneira , a memorizaça o e também conv encendo pela

repetição,

sendo que apenas e muito raram ente criam pequenas

polifonia&

que na maiori a das vezes constam de mo vimentos

paralelos

de

quartas ou quintas justas, obriga ndo a estes intervalos a intuição instintiva dos s ons harmÔnicos; os intervalos de

se-

gunda são raros e, quando aparecem, são e m harmÔnicos de segunda, sendo que nem estes nem os in tervalos de

quartas

quintas são uma conseqüência de qualquer intuição,

e

mesmo que

rudimentar , de consonâncias e dissonâncias, mas apenas e simplesment e uma repetição do f a to do pr imitivo se expandir

so-

noramen t e se m nenhum " pré -con ce ito" ( Piaget, 1978, p. 284 ) de af in ação ou desafinaçã o . Quan to à forma ritmica ,e st a
'

,

alcança

-

uma grande complexidade , sendo que as vezes, porem, nao

a-

pres e n t a a menor liberdade mu sical , porque se baseia e se repete infi nd avelmente num Único valo r de te mpo, in capaz de
organizar espontaneamente em grupos s e qÜenciais, como

se

compas-
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apre-

sos. Tal forma rítmica também é totalmente incapaz de

sentar qualquer oposição consciente desse valor,corno por exemplo, por meio de contratempo ou síncopes.Todos esses

elemen-

tos acima mencionados estão intimamente relacionados

com

movimentos ascendentes e/ou descendentes das

acentuaç5es

os
e

repouso dos passos da dança,e principalmente relacionados com
as acentuaç5es ou não acentuaç5es das palavras

centradas dos

textos.Isto é,urna especie de música cujo valor é composto tão
somente pelas acentuaç5es ou sÍlabas tÔnicas das palavras nelas contidas e que, não raro, nem os proprios

primitivos

e

seus pajés conseguem mais compreender, tal o desgaste das mesmas através da tradição oral,rnanifestação esta sempre

asso-

ciada à palavra e rarissirnarnente puramente instrumental.

An-

drade,1951, diz que é a natureza da mÚsica que à maioria

das

vezes não chega a ser considerada corno

- parece estar condicionada por
"arte porque nao

qualquer

interesse estético,qualquer nocionarnento de beleza sonora.Não permite nenhuma liberdade,nenhurn lirismo,

nenhu-

ma evasão para os campos do prazer desinteressado."
1
22).

(p.

contradição
1 - Mário de Andrade (1951) pondera que não existe nenhuma
em ser dito,corn visos de verdade e consignação,terern os povos naturais desenvolvido culturas orientadas pela parte fÍsica do hornern.Experienciavam também eles o efeito fisiolÓgico das rnanifestaç5es musicais que ernpregavarn,"porérn careciam de entender em consciência essas rnanifestaç5es,para que elas tivessem urna razão de ser,dentro da
vida urgente que levavarn"(p.22).Constata-se assim a necessidade premente de manterem sempre unidas a música e a palavra compreendendoambas
-se,então,que foi provavelmente esta união que propiciou que
do
desenvolvessem diferentes papéis corno o da rnagia,da religião e
processo
rito social. Segundo o mesmo autor,esse fato foi mais um
para tornar profundamente contrariadora a manifestação
artística
(procura do prazer desinteressado),daqueles povos,a sua manifestação
musical.
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~

Em outras palavras, para que a essencia e a

-

çao do belo sonoro musical aconteça e seja melhor

revela -

compree n-

d id a , pa rece interessante que a seguir seja apresentada alguma coisa a mai s, a respeito de suas origens e propr:Edades , co~

mo por exemplo as relacionadas com a sua genese como
t o constitutivo d o ato cognitivo, tanto sob o seu

elemen -

aspecto

fÍ -

sic o c o mo o psi c o lÓgico .

1 .1.1 - Aspectos FÍsicos do Som e do Ritmo

Este estudo do som , e conseqÜentemente da

musica ,que

d i z r es peit o à a udi ção , faz parte de um capitulo da fÍsica em
que são analisados todos os fenÔmenos sonoros, como,por
plo, as leis que regem sua natureza, formação ou

exem-

produção

e

propaga ção . O professor Cirilo Soares (in Borba e Graça , A - H
1962) di z que "a teori a fÍsica da mÚsica é um dos mais
c a pitu las

belos

d a acústica"(p.25); compreende~se que isto

acon -

tece porque a mÚsica reti r a da s conclusões dos es t udos
vesti g ação da acústica (que têm aplica ção tanto

em

de in-

ativida -

des int e lect uais quant o utilitárias) os elementos que

promo-

vem o pr og res so de seu prÓprio desenvolvimento.
Em contrapartida, sabe-se também que o

levantamento

das necessidades (f en ômenos fisico s ) da mÚsica tem sido
um dos maiores incentivos que promovem o progresso do

e

,

e

estudo

fisico do s om , ou seja , da acústica .

-

sao o

Es tas recíprocas influências ou necessida d es
que determinam que a acústica e a musica constituam
mais Íntimo do enlace entre a Ciência e a Arte .

o

ponto
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A Ciência dá o conhecimento dos principios
pe ~ o s

leis

e

quais o univer so se regula, fisica e intelectualmente;

a Arte apl i ca estes principios a revolu ç ões práticas,
vezes de categorias elevadas, outras c om fins mai s
utilitários, necessários à vida. Origina-se dai a

muitas

ou

menos

divisão da

arte em du as especies, com fronteiras mal demarcadas, mas bem
definidas por si mesmas p e lo caráter intrinseco d e sua

natu-

reza . São elas as artes do espirit o ou liberais e artes
nuais ou industriais. As

ma -

ar t es l i berais (nu ma classifica ç ão

simplista) sã o as seguintes: mÚ sica, poesia, pintu ra ,

escul-

tura e arquitetura, su bdiv idi ndo- se es tas ainda em artes

do

tempo do movime nto ou do ouv i d o (a mÚsica e a poesia):e em arte s do espaço, da l inha ou da vista (a pintura, a escultu r a e
a arq u i tetur a ). A estas cinco artes liberais, alguns

filÓso-

fos acrescentam mais duas: a eloqüência e a dança; a

primei-

ra pode inc l uir-se na poesia e a segunda na

.
musica

e em qual-

quer das três artes plásticas ou em todas: a pintura, a

es-

cultura e a arquitetura.
Para dar mais consistência às idéias acima
parece que se torna interessante acrescentar neste

expostas,
momento,

e mbora muito sucintamente, mais algumas informações

sobre a

teoria fisica do som e do ritmo propriamente ditos.
Sabe-se que o substantivo masculino denomina do

som

está intimamente relacionado co m o substantivo f emin ino

que

provém do grego "akoustike". Três sao os s eus

aspectos

mais: o fi s i co , o fisiolÓgico e o p s iquico, os quais,

f o rainda

que intimamente ligados, se cons id eram separadamente. A ~

tica risica estuda os fenômenos sonoros relacionados
sua n ature za, produção e propagação. A acústica
t~m ·

com

a

fisio].Ógica

por objetivo o som sensorial, ou seja, o ouvido . A ac~s-
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tica psicolÓgica define as relações de ordem superior que transformam as sensações auditivas em raciocínios, sentimentos, ou
seja, esse nc ial men t e em mÚ s ica.

-

O sos sensorial captado pela percepçao

au d iti va

o r ig i n ad o da a cústica f i si o lÓ gi ca, é o result ado d e um

e

movi-

men t o v i b r a t Óri o de me i o s den sos ( g a ses , liquid as e s Ólidos).
Po r essa ra z ã o pa ra q u e o s o m ao v i br a r possa se e xp an d ir,

o

ar t em que es t a r pr esen te. Tanto i sso e v e rdade que Robe rt BoyB
i n Fr eema n ( 19 6 4 ) , co m s u a b o mba p ne umáti c a demonstrou qu e
ar t em pe so , é el ás t ic o e que não se propaga no vácuo.

o
Este

ve ic u lo que tr a ns mi t e o som de um lu g ar a outro transporta

es-

sas v i bra ç õe s a trav és d e ondas que constituem a verdadeira

ex-

pli c a ç ão do f e nômeno sonoro. Por exemplo, urna nota prolongada
deslo c a-s e através d o ar em ond a s sonoras da mesma

forma que

as ondas lÍquidas s e espr a iam na superfÍcie da água.A distância da crista de uma onda à outra é chamada de cumprimento de
onda. Na s ond as sonora s o cumprimento de onda é a

distância

entre duas compres sões sucess i vas. Constatando-se o número de
vibrações exi s tentes em cada seg u ndo obtém-se o número da freqüência da vibração. Por exemplo, a corda da nota dÓ 3 quando
percurtida no c e ntro do tecl a do de um piano,emite um

som

25 6 f reqü ên c ia s. I s to significa que a corda vibra de

um lado

para outr o 256 ve z es por segundo. Também significa que 256
das son ora s a tin g em o ouvid o humano em cada segundo.As

de

on-

o ndas

sonor a s mov e m-s e na atmosfera aproximadamente à velocidad e de

-

340 metros, por se g undo. Entretanto, isto nao impede

o

ser

humano de o u v i r d oi s sons e distinguir um do outro.
Já as d ef i n içÕes de r itmo s ã o muitas e variadas. Essenci ~ lmente,

o ritmo é um desenho ou um nÚcleo de

movimento
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temporal. Musicalmente o termo se refere

à

duração

dos

sons

ou dos silêncios (pau s as) organizados em uma periodicidade de
acentuações regulares ou irregulares; também pode ser

a

truturaç~o de uma série de eventos de igual duraç~o e

sidade, complementado pelo timbre, um atribut o de
e s peci e

es -

inten-

diferente

(qualida d e) ou cor. Tobias Matlhay,(1932) in

Grove,

(1980), define o ritmo como sendo u m movimento musical;
reali za ção d e sons em movimento pro g ressivo. Sabe-se

que

ritmo é um co n ceito ba se ado numa funç~o motora que os
nismos biologicamente têm desenvolvido com natural

uma
o

orga-

receptinervoro

~

tabele c e. Este fenômeno permite organiza r e controlar os

mo-

vimentos d a s seqüências naturais dos sons da fala ou

uma

vidade às periodicidades congênitas que o s istema

de

melodia de acordo com certas restriçÕes temporais de cada sistema.
O vocábulo ritmo é um substantivo masculino

que pro-

vém do grego rbytnós, movimento regrado e medido; pelo

latim,

rbytnu. Também é um movimento que se repete no tempo, como por
exemplo, o ritmo da respiraç~o, da oscilaç~o de um

pêndulo ou

variação que ocorre periodicamente de forma regular n o

curso

de um processo como o ritmodas marés, das fases da lua,etc.
Nas artes, na literatura, no cinema, é a disposiç~o

ou o de-

senvolvimento harmonioso no espaço e/ou no tempo de

elementos

expressivos e estéticos, com alternância de valores de

dife-

rentes intensidades, como o ritmo de uma escultura,de uma

pe-

ça de teatro. O ritmo num verso ou num poema é adistribuição
de s o ns, de modo que estes se repitam a intervalos

regulare~,

ou a espaços sensíveis quanto a sua duração e acentuação.
O ritmo em musica tem uma importância

singular, uma

vez que intervém naturalmente na construção melÓdic a

do

pe-
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rlodo mus i cal. Ele dispÕe todavia de uma natureza

muito

pe-

culiar, de uma vida muito prÓpria, muito independente, pois é
ele que determina a sucessão regular dos valores dentro de cada frase,

impondo ao compasso a acentuação que oespecifica.

No entanto , nas grandes construções musicais o ritmo não

con-

se g ue conservar a autonomia que se arroga, por estar de

tal

modo l igado musicalmente à melodia que só , e unicamentep cong regação desses dois elementos pode justifi car a existência

-

um e de outro . Na an t igu ida de , a teoria dos acentos

nao

de
era

superada em t e mpos fortes e fracos dos da quantidade de sí labas que, no grego , como no latim, se valo ri zavam em
breves. A combinação d e uma forma variada destes
titativ os denomina-se pé na metrificação. Por

l o n g as e

valores quan-

exemplo, o

ana-

peste (uma espéc i e de compasso binário) compunha-se de

sÍlabas, ambas longas

duas

______ ); o torqueu (uma espécie

compasso t erciário) era a jun ç ão de uma sÍlaba long a e
breve (

U );

de
ou tra

o dáct.ilo, de uma longa e duas breves ( __UU)

et c . É in te ressante que se diga que embora parecendohaver no
pé uma perfeita assimilação do compasso e do ritmo, tal

acontecia nunca porque, além de outros fatores,

um

determi-

nado ~é p odia começar a sua série num tempo leve ou
po forte,

sem perda do seu ritmo prÓprio, mas

na- o

num tem-

conseguia des-

truir completamente toda a idéia de formação de

um

compasso

regular. Chama-se Tético o ritmo que inicia no tempo forte do
compasso; Anacrús.ico o que começa no tempo fraco. Para
lizar este pequeno estudo sobre o fenômeno dos dois

fina-

elemen-

tos formais da mÚsica, diz-se ainda que o ritmo é

considera-

do masculino quando es te termina em tempo fo rte e

considera-

do fem inino q uando finaliza em tempo fraco do compasso.
Esta breve apresentação da teoria fÍsica do

som

e
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do ritmo pretende justificar, modestamente, por que a musica
é considerada a menos organizada entre as artes e a menos rica de possibilidades estéticas. Isto não s i gnifica,considerá-la também a menos importante ou a menos livre;pensa-se justificar, sim, o fato de ela continuar a vir sendo injustamenre
a menos aproveitada em suas possibilidades

cientÍfico-peda-

gogicas e artísticas, e como uma decorrência disto ressente-se,infelizmente,toda a sistemática pedagÓgica da educação musical no Brasil.
ApÓs a revisao bibliográfica realizada, pode-se dizer com tranqÜila força de certeza, que o som e o ritmo

(os

elementos formais da mÚsica) são tão velhos quanto o homem.A
razão desse pensamento apeia-se no seguinte:
Com relação ao ritmo, sabe-se que o material bási2
co de toda evolução orgânica são as mutaçÕes ou, melhor dizendo, são as alterações herdáveis produzidas em cadeias

de

nucleotÍdeos que se encarregam de elaborar os agrupamentos

he-

3

reditários na molécula de A.D.N. . As causas de tais mutações

2 - Até certo ponto o ribmo das mutações vem regulado por si mesmo pela
seleção natural,mas é muito provável que exista um Índice de mutabilidade mínima e irredutível.Isto se faz necessário,primeiro, para
que possam ser produzidas experiências genéticas consideráveis para
a seleção natural das mutações atuarem;segundo,para o ritmo servir
como elemento equilibrador entre as mutações produzidas.Como exemplo,pode-se supor que os raios cósmicos sejam os possíveis mecanismos celulares mais eficientes restauradores da célula(Sagan,1980).

3 - A molécula chamada de A.D.N (ácido desoxirribonucléico)é um

ácido
nucléico depositário da informação hereditária.Um cromossomo humano
tÍpico,por exemplo,possui apenas uma grande molécula de A.D.N.muito
longa,que se enrola em forma helicoidal,que faz com que ocupe
um
espaço muito menor do que necessitaria caso fosse apresentada completamente estendida. Tal molécula de A.D.N. está fragmentada em bl~
cos ou unidades como um es::a:la de cx::rm.Tais. U1idl:des ru bl~~tan o. ro-
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são a radioatividade ambiental, os raios cósmicos do espaço,e
seguidamente, e- o acaso que possu i a capacidade de alterar espontaneamen te a disposição dos nucleotÍdeos indo em

contrapo-

sição às p r evisÕes formulad a s sobre uma ba se es tatística. Quando isso acontece, as interações quÍmicas do s organismos se rompem acidental e es pontaneamen t e . Carl Sagan (1980)

diz

que

" até certo ponto o prÓprio or ganismo regula as mutações" ( p. 40 ).Isto sign i fica que a té c er to ponto o ritmo do prÓprio organismo regul a as mut ações, uma v ez q ue este possui a facu1dade de reparar o p r oprio organismo, ou seja , possui o pode r

na tura l,

a

a ptidão inata, a ca paci dade e a liberdade de ag i r . Logo, ação
é mo vime nto e mo vimento é urna s ucessão de situações que, ernbo-

- se processem com regular idade absoluta, constituem
ra nao

um

elemento de um conjunto fluente de si tua ções no t e mpo, com alternância de valores intrínsecos de d iferentes intensidades.
Cornpreende-se,então, que o ritmo vive no prÓprio organismo e
possui a faculdade intrínseca de reparar determinados ~ estruturais causados ao seu contingente de A.D.N.
Constata-se, assim, cientif i camente, ser o ritmo tão

-

velho quanto o homem, isto e, inerente ao ser vivo, ao

orga-

nismo, desde os primÓrdios de s ua evolução.
Outras constatações mais evidentes de que

o

possui o ritmo em si mesmo são o pulsar d e seu proprio

homem
cora-

3 - me de · nucleotÍdeos que comportam quatro variedades. Assim a l inguagem da vi da ou o caudal hereditário vem determinado pelas seqüências
dos quatro t ipos diferentes de nucleotÍdeos.Pode-se dizer,então, que
a linguagem da herança da vida es tá escrita em alfabeto de apenas
quatro letras ADCG.Mas o livro da vida é muito prÓdigo;e sendo assirn,urna molécula tipica de A.D. N. cromossÔmico do hornern,é construida aproximadamente por uns cinco bilhÕes de pares de nucleotideos,
justificando-se assim a singularidade do ser humano dada a origem da
ingente qualidade de configuraçÕes cerebrais,funcionalrnente distint a s que impede a formação de dois seres iguais.(Sagan,1980)
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ça- o, o ato de respir a r, o de caminhar, e mais ainda

quando se

evidencia que todos os elementos ritmicos podem ser

det er mi-

nados na per cussão de seus passos e suas palmas.Conclui-se
just if ica-se, então, cientificamente, que não existe
ritmo;

justifica-se , também, a importância de se

e

vida sem

tornar a e-

ducação musical ex perie nc iada na escola desde o jardim de

in-

fância.
Ha ns Buelon (i n Mário de Andrade,1951)

parece

que

tinha razão quando comp reendeu a impo rtância primacial que tem
o rimto na o r gan iz ação da vida humana, tanto social como

in-

dividual, quando disse, espirituosamente, parafraseando a Biblia; "No principio era o ritmo"( p. 13).

1.1.2- Aspectos PsicolÓgicos do Som

Retornando ao aspecto didático da arte, é

importan-

te que se tenha presente que, . s egundo Langer ,(1 960)

.

" ... a vida humana e continuamente entremeada

de

ritual,

bem como de práticas animalescas. É uma intrinseca

tra-

ma de razão e rito, de sabedoria e religião, prosa e poesia, real idade e sonho ... O ritual, como a arte, é essencialmente o término ativo de uma transformação simbÓlica
de experiência. Origina-se no córtex, não no cérebro arcaico; mas ele se origina de uma

necessidade

elementar

daquele Órgão, uma vez que o Órgão se deseqvolveu

até a

condição humana" ( P... 81.)
Depois desta breve e sucinta tentativa para

detectar

cientificamente a origem do ritmo musical no corpo humano,se-

39
,

ra enfocado, logo a seguir, um pequeno estudo sobre

a origem

- auditiva, e em especial do som, porque este proda percepçao
moveu a emergência da linguagem simbÓlica, que

por

sua

vez

propiciou o surgimento da fala articulada e do cantopo legado genético e intelectivo da evolução do ser humano.
As idéias para esta fase do estudo sobre a
percepção auditiva, do s om e da palavra falada ou
cor p o humano foram retiradas de trabalhos de

origem da

cantada no

neurofisiÓlogos

e estudiosos da evolução cerebral e da conduta do ser

humano.

Estes seus estudos informam que há quinhentos milhÕes ~ anos,
nadavam, nos mares primitivos, criaturas semelhantes
xes, chamados ostracodermos e placodermos, cujos

a

pei-

cérebros já

apresentavam delineadas as mesmas divisões gerais dos

nosso&

Todavia os moldes internos dos fÓsseis vertebrados mais
mitivos de que se tem conhecimento revelaram que as

pri-

princi-

pais divisões do cérebro moderno (rombencéfalo, mesencéfalo
prosencéfalo),

e

já estavam neles estabelecidas.

r.

Deve-se considerar, entretanto, que o tamanho

rela-

tivo e a importância desses componentes eram certamente
to diferentes dos atuais, mesmo nas suas funções

mui-

primitivas.

Isto porque, com a evolução natural dos diferentes

ciclos da

vida, até mesmo as estruturas mais primitivas, foram

também

se alterando inexorável e gradativamente.
Infere-se que isto assim aconteça porque, ao
sabe, a grande parte do desenvolvimento biolÓgico se

que se
produz

através de transmutaçÕes básicas que se sucedem

contínua

gradativamente, quando novos sistemas, mediante

mutaçÕes em

forma de transviação, se plasmam nos sistemas já

existentes.

Esta metamorfose na natureza do ser humano ocorre

e

muito len-
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tamente porque a evolução biolÓgica ontogenética

trabalha com

as estruturas profundas da vida. E qualquer intenção de

des -

locamento menos gradativo dentro deste processo pode se

tor-

nar funesta. Para exemplificar melhor, pode-se dizer que
intervalo de cem mil anos, no minimo, é necessário

um

para que,

a partir de seu antecedente, uma espécie superior venha a surgir. Atualmente existem trabalhos e pesquisas realizadas
estudiosos de várias áreas e, em especial, por

por

especialistas

'•

de ciências, pedagogia , filosofia e psicologia que
ram, desta maneira, uma avaliação mais ou menos

propicia-

constante de

quanto o estudo paralelo do desenvolvimento do ser

biolÓgico

e do ser int e lectivo tem evoluido até nossos dias.
Alguns estudiosos da evolução humana

consideram que

boa parte da pressão seletiva subjacente ao processo da

evo-

lução cerebral ocorreu, primeiro, no córtex motor e não

nas

regiÕes neocorticais responsáveis pelos processos

cognitivos.

Isto porque, segundo Sherwood Washburg, antropÓlogo da

Uni-

versidade da CalifÓrnia (1960), o maior defensor deste

ponto

de vista, afirma:
" ... muito do que consideramos humano evolui

com mais in-

tensidade depois do uso de instrumentos. Talvez seja mris
correto considerar grande parte de nossa estrutura

como

o resultado da cultura, do que considerar o homem

auto-

,

maticamente a nossa propria semelhança desenvolvendo

l~

tamente a cultura"( p. 63)
Quanto à linguagem simbÓlica, sabe -se

que

algumas

formas naturais desta linguagem se originaram mui to

antes que

aparecessem os primatas. Os canideos e os mamÍferos

em geral

que apresentam . dominios hierárquicos ainda hoje, demonstravam
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atitudes de submissão, ora fechando os olhos ora

baixando a

cabeça. É possivel, então, que as saudaçÕes humanas de se curvar, balançar a cabeça, ou outros atos de cortezia, tenham tido uma origem similar.

É por todos sabido que muitas comunidades humanas fizeram um uso considerável da linguagem, por signos ou

gesto&

Por é m, Charles Darwin (1982)assinalou a

dessas

inoperância

linguagens, lembrand o que se por ventura as maos
se

achassem

o cupadas ou s e, por algum motivo, a escuridão, por

exemplo,

impedisse o suj e ito de vislumbrar outros sinais como

o

fogo

ou mesm o a s mãos de um interlocutor, a mensagem nao seria ~
mitida. Diante d esse fato pode-se compree n der por que
o repertório de idéias como a rapidez com que o s

individuas

podiam se comunicar mediante signo ou gestos passaram

.. "
bastante limitad o s . Como uma consequencia natural
ventos, pode-se imaginar por que a linguagem por

tanto

a

ser

desses esinais

ou

gestos veio a se tornar, portanto, gradual e, por fim, totalmente suplantada pela linguagem oral.
Hoje se sabe, com base nos restos Ósseos

do

homem

primitivo, que nossos ancestrais eram caçadores. Sabe-se também, q ue a caçada e a defesa efetiva contra predadores de grande porte representavam, ambas, aventuras arriscadas

onde

a

cooperação tornou-se extremamente necessária.
,

Percebe-se assim, a presente necessidade, naquela epoca, do surgimento de uma linguagem oral, para que a
ou a caça d e grandes animais pudessem ser

defesa

realizadas em con-

junto. Sagan (1980) refere que os primeiros sons da linguagem
oral devem ter s ido onomatopaicos, isto é, imitativos do
do sujeito ou da a ç ão des c rita. Um exemplo tipico e por
• '• ,.I . *

~

som
todos
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-

conhecido sao os morfemas "au-au", que e' como as

crianças

pe-

quenas, em sua linguagem prÓpria, costumam designar ou chamar
os ca cho rros.
O mesmo autor diz que
" em quase todas as lÍnguas humanas , a palavra pela qual a
cr i ança chama a 'mãe', parece imitar o som produzido

i-

na dvertidamente pelo s ugar do seio materno"(p.24 )

-

E ressalva ainda, que o mais impor tan te, contudo, e que
esses fatos não pode r iam t e r oco rri do sem uma

todos

reestrutura ç ão

do cére br .
Atualmente, as idéias sobre a a ntiguidade da linguagem f o ram consideravelmente re força das, graças aos

estudos re-

alizados pelo antropÓlogo americano Ralph Holloway (1966),que
a partir dos moldes da parte interna de crânios

fÓsseis, ten-

ta de d uzir algo da sofisticada morfologia do cérebro. Holloway
acredita que uma região do cérebro conhecido como

Área

de

Broca (um dos diversos centros que regulam a fala), pode

ser

identificada nos referidos moldes endocraniais. Omesmo autor

cr~, também, que descobriu indicies da Área de Broca

em

fÓssil de Doao Babilis com mais de 2 milhÕes de anos de

um
ida-

'
area
su-

de. Com base nestes estudos, os especialistas desta

"' que o desenvolvimento da linguagem, dos instrumentos e da
paro
'
cultura podem ter ocorrido mais ou menos na mesmo epoca.

Dois experienciados psicÓlogos, Beatrice
Gardner (1969), salientam que a boca dos seres

e

Robert

humanos apre-

-

se n t a uma função múltipla, isto e, serve para comer, respirar
e se comu n ic ar . Levando em considera ç ão estes fatos, supÕe-se
que a fala no ser humano pode ter sido o resultado de uma con-
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sequencia acidental.

Isto porque, urna vez que o homem

za para expressar -se oralmente um

- orgao

que cumpre

utili-

outras fun-

çÕes orgânicas, fica demonstrado, desta maneira, ter sido, no
calendário cósmico, relativament e recente a evolução das

nos-

sas habilidades lingÜÍsticas.
Entretanto,

o sistema 1Írnbico

4 , segundo os especia-

listas, é que governa o limitado número de gritos de
simbÓlico dos primatas não-humanos, porque

caráte r

praticamente todo

o inventário vocal do macaco de cheiro e do macaco reso,
jeitos da pesquisa referida, pode ser evocado pela

es timula-

ção elétrica do sistema lÍrnbico. Já a linguagem humana
trolada pelo neocórt ex. Presume-se, então, que a

su-

-

e con-

transferên-

cia do controle da linguagem vocal que se supÕe partisse
sist e ma lÍrnbico para os lobos temporais do neocórtex ,

do

propi-

ciou urna tran siç ão considerada corno intuitiva para urna

tran-

sição cogni tiva .
No entanto, a notável capacidade dos

antropÓides de

aprenderem a linguagem gestual e mais um vestÍgio de

latera-

lização no cérebro do chimpanzé indicam que a · aquisiçao
linguagem simbÓlica voluntária pelos primatas nao e

uma con-

quista recente. Bem ao contrário, segundo os estudiosos,
r e monta a milhÕes de anos atrás, tornando-se

desta

cornpativel com os indicios encontrados nos moldes
~

da

ela

maneira

intracrania

anos da Área de Broca no Homo Habilis.
As lesões no cérebro do macaco, que

'

correspondem as

regioes neocorticais responsáveis pela fala nos seres humanos,
no entanto, não prejudicam a vocalização instintiva destes

a-

4 - Sistema LÍrnbico - a parte do prosencéfalo intermediária em local
em antiguidade entre o complexo R e o neocórtex.

e
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n.imaj.s.
Assim, as idéias neste trabalho até o momento
sentadas parecem estar de acordo com os estudos dos

apre-

cientis-

tas quando concluem que o surgimento da linguagem humana pressupÕe a formação de um aglomerado cerebral inteiramente novo,
e não apenas mais um mero reajuste das disposiçÕes

cerebrais

que originaram o s gritos e os chamados lÍmbicos. Entretanto,
alguns per i tos da evolução do hormn acreditam que

a

aquisiçao

humana da linguagem tenha ocorrido muito tardiamente, isto é,
somente nas Últimas dez enas de milhares de anos, e

consequen-

temente esteja li ga da aos desafios da Última era glacial.
Sagan ( 1980), diz, porém, que os dados existentes
são comp a tívei s com este ponto de vista, e conclui

acrescen-

tando: os centros da fala do cérebro humano são tão

complexos

que ~e torna difÍcil explicar através de dados empÍricos
evolução nos Últimos milhares de anos, ou desde o

na-o

clÍmax

sua
da

era glacial mais recente.
O mesmo autor relata, ainda, que os estudos
cranianos dos ancestrais, que viveram algumas dezenas

intrade mi-

lhares de anos atrás, revelaram a existência de um neocórtex
cerebral cujos hemisférios direito e esquerdo

desempenharam

funçÕes correspondentes e redundantes. Desde essa época, então,
a postura ereta e a utilização de instrumentos promoveram

o

aprimoramento da linguagem numa evolução recÍproca, em que uma pequena aquisi ç ão na área da linguagem, por

exemplo, per-

mita um aprimoramento progressivo nas machadinhas (de
vice-versa. Assim, o desenvolvimento cerebral

mão) ou

correspondente

a o pensamento analÍtico parece ter evoluÍdo através da especialização de um dos dois hemisférios.
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As indicaç5es localizadas em estudos a

respeito su-

gerem que talvez o processo evolutivo do homem tenha
ma conseqüência de causas similares à histÓria

dos

sido ucomputa-

dores5 e que nossas tão apreciadas faculdades analiticas

se

achem localizadas num outro cérebro, uma vez que o cérebro da
geraç~o

do pensamento intuitivo não era mais de todo competen-

te para o pensamento analitico mais abstrato.

- seria
Os cientistas conjeturam, então, se nao

talvez

a propria prática ou a ação evolutiva típica que veio a

de-

senvolver primeiramente a duplicação de parte do material genético. Posteriormente, uma lenta especialização da função
conjunto redundante ou excessivo foi que veio a

do

gerar um ou-

tro cérebro mais complexo, com a capacidade de abrigar

abs-

traç5es racionais e analiticas altamente dotadas.
Junto com o relato da expulsão do Éden no Gênese
Prometeu Acorrentado 6 , parece ser segundo os estudiosos da e-

5 - Sagan faz uma analogia com os computadores quando diz que os engenheiros, mesmo sem nenhum conhecimento da neuranatomia do neocórtex
cerebral, projetaram e acoplaram à memÓria de bordo do trem de pouso da nave Viking dois computadores iguais e com programação idêntica. Mas, em virtude da complexidade de mecanismos, logo surgiram
diferenças entre estes. Assim, antes do pouso em Marte, foi feito um
teste de inteligência com os dois computadores, por um computador
mais sofisticado da Terra. O cérebro ou o computador menos senSÍvel,
foi, então, desligado.

6-

... A principio
Insensiveis como feras, dei aos homens sentido,
atribui-lhes mente ...
No inÍcio, vendo, pareciam cegos, e
ouvindo, não escutavam, mas como fantasmas
se atropelavam.
Em sonho, a história perplexa de seus dias
Confundiam.
Ésquilo
Prometeu Acorrentado
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voluçã o da inteli g ência, um dos principais tr a balho s da l i teratura ocidental porque apresenta uma imagem alegÓ r ica
da ev o lu ç ão do homem -

viável

embora concentrada muit o mais no evol-

vedor do que no evolvido .

Pro~eteu

em grego significa previ-

são, qualidade que alguns estudiosos pensam que se encontra

parenteme nte relaci o nado c om lo g os frontais do

a-

neocórtex: don-

de pe rceb e - s e que a pré-ciência ou a previ s ão e

a

a n siedade

enco n tr a vam - s e presente s na descri ção do personagem de

Ésqui-

lo .
Se g undo a interpretação do me s mo autor, Ésquilo talvez qui se sse dizer que os ancestrais pré-humanos

viveram du-

rante o dia em uma situação similar ao estado de sono
me m a tu a l; e que um dos principai s ben e ficio s que

do ho-

promov e u o

desenvolvimento da inteligência humana foi a capacidade

que

ele possui de tentar compreender a verdadeira natureza

e

a

importância dos sonhos.
Ao que se sabe, parece

que ex istem três estados men-

tais principais nos seres humanos : vigilia, sono e sonho.
,

Sabe -s e que o sono e muito antigo. Sob o aspecto eletroencefalográfico, ele é compartilhado e ntre todos os pri,

rep-

matas e quase todos os outros mamiferos, aves e até os
teis.
É de todos sabido que tanto o homem como os

animais

- conseguem permanecer durante muito tempo acordados. Quan nao
do isto acontece, o prÓprio organismo produz substâncias neuroquimicas que literalmente forçam os seres a dormir.
Por esta razão, a hipÓtese da imobilização pelo
no pa rece pa rticul a rmente viável à luz da evolução dos

so-

mami-
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feros, que provavelmente surgiram em uma epoca
réptei s sibilantes, e strondosos e i nteiramente

dominada

por

aterrorizan-

tes. Tais répteis possuíam sangue frio com excessão dos
viviam nos trÓpicos, que,

que

por esse motivo, eram forçados a a-

dotar a imobilização noturna.
Harry Jerison (1 973), sugeriu q ue foi

pr ova velm en -

te a evolução dos mamiferos possuidores de sangue quent e ,
portanto capazes de se movimentar à noite, que forçou o

de-

senvolvimento da acuidade auditiva, da sensibilidade não
olfativa mas tamb ém dos sentidos para a apreciaçao
tân cia

e

das

,

so
dis-

e dos objetos mesmo sem a luz do sol.
E assim, como conseqü~ncia dessa movimentação

not ur-

na, o sistema limbico evoluiu a partir da necessidade de processar ou reorganizar a reuniao de eventos percebidos

pelos

seus sentidos até então recentemente elaborados.7
Segundo Sagan (1980), este é um panorama

configura-

do no final do periodo mesozÓico, no qual os mamiferos

dor-

miam rigorosamente durante o dia e os répteis à noite.
Dos estudos a respeito, estes informam que a
vivência dos mamiferos primitivos depende em grande

sobre-

parte da

inteligência e dos cuidados dedicados às suas crias,

especi-

almente durante o dia,

que

porque estas eram as horas em

os

répteis não se achavam imobilizados.
Assim, em virtude da natureza aditiva da
7 -

evolução ce-

"Grande parte da informação visual processada nos répteis não é feita no cérebro, mas na retina; o aparelho de processamento Óptico no
neocórtex foi um desenvolvimento evolutivo tardio" (Sagan, 1980, p.

166).
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rebral, as funções do complexo R passaram a ser

parcialmente

desviadas, mas não tota lm ente ignoradas . E então, c omo

conse-

qüência dessa natureza aditiva surgiu um centro inibidor
calizado abaixo do que corresponde no homem o

lÓbulo

ral, cujo objetivo naquele tempo era de atenuar

tempo-

parte da ação

do cér e bro reptilico . Entretanto , s i multaneamente

desenvol -

- na ponte 8 c om a função
v e u- se um centro de ativaçao
var o complexo-R de forma inofensiva durante o

de

ati-

sono.Sagan(1~)

pens a qu e as idé ia s aci ma e xpo s ta s a pr es entam alguns
notáveis de coerência com a tese de Sigmund Freud
pre s são do id

lo -

pontos

sobre a re -

pelo s uperego (ou do inconsciente pelo consc i-

ente) . As expressões do id manifestam-se mais claramenteatrav és de lapsos, associações livres, sonhos e congêners, duran te os intersticios da repressão do superego.
Michel Jouvet (in Sagan,

1980 ~ ,

neurologista

um

francês da Universidade de Lyon, descobri u que o sono é

de-

sencadeado na ponte, que, embora se localize no rombencéfalo,
repr esenta um desenvolvimento evolutivo tardio e essencialmente
mamífero.
Entretanto , as notáveis faculdades cognitivas
homem e alguns animais possuem não são seu Único
in•electual digno de se levar em conta. Existe uma
pécie de saber denominado intu.ütivo (que não

que o

patrimÔnio
outra es-

significa

inato

porqu e ninguem nasce com um repertÓrio de fisionomias

implan-

tadas no cérebro), desenvolvido a partir de um conjunto

de i-

déi a s integradas e elaboradas por percepçÕes e cogniçoes
verbais que superam sensivelme nte, segun do os

na- o

cientistas

8 - Ponte - A ponte neural que liga o bulbo ao mese.ncéfalo. Faz
tronco cerebral.

p3rl:.e

a-

do
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tuais,

a consciência ou a inteligência verbal e/ou

analiti-

ca. O pensamento racional e lÓgico remonta provavelmente
algumas centena s de milhares de anos, enquanto

o

a

pensament o

basta nte intuitiv o , que no Ocidente é consid e rado uma

aquisi-

ção ev o lutiva recente, se for considerada a informação

conti-

da no material genético, remonta à origem da vida.
O mesmo a ut o r diz que foi a tr a vés do estudo
sõe s cerebrais que s urgiu o primeiro indÍcio de que

d as leas

duas

f o rmas de pensar (racio nal e intuitiva) se l oca lizam no

cor-

,

t ex cerebral. E que, traumatismo ou acidentes vasculares
l obo temporal ou parietal do hemisfério esquerdo do
tex, provocam prejuízos bem caracterizados no

no
,

neocor-

desenvolvimen-

to da capacidade para a leitura, para a escrita, para a

pron-

tidão à fala e para a resolu ç ão de cálculos aritméticos.
entanto, a vi são tridimensional, o reconhecimento do
a capacidade nusical, o raciocÍnio holístico 9 e

0

No

modelo,

reconheci-

mento fisionÔmicos são afetados ou prejudicados quando

exis-

tem lesões no he misfério direito.
Pode- s e pensar, como diz a neurologia , que as

lesões

sobre o lÓbulo parietal direito, em certos casos, incapacitam
o paciente para reconhecer sua imagem no espelho ou

numa fo-

tografia. Pelas observaçõ es acima apre s en t adas, quer-se
que estas indicam de forma inequívoca que as funções
nadas racionais se localizam princ ipa lmente no

crer

denomi-

hemisfério

es-

querd ó e as consideradas intuitlivas no direito.
Com rela ção à visao, à audição, ao sentido
A

-

,

olfati-

9 - Holismo - Tendencia que se supoe seja propria do universo a sintetizar unidade em totalidades organizadas (Ferreira,1986).
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vo e ao tato, nem sempre ocorre esse cruzamento de

funçÕes.

Por exemplo, quando o indivÍduo examina um objeto a

sua

di-

reita, ambos os olhos convergem para o que é chamado campo visual sendo que o mesmo ocorre quando . ambos os olhos

c onvergem

para a esquerda. Mas, em virtude da forma como se conectam oo
n ervos Ópticos, o campo visual esquerdo está

localizado

hemisfério direito. O processo se repete embora não

totalmen-

te em rela ção ao ouvido. Explicando melhor,isto equivale

- integrados
dizer que os sons do ouvido direito sao

no

a

primaria-

mente no hemisfério esquerdo do cérebro e vice-versa,

embora

haja um pouco de integração auditiva no mesmo lad o , ou

seja,

sons captados pelo ouvido esquerdo são integrados

mesmo

no

hemisfério.
Co m relação ao sentido olfativo, considerado o mais
primitivo, esse cruzamento de funções não ocorre. Um

odor de-

tectado pela narina esquerda é integrado exclusivamente

no

hemisfério esquerdo. Entretanto, a informação do que se

rea-

liza entre o cérebro e os membros é cruzada. Já

objetos

os

sentidos pela mão esquerda são percebidos primariamente
hemisfério direito e os comandos dados à mão d ireita
grafe alguma coisa são integrados no · hemisfério

para que

esquerdo.Com

relação à fala, segundo alguns estudiosos, os centros
ma localizam-se no hemi sfé rio esquerdo em noventa
dos indivÍduos normais. Logo, é perfeitamente

no

da mes-

por

cento

compreensível,

A

então, que, no ambito da representação espacial ou

geométri-

ca, o hemisfério direito somente prevalece sobre o

esquerdo

em tarefas do tipo manual, domínio esse que desaparece

quan-

do se trata de funçÕes geométricas que não requerem uma
ordenação entre mão, olhos e cérebro. Essas atividades

comani-

pulativas em um plano geométrico parecem localizar-se no

lÓ-
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que

se

transferida equivalentemente para o hemisfério esquerdo

si-

bulo parietal do hemisfério direito, em uma regiao

tu a - se em um lu gar onde se organiza a fala.
Logo, esta

especialização hemisférica

ocorre

a linguagem é desenvolvida no hemisfério esquerdo
criança adquirir competência considerável em

porque

antes

da

habilidades ma-

nu ais e visualização geométrica. É o que suge re M. S . Gazzaniga,
da Univer s id ade Estadual de Stony Brook, Nova York (1977). De
acordo com o pont o de vis ta do mesmo autor, a

especialização

d o he mi s fério direito , com relação à competência

geométrica,

con s t itui uma especialização por om issão, o que

equivale

a

dizer que a competência do h em is fério e s quer do fo i causada co-

....

mo consequencia de um desvio que se originou

da

lin ~uag em,ou

seja, a especia liza ção do hemisfério direito para a

cia geométrica é uma especialização por falta ,uma vez que a
pet~ncia do hemisfério esquerdo foi dirigida no

Á

competen-

sentido

comda

linguagem.
No caso da música, por exemplo , grande parte da

ha-

bilidade musical é função do hemisfério direito.
É lugar comum saber que existem mui tos

-

sao capazes de memorizar e cantar ou executar

indivÍduos que
instrumental-

mente uma canção sem ter sequer a menor pos si bilidade de transcrevê -l a em caracteres musicais .
Em u m instrumento de teclado, pode- s e

descrever es -

te fato d i zendo que o s dedos (e não a prÓpria pessoa) memoriza ra m a pa r titura mu sical.
Ta l me mo ri z a çao pode se tornar bastante complexa quando se trata de um ensaio geral de u ma orquestra sinfÔnica

com
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um instrumento solista . Nessa especie de trabalho,o

regente,

em geral, não c o meça do inÍcio a composição e vai executando-a até o fim.

Em vez disso , devido à competência dos executan-

tes e em virtude dos altos cus to s do tempo dispendido, ele se
concentra nos trechos mais difÍceis. No entanto,o solista,pode
não

t e r decorado toda a obra, mas por ser capaz de começar

recome ç ar em d iferentes compassos da mesma composição,

ou

quand o

solicitado, a pó s a p e n as vislumbrar o compasso designado,é

um

exem pto inve j ável da habilidade da função mista do hemisfério
esquerdo e direito . Es se é um bom exemplo da cooperação entre
os dois hemisférios em muitas das atividades mais

sofistica -

das , mas nem sempre valorizada. Por essa razão, torna-se
capital importância não superestimar a separação das
em qualquer um dos lados do corpo caloso, porque a

de

funçÕes
interação

dos hemisférios é uma função vital do ser humano normal.
exemplo, Sagan,(1980) em uma de suas obras, fez uma

Por

analogia

entre o computador e o solista quanto à linguagem. O computador apresenta um acesso seriado enquanto o solista, neste ca so , estaria utilizando uma linguagem aleatÓria.
Entretant o , é importante que se di g a, também,que para entender melhor a capacidade de um sistema neural,pode

se

visualizá-lo como um sistema tele f Ônico , dentro do

há

qual

uma ligação ou um sistema paralelo de outro tipo de equilibração neural tão c omplexa quanto o do corpo caloso, que

traba-

lha também c o ncomitantemente com o hemisfério esquerdo e
reito, denominado de

co~issura

di-

anterior.Os peixes possuem es-

ta comissura, coi s a que nao ocorre com o corpo caloso. Quando
o cérebro é partido e o corpo cal o so é seccionado ,a

informa -

ç ão ol f ativa geralmente é transferida de um hemisfério
outro. Também pa rece ocorrer uma transferência ocasional

para
de
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parte da informação auditiva e visual que se realiza

por in-

termédi o da comissura anterior, porém é imprevisÍvel

de pa-

ciente par a paciente. Segundo o mesmo autor, essas

observa -

ções são compatíveis com a evolução e a anatomia do ser
no; a comissura anterior

1o

e a

.
com1ssura

.
11
h1pocampal

-se mai s pr o fun da mente no cérebro, e m relação ao

huma-

situam-

corpo calo-

so, e é el e que tran sf ere a informa ção ao córtex

iímbico

e

talv ez a outr o s c om p on e n tes cerebrais mais a rc a icos.
verbai~

Ainda com relação às habilidades musicais e

os sere s humanos apres e ntam uma interessante separação .

Os

pac i entes p or tad o res de lesões do lobo direito ou de uma

he-

misferect omi a d ire i ta s ofrem u m prejuÍzo considerável da

ca-

pacidade musi c al, mas não da verbal, sobretudo do
mento e d a me mo riza çã o

reconheci-

de melodi a s. Isso porque a

memoriza -

ção e a aprecia ç ão musi c al envolvem um reconhecimento

de pa-

drÕe s auditivos e um temperamento holÍstico, em lugar

de

analÍtico, tornando-se, então, perfeitamente compatível
a s epa r a ç ã o d a s f un ç Ões hemisféricas anteri o rmente j á

um
com

descri-

tas .
Galin e Ornstein ( 1972) esperam obter num
ximo um result a do positivo dos estudos que estão
realizando, quan d o postulam que a capacidade da

no

-

futuro promomento

adaptação

indivÍduos normais é incrível , isto porque à medida

dos

em que as

pessoas passam de uma atividade intelectual analÍtica para uma outra sintética, a atividade dos hemisférios cerebrais correspondente s , que registra o encefa l ograma, também
1o

-

11

-

variam em

Comissura anterior: um feixe relativamente pequeno de fibras
nerhemisférios
cerebrais
esquerdo
e
direito
do
vasas que conec tam os
neocórtex .
Comissura hipocampal : um feixe relativamente pequeno de , fitras nervosas que conectam os hemisférios do córtex cerebral proximo ao hipocampo.
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concordancia com as previsoes, ou seja, quando um

sujeito rea-

liza, por exemplo, operações aritméticas de memória, o hemisfério direito exibe o ritmo alfa caracteristico de um

hemis-

fério cerebral inativo.
Ornstein, para explicar melhor porque no

Ocidente se

faz tanto contato com as funções do hemisfério esquerdo
pouco c o m as do di r eito, faz uma analogia bastante

in terescorre~

sante quando diz que nosso conhecimento da função que
ponde ao hemisfério direito assemelha-se à

nossa

e tão

capacidade

de ver estrelas à luz do dia. No caso, o fulgor do sol

é tão

in te nso que as estrelas se tornam invisiveis, mesmo estando no
firmamento durante todo o dia,

tanto quanto à noite. Assim,só

quando o sol se pÕe, torna-se possivel vê-las. Em relação
sensibilidade perceptiva das aquisiçÕes evolutivas mais

'

a

r e-

centes dos nossos antepassados, compreende-se que o autor quis
dizer é que a flexibilidade das faculdades verbais

reguladas

pelo hemisfério esquerdo obscurece o conhecimento das funções
do hemisfério direito, onde se localiza o pensamento

intui-

tivo, o qual, como já foi mencionado anteriormente, representava talvez ser para os nossos ancestrais o Único ou o

prin-

cipal meio de perceber o mundo.
Foi observado, também, serem os atos criativos

ti-

picos obra do hemisfério direito e não do esquerdo.
Em razão de todas as idéias que foram até o

momento

expostas, acredita-se que foi provavelmente o trabalho de colaboração dos hemisférios cerebrais esquerdo e direito

que

propiciaram a emergência e o desenvolvimento de atividades cri-

.

~

ativas das mais significantes, como a arte e musica, ciencias
e tecnologia, sistemas legais e éticos que vem sendo

aperfe~
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çoados pelo homem num "continuurn" (Bloorn,Krathwohl, Masia, 1972,
p. 23) infinito de realiza ç ões mais aprimoradas, numa busca
manente da expressão humana mais verdadeira, tanto

da

pernossa

cultura corno de qualquer outra anterior.
Explica-se, desta maneira, cientificamente, porque os
atos considerados criativos, não muito comuns e muitas

vezes

lirni ta dos para alg uma s pessoas mais sensi v eis conseguiram transformar o homem e o seu mundo.
Finalmente, apÓs todas as evidências até o

momento

a rese n ta das , pode-se inferir que a cultura humana é

por ex-

celên cia uma função do corpo caloso.
Espera-se ter apresentado e explicado, embora breve...
mente, a genese, a evolução e a anatomia do ser humano com relação aos centros da fala, da visão, da audição, do sentido Olfativo e do tato; e ter contribuÍdo também para tornar

mais

evidente a notável capacidade de adaptação dos individuos,que
se concretiza no ser humano, graças à flexibilidade das aquisiçÕes de suas fac uldades evolutivas que fluem de uma

ativi-

dade intelectual analÍtica para uma sintética e condensada,sempre transfiguradas de um profundo espÍrito crítico, propulsor
do desenvolvimento do pensamento racional, do raciocÍnio

ho-

l:Í.stico, do reconhecimento de configuração, enfim, a

aquisi-

ção das faculdades cognitivas em todas as formas de

vida hu-

mana, e também na musica, nas outras artes e no trabalho.

56

1.2- A Construção do Real,Segundo Jean Piaget

FASES

\

FAIXA ETÁRIA

I

"

1ª E 2ª

2 MESES

FASES
SEGUOODO JEAOO PIAGEY

3ª FASE

4, 6 MESE S
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CONSTITUIÇÃO DO OBJETO
Os dois primeiros meses de vida (fase dos reflexos e primeiros ~itos),
é um perÍodo que se caracteriza pela ausência de permanência substancial
e de organização espacial, embora haja quadros de reconhecimento.
O universo é sem objetos e o espaço em nada constitui um meio sÓlido,lirnitando-se a estruturar os prÓprios atos do sujeito; é um mundo de quadros em que cada um pode ser conhecido e analisado, mas que desa parecem
e aparecem de modo caprichoso.

NENHUM COMPORTAMENTO ESPECIAL EM RELAÇÃO AOS OBJETOS DESAPARECIDOS
A noção de objeto, longe de ser inata ou de s er dada, é t oda
feita de
experiência , constrÓi- se pouco a pouco.
Distingue-se e r econhece- se certos grupos estáveis designados de quadros
Ex. esquema de sucção 2 (sem.) ou 6 (sem. ) de modo geral todos os exercícios funcionais (r eaçÕes circulares primárias da sucção, visão, audição
e tato, que darão l ugar às recogniçÕes) .
Reconhecimento subjetivo antes de se tornar recognição de objetos.
A ass imilação é primária porque a ação é continuada no meio ambiente sem
reação a não ser a imediata e atual.
O mundo da criança é primitivo e fenomenis ta com ausência de substãncia.
Ausência de comportamento especial em relação aos objetos que
saem da
vista.
Não obedece a nenhuma lei objetiva.

COMEÇO DE PERMANÊNCIA, PROLONGANDO OS MOVIMENTOS DE ACOMODAÇÃO
Início da preensão das coisas à vista.
Primeiras tentativas de busca consciente (ativa) dos objetos desaparecidos.
InÍcio da coordenação do universo tátil, visual (3, 6m).
A criança já afasta os sÓlidos que cobrem o objeto desejado. Aqui situam-se os cinco tipos de comportamentos seguintes:12)acomodação visual aos
movimentos rápidos (existe uma ligação imediata entre as suas impressões
cinestésicas e o reaparecimento do objeto no campo visual - ligação entre um determinado esforço e certo resultado;não existe deslocamento objetivo);22)preensão i nterrompida (permanência subjetiva- reações circulares primárias e secundárias);32) reação circular diferenciada (permanência global e prática);42)reconstituição de um todo invisível (inÍcio
de permanência relativa à percepção e à ação em curso);52) a
supressão
dos obstáculos que impedem a percepção (a criança concebe de imediato o
universo corno algo exterior a ação prÓpria e, portanto, distingue estas
das relaçÕes que exis tem entre as coisas como tais.Seu universo inicial
já é espacial . Seus quadros têm mais duração que no pa~sªdo).
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CONSTITUIÇÃO DO ESPAÇO

é todo e qualquer sis tema de operações, suscetível de permitir um
retorno ao ponto de partida - reversibilidade.
A organização do campo espacial constitui-se de grupos. Assim como a ~
ção de objeto peraanente é estruturada gradativamente o campo ~cia] elabora-se aos poucos (formas , dimensões, distâncias, posiçÕes). A criança
nesta fase é um sujeito egocêntrico, situado no centro do mundo.

Grupo

OS GRUPOS PRÁTICOS E HETEROGÊNEOS (Preensão dos objetos visuais)
A criança analisa os quadros sensoriais (formas ,conjuntos ,figuras , deslocamentos). Os primÓrdios do objet o são formados por comportamentos
ou
classes que cons tituem uma cat egoria particular que por sua vez formam os
feixes perceptuais mais ou menos est áveis que vêm defini r finalmente o
prÓprio obje t o . O s uj eito confere às suas percepçÕes qualidades ~ciais
centradas na ação imediata,de acordo com suas necessidades. Quando existem grupos, eles s ão práticos (Stern,espaço bucal) o s ujeito não compreende a si mesmo como ele pr Óprio.A ação cria o espaço mas a inda nao se
situa nele. O sujeito, em r elação às coisas, ignora-se e absorve-se nelas.Para a criança representar os deslocamentos percebidos e passar
a
concebê-los em forma de grupo é necessário:lº)que os objetos deslocados
estabeleçam relações recÍprocas ou em rela ção a certos pontos de referencia (necessidade de relaçÕes espaciais);2º)que o sujeito se torne um objeto entre os demais elementos em jogo e represente seus próprios desl ocamentos como relativo aos das outras coisas. Os ~ práticos resultam de três operações: 1ª)seguir os movimentos de translação~ª) reencontrar a pos ição dos objetos;3ª)avaliar as distâncias em profundidade.
Nesta f ase observa-se um caráter eminentemente prático dos grupos representados pela diversidade relativa dos diferentes espaços.
A COORDENAÇÃO DOS GRUPOS PRÁTICOS E A CONSTITUIÇÃO DOS GRUPOS SUBJETIVOS
Começa a aparecer uma COCII'deuação dos gt'Wip05 práticos entre si, (espaço
bucal x visual; visual x tátil e cinestésico). Há progresso da preensão.
Surge dessa coordenação os~ subjetivos,(conjunto de relações
encontradas no sujeito). A criança nada acrescenta de novo com relação aos
objetos desaparecidos desde o momento em que são cobertos com uma cortina, porque o objeto não poss ui permanência substancial (nem forma,nem sol idez, e só é concebido como aparece para a percepção imediata;~ não
possui inverso nem rotação objetiva).
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CONSTITUIÇÃO DA CAUSALIDADE
A causalidade para o recém-nascido é uma simples coleção isolada
ventos. Esta ligada à eficácia e ao fenomenismo.
Modificação do real em função da ação direta.

de

e-

O CONTATO ENTRE A ATIVIDADE INTERNA E O MEIO EXTERNO E A CA~DADE PRÓPRIA DOS ESQUEMAS PRIMÁRIOS
Causalidade prática.
Associação externa é de influência do sentimento de esforço.
Reação circular primária.
Os feixes de qualidades:táteis, gustativas, sonoras e visuais, mais as Unpressões de prazer, dor ou desconforto, êxito ou descontentamento, esforço ou expectativa.
As qualidades percebidas não estão situadas num espaço comum.
Não existem meios globais situados num mesmo plano.
Os feixes qualitativos não estão diferenciados da ação do sujeito .

A CAUSALIDADE MÁGICO-FENOMENISTA
Causalidade nesta fase ainda como uma reunião de eficácia e fenomenismo
passando para um comportamento mais intencional. A causa apresenta uma
tendência para interiorizar-se e o efeito para exteriorizar-se. Preensão,
uma afirmação de posse. Sujeito sem consciência do eu.Causalidade por iaitação.A pessoa constitui o primeiro dos objetos. Principia com as reações secundárias (coordenação preensão- visão). Interesse sisteaático
pelas relações causais. Três espécies de ~ intervêm no campo visual: 12)inicio da acomodação das mãos e dos pés;22) descoberta de que
criança
batendo nos objetos pode fazê-los oscilar indefinidamente;32)a
volta a cabeça como se pudesse identificar a causa do som.
Pés e maos, centros vivos de causalidade e eficácia.
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CONSTITUIÇÃO DO TEMPO
A constituição do tempo inicia com o imediatismo do egocentrismo
radical, direcionando-se para uma racionalização espiritual do proprio
sujeito, procurando localizar-se e organizar-se num universo coerente.

O TEMPO PRÓPRIO E AS SÉRIES PRÁTICAS
O universo é um mundo de reaçÕes prolongadas e não de eventos ordenados
no espaço e no tempo. A consciência do tempo se manifesta através do ~
gresso da memória. A constituição do tempo é paralela à do espaço e complementar à dos objetos e da causalidade. A percepção auditiva
algumas
vezes precede a percepção visual. Os grupos de deslocamentos, tais como
os grupos espaciais permanecem práticos (grupo prático:todo global indiferenciado). Uma sucessão de percepções não significa que haja necessariamente uma percepção da sucessão pelo sujeito. A criança só leva
em
consideração a ordem de sucessão nas suas açÕes quando ela prÓpria impôs
essa ordem na sua constituição. O tempo pr~tivo não é um tempo percebido do exterior para o seu interior mas uma duração sentida no decurso
da prÓpria ação. A duração das ações não comporta um antes e um depois.
A duração das ações não possui uma medida de inteMral.o.A criança possui
um tempo prÓprio ou seja, um sentimento de desenvolvimento de direções
sucessivas imanentes nos estados de consciência. Possui a aeacria do
~mbecinento,ou seja, reconhece os quadros perceptivos, mas não
prova
que saiba evocar a imagem.

AS SÉRIES SUBJETIVAS
A criança começa a agir sobre as coisas e utiliza as relaçÕes que elas
apresentam entre si. As séries temqxrai.s superam as relaçÕes p-É.ticas rassando agora a aplicar-se aos prÓprios acontecimentos exteriores. Surgimento dos grupos subjetiYOS (espaço) ou séries subjetivas (tempo), porém
como meros intermediários entre os grupos práticos e os grupos obje~.
As reações circulares secundárias (quando a ação incide sobre dois objetos ao mesmo tempo) constituem o campo em que se desenrolam as
séries
subjetivas.Utiliza as noções de antes e depois mas não ordena os próprios fatos. A memória manifesta am começo de localização das l~ no
tempo; vincula a prÓpria ação. A localização das recordaçÕes parece estar vinculada com a reação circular diferenciada (ação interrompida
e
continuada sem estímulo inicial, semelhante à formação do objeto). A memória é um mundo de reaçÕes polarizadas e não de eventos ordenados
no
espaço e no tempo. Não percebe a histÓria dos fenômenos, não situa
a
sua prÓpria duração nas coisas e não avalia a extensão dos intervalos;sÓ
percebe a sucessão elementar das ações organizadas.
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4 ª FASE

5ª FASE

6ª FASE

9' 1o MESES

12 ' 16 MES

18 MESE
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BUSCA ATIVA DO OBJETO DESAPARECIDO, MAS SEM LEVAR EM CONTA A SUCESSÃO DOS
DESLOCAMENTOS VISÍVEIS
O objeto é ainda mais prático que substancial. Para que oobjeto se torne
objetivo é necessário que a criança adquira a consciência das re~ de
posição e deslocamento.
O fenomenismo da percepção imediata e o dinamismo da eficácia prática sucede um racionalismo propriamente geométrico .

A CRIANÇA CONSIDERA OS DESLOCAMENTOS SUCESSIVOS DO OBJETO
A criança aprende a levar em consideração os deslocamentos ~sários no
campo visual.
Neste momento acontece o raciona]isno ~trico.
O fenomenismo cede lugar à consciência das relações.
A criança abstrai o objeto do contexto prático.
A memória é somente uma construção de relações temporais e não chega a
ordenar essas relações ao longo das experiências.

A REPRESENTAÇÃO DOS DESLOCAMENTOS INVISÍVEIS
O objeto se desloca segundo um itinerário que o sujeito pode deduzir,mas
não perceber.
A diferença entre a 5ª e a 6ª fase só interessa à construção espacial e
não à permanência do objeto como tal.
A partir daqui, o corpo do sujeito também é concebido corno um objeto.
Representação dos deslocamentos invisíveis. Enfim, a criança UxT.a-se capaz de constituir em objeto as coisas cujos deslocamentos não são visiveis. Graças a representação, a criança consegue resolver agora os problemas equacionados no desenvolver das experiências anteriores. O êxito
da solução torna-se sistemático. Finalmente o objeto está def1niti~
te camstituioo.
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A PASSAGEM DOS GRUPOS SUBJETIVOS PARA OS GRUPOS OBJETIVOS E A DESCOBERTA
DAS OPERAÇÕES REVERSÍVEIS
Aplicação dos meios conhecidos às novas sit uações .
A noção de grandeza é adquirida.
Constituição do começo de per manencia .
Grupo tÍpico desta fase é o meio caminho entre o gr upo subj etivo e o objetivo .
Já existe constância de formas (10 , 11m) . Aquis i ção de constância dimensional e de noção de perspectiva . A cri ança faz um esfor ço para apr eender
ou agarrar as diferentes figuras das coisas e já não mais para agir sobr e elas .
Distingue mudança de posiçao das de estado .

OS GRUPOS "OBJETIVOS"
Observa- se a aquisição da noção de deslocamento dos objetos em suas relaçÕes recÍprocas , ou seja , há elaboração de ~ objetivos de deslocamentos dentro de um meio homogêneo .
Nesta fase há simul t aneamente consciência das relações existentes entrB os
objetos como tais, formando- se assim o ~objetivo de deslocamentos. O
sujeito ainda não é um objeto cujos deslocament os estão relacionados com
os outros objetos . Finalmente o espaço experimental está constituÍdo.

OS GRUPOS REPRESENTATIVOS
Nesta fase há r epresentação de movimentos, seja qual f or o modo de produção dessas representaçÕes.
A criança percebe os movimentos propr ios como se os vis se do exter ior .
Há nesta fase uma representação das relaçÕes espaciais entr e as coisas , e
as representações dos deslocamentos do prÓprio corpo .
Finalmente a criança representa- se como um corpo no espaço , em
vez de
considerar-se como um corpo privilegiado , cujos deslocamentos são absolutos .
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A EXTERIORIZAÇÃO E A OBJETIVAÇÃO ELEMENTARES DA CAUSALIDADE
A
,
O obje to adquire certa permanencia,mas so em posiçoes privilegiadas, ~
dendo estas dos êxitos anteriores da atividade do sujeito . A causalidade
se des taca da ação da criança sem ser definitivamente atribuÍda aos objetos independentes do eu . GnJpos mtenDed:D.áriiO!S ma ~ de operaçÕes Jreversiweis. Conj unto de processos intermediá rios que se caracteriza
pela
superação da aplicação de esquemmas IOOirllbec:idos às tllOvas situaçÕes. Não há
um critério prec iso que indique o inÍcio da 4ª f ase . Na 4ª fas e a r elação
da mão e do objeto é per cebida do exterior, obje tivamente (a criança r e peli a mão de outrem quando esta se apodera de um objeto desejado).
A
criança rechassa um obstáculo muito mais do que uti liza como um instrumento a t ivo . Atri bui ao corpo de outro um conjunto de poderes
part iculares
(canto da mãe ) . A cr i ança analisa o pormenor das seqÜ~ncias obser vadas , em
vez de limita r - se a uma ação gl obal . A criança na 4ª fase ainda não es tá
liberta da eficácia da 1ª fase .

A OBJETIVAÇÃO E A ESPECIALIZAÇÃO REAIS DA CAUSALIDADE
As reaçÕes ~ terciárias são font es de objetivação da causalidade
e a aprendizagem por experimentação ativa consolida a espacialização das
séries ca usais . A objetivação e a espacialização embora correlativas,conservam-se rela tivamente independentes . A experimentação ativa tem par resultado espacializar as séries causais relativas à ação do prÓprio corpo
sobre as coi sas . A reação circular terciária, ao contrário, t em por efeito iniciar a criança no conhecimento dessas inter-relações objetivas ,
colocando-a em presença de um sistema de causas independentes dela .A criança cons idera a outra pessoa como fonte autônoma de ações . A criança col oca o obje t o em posição de agir e espera que ele entre por si mesmo. em
ação . O sujeito aprende a dissociar . Há uma relacionação do corpo e das
coisas . A criança concebe seu corpo como inserto nas séries causais ext eriores, i sto é , t anto s ubmetido à ação das coisas como font e de ações que
se exercem sobre elas.

A CAUSALIDADE REPRESENTATIVA E OS RESÍDUOS DOS TIPOS PRECEDENTES
A criança reconstitui as causas na presença exclusiva de seus efeit os e
sem que tenha perce bido a ação como tal, dessas causas. A criança,
dado
certo objeto percebido como fonte de ações virtuais, prevê e
representa
os seus fut uros efeitos . As iniciativas são inversas, porque procedem da
causa para o efeit o e não do efeito para a causa . Em vez de reconstituir
as causas partindo de um efeito determinado, a criança vê-se levada , pelo
con trário , a prever os efeitos partindo de certa causa . A situação
que
define o vínculo causal deve ser realmente nova para a criança e não dar
lugar a mera aplicação de relações conhecidas . A criança torna-se
capaz
de deduções causais e já não apenas de percepção ou utilização sensorio-motora de relações de causa e efeito. O s ujeito pode pela primeira
vez
si tuar, r ea lmente,a ti tulo de elemento, simultaneamente causa e efeito , no
context o de um universo que o t ranscende .
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INÍCIO DA OBJETIVAÇÃO DO TEMPO
A criança torna-se apta a combinar os esquemas entre si e a subordiná-los
mutuamente como meios e rfurns (ordenação no tempo dos prÓprios
aconteci mentos) . As séries subjetiw.as (reações circ . secundárias) começam a ob~
ti~se.A noção de antes e depois começa a aplicar-se aos deslocamentos
prÓprios do objeto . As séries temporais começam a ser aplicadas às coisas
independen t es do eu constituindo as séries subjetivas,mas essa objetivação permanece limitada. Pela primeira vez retem uma série de eventos em
que não interferiu. É capaz de recordar eventos como tais e não apenas as
ações . O tempo não passa de um prolongamento nos eventos da dur ação . subjetiva i nerente à atividade da prÓpria criança. A memÓria se permite reconsti tuir breves seqüências de eventos independentes do eu , mas auxa não
está apt a a r econs t ituir a idéia global dos fenômenos percebidos no mundo
exterior e nem a efetuar uma avaliação da duração dos intervalos .

AS "SÉRIES OBJETIVAS"
O nenê recorda os deslocamentos sucessivos do objeto e os ordena convenien t emente .
É capaz de elaborar uma serie objetiwa (ordenar no tempo os acontec imentos exteriores) .
As séries objetivas continuam limitadas; só dizem respeito aos evenU8 diretamente percebidos e não aos deslocamentos represerntados.
Possui a noção de uma sucessão r egular en tre a ati vidade causa l e a provocada .
Esta fase car acteri za- se pela descoberta de oowos meios por experfumerntação ativa que implica em séries oojetiwas.
Subordina uns aos outros os fenômen s o exteriores (suportes,barbantes,etc. )

AS "SÉRIES REPRESENTATIVAS"
,
Surgimento da memória de ewocação (reconstituição mental e não mais
so
r eal) .
A evocação da hist ória do sujei to ainda não é seriada.
A duração das operações está s ituada em relação a das coisas,proporci~
do assim , a simultaneidade da ordenação de momentos do tempo e sua
respectiva medi da em r elação aos pontos de r eferência ext eriores .
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1. 3 -

A Formação do SÍmbolo na Criança

1. 3 . 1 - O Primeiro PerÍodo : A Atividade Sensório-Motora
Este perÍ odo SensÓrio - Motor , inicia pela

evolução dos

esquem as de ação o u pelo desenvol v imen t o da in teli gência sensÓrio - motor a , q ue é co nstituÍda pel os sistem a s de

movimen t os

e perce p ç Õe s coordenados ent re s i, os quais estabelecem

t oda

c on d ut a el em enta r suscet ível de se repetir e aplicar - se

a no-

v as situações , como por exemplo : 1oca1izar ~a fo~te

so~ora,

ag a r rar u m obje to, deslocá - lo, s a cudi -lo, etc. A execuçã o de
tais esquemas s upÕe mo vimentos especÍf ico s aos esquemas

em a -

-

çao, que p ode m se reproduzir e modificar os movimentos e

po -

si çÕ es dos o bjeto s sob r e os quais é dirigida a ação . Log o , os
movimen tos e p osiçÕes da criança são os que determinam a

ca-

da instante, ~ ~odo de ouvir, de ver, ou de 1er prÓprio,
qual a s relações da criança

com as diferentes posiçÕes

sua comp r eensão dos fatos.

Piaget

(1982)

exte-

percepçao

ri o res determinam o s movimentos que organizam sua
e

do

denomina de

similação" , essa diferenc i ação objetiv a simultânea

"as -

feita pe -

los prÓprios mo vimento s da c rian ça, bem como a modificação~

jetiva resultante do fato de que a percepção o u a compreensão
da s po s içÕe s ext e rnas é necessariamente proporcional ao

pro-

prio modo de pen sa r

se m-

das crianças,

portanto, corresponde

p re a uma modifi caç ã o objetiva, que pode tanto permanecer virtu al quanto real .
Entretanto, o con trário acontece com as
teriore s

posiçoes

( objeto ), nas quais o esquema aplicado (da

an-

criança)

r eage sobre estes mo vimentos .
Pi aget ( 197 8 ) exemplifica di ze ndo que conforme a

dis-
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tância em que está a criança do ob je to, há urna

-

~o

sorial dessa profundeza e um deslocamento co rrelato da rnao e

- os
dos olhos , e de acordo com esse deslocamento, a mao,
seguem esses movimentos e o ouvido percebe.

olhos ,

Is t o e- o que

piagetiano s chamam de aco~odação, ou seja , a relação

os

entre a

modifica ção dos movimentos das coisas ex teriores e do ponto de
vista do s ujeito.

É necessa rio considerar ainda que as duas

noçoes
tan-

to a da assi~ilação como a da aco~o dação são de ordem
onal,

p orque a Biol og ia define a aco~odação pela

funci -

variaçao

in-

dividual sob a influência do ambiente.

assi-

As sim , urna primeira relaçã o possivel en tr e a
rnilação e a aco~odação

é a pro c ur a de um e quilibrio entre as

duas que Piaget (1967 , 19 7 8) denom in a de adaptação; conseqÜen temente são as formas su p e ri ores dessa adaptação que se

trans-

formarão na atividade inteligente.
Entretanto, resta saber e m que medida a

acomodação,

completa é durá v el em relação a os dados exteriores, uma vez que
toda conduta apresenta sempre os dois elementos reu nidos , es t ado ativo o u passivo. Com efei t o , o equilÍbrio só

é

consi -

derado atingido e estável se a atividade as simil adora da
ança permanece de acordo com os movimentos ou a

cri-

causalidade

especifica dos objetos.
Em sintese, o equilÍbrio entr e a assi~ il ação

aco1111odaç ão e mais ou menos d urá v e 1 quanto mais extensas,

e

a
con-

servadas e complexas forem as seqüências externa s ,tornando ma is
estável o equilibrio do esquema que o engloba .
Entretanto , quando a assimilação pvecede

a acomoda-
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- , esse primado pode manifes t ar - se simplesmente p or uma
çao

in-

suficiência de d esce ntrali zação da prÓpria ação em relação às
seqüências exte r iores e t ambém quando for o resultado de
inadequação entre o esquema de assimilação e os

uma

objetos

ou

movimentos exteriores .
Ainda com relação ao primado da assimilação, pode este muito bem ap r ese ntar uma escala de v alores distintos

sen -

do considerad o o caso mais perfeito aque l e que caracteriza
jog o, como todos os int e rmediário s l i gando este à

o

adaptação

prop ri amente di t a . Piaget ( 1978) esclarece que " a ação lÚdica é
A

'

-

objetivamen t e identica a açao adap t ada " (p . 349). Porque com re laçaõ ao
jogo ac on t ece o inv e rs o ; a acomodação facilmente se au t omati z a e a açã o equilibra em favor da ass imil ação , uma vez q u e
energia d i sponivel é gasta no pra ze r

a

d e se r causa, ou como di z

Piaget, ( 197 8 ) , "no exerc icio do esquema por s i prÓprio " (p . 349) .
Qua ndo a acomodação precede a assimilação é es sa ex"
A
celencia
que coloca em evidencia
a imitaçao,
e ist o acontece,

desde aquele momento em que a criança, como diz Pia g et,(1978),
" se limita a reproduzir os sons conhecidos ou os

gestos

ja executados de maneira visivel sobre o prÓprio

corpo "

(p . 350) .
Fechando esta e tap a que acon tece no

final do

VI, com a imitação diferida, a acomodação inicia seu

nível
proces-

s o de inter io ri zação e p assa a se prolongar em representação.
Para conclusão deste P ri me iro Período da Ativida d e
-M otor a,

SensÓrio -

transcr eve -se as palavras do referido aut or , que re-

presentam um a sin te se das i déia s abordadas,
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"a acomodação, diferenciando-se da assimilação, constitui
urna es pécie de 'negativo ' do objeto ao qual se apli ca

o

esquema assirnilador e esse 'negativo', subordinando-se aassimilação reprodutora prolonga-se, então, em um 'positivo ' que é a imitação exter ior ou interiorizada, corno a
imagem fotográfica em r el ação à chapa ."(Piaget ,1 978,

p.

35 1 ) .

1. 3 . 2 -

O Segundo Period o : A At ivi dade Re prese n t ativa
Egocêntrica
Fase I : O Pensamen t o Pré-Conceptu al

Na pre sen te fase deste e s tudo, a r e presentaçã o
cia quando as relações e fun ções (e sq ue mas)

i n i-

sensório - motores

imediatas se t ornam assemelhadas ou ass i mil ada s aos

elementos

somente evocados e nã o perceptiveis no mom en to ponder ado ,

urna

vez que assinilar consis t e e m ligar ou assemelhar as funções
oo~

e re l aç ões atuais a elemen t o s anteriores, desde o ni vel
se n volvimento sens Ório-mo tor. Isto porque assimilar

também

consiste e m ~odiCicar o objeto em função da ação do

sujeito

realizada de uma maneira pessoal, individual

de

compreender

ou l er os fatos e co i sas , em fu nção do seu prÓprio

esque~a.

Es te esquema que ja contém urna história que é

c on s-

tituida da aplica ç ão repetida do ato a outros objetos ou
tua çõ es, aos quai s o ob je t o present e é portanto

si-

assimilável.

Entretanto, essa ass imilação ou semelh an ça sens Ório-motora dos
o bj etos s uce ss i vos e ntre si não pre s ume nenhuma ação de

e vo-

car o objeto a n t erior porq ue a assimila ç ão op era sobre o

ob -

je t o presen t e nã o de urna ma neira cl ar a, ma s subente ndi da

pe -
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la intermediação de um simples esquema de ação, ou
to, de uma repetição motora (gestual).

Já a

melhor di-

assi~ilação re-

presentativa se caracteriza, como diz Piaget (1978)
"pelo fato de que os objetos não atualmente

perceptÍveis

(aos quais e assimilado o objeto percebido) são evocados
graças a 'significantes ' que os tornam presentes ao pensamento na ausência de uma presença r eal " (p.351)
A representação acontece, então, da uniao de
ficantes, geralmente partindo do concreto, po rt anto

signi-

pensamen-

tos que tenham o poder de trazer de volta ao pensamento oo obje tos ausentes (significan tes), através de um jogo de
ficações, ace pçÕe s ou conce itos que os une aos

signi -

elementos

pre-

sentes. Piaget denomina de função si~bÓlica a união especÍfica desses significantes e significados que uma vez juntos constituem por si proprios um

apri~ora~ento

da assi~ilação

ultra pa ssa a atividade motora . É essa nova etapa que

corres -

ponde a uma função simbÓlica que fa z com que se torne
vel a aquisição da

linguage~

possí Piaget

ou dos signos coletivos .

( 1946) observou, freqüentemente em seus estudos e

que

particular-

mente em relação ao p roblema da afasia na evolução da
ça , a existência de certos laços ou vÍnculos entre o

crianfuncio -

namento da linguagem e a representação que ultrapassa a

cepção e os movimentos imediatos , para se amparar num

per-

só tem-

po sobre imagens ou intuiçÕes de configurações e sobre

ope-

rações de relacionamento como: de ordem, distâncias, tempo
causalidade. Vê-se então, que a função simbÓlica é tão
tante à constituição do espaço representativo quanto as

e

imporou -

tras categorias r ea i s do pensamento. Piaget conceitua que fun ção ("ação prÓpria ou natural dum Órgão ou apare®" Ferreira, 1975, p.
6 6 1 ) sim b ó 1 i c a ( " idéia consciente que representa e encerra a

signi-
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ficação de outra inconsciente" Ferreira, 1975, p. 1301) desenvolve um
problema de ordem psicolÓgica, que não está apoiado pelas informações exteriores, porque o sÍmbolo individual

ultrapassa

o signo cole t ivo (aprendizagem , por exemplo) ou até

mesmos os

dogmas cientÍficos neurolÓgicos. Cada nova conduta mesmo
necessite da interferência de aparelhos nervosos

que

diferentes,

nunca acontece em descontinuidade determinada por aqueles que
a antecederam,

e nem uma significação (pensamen to) se

organi-

za em pares porque esta se re ge pelo ritmo natural do

siste-

-

ma n erv oso em açao.

-

Assim, a nao ser na VI fase individual, onde a
sociaçao chega em sua fase final,

as -

signi-

o significante e o

ficado (no perÍodo sensório-motor) são indiferenciados , sendo seus Únicos significantes constituÍdos por furndicios ou si-

nais por serem ambos simp les pareceres das visÕes das
ções do objeto ou do esquema de ação.

rela-

Acontece o contrário

quan-

do a i~itação se torna bastante flexível e ao mesmo tempo só-

lida o suficiente para realizar movimentos no estado diferenciado, tornando-se capaz de evocar modelos ausentes

e

assim

de abastecer a atividade assimiladora dos significantes. Isto
poderá ocorrer quando esta atividade assimiladora dos
ficantes tenha a capacidade de ligá-los aos dados

signi-

imediatos.

E devido a essa peculiar diferenciação, a acoDodação e a

similação adquirem a capacidade de integrar-se ou

as-

co~pletar

-se em sistemas mais sofisticados que as ações sensório-motoras, mas que " se constroem pela extensão destas Últimas ao

domínio do

imperceptivel"(Piaget, 1978,p.352) .

- a
Por essa ra zao

linguage~

nunca prescinde da

- dos significantes pessoais que nada mais sao
vençao

inter-

que

as

imagens iaitativas interiores.O pensamento representativo com
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seu sistema duplo de assimilações e acomodações (assim

como

,

o sistema simpl es das assi milaçÕ es e acomodaçÕes

sensorio-mo-

tora s ) de que é constitu id o , é também suscetivel de se

trans -

ferir segundo três aspectos, de acordo com o primado dos

pro-

cessos aco!Dlodadores, assill!lliladores ou da tendên cia dos dois ao

equilÍbrio. Nesta segunda fase da imitação, há
da situação em rela ção à fase anterior,

uma

inversão

ill!llita-

isto porque a

ção representativa se torna diferente da ill!llitação

sensorio-

ll!lloto~a porque a Última só funciona na presença do modelo,

-

- so o sujeito reproduz ou imita de
na represent ati va, nao

e,
ma-

possui

neira diferente do modelo dado, mas também porque já

a capacidade de imitar ou repetir exteriorll!llente um modelo que

-

se baseia na imagell!ll ll!llental do sujei to. Esta e a inversao

da si-

tuação que diferencia uma fase da outra.
vê-se, então, que a

i~~~~~~agemm

- surge assim de uma manao
,.

•• A

neira abrupta ou misteriosa porque ela e a consequencia
'

dos

A

esquemas sensorio-motores que vem sendo desdobrados em

imi-

taçÕes exteriores. Essa imagem passa a ser

pro-

interiorizada

longando a atividade sensório-motora que dirige sempre

-

cepçao e a motricidade. A immagell!ll se transforma

a per-

simul taneamen-

t e numa imitação sensÓrio-notara interiorizada ou nos

primei-

ros traços de imitações representatiwas.É compreensível,

en-

tão, que a immagen sonora tanto de um somm ou de uma frase

IDlUl-

sical como de uma palavra falada,

por exemplo, seja

a um

-

so

tempo o result ado inte riorizado de uma imitação

sensorio-mo-

tora adquirida e o primeiro delineamento de sua

produção ul-

terior ou de sua ill!llitação representativa.

Piaget ( 1978) preocupado com a compreensao
sintetiza dizendo o seguinte:

do

fato
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" ... a imagem nao e um elemento estranho que vem se

imis-

cuir num determinado momento, no desenvolvimento da imitação , mas uma parte integrante do processo da acomodação imitativa, interiorizada em esboço de imitação exteriorizada, que assinala o ponto de junçao do ~rio-motor e do representativo"(p . 354).

.-

As representações ou reproduçÕes que a imita ção

e-

voca s ao constituidas de dois tipos: o 1Údico (apoiado em simbo lism o que a lingua gem não cria, mas apenas acompanha

e

cen tu a) e o pré-conceitual (aquele que é engendrado de

repre-

sentações não conhecidas deste tipo) que cria novas

reprodu-

çÕes com a autoridade e propriedade as quais a criança
que sente como concei to, mas que ainda permanece

pensa

intermediá-

rio entre o sÍmbolo por imagens e o prÓprio conceito
tanto,

a-

e

por-

permanece ainda dependente do esquema sensÓrio-motor.
Piaget (1982), Battro (1976), explicam que a

primei-

ra possibilidade para que a representação por i~agens se
fetue é preciso que a assi~i1ação preceda a acomodação.

eIsto

quer dizer qu e a imagem do objeto ausente não co~bina

com o

sistema de assimila çÕes , porque procura se adaptar aos

fatos

atuais e encontra limitações causadas por assimilações

subj ~

tivas,

sejam elas quais fore m.
Pi aget ( 1978) ,sintetiza toda a idéia da

seguinte for-

ma: para ele, tal é o jogo simbÓlico, porque se trata da "assi~ilação de qualquer objeto a qualquer outro, abmvés de i~a
ge~rns

illllitativas"(p.355). E a seguir o referido autor

pergun-

ta: qual, então, a diferença entre o si~bo1o 1Údico e a
ge~,

ima-

quando esta intervém num ato de imitação representativa

ou de inteligência adaptada e que forma assume, nos

pormeno -
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r e s , o eq u ilÍb r io entre os p r o c essos assirnil a do r es e acomodadore s , q ue c ar acte r izam o jogo si mbÓl i co?
Sa b e - s e q u e a i~age~ si~ples é urn a

reprodução inte-

rior a qual ela es t á associada , assim corno a i~i tação ex ~
or é urna cópia s em i ntermed.iá ri os do ob j eto ou ~ode lo, através
d o corpo real ou de movimen t os q u e r e tr a t am os ca r ac t eres

i-

mi ta dos n u ma reprodução material (no caso em desenho ou construção ) . No s i~ bolo ou j ogo lÚdico , Piage t cita o

exemplo de

urna concha so bre u rn a caixa que suge r e a i magem de um ga t o sobre um muro e que é evocada pela in t e r mediação de

um

objeto

co nc ha mu ito vagamen t e com p a r á v e l, e sob r e o qu a l são at r ibuÍd a s as qualidades do o b jeto significado,

(gato) graças a

urna

i mi t ação ex t e r io r ou in t e r io r des t e Último .
Já no cha mado jogo de i ~i taç ão o obje t o significan te é o corpo , s ó qu e n este caso o ins tr umento ( o corpo) é diprese~

f er e nt e porq u e em t odo jogo simbÓlico a i mi taçã o está
t e . En t re ta n t o no si~bolis~o secundário a s me s mas

coisas

r e pet em apenas com a di f erença d e q u e o r elac ion a men t o

se

en t re

o o b je t o signif i cante (que co r responde a forma) e o objeto sign ificado (q u e co r responde ao c on cei t o ou a noç ã o do ob jet o) e sca pa à r eflexão do suje it o , p odendo o ob jet o s ig n ificante ser
s i mplif i cado ao estado de si mples i magem .
No exemp l o d o si~bo1o 1Údico, o obje to
o u sim bÓ lico

s i gnificante

possui apen a s urn a r el a çã o mais pa r a

longÍnqua do

que para aproximada com aquil o q ue r e pr ese nt a e co m o

esquema

imitativo ut ilizado , ser v indo e ste es q uema ta mbé m pa r a trazer
Piaget

ao i n t elec t o a q ue l e o b je t o r e pr esen t ado . As si m, p a r a

o sÍmbolo é c ompost o por ambos , i s t o é , p o r e s se obj et o
n if i cante e o esq u ema imi t a t i v o . Pia ge t

( 1978 ) comple t a a
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d éi a quando diz :
" vê- se quant o é evidente que em uma t al estrutura de conjunto a assimilação pr ecede a acomodação : precede no esquema signifi cado , poi s que ela é evocada pelo Único prazer da combi nação; pr ecede na rel ação entre o

~ican -

t e e o s i gni f icado , pois o primeiro e assimilado

ao se-

gundo sem corres pondência objetiva e , por fim , rrr:xjela
na-o

mo a acomodação no seio do s i gni fican t e, poi s est e
é puramente imitativo mas se apoia

sobre

um subs t ituto

qualquer. " (p . 357 )
Fi na l mente , sobre o jogo de im i tação , t entar-se- à

de -

t e r minar a seguir a dife r ença q ue ex i s t e ent r e o sistema

dos

signi Cicantes e das significações lÚdicas e o s i s t e ma corres-

pe ndente que dirige a
qu an d o se

i ~ita

i ~itação

UD ~odelo

exemplo ,

representativa. Por

ausente pela le mb ranç a

imagem

da

d e sse mo d elo , Pia g et consi d era q u e se tra t a de um

objeto

tituto ou signi ficante q ue s ã o as for mas ou o p ro pr io

Sl.lltD-

corpo

do o bjeto evoca d o que o auto r diz se tr a t a r do mod elo e da imagem imi t a t iva deste Últ i mo. Pa ra que a idéia fi q ue mais comp r eensí v e l, Piaget faz uma analog i a com o exem p lo do

pensa -

me nto adaptado , qu e se faz acompa n har s i mu l t an e ame nt e

por uma

i mage m mental e um desenho , ao con tr á r io do ca s o do

s Ímbolo

l Údi co , e m qu e a imagem mental , o o bj e t o signifi cant e ru subst i t u t o (no cas o o pr o prio co r po o u as fo rma s do ob je t o

ou mo-

delo) são pos t os em correspondênc i a ex a t a e nã o a p enas

consi-

de r adas de fo r ma análo g a .
O qu e difere da pesq u isa inte li g e nte e

ap en a s

co r respondên c ia po rque é a um só te mpo ac omodação aos
e assimi l ação de s te s aos es qu emas do s u j e ito .

essa
objetoo

Comp r eende - se ,
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então, que a correpondência que caracteriza a imitação
sentativa é constituÍda de um primado da ac omod ação

repre-

sobre

assimilação, uma vez que todo processo é moldado sobre o
jeto-modelo e a atividade assimiladora se restringe a

a
ob-

repro-

duzir os esquemas conseqüentemente acomodados.
Neste momento, parece oportuno realizar um

enfoque

-

sobre a representação cognitiva que é constituida pelo
estudo. Embora esta representação cognitiva se

pre-

evidencie pe-

la busca de uma igualdade entre a assimilação e a

acomodação

e seja beneficiada pelo apoio dos significantes coletivos(signos verbais), sua forma incipiente com todo esse reforço,
primeira vi sta , deveria poder metamorfosear logo em
os esquemas da inteligência sensÓrio-motora em

'

a

seguida

conceitos ge-

rais e, suas coordenações correspondentes, em raciocÍnios operatÓrios. Mas parece que o que acontece é justamente o
verso. No auge dos jogos simbÓlicos e da imitação

in-

represen-

tativa, o pensamento por melhor adaptado que seja, nao

conse-

gue sobrepujar, nem de forma aproximada, o desenvolvimento incipiente de suas representações simbÓlicas. Observa-se, então,
que é em função do conjunto do desenvolvimento das

represen -

taçõ es simbÓlicas sob seus três aspectos, ou seja, o ~
to i~tativo,o pensamento lÚdico e o pensa~ento racional que
convém interpretar o pensamento cognitivo elementar da
ança, no qual foi bem marcado seu caráter a meio

cri-

caminho en-

tre pensamento simbÓlico e o lÓgico.
Neste meio caminho entre o pensamento simbÓlico
lÓgico desenvolve-se o que o autor denomina de

e o

pré-conceit~

conside r ado a primeira forma de pensamento conceptual

que se

sobrepuja aos esquemas sensÓrio-motores e , graças à linguagem,
torna-se um quadro nociona l, com o por exemplo o gato, o

fuca,

78

etc . Deta lhan do um p ou quinho mais , isto significa qu e o mecanis mo do pré-conceito consiste propriamente e m as s imilar o obje t o (tudo aquilo que é perc ep tíve l

por qualquer dos

ou tu do que se apresen ta à perc epção com um caráter
es t á v el ou, a inda, o pon to de conv e rg ência de

uma

mira, ou designio), determinado ou percebido por

sentidos
fixo

ou

atividade

-

evocaçao

pe -

la r epresen t ação ou pel a reprodução daquilo que se pensa , mas
m ~

qu e ai n da não es t á agrupad o em classes ( singelas no çõ es
laçÕes gera is) . Se ri am como exemplo as signif icaçõ es
dida s p ela imagem e por designações verbais

apreen -

semi-i ndiv iduais

ou rele mb ra nças do substituto do modelo (objeto) com
proprio esq uem a lÚdico c o rresp on dente imitativo -

o

seu

e não como

um exemplar e ntr e o o bje to e a imagem da evocação, como

acon-

tece, por exemplo, no caso dos esquemas conce ptuai s. Ob s erva - se, entã o , que a assimmi].ação é t oda c entrada na
-con ceito) porque possu i

criança ( pré-

um caráter convergente como a

go e não generalizada , s endo que a acommodação ao

do jo-

objeto-tipo

continua se ndo r ea l izada por image ns , a exemplo d a

imita ç ão,

em lu ga r de se dist ende r a todos os exemplos e per der , jus t a me nte por essa ra zão se u carát er imi t a tivo ou

repr esenta tivo.

É co mum a criança denominar todos os instrumentos

musicais pe-

lo no me do primeiro que ela tomou contato , o mes mo

ocorre

com

outros o bjetos , como por exemplo: designa r de "fuca" todos os
auto mó v e is. Com relação à coordenação entre os

pré-conceitos

ou o raciocÍnio transdutivo porque se equivalem, o
ainda con tinu a a meio caminho entre as coordenações

racio c i nio

sisbÓ].i-

cas ou i•itativas e o racioclnio propriamente dito que

s imul -

taneamente consti tui a base de uma si mp les experiên c ia mental,
ou como explica me l hor Piaget ( 1978) cons t itui
"uma imitação das sequencias reais em prolongamento

dos
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raciocínios práticos ou sensÓrio-motores, e uma sucessão
de participações diretas sem inclusões ou encaixes

hie-

rarquicos como são os raciocÍnios simbÓlicos."(p.358)
A estrutura ou a disposição e orde~ pré-~~
transdutiva da assimilação

e

é conseqüência desse desequilÍbrio

de conjunto const a tado antes em que a sua propria

natureza re-

vela um equilÍbrio incompleto e instável entre os processos assirnilador es e acomodadores.

Corno re su ltado,

v~- se , então,

que

se o jogo si~bÓlico assinala urna excelência da assumuação

so-

bre a aco~odação e a i~itação o pri~ado inverso, ( acomodação
por urna as-

sobre a assimilação), o pré-conceito é qualificado
si~ilação inco~pleta

i s to porque cen tr ada sobre

o

exe~-

p1ar-modelo, ern lugar de englobar todos os elementos do
junto ta,

e também por uma aco~odação igualmente não

con-

co~ple-

porque restrito a imagens daquela pessoa-tipo, em

de estender-se a todos . Por essa razão parece claro

lugar

que o

ca-

rá ter ou a propriedade incompleta dessas duas componentes

do

equilÍbrio adaptativo se prende aos mesmos princípios ou origens que os de seu prim a do (superior) alternativo no
na imitação, portanto às mesmas causas de seu

jogo ou

desequilibrio

de c o njunto . Pia get (1978), e x plica que
" .. . um desequilibrio estável entre os dois

processos su-

-

- se prende somente a estados espoe que o pensamento nao
táticos mas apreende as proprias transformações não imitam simplesmente as modificações irreversiveis da realidade, mas passam, graças a sua reversibilidade, a encontrar os estados anteriores e assegurar a existência

de

constâncias indeformáveis" (p . 360)
Assim, uni camen te um

siste~a

de operaçoes

iguala -se
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- ou
em equilÍbrio continuo, isto p o rqu e uma o peraçao, uma açao,
urna faculdade qu e re s ult a em certo efeito é a um só
ma variação possivel do real, a qual a acomodação

tempo u imitativa

poderá acompanhar pa r alelamente lado a lado a uma ação

assi -

milado ra da qual a r ev er s ibili dade comprova o seu po de r.
davia,

To-

justamente por cons tituir um sis t ema de ope r ações tor-

na - se necessario que a assi~lação e a aco~odação

int eraja m

ambas de maneira ininterrup t a , sem quebra momen t ânea

ou

t ernada . Ent reta nto a característica das representações

al des -

te nível é a oscilação ou o balancea~ernto en tr e a assllmUaçào

egocêntrica da qual a forma final é o jogo, e a
da imagem im i tativa. A peculiaridade do

ferno~enista

pensa~ento

'
pre-con-

na- o

ceptual é a de não ~arnter um equilibrio e ntr e as du as , a

ser mais q u e assimilações e acomodações de pouca duração e incompletas, u rna vez que ainda estáticas e centradas sobre elementos pr i v i l egia d os . Esta natureza das operações d o

pensa-

mento pré-conceptual é q ue justificam a sua permanencia m

er

t a do intermediári o entre o sÍmb o lo, a imagem e o conceito:isto acon t ece po r que , na mesma pr o p orção em que a aco~odação i~itativa permanece estática e não conseg u e acompanhar o

elen-

co dos elementos e das transformações, ela continua, ainda,
mitindo ou g uardand o imagens, exprimindo simplesmente

e-

si tua-

çÕes ins tantâneas ou elementos parciais; e co m rela ção a as-

sinilação, ela, também ainda é incompleta, porque só estabelece comunicações diretas entre os objetos, sem che gar a

al-

can çar a hierarquia das classes ou a coordenação da s relações,
j usti fican d o , assim, a sua natureza num tipo

de

perma nen cia

si mb Ólica sem at in gir a sofi st ic ada gene rali dade o perat ória .
Espera-se dest a maneira, que tenha ficad o assentada a
do po r que as estrutura s características do pe n sa mento
-c oncep tu al como as do jogo e as da imitação se

causa
'

pre -

contaminam in-
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fluenciando-se mutuamente, nesta primeira fase da

repr esenta-

ção, até virem a constituir uma totalidade bem determinada por
suas condições gerais de equilÍbrio.

1. 3. 3 - O S eg und o Period o : A Ativid a de

Repres entativa

Eg ocêntrica
A Fas e II: O Pe n sa me nt o I ntuitivo
A mesma dependência recíproca que acontece na s

di f e-

rentes formas de representações existentes, durante o

primei-

ro perÍod o do pensamento egocê n trico,

ta mbém

faz-se presente

entre os quat r o a cinco e sete anos, nas transformações

c o n-

comitantes que distinguem esta segunda fase relacionada

c om

o jogo , a iliiDli tação e a representação nociona].. . Em primeira

ma o

sabe-se que o

pensa~~~D~ento

A

egocentrico se qualifica

por

suas

centrações, ou seja, ele assimila a ação propriamente
em lugar de se adaptar à e x istência real dos objetos
eu, porque o pe n samento internali z a

(assimila) a

-

dita,
fora do

prÓpria ação

desfigurando as relações segundo o ponto de vista do

sujeito

sobre e stas Últimas assi mila ç ões o u internalizações. É importante observar que o pensamento da criança nesses

movimentos

ment a is ( c entração, internalizaçÕes, e/ou desfigurações) é~
consciente. Origina-se daÍ, segundo Piaget (1976), o
librio entre a assimilação e a acomodação, cujos

desequi-

resultados

foram comprovados no curso da fase pré-conceptual .

Torna-se,

desta maneira evidente que a evolução realizar-se-à no
do do e qui l Íbrio, ou da descentração.

Constata-se neste

sentimo-

mento também que o pensaliiDlento intuitivo faz um primeiro avanç o n a di reç ã o da aqui s i ç ão de nov a s signific a ções ou
na ç ões, no sentido de um a melhoria experiencial

coor d e-

refletida na
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sua realização com os grupamentos operatÓrios . Essa
tr ação g rad a tiv a da as8imilação egocên trica faz -se
vel nos jogos simbÓli·~os desta segunda fase,

e

descen perceptí-

também em sua

junção com a imitação representativa. Relacionando no

senti -

do de combinações mÚltiplas e de ciclos pro pria men t e

ditos,

- da realidade
o jogo se transfo rm a tanto e m expressao

quanto

em tran sformação afetiva desta realidade. Por sua vez, o s~

bolo se tornando cada vez mais aproximado da construção
tat iva e da imagem adequada,

imi-

portanto menos deformante, passa

a conseguir uma coordenação mais real en tre os

significantes

fornecidos pela imita ç ão e a assim il ação lÚdica. Como

desde

os cinco aos sete anos as v ariáveis in ter mediári as se

apre -

sentam c a da vez mais numerosos en tr e o jogo e a

procura adap -

,

tada e , e m especial, no meio escolar onde e praticada a

a ti-

vidade livre, não se torna fácil demarcar as fronteira s

entre

o jogo e o prÓprio trabalho. Esse movimen t o progressivo

con -

jugado do jogo e da imi ta ção i ni ci a uma série de

e stados

ou

mudanças que deverão se fundamentar na sucessão ou

passagem

do temp o do perÍodo segui nte, por ser esta passagem

justamen-

te o t e mpo de sua reintegração p r ogressiva, mais

precisamen,

te, o t empo de sua reintegração na inteligência, isto
t em p o de ating i r o equi librio da assi milação

e

e'

o

da : acanfoda-

çao.
Na análise da s transforma ções corre la ti v as

pela qual

passa o raciocínio adap tado, observa-se que o pensamento
tuitivo

presente na idade de quatro a c i nco-sete anos,

inse

,

constitui no in term ed iário exato entre o pensamento

ceptual e o pensamento operatório. Parece e vid ente
meira fas e durante a qual o s u jeito

nao consegue

mais que pares de objetos des coordenados entre si,
simplesmente a transdução pré-con cei tual:

pre-conque a

pri-

construir
prolonga

incapaz de anteci-
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par a figura de uma serie

si~p1es

ou dupla, a criança perma-

nece no nível das relações seDi-individuais, se~gerais,

e

justapÕe então essas relações por centraçÕes sucessivas,

sem

assimilação e acomodação de conjunto . Explica - se as si m, o porqu ê da impossibilidade das crianças com pre enderem ou

ass i mi -

larem. o s valore s relativos (nesta idade) das figuras e
sas musicais. Conteúdo es te primacial da gramátic a

pau-

musical e

conseqÜentemente da le it ura musical correspondente . A segun da fase , que provém da primeira por progressos insensíveis (sucessões de três a quatro t ermos ou expressão verb al de um conceito, etc.), marca, ao contrário, um progresso nÍtido no~

tido da descentralização e da extensão dos processos
tivos. A ter ceir a fase parece iniciar-se quando as

adapta -

percepçoes

são assimiladas entre s i a t é a construção da série total. Ist o quer dizer que essa assimilação se apoia numa

figura

conjunto (o esquema da serie ou da cor r es pondê nc ia ) que

de
ser -

-

ve de significante o u de imagem diretriz, pois o sujeito

nao

poderia realizar a cons trução se nã o a an tecip asse por uma

a-

c omodação imitativa suficientemente prec isa (Piage t, 1976) .
Nest e momento, as crianças em geral ja são capaz es de
c om os diferentes v alo re s das unidades de tempo e de

jogar
compas -

sos musicai s , mas sem muita consis t ênci a ou convicção. Portanto, qua nto a sua correspon d ente apli cabi lidade, assim
cria nça joga corretamente, também minutos após,

como a

duv id a

ou

per de os valor es compreendidos.
O referido a utor explica que ao se
portamento de uma criança, ver-se-á que a

obse r var

o co m-

expe rie n cia

prÓpria lhe demonstrará que mesmo após haver constru Ído
raciocÍn io a cr ia nça

del a
seu

passa a não acreditar mais na equ i valên-

ci a durável ou permanen t e das duas coi sas de um conjunto quan-
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do é dada nova rorma ou conCiguração de uma delas .

Por

razão trat a - se , pois de um pensamento figurado e n ão

essa

ainda de

um si'stema o peratÓrio isto é,seguodc Piaget, (1978)
"trata- se de uma figura ligada à acomodação ou

adaptação

da ação projetada, por oposiçao ao sÍmbolo móvel de
operação reversível, que pode ser pensada

em

uma

qualquer

tempo e em particular, apÓs a destruição da configuração
perceptÍvel" (p.364)
Sin t etizando, compreende - se finalmente , que a
ou existência do

ato ou pensammento :intu:it:ivo,

demonstra de

do absoluto por rec or rên c ia ou por reaparecimento o

vida
mo -

papel da

aco modação intuitiva e por imagem nas fases iniciais

da

re-

presentação nacional e que se explic a concomitantemente , t am,

bém, pela continuidade em que s ão un idos o pensamento
-conceptual

pre-

e siDbÓl:ico e o pensaDento operatÓrio.

Piaget (1978), conclu i que
" durant e esta fase, como no decurso da precedente, as relações ger ais da assimilação e da acomodação ~lioam,pois1
simul taneamente, as r elações entre o jogo, a imitação e
o pensamento adaptado assim como o equilÍbrio

intrínse-

co atingido por este em suas formas especÍficas"(p .364)

1. 3 . 3. 1 -

O Te rce iro PerÍodo: A Atividade Representativa
De Ordem Operatória

Nesta Última fase, a da represem~ da ordem
ratÓr:ia,

ope-

se infere que emerge finalmente , no plano das opera-
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ções conc ret as (entre os se t e e oito anos), um ~brio~
tante entre a assi~ilação e a aco~odação. Esse
alcançado pelo

pens~ento

equilÍbrio

,

e

adaptado,porta n to, sem desigualda-

de, porque permanente e balança do . O me s mo acontece no

p lano

da s operaçÕes fo rm a is, ao redor dos onze aos doze ano s .

Jus -

tifica - se isso , segundo Piag e t, porqu e dos se te aos
há uma reintegração real do jogo e da imitação na

inteli gên -

cia e, p o r volta dos do z e , e que as mais elabo r adas
jogo sfumbÓlico finda~,

oito anos

forma s do

com o inicio do desenvolvimento da a -

dol esc ência.
Assim, no decor r er deste te rceir o perÍ odo , a

- se torna refle ti da (rep rese n tati va) porque
ç ao

im it a -

subordinada aos

objetivos d e sejad os pe la in teligênc ia , terminando, de s ta

ma-

neira, uma e v olução de l onga elaboração . Nesta fase, a crian ça provavelmente já co nsegue trabalhar c om certa

naturalida-

de racional o s va lore s p r opo rci on ais da s figuras musi cais .Por
ex emplo , a criança poderá i de n tifi c a r a cor r espondê ncia

entre

o compasso e t em po.
Atenta n do-se com muit o cuidado e

minuciosamente

ev olução da intelig ên cia se nsÓri o -motora, observar-se-á
o jogo sensÓrio-~otor

é um p rol o n gamento das atividades

aquisições devidas ao desenvolvimento da inteligência

e

a'
que
ou
que

o jogo sinbÓlico oriundo do perÍodo rep resentativo, rev ela -se
4

d e man e ir a autonom a e se di v e rsific a largamente ao longo

de

t oda a prime i ra infânci a .
Mais o u meno s aos sete-oito anos, h á uma

redução do

sÍmbol o à ima gem simples porqu e , quando são constatadas
primei ra s operações concre tas, o jogo s imbÓlico se
sen tido de uma a dequação p rog ressiva dos sÍmbolos

as

al tera no

à realida-
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de simbolizada. É justamente isso que é observável

especial -

mente na transformação dos jogos si~bÓlicos em jogos

de ~

trução onde o objeto já está tão constituido e simboliza

o

objeto representado por uma correspondência direta, análoga à
do desenho. Mas é preciso ver que essa assimilação

reciproca

do jogo si~bÓlico coD o jogo de construção , de alguma formareduz ou limita a extensão do sÍmbolo modificador, porque

como

atividade f o rmadora, se enriquece d elimitando a atividade

a-

comodadora e/ou a imit ação .
Nas palavras do proprio Piaget (1978), ele

clarifi-

ca ainda mais a idéia, explicando:
"a imaginação criadora que é a a ti v idade

assimiladora em

- se debilita de modo
estado de espontaneidade, nao

algum

com a idade, mas graças ao progresso correlativo da acomodação, reintegra-se gradualmente na inteligência, a qxli
se amplia na mesma proporção " (p.366).
Finalmente, toda essa coordenação em

equilÍbrio

per-

manente não é outra coisa senão o ato ou pensa~ento operató-

.....

-

rio. Como consequencia, um sistema de operaçoes, como as
perações elementares da aritmética ou da geomet ria

o-

tanto quan-

to as seriaçÕes e os encaixes lÓgicos como o pensamento

ope-

ratÓrio musical, com suas relações harmÔnicas, podem ser consideradas como conjunto de transformações objetivas

reprodu-

zidas sucessivamente por experiência mental (a acomodação

i-

mitat iva) , tanto como um sistema de combinações oriundas

da

atividade assimiladora do sujeito. O verdadeiro caráter
operaçÕes

é

a s ua reversibi1idade e

das
,

essa rev e rsibilidad e

se justifica ou se compreende naturalmente como o

so

resultado

do equilibrio entre a · assiDilação e a acoDodação. A aco~oda-
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ção sÓzinha e considerada necessariamente irreversivel,

vez que se encontra submetida às vari9çÕes, em sentido

uma
unico,

da realidade exterior e, portanto, uma acmmodação sem assimilação . representa retrocesso. A assimilação sem aacomodação é
igualmente irreversíve l , porque, sem haver correlação
estas duas funçÕes, a acomodação deforma porque atua

entre
em sen-

tido Único e sempre orientada para um objetivo. · Graças
qui11brio,p orém, da
-

,

assi~i1ação

e da

aco~odação,

-

ao e-

assi~i1a-

a
• • Â

çao e, entao, deslocada ou descentrada em consequencia

transformações do real, enquanto que a

aco~odação

das

precisa

var em consideração tanto os estados anteriores quanto

le-

os ul-

teriores. Como conceitua Piaget (1978)
"o equilibrio das duas tendências garante assim a

rever-

sibilidade e cria por isso mesmo o pensamento operatório
no mais alto nível ou ação tornada reversível"(p.367).
Tais considerações colocam o presente estudo

frente

a um novo aspecto do desenvolvimento mental, que se

pretende

reunir aos outros dois aspectos analisados até este

momento.

Esta análise das idéias de Jean Piaget sobre a evolução do ato inteligente começou constatando o caráter egocêntrico

do

modo de pensar primitivo da criança sob a configuração de uma
estrutura pré-lÓgica associada aos pontos de vista e aos

es-

quemas da atividade real, procurando deixar bem claro como esse egocentrismo diminui na proporção da socialização da

cri-

ança, que s e refere as atitudes de troca e de cooperação.
medida do possivel tentou-se explicitar o mecanismo

Na

explora-

tório que d i stingüe os processos internos desta evolução

do

pens a mento lÓgico (agrupamento) e portanto já socializado,que
subentende à coordenação reversivel do pensamento da
(relacionada com a reciprocidade das relações e

cri an ça

encai xes hi-
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erarquicos das classes). Na fase do pens~ento lÓgico, o

suso-

jeito se torna capaz de conscientemente difer e n c iar a um

t emp o, acontecimentos do seu meio ambiente, enquanto que a do

-

pens:uaento egocêntrico corresponde a irreversibi1idade

pro -

pri a da intuição e da percepção. Finalmente cons tata- se

nes-

te momento, que o ato inteligente passa por evoluções ou tra nsf ormações sucessivas desde a representação por imagens,

sim -

bÓlica e pré - conceptual, à r ep re sentação conceptual de

ordem

operatÓria simbÓlica , co mo se o pensamento egocênt ri co

(irre -

du tív el ao agrupamen t o), fosse necessari amente simbÓlico

ou

inte r mediário entre a im age m e o concei t o , enquanto que o ~

saDento conceptual de ordem rac i onal suporia a

socialização

e o agrupamento das classes.

-

Piaget obse rv a que a idade e m que a criança e

ego-

cêntrica é t a mbém a me sma em que ela mais imita, se ndo o ~

centrisno a diferenciação do eu e do grupo ou a confusão
ponto de vi s ta proprio com o dos o utro s . Raciocinando

do pon-

to de vista do pensamento sensÓrio-Dotor,compr eende-s e
as formas de ca u sal i dade ou de representações mais
list a s ou egocêntricas se fazem acompanhar sempre

que

persona do

maxim o

do fenom eni smo , deixando ou permanecendo a assiDilação à
per f Ície das coi sas, enquan t o a acomodação as defor ma

su-

em f un-

- dos caracteres mais e vi den tes da açao
- . O me ncionado
çao

autor

razao

diz também , que aí está uma primeira justificativ a ou
para que o pensamento individual funcione

do

s imultaneamente

(com r elação à acomod ação) e simbÓlica (po r suas

imagens,

por
as -

s i milações) , considerando tam bém que, na medida em que o pen,

,

,

(

sarnen t o e pr e - operato ri o e irreverslvel, pode se

amparar nas

imagens e na prÓpria percepção.

-

Para Piaget as operações da 1Ógica ou da razao se

~
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ganizam em sistemas de conjuntos caracterizados por uma

re-

lativa estrutura móvel e reversível que ele denomina de agrupamentos

qualitativos e grupos aatemáticos, que são

de se tornarem i nteli g ivei s pela neurologia, pela

di f Íceis

sociologia

ou pela psi cologia mas não s ob a configuração de form as de eq uilÍ brio para as qu ais na tur almente se i ncli na tod a a

evolu-

- .
çao
Para con c luir , nada melho r que repr oduzi r as
vr as elucidativ a s de Jean Piaget (1978) , i ncansável

pala -

estud i o -

so da gênese d o conhecimento individu al e social :
"Para expl i car o fato de que as estruturas

~ivas, ~

sÓrio- motoras, simbÓlicas ou pré-conceptuais e intuitivas
acabem por dar nesses sistemas gerais de ação que são as
operações racionais, tem-se essencialmente de

compreen-

der de que maneira cada uma des sas variedades de conduta
se prolonga na seguinte , segundo o sentido de um equilÍbrio inferior a um equilibrio superior. É por isso que a
análise estática dos níveis descontínuos e ~ostosnão
poderia bastar, enquanto que o dinamismo funcional da

~

similação e da acomodação, ao mesmo tempo em que respeita es sas heterogeneidades estruturais, permite s eguir

o

equilÍbrio progressivo e apreender, por esse prÓprio fato, o papel especÍfico da vida mental, que é

conquistar

uma mobilidade e uma reversibilidade completas , impossíveis de real izar no plano orgânico"(p.370).

2

~HTODOLOGIA

Estudo ExploratÓrio-Descritivo

Longitudinal das Ma-

nifestações Espontâneas de uma crian ç a durante

seus

Primeiros

Dois Anos de Vid a .
Foram analisadas aproximadamente trinta e oito

ho-

ras de documentação filmada do sujeito da pesquisa, que foram
rodados mensalmente (desde o primeiro mês, durante dois
ininterruptos), com uma duração de quinze a quarenta
cada sessão. O objetivo destas filmagens foi o de

anos

minutos

observar a

evolução do a to cognitivo "per se", para investigar a

possi-

bilidade de uma convergência com o desenvolvimento da

intel~

gência musical, tal como ocorre com a linguagem, a
e a comunicação, que segundo discussão dos

expressao

especialistas pa-

recem possuir uma mesma origem .

2.1 - Su j eito
,

O sujeito da pesquisa e um menino nascido
natural no dia 17/06/82 no Setor de Pediatria no

de

parto

Hospital de

Clinicas, d a UFRG S .
No exame médico realizado logo após o parto, o

su-
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jeito obteve Ap ga r 9 ,5 e não apresentou f a tore s de ri sco

no s

exames físico e neuro - fisiol6gicos de rotina, efetivado s

du -

rante os dois anos , nos quais foram r ea lizadas as

documenta -

ções "filmadas.

O sujeito desta investi g ação futura ao
-econ ô mi co médio, sendo seu pai funcionário dos

nív e l

só cio -

Correios

e

Telé g rafos e s u a mãe dona de casa .

2.2 -

Proce dim en tos

O estudo f o i

r ea lizado a partir da análise do

desen-

volvimento do ato cognitivo do sujeito da pesqui sa

visando de-

tectar se a manife st ação es po n t~ne a da organização

da

lig~ncia musical

inte -

(por meio da audição, visão , emissã o e

evolue convergentemente co m o apri moramento da

tato)

inteli g~nc i a

" per se". Estas ma n i f est aç ões foram documentadas em filmagens
men sa is rea lizadas nos primeiros cinc o meses, em ambiente na tural, e nos meses restantes (dezenove), no estódio de Gravação do Centro de Produçôes do Curso de

P6s - G ~a duação

da

Fa -

culdade de Educação da UFRGS .
A análise d a documenta ção filmada inicia pelo
mei r o período, ou seja, p ela Atividade

pri -

Sensório-Motora (O

a

2 anos ) que acom pan ha a evo luçã o dos esquemas de ação desta inteli g ~ncia,

,

o qual por s ua vez e constituído pel o s

sistemas

de movim e nt os e percepçôes coordenad a s entre si, estabelecen do assim,

t o da uma conduta elementar suscetível de se repetir

e aplicar-se a novas situaçôes .

92

2.3 - Instrumentos
As filmagens em ambiente natural como as do estudio,
foram realizadas com a assistência técnica da Central de

Pro-

duções da Faculdade de Educação, UFRGS,cujo equipamento constou do seguinte :
- um a filmadora Super 8;
- um projetor Supe r 8;
- tela de projeção;
- um aparelho de video cassete;
- uma câmera de video;
- um microfone;
- 30 fitas profissionais de U.MATIC com a duração de
sessen ta minutos cada uma ;
-

12 fitas de V. H.S. com cento e vinte

minutos

de

duração cada uma;
- um aparelho de t elevisão colorida para passar

os

"tapes".

Nas dife rente s obras de Jean Piaget que se
sultado sobre a g ênese do desen v olvimento da

t em con -

in teligência na

criança, uma coisa é i nsofismável: o ato cognitivo não é estático, não é rij o ; não se desenvolve por níveis estanques, não
emerge pronto ou perfeito em determinado mo mento.
Desde os prim6rdios a c o nsciência de

significação pa-

rece ter uma natureza fluÍda, contínua, flexível, espraiando$

se em todas as direçÕes das diversas facções da mente da criança, conseqüentemente transparecendo em todas as

formas

e

valores de suas ações de um modo abrang ente.
Munari (1980), oferece uma feliz imagem do ato
nitivo, quando refere que ele se assemelha mais a uma

cog -

rede de

pescar. Com base nesta idéia, pensa-se que, no recém-nascid o ,
a inteli g ência parece assemelhar-se mais com a ima g em, a
tura e a resistência de uma teia de aranha. A teia de
embora apresente, à primeira vista, uma impressão de

tex-

aranha,
fragili-

dade com seus t ênues fios, suas la ça das são, no entant o, fortes, flexíveis e se prolongam em todas as direçÕes , sem

per-

der a sua unidade.
Segundo Piaget (1975,

1978, 1982), o ato

cognitiv o

ree s trutura-se infinitamente num movimento contínuo de

ada p-

----

•
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tação, construindo sempre novas relações, assegurando,

dessa

maneira, um processo de equilibração perfeito. Poder-se-ia
ferir,

in-

então, que esta é a razão por que os a tos do sujeito se

exteriorizam sem nenhuma quebra de ritmo entre urna ação

e ou-

tra.
Corno acontece esse milagre, corno se estrutura
ato Único,

esse

pos s uidor do poder de comandar o resto do corpo, e

corno se desenvolve c o ncomitantemente o ato cognitivo do som e
do ritmo musical no can to e na fala é mais precisamente

o que

se propÕe estudar a presente pesquisa sob o titulo: "P sicogê nese do Som e do Ritmo à luz da Teoria de Jean Piaget: um estudo de caso", baseado nas etapas evolutivas do pensamento.
Inicia -se este estudo do peri.odo da in teligência sensÓrio-motora que compreende a faixa etária de O a 24 rneses,corn
a primeira fase do desenvolvimento da inteligência
ou seja,

"per se ",

" 0 Exercicio dos Reflexos".
Para demonstrar que existe desde ess e periodo,

possível convergência da inteligência "per se " com a

urna

musical

foi necessário remontar às reações orgânicas hereditárias.
presente i n vestiga ç ão pretende caracterizar de maneira
corno a consciência dos significados repercute no

A

global

comportamen-

to sonoro -r ítmico do recém-nascido.
Com relação às reações globais do bebê

durante

primeiras semanas , colocar-se-ia a seguinte indagação
presente estudo fez emergir: corno é que as reações

que

as
o

sensório-

-motoras , posturais, auditivas e vocais, recebidas na
gem hereditária do recém-nascido, conseguem torná-lo

montaapto e/

ou adaptado ao meio ambiente , perrni tindo que este adquira, pro-
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gressivamente através da propria experiência,

jun to

com

os

comportamentos ulteriores, a habilidade para a emissão ritmica sono ra da v oz cantada e/ou falada?
Segundo estudos realizados sabe-se que a

consciencia

s ignificante do nenê inicia tão logo os re fl exos,posturas , etc .,
são obs e rva dos e relacionados não só com o mecanismo
do prÓprio o r ganismo vivo , ma s também nas suas

interno

rel ações

o ambiente do meio exter ior. Como este mecanismo se

com

manifes-

ta nas atitudes do sujeito e conseqüentemente, como ele

pas -

sa a se expr essar através d a audição e e mi ssão do bebê,

e-

o

en foq ue maior de s t e estudo .

3. 1 - Primeira

Fase : O Exercí cio dos Reflexos
A

Iniciou-se es ta fase estudando a genese da
do som e conseqüentemente do ritmo , (devido a

emissao

simultaneidade

dos eventos) dissociando o componente psicolÓgico dos

refle-

xos do b iolÓgico propriamen t e dit o .
Os com p o n en tes biolÓ gicos das primeiras

semana s

bebê s ão muito complexos porque afetam a medula, o b ul b o

ra-

ne rv~

quiano, as camadas Óticas, o prÓprio có rtex, o sistema
so central, o sis tema autôn o mo, a sensibil id ade

do

p rot opática ,

mais o conjunto de r eações pos turais de H. Wallon (i n

Piaget,

1982), todos eles da maior importânci a no processo da

evolu-

ção mental .
Para es tudar a conve r gencia do som e do

ritm o

r eaçÕes do recém - nascido especialmente nas suas relações

nas
com

o meio e xterior e tal c omo elas transp arecem nas ações do su-
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-

jeito,foram obse rva das as seguintes r eaç oes

fundamentais

da

prim e ira semana : os r eflexos da sucção e da preensão; os gri t os e fonaçÕes ; e os ges t os arti culados da c a beça , do

tronco,

etc.

- e x iste somente um jo go de
Pode - s e di z er que nao

au -

toma tismo dos reflexos no recém-nascido ma s que , des d e o nas cim e nt o , a c ri a n ça a pr ese nt a um a co n d ut a gl o ba l

de

ad apta ç~o

em que suas ações desenvol vem re lações consigo mesmas

e

mu ltaneamen te r elações com as outras atividades dando

lugar a

uma sistematização que ultrapassa as manifestações

si -

reflexas

recebidas na continuidade biolÓgi ca .
Suas a tividades possuem um desenvolvimento

histÓri -

co de t al natur eza , que cada ação depende das precedent es

e

prepara as subseqüentes numa evoluç~o realmente orgâni ca . As sim, seja qu al for o mecanismo interno desse processo
rico, é pos sível constatar que os atos externos d a

histó -

criança são

a con seqüê n cia de s ua adap taç~o e acomo daç~ o ao mei o . Ada pta ç~o

e acomodaç~o que aco ntecem qua se desde o momento do

cimen to, quand o su rge uma reaç~o t o tal q ue é
Jean Pia ge t

nas-

ide nti ficada

( 198 2) c omo sendo o inÍcio da vida

psicol Ógica

por
do

bebê.

3.1 . 1 - Os Reflexos da Sucç ~o

-

Os refl e xos, o u o ato i ns tintivo da sucçao embora seja um mecanismo fisiolÓgico hereditário, muito bem
do,

(envolvendo um grande número de fibras,

ta s d o trigêmeos e do glosso faríngeo,

como as

as fibras

o rgan iza centrÍp-

centrífugas
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do facial,

do hipoglosso e do mastigador, tendo por

centro o

bulbo raquiano) pode, a partir da sistematização gradual
seu funcionamento,

do

vir a constituir-se em um comportamento psi-

colÓgico porque, ap es ar de ser movimento impulsivo, é
um movimento suscetí v el de adaptação e organização

também

s ucessi-

vas. O reflexo embora pareça imutável em seu automatismo,também, necessita de exercÍcios para ad apt ar - se e acomodar - se oo
mundo exterior. Testemunha - se isto quando o bebê desde

-

mento do seu nascimento começa a realizar um esboço
em vazio, ou seja, realiza movimentos impulsivos e

o mo-

de sucçao
muitas

ve-

zes simultâneos com a protusão e deslocamentos da lÍngua,

a-

gestos

nao

companhados ou não de emissoes sonoro -r ítmicas, de
ordenados mas um c erto ritmo não totalmente
movimentos, na maioria das vezes,

-

independente dos

laterais da cabeça.

Geralmente, quando as maos
tocam a regiao
ge imediatemente o reflexo de sucção. Sabe-se que

labial,suros

bebês

diferem uns dos outros, com rela ção a sua adap tação ao
exterior. Enquanto alguns sugam os dedinhos

durante

mundo
breves

instantes, embora não sabendo ainda mantê - los na bocapem segui-los com os lábios, em outros a sucção dos dedos duram mais
de cinco minutos. Por exemplo, para alguns, na

primeira re-

f e i ç ã o de c o 1 os t r o b as ta o c o n tato dos 1 á b i os e da

lÍngua

o mamilo para que se iniciem a sucção e a deglutição
qüente.

conse-

No entanto para outras crianças, a coordenação

mencionada

com

acima

é mais lenta porque não se adapta ao seio lar gan -

do-o •a todo instante sem a ele voltar de moto proprio

e

nem

a ele se aplicar quando lhe é colocado o mamilo na boca.

E

ainda um terceiro caso, quando faz-se necessário

quase

forçar a mamada, como por exemplo, primeiro segurar a
colocar com decisão o mamilo entre os lábios de

ti'•

I LIQ
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que

cabeça,

maneira

que
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entre em cont a to com a lÍngua, etc.
Ainda al gu mas horas apÓs o nascimento é

possível

servar na maioria dos la cte nte s o inÍcio de uma busca
xa que provavelmente se consti tuirá com o passar dos

refle dias ao

equiv al ente funcional das tentativ as características das
ses ulteriore s , isto é , a a qui sição dos hábitos e da
gência empÍric a . Assim, com o passar das hor as

as

continuam aperfeiçoando se u esboço do esquema de
abrindo e fechando a boca e passan do a l Íngua

ob-

fa -

intelicrianças

-

sucçao , o ra

ligeiramente

nos

lábios, en qu anto a cabeça move-se para um lado e p ara

o

ou -

tro como se pr ocurasse al g um objeto. Es sas atitud es a

maioria

d a s ve z es são silenc io sas, mas p odem se a pr es en tar t ambém entr eco rta das de resmungos, ac ompa nhados ou não de

mímica

de

impaciência ou fom e.
Cr ê - se que assim como o bebê reali z a u m

esboço

- em vazio desde o seu nascimento , os seus ouvid os
sucç ao
bém recebem todas as impressões rítmicas-sonoras do

de
ta m-

ambiente,

sem no entanto conseg uirem ainda ord ená-las no tempo.

Quanto

ao resultad o de sua emissão, esta se esboça também por

frag-

mento s sono r os sem uma organizaçao pré-estabelecida, dando
impressao de consta r quase somente de uma tentativa
adaptação ao seu aparelho fonador.

de

FreqÜen temente, neste

a

auto
pe-

rÍodo, o nenê emite sons g uturais ou bastant e agudo s , sem uma
sons

g radação mais ou menos equilibrada en tre a emissão

de

grave s médios ou agudos. Entretanto, os gritos dos

lactentes

se situam ao redor do sol 4 e em alg umas o casi Ões em

fo r ma de

chilreados inspiratÓrios que che ga m a al cançar o mi 5. Po r ém ,
com o passar do tempo e con s eq üen temente com o aumento

do ta-

manha da laringe, gradati vament e a voz infan t il vai se

a co -

modando .

(Moraes,

1984 ; PerellÓ , 19 7 6) .
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Quanto ao ritmo que transparece no s movimentos
seus membros superio res e inferiores acompanhado com a
ção da cabe ç a são difusos havend o uma tendência üe
tação homogêne a , isto ~'

tanto o ritm o com o o s

do s
rota-

movimen-

-

movimentos

s e apresentam in d ependentes. Por e x emplo, quando a

na o

cri anç a c hu-

pa o polega r g era l me n te conserva-s e inteiramente im Óve l . O bebê de 20 ou 2 1 d i a s s e deitad o d e co s t a s, não sabe coor d enar
o mo v i men t o dos b r aços c om o da bo c a , mes mo quand o os

l ábios

ain d a pro c ur a m as maos
estas s e a f as ta m. Ent r e ta n t o , se
l ocada a s ua boca c o ntra a pele d o s eio, ou prÓximo do
lo,

já sibe procurá-lo embora s e tenha a nitida

co mami-

impressao

a direçã o realiza d a para alcançar o ma milo (a esquerda
direita) ~ feita ao acaso . Entretanto, se numa

que
ou

primeira

segunda tentativa não o encontra t a teando, novas

a
ou

tentativas

são realizadas e são cada vez melhor orientadas, até

alca n -

çarem o êxito (o mamilo).
Com o passar de dois ou três dias, repetindo
mas experiências, em geral , o rec~m-nascido passa a
zar o objetivo (no caso o mamilo) muito mais

as meslocali-

rápido

mesmo

quando este está localizado mais longe . Seus moviment o s
t erais da cabe ç a logo após ter localizado o mamilo,

definem -

se em razão d e serem realizados com maior amplitud e
rit~o mais rápido

(movido) . Também já é capaz de

la-

e

num

erguer a ca-

beça para al c an ça r o mamilo no mesmo momento que seus

lábi o s

(superior e inferior) tocam o mesmo.

-

Estes sao apenas alguns exemplos que

demonstram al-

gumas nuances de adaptação do sujeito com o objeto

e/ou o

seu

meio ambiente segundo suas necessidades. Crê -se que estas mesmas tentativas de organização tanto de distância de
dade e de ajustamento superior e/ou inferior no

laterali-

reflexo

da
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sucç a- o, auxili a m a compre e nder a p o ssibi l idade de

se

reali zar

uma identificação por convergência com a gênese do ato

ins-

tint i vo da e mis s ão sonora e conseqüe n temente, rit~ica e portanto, auditiwa do bebê. Este processo ~ exemplificado nas diferentes manifestações de organizações sucessiva s do ato

re-

flexo da sucção. Deseja-se demonstrar, a s sim, em que

medida

um sistema de puros reflexos pode vir a constituir - se

em

um

comportamento psi c olÓ g ic o e em especial como pod e vir a se org anizar a audição e

e~issao

do s om cantado e falado

do

lac-

t e nte a partir do funciona~ento da sistematização total

dos

movimentos do seu pensamento.
Procurar - se-á dar continuidade a análise deste
cesso biolÓgico estudando-o seqüencialmente como

pro-

adaptação e

organização simultâneas sucessivas.

3 .1. 2 - A Acomodação no Reflexo da Sucção

A aco~odação apresenta-se desde o momento do nasci mento, ora em movimentos difusos, ora sob a influência
estímulo externo. Por exemplo, quando o bebê entra em
to com o fato objetivo, no caso o mamilo, modifica a

de um
conta -

ativida-

de do seu pr Óprio reflexo , já hereditariamente orientado

pa -

ra tal fim (sugar). É neste momento que inicia a aco~odação.

-

Para que o reflexo da sucçao se constitua em
comodação e , este em uma organizaçao sucessiva, ~

uma a -

necessario

que o movimento da acomodação se to rne Útil, ou seja, que conduza à deglutição, sob pena de deixar de funcionar
te, estinguindo- s e por fal t a de um meio apropriado.

normalmen-

1 o1

Conclui-se, então , qu e o con t ato com o me io

e a ne -

cessidade de rep etição das ações f Ísic as da c rian ça são

im-

prescindÍv eis para o se u crescimento. O primeiro contato

com

o mei o aprimora e coo rd ena os reflexos, e o segundo, ou

s e ja ,

as a ç p- e s r epetidas , organizam os movimentos mentais de

aco -

modação. Simul tan eamen te por s u a vez, ambas promovem a

e vol~

ção e consolidam o ato reflexo opo rtu nizando , dessa

maneira,

a continuidad e da atividade de busca da criança e , cons e quen -

aprendiz.agellll!l

teme nte , uma ap r endizagem em função do meio. A

se re aliza e se sistema ti za q u ando a ada pt ação re flexa

está

constituída por uma parcela de aco~odação e por uma de

assi-

ai].ação progressiva, eleme ntos estes i nerentes e

indissociáveis

do e xe rc Íc io d o r eflexo . Para q ue t odos esses movimentos
A

,

pensamento possam acontece r na mente do nene, e

do

necessario que

a repetição das ações do bebê perdure, porque é só por

meio

dela que o at o re f lexo evolui.
Compreende - se , então, que essa tendência

efetiva

ra a repeti ção , denominada repetição cwnu].ativa, é a

pa-

qual i -

dade ca r ac terísti ca d o ato r eflexo , porque constitui a expressão primeira do mecanismo de assimilação. P ros segui nd o

na a -

n á li se da descrição do ato inteli gente , observa - se que a

as -

similação se manifesta como assi11111i].ação f'mllcion.a]., quando o bebê con t inua com uma necessidade crescente de repetir suas
çÕes. Isto acontece quan do o recém-nascido procura

gradual-

mente adaptar-se ao s di f erentes objetos que seus lábios
cam , is to é , qu ando a contece uma especie

de

a-

to-

reconhecillll!lento

prático ou sensÓrio-11111otor. A assimilação, assim,

transforma-

- se em assiai].ação recognit.iwa e genera].i.z.adora. Explicando meA

lhor, desde as duas primeiras semanas , a assi mila ç ã o do

nene

vem se transformando em assimilação generalizadora , quando s e
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observ a uma nec es sid a d e crescente de incluir diferentes
jetos na sua atividade reflexa de sucção. Por

o b-

exemplo, quan-

do a crian ç a tem fome, chupa tudo, seus prÓprios dedos, o l ençol, o travesseiro, etc. É nesse sentido que Piaget (1982) refere que os o b j e tos i n corporados ao "esquema de sucção são na realidade, assimilados à atividade desse esquema"(p.44). É

interessante

que s e per c e b a q u e o la c te n te , q u a n d o chupa o s o b j e tos

ao seu

redor, na- o o fa z so men t e premido po r uma necessidade de

ali-

mentar seu orga n i s mo, mas t a mbém po r uma necessidade de

r e a-

tivar a prÓpria a tivi dad e de sucção.
Parece então, que o

pensa~ento

(se é que

pode chama r) do bebê evolui sempre do esquema

assim

se

indiferenci a d o

par a o individu a l e es te se auto-c o nduz a uma con s ciência

de

significa ç ão das suas ações que s e relaciona necessariame n te
a outras significações, transformando-se, assim,

n o va

n uma

c ombi n ada

consciência de significação, porém, já de maneira

e complementada (Piaget, 1980, 198 2 ;Biaggio, 1981 , 19 8 4 ) .
Con c l ui-se, assim, que a assimilação do ponto de vista consciente no re c ém-nascido é, em primeiro lugar,

indife-

renciação)~ mas do ponto de vista de ação (exterior, postur al,

atitudes), a assi mil a ç ão é uma extensão genera1izadora do~
queaa de sucção, que por sinal pressupõe

imediatamente gene-

ralizaçõe s ulteriores mais sofisticadas.
Além da assimilação generalizadora, observa-se

tam-

bém, d e sde a s d ua s primeiras semàna s de vida do bebê, a

as-

siDilação recognitiva. Esta segunda forma de

assimilação

contec e quando a crian ç a tem fome, procura mamar

e

-

na o

a,

so

12 - O que foi colocado acima com relação à i.ndif'erenci.a.ção que caracteriza a assimilação generalizadora só é válido nos estados de
pouco
apetite ou s aciação do bebê.
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,

chupar para saciar essa necessidade, acei t ando porem

somente

o mamil o e discriminando-o e m r e lação a tudo o mais que a cerca. A busca e a discriminação do sei o ma t erno parecem
t rar

que existe ai um começo de diferenciação no

demons-

esquema

glo-

bal da sucção e, conse qü e ntemente, um inÍcio de reconheci~en

to.

~ econhe cim ento esse ,

prático e motor, mas de t al

maneira

já organizado que Piaget (1982) se permite denomina r de

as-

lactente nao

O inicio do reconheci~ento na conduta do

objetivo porque nada exis te

na

consciência do re cém -nascido que permita a or gan ização de

um

se tra t a de um

recon heci~ento

uni ver so i nte rn o e externo. SupÕe-se que a c ria nça
tada simultaneamente de sensaçÕes vi s uais (visÕ es

esteja
de

luzes)

sem form as nem profun didades , de sensaç ões acústicas e
sensibilidad e tá t il gustativa e sinestésica ligadas
flexo da sucç ã o . 1 3Quando, por exemplo, o bebê

do-

de uma

ao

r e-

reconhece o ma-

milo em re la ção ao r esto do seio, o u a quai sq uer

outros

-

jetos, ele nao distingue um objeto ou um quadro sensorial
sequer faz uma aqui s i çao propriamente di ta. Ele

ob ou

descobre,

is-

to sim, um complexo sensório-~otor e postural especifico

e~

relação a outro,qu e se observa, por exemplo, no momento

da

s u cção e deglutição combinadas . Mas é justamente esse
brim en to elemen t ar que vem co ns titu ir a assi~ilação

desco-

recogni-

tiva por que se trat a de uma aprendizagem muito especi al ,
v ez que supÕe a ação do b e bê co m o meio ou a soma de

uma

suas e x-

periências pessoais, is to é , uma auto - aprendizagem .
13 -

Parece que no recém-nascido só e xiste consciência de atitudes, de e moçÕes, nas impressões de fome e satisfação que ele demonstra. A audição e a visão do bebê tampouco têm consciência de percepção
i ndependentes , a não ser as das reações das percepçÕes globais .
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Compreende-se, então, que fundamentalmente

tudo que

acontece nos estados de consciência do nenê nesta fase,e tr~
parece em suas açÕes, é uma exploração por tentativa$ é

uma

discriminação ao nivel da faixa do exercicio reflexo, mas que
n em por isso deixa de ser um ato inteligente, embora a
primitivo . Assim, o que até aqui foi exposto, parece

nível

sufici -

ente para demonstrar que a repetição e o contato com o meio,
no ato reflexo, são muito importantes porque o

~to

per-

total entre o sujeito (ao

realizar

re-

ti.mdo de

UliiiiB

iOO.il"erernciação

petições) e o objeto (meio) este se dinamiza , se

acomoda

auto-conduz a esquemas de assimilaçÕes cada vez mais

e

diferen-

ciados. Nos casos diferenciados mais importantes, transforma-se em
este em

reconheci~ento

(reconhecimento dos dados presentes)

a~t c- aprendizage~

(organizações definidas),

desta evolução a assimila ção recognitiva que,

e

surgindo

embora

pareça
14

a i nda muito prática, constitui ja o in!~i~ d~ ~~nh~~i~ent~.
Então , para concluir, três são as formas de assimilação

da

adaptação reflexa ou primiti va, que se constituem numa só, uma vez que o reflexo deve ser concebido como uma

totalidade

organizada c u ja característica é conservar-se em

funcionamen-

to . Em síntese, as características do reflexo são: a
ção ClllDIIl~]_ativa (funcionar mais cedo ou mais tarde por

repeti-

si mes-

mo); a a s similação gener a lizadora (incorporação de novos ob jetos a esse funcionamento); e o reconhecimento Dotor
criminando as situações necessárias a cer t os modos

(dis-

especifi -

14 - Não parece seguro definir detalhadamente quais os estados de consciência que acompanham o despertar do conhecimento, nesta fase, porque o que transparece no exame do comportamento do bebê de duas ou
três semanas é apenas uma exploração por tentativas e a discriminação prÓpria do exercicio do reflexo. Entretanto, são estes os dois
fatos essenciais que a teoria piagetiana autoriza a falar sobre assimilação psicolÓgica nessa fase primária . (Piaget, 1975, 1982)
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cos de sua atividade). Em Fisiologia, a a daptação

progre ss i-

va dos esquema s reflexo s pressupõe uma organizaçao
ca dos mesmos p o rque todo o sistema de reflexo s

intrinse-

constitui

si mesmo um a t o t a lida d e o r g ani za da, uma ve z que se

por

co n side re

o reflexo s impl es c o mo um produto d e di fe ren c i a ção. J á

so b o

ponto de vista psicolÓgico, há uma tendê n ci a acentuad a

para

representar o r ef l exo o u o a to in s ti n ti vo c om pl e x o da
como uma solllllla de 111111ovimmentos que p o derã o , o u não

apresentar

1982 se

um d os pr e s s up os t os pa r a cons i d er a r o reflexo da

u-

e não~o 

ma su c essã o d e e s t a d os d e c on sc iê nc ia j u s t a postas mo uma verdadeira t o talidad e . Mas , P iaget,

s uc çao

apo io u em

sucçao c omo

uma organização psiquica:prim ei ro, p orqu e o at o da

sucça- o , ce-

do ou t a rde, a pres en ta uma significação;e s egundo,

por q ue

mesmo f az -s e acompanhar de uma busca dirigida.

o

Identi fica - s e

n o bebê a c o nsc i ê n c i a de significação qu a ndo o s atos da

suc-

ção do recém-nascido s e diferenciam da seguinte maneira: o~
~

ne procura Jmammar porque te1111 fo11111e, suga para se acalmar

Olll

su-

ga por mmera ludicidade.
Parece que estes atos se revestem de um

significado

intrínseco para o bebê porque o comportamento externo

,

apos o-

correr sua interação c om o meio atesta esta consciência

de

significação. Exemplificando, basta observar-se a calma

pro-

gressiva que rein a logo apÓs o acesso de cho r o e grit o s,

as-

sim que o be b ê fica em posição de mamar. Isso vem

demo n str a r

que ele já p oss ui uma consciência de diferenciação e

signi-

ficação, emb o r a se ja uma consciência no plano elemmentar

ao

nivel do si1111ples reconltnecümento mmotor. Quanto à

de

uma totalidade organizada dos esquema s refl e xos,

existência

fica

es ta
,

comprova d a q uan d o a co ntecem as buscas dirigidas, i s to e ,quando o b e b ê colocado e m contato c om o sei o efe t ua uma

e xp l ora-
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ção precoce. É justamente esse sentimento de busca que dá

o-

rigem ao principio organizador da acomodação e da assimilaçã o
que,

pela primeira vez, se manifesta num dualismo entre o

sejo e a satisfação, ou seja, entre o Ya1or

(necessida~e)

o rea1, (aeio)entre a tota1idade QUe se coDp1eta e a
~ade

incosp1eta. Esta dualismo estar~ presente em

futura,

e

tota1i-

todos

planos (mentais e conseqüentemente fÍsicos) da sua

~e

os

atividade

cuja simplificação ser~ t entada ao longo de toda a e-

volução mental, embora esteja destinado a acentuar-se

inces -

santemente. Este enfoq ue duplo da adaptação (desejo) e da or-

ganização (satisfação) são as priDeiras expressões

da

vida

psiquica re1acionada co~ os aecanisDos risio1Ógicos naturais.
Fica demonstrado, assim, de que maneira a vida
quica

prolofl..ga a organiza ção puramer!te reflexa sem que,

psíno en-

tanto, deixe de ser influenciada por ela.
Conclui-se então, que o que a fisiologia do organismo pê5e à disposição, como define Piaget ( 1982),

é uma

"monta-

gem heredit~ria inteiramente organizada e virtualmente adaptada que existe comõ faculdade mas que nunca funcionou" (p.48).
Assim,a vida psicolÓgica inicia com o exercício desse
mecanismo,mas esse mecanismo não transforma em nada o prÓprio
exercício, o mecanismo limita-se, nesta fase, a
e a fazê-lo funcionar sem, no entanto, integrá-lo
ganizaçê5es que o superem. Mas,
se funcionamento,

consolid~-lo

em novas or-

justamente nas fronteiras

começa a surgir um

desenvolvimento

des-

histó-

rico que determina neste ponto o :inicio da vida ps:D..Qu.ica.
No entanto,a explicação fisiolÓgica para
senvolvimento histórico, deve-se com certeza ao

es se

de-

surgimento das
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coordenaçÕes, que se fazem ou desfazem em vir tude das

a tiv idade refle xa . Melhor dito, leis estas de que o

lei s da
mecanis-

mo reflexo se conso li da pelo uso ou se ex t ingue pela falta
le . Entretanto, este processo fisiolÓgico não anula o

de-

enfoque

psicolÓgic o a pouco referido .
A teoria piagetiana diz que , provavelmente,certos estados de consciên c ia para poderem acompanhar a evolução
mecanismo refl e x o c om o o do instinto da sucção têm
histÓria inter na . Sendo assim , o mesmo estado de

t ambém uma
~

consc i encia

nã o conseg u iria se repe t ir dua s vezes igual, porque
reprodu z

de um

já acrescentou alg uma nova qualidade, isto

quando se
,

uma

e'

significa ção diferente .
Crê-se serem es tes os fatos e os comportamentos

ou

conduta do individuo no i nÍcio da vida psicolÓgica. Em outras
palavras, acr edi ta- se q ue essas evidênc ia s ex plicam

~

a genese

da acoaodação (coo r denações) e assimmilação (significaçÕes) que

-

compo e m o desenvo l vimento do ato

recogniti vo propriamente di-

to.
,

Para finalizar es ta parte, convem deixa r

b em cl a r o,

entã o , que o reflexo da sucção não se tra t a apenas

de

uma

montagem de ordem fisiolÓgica simples , como por ex emplo,

no

caso do espirro . Este , para acontecer, não ne cessita

de

e-

xercicio o u de aprendizagem em f unção do meio . Já o

caráter

proprio de uma conduta psicolÓgica reflexa apoia-se
can ismo causador d e um exercicio que pressup Õe

num

me -

além da here -

ditaried ade , uma utilização individual da exper iên cia .
~

Compreende - se então , que a grande

co nstat a ção

colÓgica, segundo Piaget , 1982, em relação a es se

psi -

estudo dos
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primÓrdios do comporta mento

,

e que a aprendizagem de

um

me-

canisrno reflexo já envolve o jogo aais co•plexo das acoaoda-

ções, assiailações e organizaçoes individuais.Há

acomodação

porque, mesmo sem nada reter do meio como tal, o

mecani smo re-

flexo tem necessidade desse meio. Há assimila ç ão
proprio exercício nele incorpora todo e qualquer

porque

o

objeto sus-

cetivel de alinentá-lo,e até di s t i ngue esses objetos

gra ç as

à

Final-

identidade d a s atitudes diferen c iadas que provocam.

mente, há organização na medida em que esta é o

aspecto

in-

terno dessa adaptação progressiva.
Observa-se, então, que a aprendizagem de um
se constitui de uma dinaaogenia que d á origem a um

reflexo
processo

circu l ar reforçado pelo prÓprio exercÍcio, que assim
a urna repetição cumulativa revestida de uma

conduz

conduta signifi-

cativa, funcional inova d ora.
Para concluir, pode-se dizer que a aprendizagem

de

um mecanismo reflexo já envolve o jog o das acomodações, assimilaçÕes e organiza ç oes individua i s, porque quanto

mais apu-

radas se tornarem ess a s estru t uras intelectuais, tanto

mais

esse nÚcleo funcional se const i tui num ato cognitivo mais sensív e l, mais reflexivo com maior prontidão de adaptação
ganizaçao mentais que irao influenciar a conduta

e or-

fÍsica

e

social do recém-nascido.
Parece válido neste momento tentar

assinalar a c on-

vergência da acomodação do reflexo da sucção com a

adaptação

auditiva e a emissão reflexo sonora do recém-nascido.
Como geralmente as crianças (e nestas

incluindo

sujeito da presente pesquisa) log o nos p r imeiros dias

o

(ter-
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ceiro ou quarto) realizam repetidos ensaios de uma

especie de

busca/reflexa de adaptação ao seio , a credita-se que algo mais
ou menos correlato, deva acontecer com o sentido da

audição,

porque desde o nascimento o bebê ouve diferentes sons que deflagram incontinente a sensibilidade do ouvido interno.

Con -

firmam o fato a existência de reflexos palpebral, muscular, cefálico, pupilar, cardÍaco, respiratÓrio, etc ... observados

e

registrados em experiências realizadas com bebês

a

expostos

um estimulo sonoro durante o primeiro m~s de vida.

(Perello,

1976)
Sabe-se também, que o sistema auditivo, tanto quanto
o sistema visual estão em grande parte ativos no

nascimento

e até mesmo antes, embora o sistema auditivo alcance a

matu-

- mais lentamente que o visua l (Lecours, 1982),sem
raçao

dei-

xar de apresentar, entretanto, uma maturidade

considerável,

permitindo, até mesmo, que efetue descriminações

auditivas su-

tis (Mill

pesquisas

&

Melhuish, 1974) como, por exemplo, em

que foram utilizados como estímulos sons artificiai s e a
humana. O estimulo, cons tituÍdo pela fala (e

voz

provavelmente,o

mesmo aconteceria com o estímulo da voz cantada) foi o
ferido pelo lactente na maioria das

em

outras pesquisas,

precomo,

por exemplo, na de Von Hofsten,(1981) .
A seguir, dando continuidade ao presente
tar-se-à ilustrar a t eoria do desenvolvimento da

estudo, teninteligên -

cia "per se" de Jean Piaget, com as significações e

relações

lÓgicas da gênese da evolução da inteligência musical.
15

Observou-se no S.P., que este quando deitado
15 - S . P . - sujei to da pesquisa

de cos-

1 1o

tas, mantinha a boca aberta, seus lábios e lÍngua

faziam li-

-

geiros movimentos como num esboço do esquema de sucçao;ao mesmo tempo que a cabeça passava a mover-se para a esquerda, ora
para a direita, como se procurasse um objeto.Esses gestos mui tas vezes eram silenciosos, outras vezes,

entrecortados

de

resmungos acompa n ha d os de impaciência. Piaget, (1982),diz
s~o gestos

impacientes de fome, mas pelo que foi

que

observado

sujeito, deste e studo, pensa - se que podem ser muito bem

no

igual-

mente g estos de pequenas impacfuncias ou de irritações do recém-nascido, pelo fato de seus ouvidos e os seus

pensamentos

estarem continuamente tentando se adaptar e/ou se

acomodar a

cada novo desequilÍbrio auditivo provocado pelas

diferentes

~

espécies de sons ouvidos desde o momento do seu
N~o conseguindo organizá - los de imediato,

nascimento.

o nenê

recomeça

go, novas buscas de adaptaç~o e acomodaç~o aos diferentes

losons

e timbres de vo zes articulados ao seu redor.

-

Perguntar - se-ia então, se nao seriam os seus

resmu~

gos e movimentos de cabeça uma tentativa de adaptaç~o e
modaç~o

aco-

dos seus ouvidos aos ruÍdos do ambiente ou, talvez,u-

ma incipiente imitaç~o em respostas aos sons ouvidos

do

prÓprio aparelho fonador. Tais adapt ações e acomodações
ditivas e emissoras podem ser explicadas uma vez que o
desde que nasce traz consigo latente um equipamento
dos Órg~os auditivo e fonador . Porém, o recém-nascido
ainda condições de acionar o mecanismo auditivo e

aubebê

reflexo
n~o tem

emissor de

associações adquiridas ou de reflexos condicionados,
tanto um como o outro necessitam de exercícios

seu

porque

sistemáticos

para se desenvolver. Crê-se que as associaçoes auditivas

ad-

quiridas parecem iniciar quando o nenê começa a realizar

as-

sociações diferenciais que podem ser observadas, por

exemplo,
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~

nos sons articulados quando o nene suga em vazio e
ga para saciar sua fome.

quando su-

v a-

Crê-se que este seja um exemplo

lido porque o bebê seg undo a bibliografia consultada,nos pri-

-

meiros dias de vida embo ra muito voltado para si mesmo,

na o

se limita unicamente a reagir aos estimulas de seu mei o ,

mas

também age sobre este meio, e neste caso, diria que
age tentando se adapta r, se acomodar, enf im se

reage

e

organizar aos

prÓprios sons ouvidos e emitidos e/ou a rtic u lados.

-

Sabe-se também , que ele age, e reage sobre sua
em particular. Por essa razão,

parece coerente pensar

a acomodação da audição e da emissão e a conseqÜente

ma e

qu e há
organi-

zação vo cal do lactente em resposta a voz da propria mãe. Por
exemplo, observou-se no S .P . que ,ao chegar a hora da

mamada,

parava de chorar quando ouvia a voz da mãe se aproximar,

mas

recomeçava o choro, mesmo estando no seu colo, se esta não sa.
c1ava
a sua f orne. 16
Parece que é através das diferentes acomodações

re-

flexas da sucção (corno sugar o dedo, a fronha, o lençol,etc.)
que o recém-nascido começa a fazer suas escolhas, isto é ,passa a distinguir os fatos.

Por exemplo, o lactente quando está

em estado de fome só passa a aceitar o seio materno porque

sa-

cia seu apetite. Pensa-se que por convergência acontecem,tambérn várias espécies de acomodações do ouvido aos

diferentes

sons ouvidos, sejam eles agudos, graves, médios, musi cais
nao musicais. Como , por exemplo, a acomodação

as

ou

diferentes

espécies de timbres de voz e em especial a o tipo de voz

mae.

Isto porque Carpenter,

(1973-1975) notou que um

da
~

nene de

16 - É interessante lembrar que neste exemplo ,corno nos outros citados até o momento estão inseridos não só uma adaptação,como uma acomodaçao e organização mentais numa continua aprendizagem em função do
meio .

11 2

- do que
mae

duas semanas dá maior atenção para o rosto de sua

- se dirige papara o rosto de um estranho. E quanto mais a mae
ra ele , mais a sua atenção é desenvolvida, sendo que

uma fu-

são voz-rosto irregular da mãe induz à movimentos da

cabeça

da cr,iança .
Segundo Hammond,(1970), bem como

André

Thomas

Autgaerden, ( 196 1), desde os cinco dias ou uma semana
da, o re cém -nascido já descrimina a voz da sua mãe

e

de vi-

da de uma

estranha. Parece interessante lembrar, também, que existem numeroso s estudos que demonstram as capacidades de

discrimana-

ção do bebê não só auditivas mas olfativas também, como
exemplo, o de Schaal et coll, (1980), assim como de

por

Montag-

ner, (1982), que conseguiram evidenciar a capacidade

que

bebê possui de reconhecer sua mãe entre uma outra pessoa

- no terceiro dia de v ida
lo odor; reciprocamente a mae

o
pe-

de seu

filho,seria capaz de reconhecê-lo, também pelo seu odor

cor-

poral.
Estes movimentos do pensamento ou estes

fatos com-

portam uma explicação fisiolÓgica a de que todos eles

estão

ainda inseridos no domÍnio do reflexo. Tais irradiações,
esse expedir a partir de um ponto (tanto abstrato
sico) para as par tes c ircundantes; as comoçÕes

quanto fÍ-

prolongadas,

ou perturbaç ões orgânicas (no bom sentido), especialmente
nervosas; as

-

so~çoes

ou

as

ou o conjunto de tecidos do corpo vivo

que mantém e , transmite o germe elemento da perpetuação

da es-

pecie; as excitações e mais as coordenações mútuas

dos

re-

flexos explicam porque a busca da criança se torna

cada

vez

mais sistemática, e porque uma determinada atitude

ou conta-

to realizado por ela, que não se t orno u suficiente

para

citar ou irromper repentinamente um funcionamento

contínuo em

ex -
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- ou pensame n t os nos primeiros mo mentos,
suas aç oes

real iza-se

algu ns dias ou hor as depois.
Comp r een de- se e ntão , que a necessidade

pri mordial que

sente o recém-na sc ido de repetir cu mu lativa me n te

se us

torna-s e por si só mu i t o significativa, uma vez que

atos

est a re -

petição além de ser a exp r essão primeir a do meca ni smo

de as -

simil aç ã o func i onal , é um comportamento que a presenta uma hi s tória porque pr opicia um ac r és cimo reno va do ao

simples estímu-

lo as soc ia do a uma pro g ressão quando rel a cionado ao

estado

momentâneo do or ganismo .
Assim, a pa rtir desse mecanismo de

auto-excita ç ão e

exercitação primár i as do reflexo de s uc ção pensa-se

que con-

q

verge n temente é possível acreditar que algo mais ou

menos a-

nálogo também possa ocorrer com o sistema auditivo

e por con-

se qu enc i a co m o sis t ema de emiss ã o do a parelho
que como diz Pia ge t, ( 19 82 ), 11 a repetição dos

fonador, por-

movimentos

,

refle~

xos c onstitui por si so, uma dinamogenia 11 (p . 42). Portanto, cre-se que o exerci cio do reflexo (seja ele auditivo, emissor, visual, olfat i vo, etc . ) reforça e aperfeiçoa seu

funcionamento

numa espécie de processo circular possuidor de uma

sensibi-

lidade vinculada ao prÓprio reflexo mas, não ainda a
jetivo externo. Entretanto, esta aprendizagem ou
~

um

utilização

,

auto-

individual da experiencia e o fato capital que passa a
ri z ar o poder de incorporar tais comportamentos

ob -

ao

domínio

psico l Ógi co . Embora, tais aprendizagens do mecanismo instintivo não assimilem nada que seja i ndepe ndente do

proprio re-

flexo. Piaget, ( 19 82) , cita para expli c ar ta is eventos

os se-

guintes exemplos: ele diz que um bebê de 62 ou de 94

dias que

abre a boca ao ver s ua mamadeira, sup6e uma fixação

"mnem3-

nica"(p.49) relativa a esse objeto, ou seja , já organizou um

11 4

esquema tátil-motor em função do objeto e somente

este

es-

que ma ex p 1 i c a a uni f o r midade da reação ( ou seja , o mesmo

ges-

to de abrir a boca).
O outro exemplo que Piaget,

( 1975), Piaget e Inhelder,

(1975) citam é o que se r efe re a aprendizagem de uma

opera -

ção intelectual como o da numeração . Esta a prendiza gem
supÕe uma recordação dos prÓprios obje to s ou de
periencias feitas com eles. O qu e

pres-

jogos ou excompr~

é importante que se

enda nesta fase inicial do desenvolvimento da inteligência, é
que nos dois exemplos dados já existe uma retenção de
coisa exterior ou independente ao mecanismo inicial

alguma
do

ato

em questão, portanto de uma natureza alheia a natureza da assimilação r eflex a.
Musicalmente poder-se-ia dizer que uma criança

com

o mesmo tempo de vida da dos exemplos acima citados ( 2

3

ou

meses) passa a se balançar ao ver seu chocalho musical. E is-

uma fixação mnemÔnica em função do chocalho; isto

ja

bem mais tarde, quando uma criança aprende uma

supoe

é, ela

sabe que se o chocalho for balançado produzirá sons
pequena melo d ia. Parece que uma situação análoga

-

,

to certamente acontece porque também esta criança

ou

se

ja
uma

repete

operaçao in-

telectual musical. Por exemplo, a de começar a se

locomover

quando ouve e identifica apenas pelo ritmo seqüencial

de pal-

mas uma determinada canção que a criança costuma marchar quando ela é cantada. Há neste exemplo também a retenção pelo su-

-

jeito de algum elemento (no caso o ritmo) externo ou

que nao

f oi formalmente apresentado a ela no momento inicial

( no ca-

so a melodia) do ato em questão. Bem diferente é o caso
~

nene da fase reflexa que se limita apenas a realizar

do

movimen-

tos funcionais de sugar por sugar, emitir por emitir,pegar por
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pegar. Nesta fase ele nada retém que s ej a exterior ao

fato

a

não ser a essência do ato em si. O que o l act ente
gularmente são as seqü ências dos ensaios ou

registra re...
experiencias, a-

pe nas "como puros atos que se condicionam mutuamente"(Piaget, 1982,p.49).
É

po r essa ra z ão que se trata de uma aprendizagem mui-

to especial uma vez que não se co nstitui ainda de uma

aqui -

sição ve rdadeira ou um ato consciente propriamente dito .

En -

tretanto, essas prime iras manifest aç ões com po rtamentais

psi -

colÓgicas superam o nivel fisiolÓgico da mesma

fo rma como os

varios ensaios individuais de um mecani s mo hereditário

se so-

brepÕe a hereditariedade, embora dela dependa totalmente .

3.1.3- A Assimilação

Levando-se em consideração a primeira
trabalho, verifica-se que nas atitudes do

parte

deste

~á

lactente

tendência natural para a repetição de comportamentos
correspondente interação com o meio, manifestações

uma
e

uma

essas que

são reencontradas em cada nova fase do desenvolvimento
lectual. A assimilação, simultaneamente reprodutora,

inte-

gene ra-

lizada e recognitiva, que constitui o principio do

exercicio

funcional do desenvolvimento do pensamento e que é

indispen-

sável à prÓpria acomodação do reflexo, porque

repres en ta

a

manifestação dinâmica do fato estático da organizaçao.
A assimi laçã o, sob esse d uplo enfoque,
mo um elemento primordial para estudo porque a

impoe-se coanálise

psi-

colÓgica da sua evolução revela e coloca em destaque as conseqüências genéticas .
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Tr~s alternativa~

assillllllilação

levam a considerar a

como o marco fundamental do desenvolvimento psÍquico.PrimeirQ
a assimilação constitui um processo comum à vida

organica

e

à atividade mental, isto é, comum à Fisiologia ( detalhes

do

mecanismo fÍsico -qu Ímico) e à Psicologia (alimentos funcionais
e globais). Ora, quando um Órgão em questão influi no comportamento externo do indivÍduo, esse fenômeno

de

assimilação

f unc i onal apre s ent a um aspecto fi s iolÓg i co e p s icolÓ g ico
dissop iável. Assim as particularidades são de ordem
gi c a,

já a sua reação global pode ser considerada

fisiolÓde

psÍquica. Por exemplo, o olho, ele se desenvolve sob
flu~n c ia dos exercÍcios de visão

in-

ordem
a

in-

(percepção luminosa,de

for-

mas, etc . ). Compreende-se, então, que do ponto de vista fisi olÓgico, a luz é um alimento para o olho porque

é

absorvida e

assimilada pelos tecidos sensíveis,e essa absorção

traz con-

sigo um desenvolvimento correlativo desses Órgãos eru função .
~

-

Como se ve, esse processo pressupoe ja um ponto

de

partida com um conjunto de mecanismos bastante complexos. Mas
se levada em consideração apenas a descrição global,que equivale a uma descrição do comportamento , e portanto psicolÓgica,
as coisas vistas constituem o alimento essencial do olho porque são elas que conduzem ao exercício contínu o a que os

,

o r-

gãos devem seu desenvolvimento. Piaget (1982),explica que
"o olho todo necessita de imagens luminosas tal

como

o

corpo todo necessita de alimento qui.mico ,energético, etc'~
(p.51)
Assim, existem realidades exteriores que o
mo assimila que são incorporadas ao detalhe

dos

organis -

mecanismos
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f!sico-qulmicos (assimil~ç~o fisiol6gica) e outros servem somente de alimentos funcionais e globais de assimilação psico16gica. Mas nos dois casos de assimilação (fisiol6gica e psicol6gi ca) o fenômeno é o mesmo, segundo Piaget (198 2) , o
niverso é englobado na atividade do sujeito" (p.52). Na s egunda

"uhip6-

tese, a assimilaç~o explica o fenômeno da repetição, con s i de rado o primeiro e mais ' elementar acontecimento da vid a psiqui17
ca.
E na terceira hip6 tese, a no ç~o de assimilaç~o é impor tant e porque engloba desde o princÍpio do mecanismo de

repe-

tição um elemento ess encial que faz com que a ativid a de do sujeito se diferencie da atividade do hábito passivo. Esse element o essencial é a coordenação entre o novo e o antigo e que
prenuncia o inicio do processo de julga=ento.Em outras
vras,

pala-

a reproduç~o do pr6prio ato de assimilação pressupÕe sem-

pre a ~ incorporação de um dado atual a um determinado esquema,
sendo que a constituição desse esquema

é formado pela prÓpria

repetição. É nesse sentido que Piaget (1982) diz que a
"assimil ação está prenhe de todos os mecanismos intelectuais e constitui, uma vez mais, em relação a eles,

o

fato realmente primordial" ( p. 52).
Entretanto, para Claparede, um estudioso da
logia funcional, o ponto de partida de toda atividade

psicomental

é a prÓpria necessidade. Segundo ele, os atos Úteis se reproduzem por si mesmos porque eles correspondem a uma necessidade . Claparede diz ainda que
17 - Parece que o fenômeno da repetição se justifica quando ~t, ( 1982)
coloca esta pergunta:Por que será que o individuo por mais alto que
suba na escala do comportamento apresenta sempre uma necessidade de
reproduzir toda a sua experiência vivida?Segundo ele,esse fenÔmeno
se justifica porque a conduta repetida apresenta uma significação
funcional e portanto se reveste de um determinado valor para o prÓprio indivÍduo.E este valor tem sua origem no seu prÓprio funcionamento como tal.
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"as necessidades marcam a transição entre a vida

organi-

ca, da qual emanam, e a vida psÍquica, de que constituem
motor." ( p . 52 ) .
Piaget aceita a colocação de Claparede quando

este

diz ser a "necessidade uma expressão tangÍvel do processo de assimilação" ( Claparede in Piaget , 1982, p. 52) mas discorda quando

o

mesm o a dissocia do ato de assimilação em sua totalidade, isto é, coloca a necessidade como ponto de partida de toda atividade mental.

- existem antes dos
Segundo Piaget, as necessidades nao
ciclos motore s , mas surgem durante o seu proprio
to,

funcionamen-

portanto, não se pode afirma r que precedem a

mas delas

mesmas

resultam e se realimentam num

repetição,
cicl o

sem

- em vazio tanto constitui
Por exemplo, a sucçao

um

fim.

treino que aumenta a necessidade, como esta mesma

necessida-

de promove o aperfeiçoamento desse treino. Do ponto

de vista

piagetiano, a necessidade apresenta tão só um indÍcio,

inde-

pendente de um funcionamento global ou psicolÓgico. Já do ponto de vista fisiolÓgico, a necessidade presume uma
ção em equilibrio

~Ówel,onde

organiza-

ela promove simplesmente

o de-

sequ i líbrio passageiro. Todavia, tanto na linguagem de

Piaget

quanto na de Claparede, a necessidade é considerada
do a expressão de uma totalidade momentaneamente

como sen-

inacabada e

que tende a reconstituir-se, permanentemente de modo
nuo. É isso que Piaget, (1982), identifica como sendo

contíum ciclo

ou um esquema de assimilação. É interessante que fique
a necessidade é, a maniCestação do organisno

claro:

à procura de um

:inicio de :interação co1111 o Dlleio. O resultado desta

interação in-
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cipiente poderá ser a causa do funcionamento

c ontínuo

desse

mecanismo que, por sua vez se autoconduzirá a novas

intera-

çÕ es. Dessa colocação pode -se infer i r, então, que o

primeir o

fato da vida p sÍ quic a são os esquemas de assimilação
ce ssidade constitui o aspec t o i nt r ospec tiv o desses

e a n e-

esquemas.

Logo, a necessidade deflagra os mo vimentos Úteis, porque
te s

já estão orien t ados pela propria necessidade.

melhor, os

~ovi~entos

e s-

Explicando

organizados ou prontos para sua repeti-

ção e a prÓpria necessidade, constitue~ ~ todo ~nico.
Observa-se, então , que a assimilação perm it e

expl i-

car qu e todo nowo esqueDB é o re sultado de uma diferenci ação
e de uma sofisticação dos esque~s anteriores e
associação entre elementos dados em estado de
(P iage t,1982,p. 54 ). Esta Última hipÓtese

"não de

isolamento ".

demonstra

Única necessidade pode promover uma s éri e de

uma

c omo uma

tentativas

cessivas, compreende-se, então, que a assimilação

parcialmen-

te é generalizadora e parcialmente seus esquemas são
veis de coordenar em-se entre si por assimilação

su-

suscetí-

recÍproca, e

tamb~m de funcionarem sÓzinhos.

Piaget, (1982), também não aceita a necessidade

co-

mo primeiro fato da vida psÍquica porque na criança

pequena

as principais necess i dades são de ordem funcional: a

ativida-

de dos Órgãos cria por si mesma uma necessidade

(

o

ps1qu1ca sui

generis, ou melhor, uma série de necessidades supletiva s que
ultrapassa, desde o inÍcio a uma simples satisfação

A

organica,

como por exemplo a busca de alimento na psicologia animal .

É

o que s e compreende q uando ele diz:
" ... quanto mais a inteligência se desenvolve, mais a assimilação do real é adaptada à atividade funcional

do

120

individuo (necessidades); transformando-se,

assim,

em

compreensão real, constituindo-se, como conseqüência, no
motor principal da atividade intelectual com necessidade
de incorporar cada vez mais novos objetos aos

esquemas

prÓprios do sujeito".(p . 54)

- -

Conclui - se, assim , que o fato primordial nao e

a ne-

cessidade, mas o ato de assimilação que abrange num todo unico a necessidade funcional , a repetição e a coordenação

( in-

teração) entre o sujeito e o objeto que prenuncia, desta
neira, a implicação e o julgamento . Apesar do que já

foi aci-

ma exposto, Piaget diz ainda que a noção de assimilação,
maneira nenhuma constitui uma explicação da gênese da
milação,

ma-

de

assi-

porque a Psicologia só pode começar a explicar

um

fato primeiro pela sua prÓpria descrição, pois toda a expli"
cação pressupõe uma descrição do fenômeno; e como explicá-lo
se

não .

consegue descrevê-lo?

é

O ideal para a exp licação de um fato

que

este se-

ja suscet!vel de tratamento biolÓgico e ao mesmo tempo

de a-

nálise psicolÓgica. A assimilação está neste caso.
A explicação da assimilação compete

à

Biologia, mas

a existência de uma totalidade organizada, que se

conserva as-

similando o mundo exterior, suscita verdadeiramente
problemática da prÓpria vida. Assim, a biologia não
rá sÓzinha elucidar a questão da assimilação sem
consideração o seu aspecto psicolÓgico. Conclui

toda

a

consegui-

levar

em

Piaget, (1982),
organiza-

então, que "em certa profundidade, a organização vital e a
ção mental constituem, com efeito, uma só e mesma coisa"(p.55)

A complexidade do ato de assimilar , ou seja, a capacidade que possui o indiv iduo de apropriar-se, de

formar

ou
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fixar , apreender, aprender

idéias ou ensinamentos

ou ainda,

de e la borar uma assimilação , segundo a fisiologia

consiste

um conjunto de fenÔmenos biolÓgicos destinados a

regenerar,

a partir de subs tã ncias simples, a mat é ri a vi va que se
durante a fase catabÓlica do metabolismo através d as

de

gas ta

queimas

re spirator1as denomin adas anabolis mo , que se processam

no or-

ganismo vivo. É por intermédio destas Últimas que o

organis -

mo obtém a ene r gia necessá ria ao seu funcionamento

bio-psÍ-

quico (cognitivo-musical). Assim, dada a importãncia

do

que

foi acima exposto e perseguindo a idéia de procurar

achegar

o máximo possível a uma convergência de funções, ou

seja: da

assimilação cog ni tiva com a assimila ç ão musical, pensa- se

que

~

as tendências d o desenvolvimento das con dut as

perceptivas

noras e motoras do bebê começam ta mb ém a transparecer
pressão dinâmica do desenvolvimento provocados por

so-

na ex-

este ana-

bolismo.
Estas conside r aç Õe s levam a infe rir que a

a ss im il a-

ção cogni tiva tanto quanto a musical embora

constituÍdas

qual ida de s de captação e emissão diferentes

(porqu e

s onoro-

-rítmico cantada e falada) ambas são oriundas de um

mesmo e-

quipamento hereditário. Considerando que o

de

sÍmbolo lÚdico
~

faz

parte da atividade inteligente desde a sua genese, e

que

inteligênc ia "per se" efetua um jogo de equilibração

constan-

te e permanente entre a assimilaç ão e a acomodaç ão ,

a

e n t re

a

adaptação do s uje i to ao ob j eto e/ou ao seu me i o ambiente, entre a c:onsti tuição do tempo e da imitação realizando uma transmutação em forma de tran s visão infinita na constituição

de um

jogo majorante porque abrangente.
Partin do dest e raciocÍni o , pode-se inferir
similação music al f az parte d este jog o porque
. .

•••L.I~o~"fc;:.w"' --~ ' .......... ~

~ ~ ~ovCAÇAO
..
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que a as-

passa tamb ém a
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ser o primeiro fatJ da vida psÍquica musical uma vez

que

inteligência "per se" sendo por natureza um processo

cumula-

tivo, generalizador e coordenador, trabalha com um

a

complexo

unitário de qualidade de ritmos harmoniosos provindo de

rela-

ções de diferentes consciências de significação. 18a
Dando prosseguimento a idéia de continuar

tentando

demon st rar que n o r ecém -na sci do existe urna convergência
assimilaçã o da in te ligência musical, em especial do
auditivo e emissor sonoro com a assimilação

da

sistema

inteligência

"per se" serão apresentados a segu ir alguns dados

sobre a

ma-

que

se

tura ção dos sistemas se nsoriais e motores, uma vez
consid e ra que o ideal para tent ar e xp li car um

determinado

nômeno é procurar a bordá - lo na medi da do p os sível,
ques biolÓgic o e psicolÓgico. Consultando a

da

fe-

sob enfo-

bibliografia
A

respeito, observou-se que existem diferentes parametros

de a-

juizar a maturação dos sistemas sensoriais e motores . Por
xemplo, podem ser medidas a configuração da superfÍcie
niana, a mielinização, a densidade celular, o

'

a

ecra-

desenvolvimento

sináptico ...

-

Neste trabalho serao abordados sumariamente
. 1 os d e
d os que se re f erern aos c1c

18

. 1'1n1zaçao
.
m1e

os

da-

di f eren -

dos

tes sistemas sensório-motor pós - natal.
a

ordem

natural na q ual diferentes sistemas se mielin i zam é a

mesma

As pesquisas sobre o cérebro informam que

A
'
'
sobre a qual os outros parametros
rnaturac1ona1s
se

desenvol-

vem corno a configuração da superfÍcie c r aniana, a

densidade

18 - maturação pÓs- natal dos sistemas sensor1a1s e mo tores .
18a
Totalidade de assirnilaçe:>es simultâneas (visual, auditiva,

táctil. .. ).

emissora,
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cel ular, etc ...
De Yakovlev,

1962, de Yakov le v e Leco urs , 1967,

Jac o bson 197 8, de Lecours 1982 e Gibson 1977,

198 1 in

1987, são as fontes de onde são pro v enien t es as
aqui reunid as . Segundo os dados cien t ificas dos

de

Vin t e r

informações
referidos

es-

pecialis tas, sabe- se que de acordo com as facçÕes do cé r ebro, exis tem diferentes tempos de mielinização , porq u e estas s e
volvem em consonância com a natureza das informações .

desenTambém

este tempo de mieliniza ç ão difere em concordânci a com a

for-

ça ativa (portanto do ri tmo), que estabelece e conserva

a or-

dem natural da qualidade e/ou espécie das informações
deradas. Compr eende -se, ent ão, que ex i stem tantas

especies

mielini zação quantas as qualidades de ca tegorias de
,

ções consideradas. Isto e, as

consi de

informa-

mielinizações podem ser

de na-

tureza , por exemplo, perceptiva e/ ou emissora, canta da

ou fa -

lada, n tátil, g ustativa, olfativa, e tc.
As sim , durante a vida intra-uterina os

sistemas

tibular e auditivo são os que se desenvolvem mais

ves-

rapidamen-

te. Todav ia, o sistema visual é o que conquistará mais

rápi-

do o ciclo de mielinização durante a vida pÓs-natal.
Levando em consideração os estágios de

desenvolvi-

mento à partir da vida retal, as diferentes partes do

cérebro

se mielinizam de acordo com esta ordem: medula espinhal
vical, tronco encefálico caudal, tronco encefálico
tá l amo e estriatum, s i s t ema limbic6 e neocórtex.
nização das áreas

ce r-

craniano,

Já a mieli -

corticais inicia e prossegue nesta

c ia : áreas mo tora, pré-motora e somestésica por volta

sequende

um

mês de vida pÓs-n atal , áreas primá rias visual e auditiva

por

volta dos 3 meses, áreas sec undárias sensoria is ent re

3 a

6
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,

meses e areas de associaçao por volta dos 6 meses. Compreende-se assim, porque o tempo de matur a ção para as

diferentes

madas de que são compostas ca da uma dessas áreas são
• • Â

-

mente desiguais. A sequencia natural de matur aç ao

ca-

natural-

de cada

uma

de stas áreas corti cais se desenvolvem na seguinte ordem .
Ap r oximadamente aos 6 meses cada uma das

camadas da
,

á r ea motora são mielin i zadas ; ao redor dos 15 me ses , as
reas p ré-m o t ora e s ome stésica primária; mais ou menos

a-

aos 24

meses , as áreas primárias visual e a uditiv a e ntretanto, as á reas secundárias, sã o mielinizadas entre o s 2 e 4 an o~ e, finalmente, as

áreas assoc iativas inicia m a mieliniza ção aos 4

anos, mas es ta s e prolonga até a idade adulta.
Sa be- se que ja existe um controle cortical

pr ogres -

sivo sobre os comp o rtamentos nos primeiro s meses de vida.
processo pre co ce do exercÍcio pleno das área s mo toras e
soriais

primarias, p rin cipiado entre o primeiro e o

ro mês, permitiria quem sabe,

sen-

tercei-

justifica r a inibi ç ão do s

flexos neonatais e a constituição vagarosa da

O

re -

diferenciação

progre s siva das informações perceptivas, como por exemplo,

do

espaço visual-motor, auditivo-motor, tátil-motor, etc., e provavelmente também do emissor-motor. Isto porque o sistema
tor se efetua - seguindo dois caminhos. O primeiro deles,

o do
veloz

sistema proximal, se manifesta com uma maturação mais

mais

que o sistema distal, uma vez que exige equilibrações,
sutis, especialmente através de informações visuais e
Kuypers, ( 19 62 ), ( em investigações d o desenvolvimento

mo-

táteis,
,

pos-na-

tal do macaco rhe s us).
Com o amad urecimento das áreas secundárias
das entre o t e rceir o e o sexto mês, a integr aç ão

in icia-

multimod al ,
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do bebê de dois, três meses quando da sua interação

com

meio, provem do estabelecimento de vias de substituição

o

cor-

ticais
Em conclusão, estes dados autorizam a

prognosticar

que os comportamentos do recém-nascido, a partir da
ção do seu desenvolvimento mental reflexo, seja o

assimila-

musical (co-

mo a audição, a emissão intrínseca e/ou sonora, falada ou cantada) ou o matemático (soma, subtração, multiplicação,

etc.)

parecem se reestruturar continuamente por meio de uma

adap-

tação total oriunda de uma assimilação global e coordenada "sem
diferenciação possível" (V in ter, 1987, p. 28) porque
nao poderia existir num estàdo isolado, pois isto

um

a to

significa-

ria que os espaços s e nsoriais e motores estariam unificados.
Global, porque constituído de elementos invariáveis e

coorde-

nados mas variáveis nas suas diferentes relações entre o pensamento e as coisas. Todos esses comportamentos podem
parecer na conduta dá criança simultaneamente

trans-

diferenciados

da mesma ma neira como diz Vinter (1987) que
"uma representação soma to lÓgica parece, existir

nas es-

truturas que a mediatizavam qualquer que seja a informação que as acompanha".(p.28)

Já contrariamente e de acordo com as propriedades que
um nenê privilegia ou dá mais ou menos atenção em uma

deter-

minada situação, (seja ela de concentração no tamanho, na forma ou na velocidade dos objetos), ele evocará a programas

~

tores com parâmetros diferentes.
Este estudo, das características cinemáticas

da açao

(parte da fÍsica-quÍmica, que estuda a veloc i dade das

re açoes
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quÍmicas e os fatores que a influenciam) conduz

essencialmen-

te as propriedades ou qualidades (portanto sonoras

no

caso

pensamento musical) dos objetos as quais tais rea ç ões

cinema-

ticas estão supostamente adaptadas (Hauert,1980). Musicalmente falando quer se crer que a cinemática sonora

trabalharia

com a velocidade das reações fÍsico -quÍ micas do

pensamento re-

lativas ao volume (som intenso ou suave) à espécie
des do som/timbres) e a velocidade do movimento

(qualida-

(andamentos/

se mais ou menos movidos) não só sono r o como rítmico, uma vez
que ambos são indissociáveis. Logo, o lactente, provavelmente,
também, neste caso da percepção e emissão do som

evocaria proru~

gramas musicais com parametros musicais de propriedades
lidades sonoras diferentes, porque de acordo com o fator
sical com que foram influenciados, também guardariam

mu-

(parece

que nem poderia ser de outra forma) uma rel ação direta

com os

programas cinemáticos selecionados.

Por esta razão em consideração não so- as

idéia s

"r~lA-

presentadas até aqui, mas em especial, enfatizando as

ções" , entre estas tantas idéias estudadas, supÕe-se

a-

que

as

reaçÕes do recém-nascido, particularmente, as relacionadas ao
som e ao ritmo nas suas primeiras relações com o meio

ex te-

rior e tal como elas transparecem na ação do sujeito (evidentemente, também, no sujei t o desta pesquisa) participam
mesmo (diria macro) processo. Assim, apesar da

de um

energia

que

emana da conjuntura das tanta s idéias acima mencionada s

pa-

rece lÍcito dizer com forte teor de confiança que os
nhos do lactente são globais e coordenados porque

desempe-

biologica-

mente o desenvolvimento se produz através de transmutaçÕes
sicas oriundas de um macro-sistema,

(como por exemplo,

quipamento reflexo ao na s cer) que se sucedem continua e

bá-

do

e-

g ra-
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dativarnente quando novos sistemas mediante mutaçÕes

se plas-

mam nos já existentes.

3.2 - Segunda Fase

Nesta segund a fase foram estudados os hábitos

adqui-

a-

ridos relativos à Sucção, à Visão, à Fonação e à Audição,
Preensão e às Adaptações Sensório-Motoras Intencionais.
A partir deste momento os processos reflexos

passam

a integrar-se progressivamente nas atividades corticais .Estas

associações

novas adaptações são também denominadas de

ad-

quiridas . A evolução dessas associações adquiridas alcança o
limite superior nesta fase, quando surgem os

tencionais

e as primeiras adaptações não

movimentos

in-

sao

hereditárias

consideradas seu limite inferior.
Segundo Jean Piage_t

(1982), Flavell (1975), logo de-

pois do nascimento a assimilação e a acomodação

constituem

um

só processo indiferenciado. Com a adaptação progressiva, há o
começo de urna dissociação. A adaptação hereditária ou o exercício dos reflexos não necessita de nenhuma aprendizagem, enquanto a

adaptação adquirida

carece de urna aprendizagem

lativa relacionada com os novos dados do meio

externo.Em ou-

tras palavras, a criança precisa fazer urna incorporação
novas

captações

re-

de

aos esquemas anteriormente adquiridos

para

que estes venham a se tornar diferenciados. Isto ocorre

quan-

do a atividade do bebê transforma-se em função da

experien-

cia ou retém alguma coisa que seja exterior a ela, ou
algo que seja posterior ao seu Último pensamento.

capte
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Por exemplo, quando a criança pÕe e tira

sistemáti-

camente o bico da boca, isto é, quando já existe uma

coorde-

nação entre a mão que pÕe e tira o bico da boca (antes só colocava e tirava apropria mão da boca), pode-se dizer

que es-

ta coordenação ou associação já se trata de uma nova

acomo-

dação adquirida

"'
dentico,

Com relação a assimilação, o processo

e i-

,
porem,
a diferença constitui-se no seguinte:enquanto

no reflexo a assimilação e a acomodação formam um todo Único,
ou apenas uma assimilação cumulativa, um ato para que se

tor-

ne novo, se reproduza é necessário que a assimilação ao esquema desse ato novo,

se constitua num

processo diferente do es-

quema da sua prÓpria acomodação anterior.

Portanto, quanto

se diferencia a adaptação adquirida da acomodação

mais

anterior,

tanto mais complexo se tornará o ato novo e, a criança

mais

sensível, conseqÜentemente, o pensamento do recém-nascido será mais aberto a novas relações.
,

Simples e repetir o som de um modelo sonoro dado,complexo é repetir este som, passar para um outro e, se possível,
voltar ao som inicial. Isto é o que Piaget (1982)denomina

de
~

"assimilação sui generis'' (p.58) prÓpria desta fase cuja

ge-

nese é a ·· reação c:ii..rcular JP>Ir'illllé!lll"i& ·· . Segue-se a análise

dos

Hábitos Relativos à Sucção

3.2.1 -Os Hábitos Adquiridos Relativos à Sucçãp

Quat~o

- as fases sucessivas que anunciam as
sao

co-

ordenações relativas aos hábitos da sucção.
Desde os primeiros dias, os recém-nascidos em

geral
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passam os ded os no rosto,

muitas v ezes arranhando-se,

to a boca se mantém aber t a parecendo deseja r a panhar

enqua~

alguma

coisa.
~

O su jei t o da pe sq uisa com um mes e alguns dias,

uma

apresentou ~

vez colocado em posi ç ã o vertical no colo da mãe

portamentos que distin guem co m nitidez as seg uintes

fases da

evolu ç ão das coo r denações . Prim eiro , o S . P . co me ça a acalmar -se ao mesmo tempo que exercita movimentos de sucção ora

vi-

rando a cabe ça para a esquerda, ora pa ra a direita e simulta-

-

a

bo -

por

bre-

neamente movendo os braço s como se desejasse levá-los
ca. Algum as vezes as mãos chegam a tocar os lábio s

ves momentos . A bo c a continua abe rta, talve z ex pressand o o desejo de apanhar alguma coisa . Os dedos , indi ca dor e

p olega r,

são agarrados pela boca e imediatamente ambos os bra ços

per -

manecem contra o peito em posição fechada . Logo apÓs, os braços abrem-s e novamente ao acaso . Isso acon t ece umas duas

ou

três vezes. ApÓ s S . P . chora tenta ndo sugar os dedos . E

-

-

q u arta fase S .P. tenta novamente levar as maos a boca
tent a

captar os dedos que por ela roçam. Estes

numa
e esta

Últimos

en -

saios não são coroados de êxito e S .P. vo l t a a chorar .
Vê-se então que a sucessão e orga nizaçao destas
tro fases podem demonstrar a evolução de um começo de

denação

coor-

entre os moviment os dos braços e as tentativas de

ção,porque parece que o contato f or tuito da mã o ao

qua-

roç ar

sucos

lábios desenc ad eia um movimento de orientação da mão na di reção da b oca e entã o a mão tenderá a retornar

à

boca. Novas ten-

tativas se seguiram até que não só a mão bu sca va à
esta se direcionava em direção a mão . Portanto, a

boca como
coordenaçã~

entre mão e boca p assou a não ofe r ece r mais dÚvidas,porque os
comportament os s ub se qÜ en te s d o sujeito da pesqui sa

confirma-
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ram se tratar de uma coordenação estável.
Observou-se nitidamente que no decorrer do

ter cei ro

mês novos interesses passaram a cap tar t a mbém a

atenção

S.P. como, por exemplo, os visuais, os fÔnicos,

os

do

táteis,

etc ... que se crê se efetivem passando pelas mesmas

diferen-

tes fases e v olu tiva s das coordenaçÕes que posteriormente
tornam estáveis co mo as acima descritas. Percebe-se,
sem dÚvida que em um determinado momento deste

se

então,

desenvolvimen-

to mentaL estabeleceram-se relações en tre as diferentes

posi-

ç õe s que a cri a nça assume e os sinais acús ti cos (audit ivo s e/
ou emis sores), táteis relacionados co m os mo vim en to s

de

ção . Além dis s o , percebeu - se com clareza que S . P . aos

suc -

três me-

s es e vint e e poucos dias , l e vava com facilidade a boca os objetos agarrados.
Durante esta fase de exploração o que dá
reaçÕes

circulares

origem a s

são as a tivi dades não impostas pelo meio

ambiente que a criança realiza a través das relações

criadas

pela sua prÓpria necessidade de descoberta,que uma vez alimentada se tran s f o rmam e culminam na manutenção ou s urgime n to de
um novo re sul t ado interessante. É bom lembrar que o esquema

de

sucção ou t oda uma totalidade organizada dos movimentos e

a-

titud es caract er í s t icas deste esqu ema engl oba

comportamentos

que trans cendem a esfera bucal. Entr eta nt o , estes comportamentos não implic am ainda e m uma orientação co rreta no espaço .~
dicam tão somente qu e o s uj ei to sabe utiliz ar os c on tat os

da

mão no seu prÓprio rosto como sinais que lhe permitem l ocal izar a s ua prÓpria b oca . Estas a titud es não são passivas

uma

ve z que s e con s tituem, isto s i m, com o passar do temp o ,

numa

aquiescência de t o do o corpo, onde as sensações

cines t ésicas

e a sensibilidade postural pa ssam a interagir numa

~c

,...,çu""·

OE
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progressiva de um uni co
-

esquema em que a acomodação e a

-

assi-

A

milaçao estao combinadas, havendo uma tendencia para se dizer
que naturalmente existe uma predominância da acomodação sobre
a assimilação.

É importante observar, também, que a criança

neste

periodo ja faz um reconhecimento propriamente dito de

quadros

Yis11JIB.is

com a atribuição de um significado a e ss es

quadros,ten-

do como base de referência o esquema de sucção. Por
a mamadeira pa ssa a se const ituir num

objeto

exemplo,

para ela. Tam-

bém os quadros senso ri ais podem ser constituÍdos de

signifi-

caçÕes, ou melhor, são percebidos pela criança como

pertencen-

tes a um conjunto de imagens e relações, "exteriores"(Pia ge t,
1975, p. 46) a ela, embora estes quadros ou imagens nao sejam
ainda dotado s de permanência substancial e espacial

prÓprias

do objeto. Conforme foi apresentado no estudo sobre -A Construção do Real na Criança.
Ver-se-à que estes comportamentos se tornam

mais e-

laborados na medida em que nesta coordenação dos esquemas

he-

terogêneos são acrescentados os sinais visuais da sucção. Resumindo pode-s e dizer que, a partir do 2º e 3º meses
certas formas de s ucção in co ntestavelmente novas: a

surgem
protusão

sistemática da lÍngua com a adaptação dos movimentos

saliva-

res, labiais, etc. e a sucção do polegar. Es tas duas

ativida-

des são características de como se forma, com a assimila ção e
a acomoda ção , o hábito adquirido espontâneo.

Alguns

desses

casos também são denominados de transferência s associativas ,
ou de associa ções sensório-motoras (deflagração da sucção

por

diferente s sinais : posição, ruÍd os , s in a is Ópticos, etc.)

Neste estudo, todos estes sinais sao

considerados mui-
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prova-

to importantes porque essas assoc ia çoes sensÓrio - motoras
velmente é que vão dar origem as associaçoes que

explicam

adaptação adequad a aos objetos em ge r al, e , e m es pecial,

a

aos

instrumentos musicais (sopro) .

3.2. 2 -

A Visão

Procurar - s e - à distinguir nes te momento , certo s
portamentos relativos à visão que influem no

com -

desenvolvimento

da int e li gênc ia "per se " e conseq üen temente na inteligência

mu-

sical.
são eles :
Os reflexos puro s da visao
A reação circular da visao (associaçÕes com

outroo

sentidos, audição, tato, etc . )
Certas acomodaçÕes visuais que irao

constituir

a

formação do espaço não só visual como, também, au ditivo ou musical, porque foi observado que
os primÓrdios da orientação do olhar

desde

existem coor -

denaçÕes auditivo-v i suais , co mo por exemplo, a

l o-

calização da fonte sonora .
Numa ap res en ta ção seqÜencial, a exemplo do

desenvol-

vimento da sucção , serão enume rad os a segu ir alguns comporta mentos tipo s , re g idos pela visão.
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3 . 2 . 2.1 -Os Reflexos Puros da Visão

Desde o seu nascimento, as crianças sao
percepção da luz,

isto é, o reflexo pupilar e o

sensíveis a'
reflexo pal-

pebral asseguram a adaptação da percepção visual à
sendo que a percepção de sons,

formas,

claridade,

dimensões, posiçÕes, di s -

tâncias, relêvo,

etc. é assimilada pela combinação de

ativi -

dades superi o r e s

( j á com a participa ç ão do córtex) . Também

exemplo da sucção, os comportamentos relacionados com a
cepção da luz implicam uma espécie de aprendizagem

a
per -

reflexa e

de busca propriamente dita.
A

Por exemplo, o S. P. com um mes em seu ambiente

natu-

ral, segue_ um foco de luz que lhe é apresentado.
Neste caso,

também, a luz à exemplo das

condutas re-

-

lativas a' sucçao torna-se um alimento funcional para a atividade vi sual .

Por e ssa razão,

existe uma tendência para conser-

var a percepção luminosa (assimilação)e uma necessidade de reencontrá-la quando esta foge ao seu controle (acomodação) .P o rém, ao fim do primeiro mês de vida,

sabe - se que existe

participação do córtex, isto é, desde a acomodação
olho até o deslocamen to

motora do

dos objetos. Conclui-se então,

partir da quarta semana a criança passa a olhar

uma

que a

verdadeiram:nte,

e provavelmente por esta razão, sua máscara facial

adquire

u-

ma expressão com sign ifi cação.
Segundo os estudiosos, estes quadros sensoriais

co-

mo não po ssuem coordenação com a sucção e com a preensão

e,

provavelmente nem com a audição , nada significam para
jeito porque não se constituem

em necessidades.

Por

o

su -

exemplo,

tais quadros parecem não possuir profundidade n e m relêvo.

Po-
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dem

desa~recer~

ser comparados a manchas que surgem e podem

Portanto, estas primeiras acomodações à distancia são

contem-

poraneas dos primÓrdios da orientação visual. Em resumo, este
estado sensorial não capta objetos, nem quadros

independentes

e nem imagens com um significado . A criança apenas

observa

as

coisas e os objetos que se movem ao seu redor, constituindo-se
estes, port an to, em simples mo vimentos que alimentam a atividade do seu proprio olhar. SÓ bem mais tarde é que os quadros
visuais terão significados não só relativos à audição, à preensão, ao tato, às combinações sensório-motoras e
ais, passando então o recém-nascido a assimilar

intelecturelações

e/ou

coordenações cada vez mais sofisticadas.
Com o passar do tempo, a assimilação rudimentar

e

inicial do objeto para com a prÓpria ati vid ade do olhar,

se

transforma gradualmente , em reconhecimento e organização

de

imagens, e em projeção no espaço, o que equivale a dizer, como explica Piaget(1982) que este olhar se converte em
são " objetiv a " (p . 73) . Porém, é interessante lembrar

uma vique

percepção visual do lactente no inicio é considerada tã o
mente um exercicio funcional,

isto porque o objeto

está

priamente assimilado a atividade do sujeito, como foi
vel verificar nos comportamentos do S.P. que esse
portanto, puramente reflexo
passar do tempo,

cu lar · .

nos seus primÓrdios e,

transforma-se em outro, que é a

a
sopro-

possi,

exercício e,
com

o

~açao

cir-
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3 . 2.2.2 -

A Reação Circular da Visão

Os efeitos da

-

reaçao circular

da visao

tra nspare -

cem nas atividades da criança quando esta reação passa a alimentar e reforçar não só um mecanismo inteiramente

montado(re-

flexos), mas também quando todo um jogo sensÓrio -mot or

da as-

sociaçao da visão com outros sentidos é perseguido com o

ob -

jetivo de apenas ser realizado.

3 . 2.2.3 -

A Aco modação no Reflexo da Visão

Esta acontece quando o recém -n ascido

organiza

conjunto de associações refle xas adquiridas ao tratar
A

,

com os

,

objetos. Por exemplo, o bebe so apos exercitar-se na
ção das forma s

percep -

(relêvo e profundidade), e na avaliação

distâncias (ordenação e perspectiva) ou seja,

um

das

jogar com os seus

refle xos de acomodação a propÓsito dos objetos, é que

ele con-

seguirá direcionar corretamente esses instrumentos.
A assimilação na reação circular da visao é
pria atitude visual. Significa que os objetos são

pro- -

a

assimilados

po r que podem ser olhados .
A passagem desta assimilação pura para a de uma

vi -

são

elas : a

assimilação generalizadora, a assimilação reco gn itiva

e a co-

são objetiva se desenvolve abrangendo três fases .

ordenação dos esquema s de assimilação visual com os outros es quemas de assimilação mental.
A assimilação generalizadora se estrutura a

partir
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da quarta e da quinta semana , quando primeiramente a

criança

olha para um número cada vez maior de coisas ao seu redor, proA

g r edrndo por assim dizer, em ondas concentricas . Por

exemplo :

começa por seguir ou acompanhar com os olhos oo objetoo

que se

mov em lentamente , perto do seu rosto (de 15 a 30 cm) . ApÓs, di r ig e o olhar ela prÓpria para certos objetos (interesses
suais espontâneos da criança). Observou - se que em

vi -

determina -

do momento, o S . P . não se interessava em continuar olhando
r a o que e r a por demais conhecido , e nem para o que era
siadame n te novo , uma vez qu e as duas situações não se

demaencai -

xa va m em nenhum dos seus esquemas anteriores . Em sintese ,
criança parece não se interessar pelos objetos muito

a

distan -

tes , muito pequenos ou muito grandes . É a compreensão

desses

fatos que explica porque o olhar com seus diversos tipos
acomodação visual, se organ i za progressivamente em

pa-

de

ondas con -

cên t ricas . Essa é a razão dessa visao já ser considerada

as -

s im iladora e generalizadora . Em suma , o exercício do olhar " a car r eta a generalização da sua atividade " , Piaget,
A seguir, a assimilação visual inicial do

1982,p . 77 .
olhar por

olhar , transforma~se paulatinamente em assimilação dos

obje -

t os a esquemas restritos , delimitados, o que significa

que a

v isao transforma - se em um exercÍcio de olhar para ver
obje t ivação.

Nes t a fase , a criança passa a perceber

ou

dif e ren -

ciações quando olha ao seu redor . De fato cada uma das
renciaçoes , passa a supor um exercício sui generis

de

da

dife visao ,

u m exemplo análogo seria o do bebê que exe r cita a sucção

de

diferen t es maneiras sugando o polegar e o bico do seio materno . Port an t o , é perfeitamente compr ee nsível, que a

propria as-

similação generalizadora sustente ou embase a formação dos respectiv os esquemas particulares vi suais . E isso acontece quan -
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do o lactente passa a r econhecer os objetos que

aparecem

se u campo visual . Isso significa que o bebê engloba o

no

meio vi-

sual nos seus esquemas e quanto mais estes se dissociarem mais
reconhecimentos precisos serão permitidos .
Quanto a assimilação r ecogni ti va visual , esta se

tor -

na perceptivel sem grande risco de erros quando o lac t ente começa a sorrir e diferenciar, desta maneira , as suas

mimicas e

a expressão de suas emoções, uma vez que o sorriso é uma rea ção a alguma coisa familiar ou
P i age t ,

déjà v u .

( 1 9 8 2 ) , r e 1 a ta que c o m O ; 1 . ( 1 5 ) d i as

seu fi -

lho sorriu pela primeira ve z quando a sua babá balançava a cabeça e cantava . Deduziu ele que se tratava, primeiramente, da
aquisição de uma imagem global auditiva, na qual estavam pre se nt es o reconhecimento visual de um movimento ritmico de balanço .
ApÓ s a reação circular visual, a adaptação

adquiri -

da co r respondente se estrutura como toda a adaptação,tendo em
sua base uma fonte de acomodação da função ao objeto, e

uma

parte da assimilação do objeto à função . Essa assimilação
nos seus pri mÓrdios era apenas funcional e reprodutora

que

passa

a se torn a r a um só tempo generalizadora e recognitiva . É nesse nível de recognição que a percepção v isual pode ser consi derada u ma percepção estruturada ou em quadros distintos

en-

tre si e na o mais apenas como um simples exercicio funci onal .
Finalmente, quando os esquemas visuais passam
coordenar com os esquemas da preensão, da audição ou da
ção,
so

i s to é, quando estão todos eles organiz a dos num

a

se

suc -

univer-

"é essa inserção, numa totalidade que lhes conferirá um começo de ob-
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jetividade", Piaget (1982,p . 82 ). Esta objetividade~

adquirida

por meio da adaptação visual do lactente as coisas e
jetivos que,

ao s ob -

por sua vez, da rá origem a organização, o

ter -

ceiro aspecto das rea ções c ir c ul a r es prÓprias da visão. Ainda
~ esta adapt ação visual que promove as diferenciações

desta mesma o r ganização , que por sua ve z conduz a

dentro

elaboração

dos qu a dr os vi suais co m as conseqüen t es coordenações entr e

~

diferentes esp~cies de esquemas . Neste momento é que s urgem então, as coordenações da visão com a posiçao, a distância ,

a

dimensão das co i sas ao redor. Nestes quadros vi s uais também existem coordenações qualitativas ou seja, relações de cor,luz
e, diria tamb~m, de rela ções sensÓrio -m otoras de

qualidades de

sons, dinâmica, etc, cujo interrelacionamento se manifesta

es -

pecialmente na assimilação ge nerali zadora e recognitiva . Infe re-se isto,

porque foi o bs e rvado no S.P. que desde os primor -

dias da orientação do olha r, existiam coordenações

en tre

a

visao e a audição. ApÓ s , surgiram as relações entre a wisao e
a sucção, entr e a visão e a preensão, o tato e as i~pres~ cinestésicas. Se g und o os especialistas são estas orga n izaçõ e s e
coordena ç ões heterogêneas ou intersensoriais que providencia -

niD si gn ifica ções importa ntes aos quadros vi s uais

pr opiciando ,

desta maneir a , que a assimilação s e tr ansforme e m um

instru -

menta a se rviç o de coordenações cada vez mais amplas

e

mais condicionadas apenas a um fim em si mesmo. Aos

-

na o

sete

ou

oito meses d e idade, a criança , quando olha para os objetos ja
olha para agir sobre eles, o que significa que olha

para

as-

si milar este ob j e t o aos esquemas de balanço, queda, fricção ,
etc . Isto porque a s u a organização não se dá somente no inte rior dos esquemas visuais , ma s en tre es tes e todo s os
acima menci onados .

outros
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,

Finalmente, e essa organizaçao constante e

progres-

siva que provê aos quadros visuais os seus significados,inserindo-os e consolidando-os nua universo total.
Assim, na medida que o universo visual se
com outros universos, a assimilação visual

coordena,

torna-se

lor derivado em relação aos valores principais, que

um

va-

-

os

sao

constituÍdos pelas totalidades prÓprias da audição, preensao,
e conseqüentemente das atividades que delas emanam.
Em razão das idéias estudadas observa-se que a audi-

- torna-se um elemento muito forte no desenvolvimento
çao

das

conseqüências de significação do recém-nascido, porque

acom-

panha a evolução dos reflexos, tornando-se, em conseqüência disto um elemento essencial, senão o primordial para o desenvolvimento da inteligência musical. A audição que já é

perfeita

no r~cém-nascido parece ser o elo de ligação mais elaborado que
se conhece entre as duas inteligências enfocadas nesta investigação porque permite seja vislumbrado com coerência a
sibilidade de ser comprovada mais uma vez a existência

posde uma

convergencia entre as duas espécies de inteligência a "per se"
e a musical.

3.2.3 - A Fonação

Sabe-se que as primeiras expressões da

fonação

do

bebê são o seu grito ao nascer e os vagidos das primeiras semanas.
,

,

Antes de tudo, porem, e preciso mencionar

aqui, duas
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manifestações reflexas que são constatadas no comportamento

do

recém-nascido: a primeira é de que todo bebê

ou

apresenta

possue uma regularidade, portanto, um ritmo no ciclo

de

choros. O S.P., por exemplo, costuma va chorar entre

10:30

12:00 hora s , já seu irmao, em geral, chorava à noite. E a

seus
e
se-

gunda, é de que é possível acontecer um contágio dos choros no
A

berçario, a partir da primeira sema na. Estas duas

manifesta-

çÕes, porém, não são de maior relevânc i a, por se tratar a primeira, segundo os especialistas, de apenas um ritmo

digesti-

vo ou orgânico, não devendo ser considerado, portanto,como uma
manifestação reflexa. A segunda,

por se tratar, quem

uma simples coincidência das crian ç as começarem a

sabe,de

chorar to-

das na mesma oca s iao, por não terem despertado naturalmente ou
porque, como em geral acontece, o recém-nascido costuma

cho-

rar ao ser acordado.
Esta pesquisa documenta este fato por se

tratar

da

primeira manifestação ritmica observada também no S.P. quando
este ainda estava no berçário do hospital.
Voltando ao estudo da formação reflexa, é
determinar que esta supÕe a reação circular, quando o

possível
vagido

se prolonga, isto é, se auto~alimenta, cedendo paulatinamente
lugar as modulações.
É justamente

~

ao redor do 1º ou 2º mes, que a fo-

nação passa a ser considerada ou analisada como adaptação adquirida.
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3.2.4 - A Audição
Com relação ao ouv~do, observa-se que desde o

nasc~

mento o bebê demonstra um grande interesse pelos sons. Por exemplo aos 10 dias foi constatado no S.P. que o mesmo

reagia

se encolhendo e franzindo a testa quando ouvia perto
berço um som estridente ou metálico de uma pequena

do

seu

sineta de

prata, e aconchegava-se em suas cobertas, quando na mesma situação ouvia o som suave de uma caixa de mÚsica. Porém, é
cessaria que fique claro que, apesar desta sua

reaçao,

ne,

poderá falar de adaptação audit~va adquirida a partir

so

se

do

2º

mês, quando o som ou sons ouvidos promovem uma cessação (ainda que por pouco tempo) da ação em curso seguida de uma busca.
Percebe-se

então, quanto o ouvido e a voz estão interligados

para a criança. Isto porque o recém-nascido normal não se limita apenas a regular, primeiramente a sua prÓpria fonação
los efeitos acústicos, de que se apercebe, mas além

pe-

disso

voz de outras pessoas parece agir diretamente sobre a

a

emissão

da sua.
Foi observado no S.P. que, ao redor do 0;1(12)

suas

manifestaçÕes sonoras passaram a soar diferentes porque

ex-

primiam não só fome ou mal-estar fÍsico (dores) mas indicavam
também satisfação ou contentamento. Por exemplo, S.P.

parava

de chorar quando era retirado do berço, e recomeçava

quando

era colocado de volta, especialmente quando estava muito próximo a hora da mamada. Também chorava com veemência

quando era

interrompido em sua mamada. Tais atitudes de condutas de

ex-

pectativas e de decepção demonstraram a aquisição de esquemas
de uma"adaptação adquirida"(Piaget, 1982(84). Estas transformaçÕes mentais ou adaptaçÕes adquiridas correspondentes

-

a fo-

naçao, continuaram a se desenvolver deixando transparecer

no-
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vas qualidades de sons nas suas emissoes .. Este processo

pro-

vavelmente é o responsável pelo surgimento da gênese do canto
e como conseqüência também da palavra falada. Notou-se,

por

exemplo, que o choro do S.P. era às vezes queixoso e/ou

enrai-

vecido, e em outras ocasiões doce ou imperioso.Identificaram-se aí, as primeiras reações circu1ares, isto é, estas

dife-

rentes qualidades de sons emitidos eram auto-alimentados
serem também agradáveis para a prÓpria criança.(Piaget,

por
1973;

Menyuk,1975)
Aos 0;2(15), os vagos exercicios de voz

passaram

a

se definir em chilreios e laleios que se convertiam, em jogos
de voz propriamente ditos que, na sua origem eram muito

mais

cantados do que falado s .
essas

É de notar, no que se refere a imitação, que

primeiras r e a ç oes cir c ulares quase s empre foram

acompanhadas

de um instantâneo contágio vocal, que a partir d o s
passaram a ser uma nítida imitação.

(Chevais,

0;2

meses

1943)

Ainda com relação a audição dos lactentes
sante saber que os recem-nascidos dão mais atenção

,

e interesaos

sons

da voz humana do que aos sons oriundos de objetos, assim como
às vozes femininas do que às masculinas. Sob o ponto de vista
da comunicação foi constatado que o sistema auditivo do

bebê

de 2 semanas pare c e já pré-adaptado para captar as freqüências tÍpicas da linguagem humana (Einsenberg,1975). O hemisfério
esquerdo

é mais sensível ou especializado, desde o nascimento

(e os estudiosos dizem que talvez até antes) para absorver

o

tratamento dos sons da linguagem (Molfese et alii,1975).Infere-se assim, que os lactentes possuem uma capacidade

formidá-

vel de percepção e estruturação auditivas. Por exemplo,

eles

143

descriminam as sÍlabas consoante-vogal cuja diferenciação

,

e

percebida pela criança pela · consoante inicial.(Eimas et alii,
1971;Kuhl & Miller, 1975) E mais, ainda foi observado

que um

bebê até 6 meses é capaz de fazer diferenciações de categorias entre sons consoante-vogal, enquanto um adulto de idêntica
linguagem não o faz. Sob este mesmo enfoque parece ser

inte-

ressante mencionar aqui, alguns estudos que analisam o sistema de comunicação existente entre o adulto, em especial a mãe
e o lacten te.
Para o desenvolvimento de uma comunicaçao

satisfató-

ria, exige-se que haja uma sincronia temporal entre os parceiros. Esta simples sincronia e que fornece a base para a a q uisição da significação (Chappell & Sander, 1979) uma

vez

se faz necessário que um acordo mútuo seja estabelecido
que a significação emerja, enfim, para que a troca

que
para

exista ou

o diálogo venha a a contecer (Newson,1979). Isto parece explicar a constituição da gênese do ritmo e da consciência de significação entre as frases (cantadas ou faladas) Piaget, 1971.
Veja-se, Ccrrl::n e S3n:ier (1974),

perceberam que tal sincronia

se es-

tabelece logo após o nascimento, desde as primeiras semanas de
convÍvio entre o bebê e a mãe. O recém-nascido se move quando
percebe diferentes sons e acompanha com urna postura

determi-

nada a duração da produção de um som (Vinter,1987).
Pensam os autores mencionados que esse

cornportamenro

do bebê explica sua adapiação espaço-temporal is articula ç ões
rítmico-sonoras do canto ou da fala porque o fluxo da linguagem é percebida por unidades descontínuas pela crianç a .
Portanto, corno também foi verificado com

o

da pesquisa, se o bebe é capaz de entrar em sincronia

sujeito
com os
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ritmos da mãe, esta, por sua vez, também se expressa

no con-

junto de suas atitudes em ritmos coerentes e coordenados

com

a atividade da criança quando com ela interage.A presente investigação confirma o estudo de Stern (1977), a respeito do
!acionamento mãe-filho. Segundo o mesmo autor, a mãe,

re-

quando

em sincronia com o filho, realiza movimentos segundo uma frase cinestésica, que é constituÍda com a mesma estrutura da frase vocal. De acordo com o observado neste estudo, o ritmo

da

frase cinestésica da mãe coincide com o ritmo da frase vocal,
que é acompanhada da dinâmica e dos movimentos das expressões
correspondentes. Também foi observado qu e no

interrelaci ona-

mento somente facial (portanto nã o verbal) entre S.P. e a mãe,
os gestos de ambos eram organizados com movimentos ritrnicos
A

aproximação e distanciamentos. Peery (1980), também

pos

evidência estes movimentos Cace a Cace de aproximação

e

de
em

r e-

tração realizados simultaneamente pela cabeça do adulto e pelo recém-nascido, quando havia contato facial.

Compreende-se

então, que esta organização estrutural rítmica

constitui urna

das características importantes para que se estabeleçam as interações sociais entre a criança e os adultos e na criança
será adulto. Donde é possível pensar, também, que as
caçÕes não verbais entre a mãe e a criança parecem

que

comunioportuni-

zar ao lactente o tempo necessário por ele exigido para que se
possa

vir a compreender os aspectos estruturais da situação

de diálogo. Observou-se também no presente estudo, que no interrelacionarnento mãe-filho ou investigadora e S.P., os modelos de vocalizações expressos pelo S.P. eram muito mais

can-

- ou da investi gadora, quando expressos altados que os da mae
ternadarnente.
No diálogo, cada um dos interlocutores é

ativo, por-
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tanto, um influencia o outro. As correlações entre os comportamentos da mãe e do recém-nascido constituem um diálogo(Osofsky,

1976).
Conclui-se que estas mesmas interrelações

também a-

contecem na organizaçao dos movimentos da voz cantada como da
voz falada.

Esta adaptação progressiva da mãe com relação aos

comportamentos d o bebê, no perÍodo da amamentação, foi analisado por Lézine et alii (1975). Constantemente,
também neste estudo como no de Robin,

observa-se

( 1980), que tanto o :- J.ac;.. ,

tente se comunica em especial com sua mãe, através de gestos,

-

olhares, sorrisos ou resmungos quanto a mae com o

seu

filho

por meio de mÍmicas, ou sons que diria deveriam ser de preferência cantados como a criança os emite, e não só falados.
Collis,

(1979), adverte que as funções não são id~nticas

diálogo entre mãe e filho,
faz a parte da pessoa

porque a mãe com maior

que responde;ela espaça suas

no

incidência
prÓprias

vocalizes para dar tempo a resposta da criança,(vocalizes

da

criança). E que ainda, segundo Papousek e Papousek (1977), os
comportamentos da mãe, seus movimentos, sua linguagem,estariam estreitamente associadas ao nÍvel de desenvolvimento

men-

tal ou cognitivo da criança.
A busca minuciosa para averiguaçao da realidade instaurada entre especialistas no assunto mostram que existe desde o nascim e nt o uma tendência par a presença de modelos

com-

portamentais pré-adaptados que promovem o estabelecimento
um sistema ou de um conjunto de elementos naturais e/ou
de comunicação entre a mãe e seu filho.

de

ideais

Percebe-se,então, que

é nas primeiras transferências organizadas m~tuas e

simultã-

neas entre mãe-crian ç a que se estabelecem ou se alojam os primÓrdios da ativid a de lingÜÍstica como, por exemplo,as funçÕes

146

expressiva e pragmática da linguagem cantada e/ou

falada

da

audição

do

criança, como tão bem afirma Bateson (1975).
Antes de finalizar este enfoque sobre a

recém-nascido é bom lembrar que os mesmos processos

que

se

fizeram presentes no reflexo da sucção e da visão acham-se também contidos nas rea ções circulares vocais.

Isto é, existe a-

comodação vocal na emissão do beb~ quando a reação circular

se

constitui num esforço para reproduzir pela segunda ou terceira vez um novo som descoberto por acaso, portanto, quando
-

""

,

-

...

A

uma acoaodaçao continua dos orgaos a realidade fonica

há

perce-

bida pelo ouvido do prÓprio emissor. Por exemplo, o S.P.

re-

produziu sons de burrr por simples interesse fonético. Isto aos
0;2 meses e alguns dias. Também emitiu outros sons

guturais

nas mesmas circunstâncias. A partir dai muito em breve a acomodação vocal cantada e conseqüentemente falada consjstirá também na imitação de sons emitidos por outrem.
Resumindo, existe assimilação por repetição

sempre

que cada esquema vocal passa a se consolidar funcionando.

Há

assimilação generalizadora nos elementos fonéticos, na medida
que a reação circular se diferencia progressivamente

em com-

binações indefinidas mas que passam a ser percebidas pelo sujeito. Há assimilação recognitiva sempre que a reação

circu-

lar e a imitação emergente se mesclam numa identificação
pecifica na relação de um som a outro. Compreende-se,

es-

assim,

que a fonação se estrutura em dois ramos complem e ntares.O primeiro, é aquele em que o conjunto de sons emitidos

constitui

um sistema de articulações interdependentes (som x som
missão x emissão) e o segundo, quando a fonação se

ou e-

relaciona

de imediato com outros esquemas e, em especial, com os esquemas auditivos. Também a partir do segundo m~s as coordenações
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essenciais da audição são adquiridas. São elas a

coordenação

da audição com a visao e a coordenação da audição com a fonação. Mas enquanto isto não acontece, torna-se

bastante árduo

delimitar a extensão da adaptação reflexa e da adaptação

ad-

quiriaa.
O S.P. com 0;2 meses e alguns dias começou a

sorrir

aos sons conhecidos, corno por exemplo, quando era pronunciado
cantado seu proprio nome; Piaget, (1982),relata que seu
Laurent com 0;1

filho

(2) reagia com um sorriso aos sons mais

agu-

dos e inquietava-se com os sons mais graves. O S.P. com 0;1(22)
reconhecia e localizava muito bem o som (mais para agudo) que
produzia o seu patinho de borracha.
Novamente aqui observa-se que a criança com

relação

aos sons se comporta da mesma maneira corno aconteceu com respeito à visão. Veja-se,

primeiro acomoda-se

progressivamente

aos sons e, após assimila-os. A assimilação do som dá-se

por

repetição ou por reação circular quando acontece o simples prazer de escutar. E urna assimilação generalizadora

estabelece-

-se quando a criança começa a discriminar os sons ouvidos,

e

seu interesse cresce para discriminar sons de diferentes

es-

pecies concomitantemente com o respectivo reconhecimento

de

alguns sons e ritmos (corno brrr, no valor de urna sernibreve, e
sol 3 e rni 3, no valor de duas serninirnas).
A

O S.P. com um rnes segue os sons das palmas
investigadora executa em sua frente.

que

a

SÓ que não se pode dizer

se ele identificou a fonte sonora e a imagem visual ou se

hou-

ve apenas urna simples acomodação sem significado. Já aos

0;2

(26) o S.P.

parece que ja consegue identificar a voz e a ima-

gem visual da mãe, quando no colo da investigadora ouve o seu
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nome cantado pela mãe.O S. P. acompanha com movimento de cabeça

em

direção ao som do canto da mãe, ora do lado esquerdo,ora

de

direito, abaixo, acima e à frente até encontrá-la,quando sorri demonstrando satisfação.
- Essa acomodação logo no inÍcio da associaçao

entre

um som e uma percepção visual ao que tudo indica não se trata
somente de uma associaçao passiva pura, assim como não se trata também de

wna

relação pura de compreensão com

reconhecimento

de significações. Por exemplo, com relação aos esquemas
são,do ouvido,da preensão,o bebê tentará

da

vi-

paulatinamente ver,

ouvir e agarrar tudo.Segurido a Srª BÜhler,in Piaget (1982), a
"r.eação a um excitante depende muito mais, durante os primeiros meses, das necessidades fundamentais do sujeito do que da natureza desse excitante". (p.91 ) .. Esta parece ser a razão

natural

de que no decorrer das primeiras associações auditivas( desde
o momento em que aprendem a dirigir os olhos)o lactente

pro-

cura ouvir, a o mesmo tempo que vê,ao que se compreende que

o

bebê procura discernir o que vê.Neste caso, a coordenação

i-

nicial entre o ouvido e a vista ainda não supÕe realmente

u-

ma associaçao passiva (definida, consciente),mas pode ser explicada como uma assimilação ativa.Ao mover a cabeça para acomodar-se ao som no caso da voz humana,a criança

automati-

came n te passa a perceber o rosto correspondente, ou seja,

um

quadro visual agradável, portanto, o elemento de associaçao adquirida não poderá então ser totalmente excluÍdo. Mas

também

deve ser levado em consideração que as simples associações, segundo Piaget (1982) jamais moverão uma busca ativa,como
ex e mplo, na coordenação entre a visão e o ouvido.Como

por

identi-

ficar o rosto que corresponde à voz e, apÓs, localizar os som
que correspondem aos objetos vistos, se os esquemas de

assi-
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milação visuais e auditivos não conseguirem digerir (Mussen
ali i,

1977, Bringuier,

1978, Piaget e Inhelder,

et

1980) numa tro-

ca ou concessão recÍproca seus respectivos domÍnios ou expres-

-

soes, assimilando-os de maneira ativa.
Todos têm conhecimento que os infantes

se

esfor ç am

para ver tudo, ou seja, são compelidos a investigar com diligência quais as equivalências que existem nas imagens daquilo
que ele vê, observa ou se manifesta que correspondem aos sons
por ele ouvidos. Isto acontece tamb~m com o bebê porque ainda

-

~

nao sabe que o som ou os sons provem, quase sempre,de uma relação de dependência de um objeto visÍvel; o que provoca nele
uma reação tanto visual como auditiva dirigida para localizar
a origem da fonte sonora.
O S.P. acompanhou com a cabeça e os olhos o movimento do nsom das palmas executadas por esta investigadora. O que
realmente não se pode dizer

é se ele procurou ver a fonte so-

nora ou se o seu olhar acompanhou, apenas, uma simples acomodação auditiva, uma vez que a criança sente necessidade tanto
de ver como de escutar. A criança de poucos dias, com

quali-

dades de verossimilidade ainda não sabe que tal ou tais
promanam de um determinado quadro visual bem definido. O
parece que acontece, isto sim,

sons
que

é de que o bebê é sensibiliza-

do totalmente quando ouve um som.
,

Parece que o lactente deseja e se acomodar, se inteirar, integrar-se a todos os esquemas de assimilação convenientes e provenientes da realidade daquele momento;

porque,segu~

do Piaget (1982), o excitante estimula todas as

necessidades

a um só tempo.
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Da mesma forma, o recém-nascido assim como

ajusta a

cabeça na direção da fonte sonora, procura simultaneamente adaptar sua visão acomodando seus movimentos visuais aos

ocu-

lares necessários, a fim de não perder de vista o percurso de
um objeto. O bebê vira a cabeça para o lado bom de onde

pro-

vém o som e naturalmente o olhar também é d i rigido nesta mesma direção, dando a impressão de que o sujeito procura ver

o

que ouve quando verdadeiramente o que ele deseja é simplesmente wer ao

~es~o te~po

que oMwe.(Forrai,1966 et alii;Richards,

1973; Howard,1984). Parece que neste momento é que

emerge

organização da g~nese da inteligência auditiva ou da

a

audição

interior, ou seja, da conscientização, da avaliação ou da

sig-

nificação das diferentes qualidades sonoras ouvidas, sejam elas faladas,

cantadas, percutidas ou ainda como

consequencia

de uma expiração para os instrumentos de sopro. Finalmente

o

êxito confirma em muitos casos este comportamento,porque o som
da voz das pessoas no universo de um bebê de 1-2

meses,

na

maioria das vezes, favorece uma assimilação dupla, isto é,auditiva e visual, ou melhor, a figura humana na maioria das vezes, favorece não só a estimulação de uma apropriaçao auditiva e visual mas também uma totalidade de assimilações
tâneas. Explicando melhor, é a figura da mãe, em

simul-

particular,

que excita ou capta no mais alto nivel os interesses tanto auditivos como visuais do recém-nascido porque é ela

que

reencontra nos momentos mais interessantes de sua vida

ele
(ali-

mentação, higiene, etc ... ). Esta é a razão do bebê, provavelmente, não apenas realizar uma associação entre diferentes

as-

similações mas captar, isso sim, uma assimilação global. Evidencia-se isso quando o bebê coordena visão e audição,isto é,

- como quadro visual
quando identifica o rosto da mae

e

mesmo rosto como quadro sonoro. Piaget,(1982) explica que

esse
a
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c r i a n ç a procura em certo

se n t i do , " ou v i r o r os to e v e r a voz"

(p.93) demonstrando assim que os esquemas visuais e auditivos
se assimilam reciprocamente .
Evidencia-se, então, que esse amalgamento de assimilaçÕes é que promove a identificação dos quadros visuais e dos
quadros sonoros, pois uma coordenação entre a visão e o ouvido faz com que a criança passe a procurar, sistematicamente a
propÓsito de tudo, as correspondências entre os sons e os quadros visuais, e musicalmente falando, a correspondência

e/ou

as relações dos sons e ritmos entre os proprios sons e ritmos
,

ouvidos. Estas estruturas uma vez mais solidificadas e que favorecerão a origem do objeto e da causalidade.

3. 2 .5 - A Coordenação da Audição com a Fonação

No recém-nascido, a coordenação entre o ouvido
fonação é bem menos complexa porque a fonação se faz
nhar de uma percep ç ão auditiva. É que a fonação se

e

a

acomparege

por

aquilo que o bebê ouve . Entretanto, para que esta coordenação
intersensorial ocorra, faz-s e necessário que haja uma pura realimentação do som pelo som seguida da ação do ouvido sobre fo-

-

naçao.
A exemplo dos esquemas do ouvido e da visao, os
fonação e da audição também se assimilam reciprocamente.

da
Por

exemplo, o balbuciar ouvido alimenta o da prÓpria criança até
que esta passa a perceber o som da prÓpria voz, deixando
balbuciar por balbuciar, porque começa a assimilar

de
,

seus pro-

prios esquemas fonéticos ja em reação circular adquirida.Pia-

•
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get,

(1982) explica muito bem quando diz que
"a imitação dos sons nos seus primÓrdios não é

mais

do

que a confusão da propria voz com a voz de outrem, proveniente do fato de que a voz de outrem passa a

ser

cebida ativamente, isto é, assimilada aos seus

per-

proprios

esquemas de fonação."(p.93)
,

Percebe-se, então, que o contágio auditivo

e

quase

concomitante ou tão precoce quanto as primeiras reações

cir-

culares dos esquemas da fonação.
Para finali z ar, observou-se que os esquemas

tanto

da

fonação quanto da audição com as suas respectivas coordenações
confirmam inteiramente o que foi comprovado a respeito da sucção e da visão, de que as diferentes adaptações das coordenações passam logo a evidenciar suas respectivas acomodações ao
meio exterior. Nas acomodações da audição com a fonação,estas
se realizam quando ambas se acomodam

à direçã o dos sons à sua

variedade gradual rítmico-sonoro acompanhada cada uma,também,
dos seus respectivos elementos de assimilação ( Barbacci,1965,
Piaget & Inhelder,1979), No principio é uma simples

assimila-

ção ppr repetição: gritar por gritar, ouvir ou balbuciar

estes

sons. Logo após é a vez da assimilação generalizadora que pode constar de escutar os diferentes sons produzidos cada

vez

mais diversificadamente. Por Último é a vez da assimilação

re-

cognitiva que consta da satisfação da criança de

reencontrar

com precisao um som definido emitido ou não por ela.
O processo mental que o recém-nascido elabora

para

chegar a perceber e identificar com precisão um som emitido vocal ou executado instrumentalmente, parece que evolui

da se-
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guinte

maneira: ao iniciar o processo, provavelmente

o lac

tente desenvolve, numa primeira fase, urna consciência de significação pessoal apoiado numa organização seqüencial

inter-

na incipiente da qualidade sonora propriamente dita

(timbre)

de cada som. ApÓs, no âmbito da inteligência "pe r se", a parna- o

tir de urna desadaptação dos esquemas mentais anteriores
sonoros a criança passa a readaptá-los continua e
mente numa reorganização sucessiva de relações

gradativa-

mais

(porque sonoras), quando em forma de transmutação
surgir um novo sistema de esquemas mentais

sutis

começa

ja sonoros

cais tendo por b ase os sons ouvidos. Isto é , os novos

a

rnusisons se

revestem de significado quando são relacionados com o sistema
original.
Este sistema auditivo ou emissor quando

utilizado pe-

la criança passa a ser alimentado com urna assimilação "sui generis" porque já acrescido dos diferentes timbres ouvidos que
acomodados aos sistemas dos sons a nteriormente percebidos resultarn num burilarnento dos esquemas an teriores propiciando

a

,..

ernergencia de esquemas mentais musicais, mais complexos, permitindo, assim,

finalmente que o recém-nascido possa a

vir a

identificar com pr ec isão urna variedade gradual de cada som.
Com o acima explicitado pretende-se dar ênfase a relevância da coordenação da audição com a emissão para demonstrar que o desenvolvimento da inteligência musical se dá junto com a evolução da inteligência "per se", no mesmo processo.
Segue-se urna pequena análise do desenvolvimento
cluindo o mecanismo das coordenações entre esquemas

in-

heterogê-

neos, considerados importantes para demonstrar a convergência
entre as duas formas de inteligência.
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3.2.6 - A Preensão

-

Junto com a boca, o olho e o ouvido, a mao se

torna

um instrumento indispensável para inteirar o elo entre a adaptação orgânica e a adaptação propriamente intelectual. Com
plena efetivação dos mecanismos da preensão inicia uma

a

nova

fase no desenvolviment o da inteligência, denominada assimila-

ção por esquemas secundários.
Piaget,

(1982) , identifica cinco etapas no

progres-

so da preensao.
Esse interesse em deligenciar a sutileza

da

evolução do ato intenciona1 não só da preensão mas em especial da fonação e audição se deve ao fato de serem estes

Últi-

mos, fenômenos de extrema tenuidade. Para a inteligência,a mão

é considerada uma aquisição essencial, porque pr o move a

ela-

boração de comportamentos intelectuais mais elaborados. Poressa razão, a presença da mão é considerada primordial sem que,
seja ela dissociada da função tátil ou mesmo das coordenações
entre a cinestesia, a audição , a fonação e a visão. Os comportamentos complexos ou assimilaçÕes por esquemas

secundários,

tanto musicais como da inteligência "per se", que caracterizam
as primeiras formas de açáo intencional se realizam definitivamente, com a conquista dos mecanismos da preensão (tão

im-

portante para o desenvolvimento da t écnica dos instrumentos musicais em geral). A partir do segundo mês do recém-nascido, torna-se evidente a sistematização de alguns desses movimentos que
dão origem a verdadeiras reações circulares, suscetiveis

de

acomodações graduais , isto é, sistematizações que envolvem

to-

dos os sentidos de sucção (boca, aparelho fonador e adaptaçã o
ao instrumento de sopro), visao,

(leitura musical),fonação(voz

e canto), audição (discernimento dos sons), e preensão (adap-
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tação aos instrumentos musicais em geral).

-

e ta-

O progresso da preensao apresenta-se em cinco
pas:
'

1 - A primeira e dos movimentos impulsivos ou do reflexo puro.

O S.P. aos quinze dias fa z ia um movimento de preensao
e de distenção (abria e fechava a mão). Segundo os estudiosos,
esta atitude não é sinal de comportamento de busca,nem de algum exercÍcio relevante, uma vez que os bebês costumam soltar
logo o que agarraram. Percebe-se que a criança

demonstra al-

-

gum interesse quando fecha a mao sobre um objeto que lhe

to-

ca na palma. Por esta razão, pode-se dizer que a pre e nsã o reflexa é análoga ao reflexo da visão, da audi ç ão, ou dafonação ,
nas duas primeiras semanas. Também nã o é comparável aos
xos do espirro ou do bocejo, que não suscitam a
criança. Por e st e mo tivo,

refle-

a tenção

da

pergunta-se, sera' qu e os moviment os

espontâneos d o s bra ç os, das mãos e dos dedos, como

balançar,

embora lentamente os braços, abrir e fechar as mãos e remexer
os dedos, não constituem o estabelecimento de uma especie

de

exercício funcional do reflex o dessas funções?
2 - A segunda etapa (0;1 e alguns dias) refere-se às
primeiras rea ç ões circulares relativas aos movimentos das mãos,
anter-ior a toda e qualquer coordenação da preensão,propriamente dita, com a su c ção, com a visao, com a audição e a fonação,
conforme foi observado no sujeito desta pesquisa.

-

As primeiras rea ç oes circulares relacionadas

com os

movimentos de preensão da mão, iniciam pelas atividades autônomas das mão s ou dos dedos, que desta forma dão continuidade
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aos movimentos impulsivos e reflexos da primeira etapa. Estes
movimentos são observados desde o nascimento, dando a impressão de se tratarem de uma especie de exercício ou

treino

do

mecanismo da preensão. Estão situados nesta etapa dois impor-

à

tantes conjuntos. O das reações circulares propensos

pre en -

são pela preensão, como, por exemplo, agarrar e continuar

se-

gurando os objetos, sem olhar ou levá-los à boca, e o conjunto das reações táteis e cinestésicas que se constituem em raspar os objetos, e/ou mexer e remexer com os dedos, a s mãos e/
ou os braços, etc.
O S. P.

com O; 1 e alguns dias agarra v a e sol ta v a o que

tocava na palma da sua mão dando a nÍtida impressão de que se
tratava de uma espécie de preensão pela preensão, comparável,
nesta mesma etapa, aos fatos descritos e relacionados com

a

sucção, a visão, a audição, etc., notando-se, porém, não serem
observá v eis, ainda nestas a ti v idades de preensão, qualquer

es-

pécie de continuidade ou de acomodação ao objeto. A partir do
segundo mês, os movimentos da preensão se sistematizam,permitindo o surgimento das reaçÕes circulares, passiveis de receber modificações de acomodação e de assimilação graduais.Nesta etapa, manifesta-se no bebê uma manifestação circular
uma vez definida irá se constituir no princÍpio

que

preensao

da

sistemática. Esta repetição inicia quando o ~actente começa

a

arranhar os objetos, cessa e algum tempo depois volta a arra-

-

nhar e faz tentativas para agarrar, apos solta, volta a arranhar e tenta outra vez agarrar.

Isto . acontece, mais ou menos,

-

ao redor dos 0;2 meses e alguns dias quando a preensao espontânea do bebê já apresenta características de uma reaçao circular adquirida, embora tais reações permaneçam vagas, porque
se tratam ainda de um simples automatismo impulsivo prÓprio

da
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-

.

segunda etapa da preensao. Por exemplo, o S.P.
tear o objeto para l ogo após realizar uma

costumava ta-

atividade

ritmica

bastante regular como arranhar, agarrar, largar, segurar

até

demonstrar um desinteresse progressivo. Nos dias seguintes
S.P. demonstrou um interesse tátil bem acentuado, quando

o
fi-

cou inteiramente absorvido pela preensão. Por exemplo, quando
começou a explorar a junção reciproca das mãos, pelas impressões táteis do rosto e das partes descobertas do corpo. Nesta
etapa do desenvolvimento da preensão, na maioria dos casos, são

-

as rnaos que se descobrem urna a' outra e se apalpam reciprocarnente. Passando o sujeito a sugar juntas, parando de sugar, logo
após reunindo-as novamente, dando a nÍtida impressão que o interesse maior do S.P. residia na preensão e só em segundo lugar na sucção, até que em um determinado momento o S.P. passru
a pegar os objeto s. Quanto

à

atividade das mãos, relacionadas

com as diferentes partes do corpo, como tocar ou pegar o

na-

riz, esfregar os olhos, demonstra que o rosto é descoberto

p~

las mãos. O S.P. com 0;2 (15) levava seguidamente os dedos de
urna das mãos contra um dos olhos esfregando-os até dormir. Piaget,(1982), diz que provavelmente, seja a irritação do

olho,

antes do sono que propicia essa reação repetida.Todavia, isto
não significa que seja o caso de acomod a ção mais elaborado

nem

de assimilações recognitivas ou generalizadoras. Porém,a par-

tir daÍ, começa a se manifestar uma acomodação cada vez

mais

marcante entre os movimentos da mão e os da sucção, da visão,
da audição e da fonação.

Por exemplo, a atitude de esfregar

os

olhos com a mão revela-se como um hábito e não apenas como um
reflexo especial ·, dado que o espreguiçamentc se manifesta
de o nascimento, e a fricção dos o lhos só nos O; 2 e

des -

alguns di-

as, esporadicamente. Compreende-se então, que o inicio da coordenação entre a visão e os movimentos da mão consiste em um
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processo contínuo, devendo-se mais ao exercicio

funcional do

que as aquisiçoes adquiridas ao longo do tempo.

-

Resumindo, nesta segunda etapa da preensao,

pode- se

dizer que, a partir do segundo mês, além do funcionamento pri rnitivo da preensão (agarrar por agarrar, etc .), as

crianças

costumam passar a mão pelo rost o , pa rece ndo realmente desejar
realizar certos c o ntato s de reconhecimento tátil, não sistemático mas prÓprio de uma assimilação generalizadora . Por exem plo, o S . P . levava a mão aos olhos, no momento que o

estavam

limpando. Assimilação generalizadora, porque assim que o lactente descobre esse reconhecimento tát i l, aprende

também

a

tocar, arranhar, e remexer nos objetos que estão a sua volta,
isto é, ampli a este comportamento a tudo, incluindo o rosto e
as prÓprias mãos. Esse desdobramento tátil passa a se diferenciar, surgindo, então, urna assimilação recognitiva.Explica-se,
assim, o porquê da necessidade que as crianças têm de apalpar,
sacudir, desdobrar, enfim, descobrir as coisas ou os
em geral. Observou-se no S.P . que a tatilidade

objetos

jun to

visão, a audição e a emissão da voz constituem-se em

com a
elernen-

tos essenciais para a criança construir e organizar seu

pen-

samento. O reconhecimento do mundo que rodeia a criança,se dá
sempre com o auxÍlio dos sentidos . É bom lembrar que o infante ao tocar ou pegar os objetos, estes lhe comunicam

a

sua

forma, o seu peso, a sua espessura, a distância, enfim as qualidades dessas coisas. Logo, a compreensão da função dos ele mentos musicais se torna mais acessivel com auxilio do
Pode-se dizer que a assimilação recognitiva inicia

tato.

pela

ex-

ploração dos sons do prÓprio corpo para, apÓs, iniciar o

re -

conhecimento tátil do rosto da criança, dai a importância
educação musical iniciar pela exploração dos sons do

da

proprio
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corpo, para mais tarde, se oferecer a- criança diferentes

mate-

riais sonoros externos à ela. Esta hierarquia de ações correlata aos sons do corpo, provavelmente auxiliará a organi zação
do seu pensamento musical, uma vez que a criança desenvolve uma
acomodação gradual aos objetos . Por exemplo, a mão procura

to-

mar a forma do obje to agarrado, e o polegar vagarosamente co meça a apoiar-se aos outros dedos.

Nesta fase há um começo de

coordenação com a sucção e a visão, mas vale notar que
coordenação, se faz se~ a assimilação recÍproca dos

essa

esquemas

-

em presença. Observa -se por exemplo, que a boca suga as

maos

sem que as mãos procurem levar à boca tudo o que apanham, nem

-

as maos apanham tudo o que a boca suga; os olhos, observam as
mãos, sem que as mãos tentem fazer ou agarrar tudo que os

o-

lhos vêm e, provavelmente, os ouvidos ouvem o som proveniente
do que as mãos fizeram ou pegaram, mas os ouvidos não

estão

interessados em discernir o que aconteceu ou foi apreendido pelas mãos,

porque a assimilação recíproca ainda não se compleetapas

tou. Estas coordenações completas só acontecerão nas
seguintes. Já a coordenação entre a sucção e a preensão
que caracteriza a terceira etapa. Piaget,(1982)

lembra

,

e

o
que

não existe uma necessidade lÓgica nessa ordem das coordenaçÕes
podendo haver uma inversão

parcial em alguns sujeitos.

3 - No desen volvim ento da terceira etapa , geralmente
a criança (aos 0;3 meses)

já realiza uma coordenação

entre a

preensão e a sucção. Isto significa que a mão agarra o s objetos que a criança deseja levar à boca e também consegue segurar os objetos que a boca está sugando. Provavelmente, os ouvidos também procurarão discernir o que a voz emitiu
que a criança repita o que ouviu. Na segunda etapa,
no fim),

fazendo
(em geral

apesar do olhar acompanhar na maioria das vezes

os
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- obedece o olhar, no entanto,nesta
movimentos da mao,
esta nao

-

terceira etapa observa-se que a visao apesar de nao

reger

a

preensão porque ainda depende do tato e da sucção,

ja

desem-

penha algum poder sobre os movimentos da mão. Por

exemplo, o

-

simples fato de olhar para a mao parece incentivar sua atividade, sendo que o contrário também pode acontecer, por

exem-

plo, a mão restringir seus deslocamentos para dentro do âmbito visual. O S .P. no inicio do quarto mês agarrou por acaso e

permaneceu uns instantes com seu chocalho na mão, sem

vê-lo.

Subitamente, le v o u- o à boca sem procurar olhá-lo. Observou-se
que ele ainda não dirigia seus movimentos. A mão, mais o cho calho pareciam ser ainda para ele uma c oisq so porque

passou

a sugar o que chegou primeiro a sua boca.Para Piaget, ( 1982) , neste
momento há, de alguma maneira uma simples

configuração

dos

mao

dois esquemas, agarrar e manter seguro, versus colocar a
na boca. Alguns dias mais tarde (6 a 8) o S.P. levou a

boca

- e conseguiu agarrar os objetos
tudo que lhe tocava na mao

o-

pondo , o pole gar aos outros dedos. Definitivamente, observou-se
que o S.P. começou a coordenar seus movimentos de

- e
preensao

-

sucçao.
ApÓs as reaçÕes circulares de assimilações puras,general izadoras e rec ogni ti v as da segunda etapa, o l a-cten t e

pas-

sa agora a se interessar pelos prÓprios objetos que a mão toca. Acontece neste momento o mesmo fenÔmeno observado

a pro-

pÓsito da visão e da audição, ou seja, a criança passa

a

se

interessar pelos sons que ouve, vê ou emite. Isto é,a criança
começa a desenvolver uma curiosidade pelos objetos que segura

-

e pelos sons que dele emanam na medida que a preensao se

tor-

na sistemática e passa a se coordenar totalmente com um esquema já constituido, como o da sucção e da audição.

Explicando

16 1

melhor, a coordenação parece que inicia por coordenações

par-

ciais, ou seja, simples conjunção de dois esquemas parcialmente independentes.

objetos

Por exemp lo, a mão apodera-se dos

ao mesmo tempo que a boca atrai a mã o , porém, num determinado
momento a coordenação se realiza totalmente. Isto tanto acontece com a sucção como com a visão, a audição e a fonação,porque segundo os estudiosos e as observações realizadas ao longo deste estudo, a coordenação é a resultante de uma assimilação recÍproca dos esquemas em ação.

(Piaget & Inhelder,1976)

Logo, a boca procura sugar o que a mão apanha e a mao pro c ur a
agarrar o que a boca suga. Naquele dado momento, a boca estava preparada para sugar antes da mão ter descoberto o

objeto

e assim, o que o bebê agarrou foi prontamente levado a

boca.

Diria serem estes movimentos os que constituem a gênese da coordenaçã o entre os esq uemas heterogêneos. Por exemplo, observou-se que o S.P. procurava discernir o que o ouvido ouviu, o
olho viu e a s ua mão tocou, e a mão conseqüentemente procurava tocar no que o ouvido ouviu e no que o olho viu.Observou-se
que a partir daquele momento, os quadros visuais das

maos

do

táteis

lacrente não s e constituíam mais apenas de movimentos

reflexos que alimentavam os primeiros esquemas das mãos,
sim de exercicios manuais como os de fechar e abrir as

mas

maos,

apanhar as coisas , seg urá-las, etc. Daquele momento em diante,
os quadros visuais são assimilados à atividade sensório-motora dos braço s e das mãos. Tal assimilação ainda não é

consi-

derada pelos proprietários como o de sua identificação
tanc~al,

subs-

uma vez que a mão visual, ainda não é uma mão táctil

motora. Piaget,(1982), explica melhor quando diz que,a
tificação substancial resultará de uma assimilação,
vista como um ponto geométrico onde convergem várias

se

idenfor
linhas

que representam as diferentes espécies de atividades assimila-
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doras, cujos entrecruzamentos possibilitam a definição do objeto. Esta adaptação progressiva conduz à constituição da causalidade. Porém, esta causalidade ainda continua

sincrética,

isto é, sem id e ntificação objetiva, porque o lactente

-

na o

su-

bentende ainda i dentificações, como por exemplo, fazer

uma

diferenciação do corpo de outros com a do seu prÓprio corpo.
Não implica, também, a noção de objetos permanentes e

compa-

ráveis agrupados em classes, porque se assenta, ainda,rnais numa confusão dos elementos em questão do que numa comparação ,
prop r iamente dita. Entretanto, é considerada urna

assimila ç ão

porque é ela a gênese da initação e da recognição, uma vez que
a assimilação se constitui de um mecanismo anterior ao da comparação ob j etiva. Já durante a quarta e quinta etapas,a coordenação entre a visão e os movimentos manuais vao se

ampliar

até alcançar o domínio da preensão propriamente dita.
4 - Na quarta etapa, existe preensão, desde
~c~nte

qu e

o

- e o objeto desejado,no mesmo
possa perceber a sua rnao

campo visual.

Isto porque quando não estã o tem-se a impressão

que a criança pensa que ainda existem dois mundos, um

cines-

tésico e outro visual. SÓ quando objeto e mão são vistos lado
a lado é que a rnao vai em direção ao objeto e consegue agarralo. Logo, este duplo esquema se constitue porque a criança

as-

simila a visão da mão ao esquema visual e motor, que assim se
materializa no ato de ver e agarrar.Segundo observações em S.
P. ao longo deste e s tudo parece que o mesmo acontece

com re-

lação a audição. Se o lactente ouve e vê a fonte sonora de onde se propa ga m o s s ons, provavelrn e ~te poderá melhor discernir
a qualidade e a origem dos sons ouvidos. Entretanto,se a cr iança só ouve e não vê a or i gem dos sons ouvidos,

é quase cer-

to que terá mais dificuldade de identificar a fonte

de

onde

163

provieram os sons. Portanto, para o lactente parece que se tor~

na mais simples identificar a fonte sonora quando ouve e ve a

- que agarra o objeto sonoro, dentro do mesmo quadro visual
mao
,

porque assimilou num so momento, o ato que consiste em

ver,

agarrar e ouvir ativamente os sons ouvidos. Verifica-se assim,
que ouvir-ver-agarrar, constitui realmente um ato em um

tri-

plo esquema de assimilação organizado e não apenas estruturas
alienadas de esforços e de atividades progressivas. Esta é uma das razões do por que esses atos de coordenação diferem de
criança para criança. No S.P. se manifestou este

esquema

no

fim dos três meses, mas em outras crianças pode se manifestar
aos 0;4 ou até mesmo aos 0;5 meses. Por conseguinte, as coordenações essenciais com a visão, com a preensão, a audição
a fonação, estão subordinadas a toda uma história

psicolÓgi-

- a estruturas determinadas por um
ca do sujeito, e nao
volvimento fisiolÓgico inevitável. Os estudiosos

e

desen-

~

que

creem

de alguma forma, o acaso se faz , presente nas descobertas

da

criança, e que a atividade assimiladora pode, segundo cada sujeito, ser mais ou menos freqüente.
Pergunta-se, não serão estes fatores (assimilação

ma-

jorante e o acaso) que propiciam o surgimento da gênese da descoberta ou do ato criador?
5 - Enfim, no decorrer da quinta etapa, a criança agarra o que vê sem nenhuma restrição relativa à posição da mão.
O S.P. aos 0;6 e alguns dias agarrou
que lhe punham na mão, quer estivessem as mãos

prontamente
visíveis

não. Vê-se que a coordenação entre a audição e a visao

o
ou

e

a

preensão está organizada para todo e qualquer objeto que seja
visto e/ou ouvido promova um movimento de preensão, mesmo que
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- esteja no mesmo campo visual do objeto. Diria que o
a mao nao
mesmo acontece com a audição e a fonação, isto é, a coordenação entre estes dois canais está de tal maneira organizada

que

todo som ouvido promove na audição uma necessidade de discernimento dos s9ns ouvidos, porque essa discriminação de todo e
qualquer som (falado ou cantado, etc.) certamente propicia urna imitação por meio da ernissao. Não será esta também urna das
causas que promove o canto/fala?
Revendo as etapas estudadas, cabe questionar como se
explica esta Última coordenação? As observações realizadas
o S.P. são o testemunho de que estas são o resultado

de

com
urna

assimilação recÍproca dos esquemas auditivos, ernissores,visuais e manuais, porque se verificou que o bebê costumava acompanhar suas atividades com emissões cantadas naturais.Percebe-se que desde o seu nascimento, a criança, além de ver,
também ouvindo os sons em geral, tanto de vozes (em

está

especial

da mãe) corno do seu meio ambiente.
Conforme ja demonstrado na segunda etapa,

o

olhar

- faz. Logo o ouviprocura seguir (assimilar) tudo o que a rnao
do também está atento para seguir ou acompanhar tudo o que
VOZ

a

~mitiu.

- esforça-se,
No decorrer da terceira etapa a rnao
sua vez, em assimilar os domínios manuais ao domÍnio

por

visual.

O ouvido paralelamente esforça-se por sua vez em assimilar as
manifestações sonoras espontâneas do domínio voca~.

- apodera-se daquiNo decorrer da quarta etapa, a mao
lo que o olho ve, assim como a vista tende a contemplar o que
a mão agarra. O ouvido, por sua vez, tenta apoderar-se
cernir) daquilo que a voz emite, assim corno a voz em

(dissentido
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figurado

(o pensamento da criança) tenta apreciar,discernindo

musicalmente o que o ouvido ouve .

e-

Finalmente, durante a quinta etapa a assimilação
reciproca tudo qu e é possível ver,

também é possÍvel agarrar.

Tudo que é pos s ível ouvir ou discernir crê-se que

também

se

torne possível de ser emitido (ou reproduzido) desde que

per-

maneça de ntr o da l in g u ag em prÓpria d aquele momento da evolução
da criança. O comportamento prÓprio da quinta etapa nada mais
é, a tal respeito, que uma generalização das coordena ç Ões
quarta etapa. Demonstrando assim, que as coordenações
descritas, são o resultado de assimilações reciprocas

da

acima

nao

e

apenas de transferências associativas irreversÍveis .

- embora
Em conclusão, a aquisiçao da preensao,

sendo

bem mais complexa que as das outras aquisiçÕes elementares (sucção, visão, audição,

fonação),

confirma o que diz Jean Piaget,

(1982) que
"toda a adaptação

é, em Última análise,o

estabelecimento

de um equilÍbrio entre a acomodação e a assimilação complementares, estando ela prÓpria correlacionada

com

a

organi zaçao interna e e xterna dos esquemas adaptativos"
(p.123)
A acomodação no domÍnio da preensão inicia com
flexo

puro, transformando-se logo apÓs em uma

aprendizagem,

constituÍda pelos movimentos da mão com a opQsigão do
que por sua vez se organizam paralelamente com a

o re-

polegar

coordenàção

dos mÓvimentos em função da sucção, e das características táteis, visuais e sonoras do objeto. Esta acomodação ou aprendizagem relacionada com o objeto é essencial porque se trata da
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elaboração da noção das qualidades do espaço, (naturalmente

tan-

to fÍsico como mental). Quanto à assimilação do real aos

es-

quemas da preensão, também, ela se organiza de maneira análoga aos domÍnios acima mencionados. Essa assimilação por repetição simplesmente (agarrar por agarrar) manifesta-se durante
a fase reflexa da segunda etapa. Convém lembrar que o sujeito
para passar desse interesse só funcional

(que se

ex t erioriza

por uma assimilação ou compreensão elementar do real à atividade prÓpria da criança) para um interesse pelos objetos agarrados e ouvidos, faz - se necessária a elaboração de um

triplo

processo mais sofisticado, constituÍdo pela assimilação e pela coordenação entre os esquemas sensÓ rio-motores. No inÍcio,
o nenê se limita a segurar os objetos imóveis que tocam a palma da sua mão ou a parte interna dos dedos; apÓs pelo proprio
treino de apanhar ou do ato de preensão, ele passa a

aplicar

aqueles mesmos esquemas a objetos de diferentes consistências,
cujos esquemas incentivados pelos seus proprios movimentos se
diversificam, e a mão, assim, passa a se acomodar

de

varias

maneiras. Isto é o que os piagetianos consideram uma ass~

ção generalizadora que por se constituir de esquemas
-

A

diferen-

-

,

ciados dao origem a genese da acomodaçao recognitiva. Dai
porquê de um reconhecimento tátil dissemelhante para
um lápis ou uma fralda como foi observado no

o

agarrar

sujeito

desta

pesquisa. É essa diversificação dos esquemas em que a assimilação generalizadora e recognitiva evoluem paralelamente

c om

o(s) progresso(s) da acomodação que demonstra como o interesse puramente funcional é ampliado para um interesse para

com

os objetos agarrados. Mas em especial, acredita -s e que a

co -

ordenação da preensão com a sucção, a visão, a audição, a

fo-

naçao " e que explicam a objetivação progressiva do universo do
sujeito nas suas relaçÕes com a ativid a de das mãos.
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Quanto a organizaçao, dos esquemas de

-

preensao

formam em função da necessidade de se adaptarem ao

se

mundo ex-

terior. Compreende-se que todo o ato de preensão supÕe uma totalidade organizada, ou seja, são esquemas constituÍdos

por

estruturas g1obais que foram elaboradas paulatinamente

por

meio de uma evolução gradual de numerosas experiências,tentativas e correções. Estas estruturas globais são

constituÍdas

por sensações táteis e cinestésicas, coordenadas com os movimentos dos braços das mãos e dos dedos. É portanto,não só uma
adaptação recÍproca dos esquemas em presença, com a

acomoda-

ção mútua, mas também com uma assimilação colateral.
Explicando melh o r, isto significa que tudo que e-

o-

-

-

lhado ou e sugad o , tende a ser agarrado e tudo o que e agarrado tende a ser sugado e também olhado e ouvido. Essa coordena-

é a

ção experienciada que culmina com a aquisição da preensão

responsável pelo progresso essencial da objetivação. Logo, um
objeto que pode tanto ser agarrado, sugado, olhado e ouvido a
um só tempo exterioriza-se, isto é, independentiza-se ou

ob-

jetiva-se em relação ao sujeito, de uma maneira totalmente diferente do que se apenas servisse para ser agarrado.

-

-

Esta e apenas uma das razoes pela qual enfatiza-se com
veemência a importância da criança apreender aprendendo
zer, passando pela experiência. O prÓprio universo é

a

fa-

exemplo

vivo de um conjunto infinito de elementos que se relacionam

de

maneira a mais diferenciada possível.
No mundo fÍsico, os corpos agem uns sobre os
modificando-se reciprocamente. O ferro em contato com a

outros

-

agua

pode se tran s formar em hidrÓxido de ferro. Este agir sobre outro corpo e receber dele uma reação

é o que AnÍsio

Teixeira,
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in Dewey,

1965, chama de "experiência" ( p. 13).
No plano humano esse agir e reagir do homem sobre

o

seu meio ambiente e vive-versa acontece diferente. O indivÍduo para conservar seu proprio organismo, sua identidade,
dapta-se as coisas ou situações visando alcançar um

a-

equilÍbr:b

móvel. Este crescimento experiencial humano em forma de interação ao se modificar passa a desenvolver inúmeras relaçÕes ar
tre as coordenações tanto no plano biolÓgico como no

intelec-

,

tual. Considerando-se que a vida e uma trama tecida de
A

riencias e aprendizagens de toda a sorte, crê-se que

expe-

oportu-

nizar uma educação experienciada, significa previlegiar o espÍrito, a inteligência, o ato criador, uma vez que vida- ex-

-

periencia - aprendizagem, nao se pode separar porque vive-se,
.
...
exper1menta-se e aprende-se, constantemente. Ve-se a1 a causa
(

da gênese da objetivação, isto é, através da coordenação experienciada, a criança passa a compreender que ela e os objetos não são uma só coisa. Bem ao contrário, assim que existe

coordenação,

o objeto quase sempre passa a ser assimilado &-

multaneamente a múltiplos esquemas, adquirindo um sem número
de significações e conseqüentemente qualidades

corresponden-

tes que o revestem de um interesse peculiar.
Acredita-se que advenha da adaptação auditiva a

ob-

jetivação sonora ( a apreensão pelo ouvido da criança de

uma

organização sonora). É o que se observa,por exemplo, quando o
nenê tenta acompanhar com diferentes movimentos corporais correspondentes,(como palmas, passos,corpo,cabeça) a

.....

sequencia

rítmico-sonora apreendida pelo ouvido.
Os comportamentos descritos até este momento
sentam a transição entre o orgânico (reflexos)e o

repre-

intelectual
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(~primeiras adaptaçÕes adquiridas)

como bem o demonstram

as

atividades do sujeito desta pesquisa nas experiências relatadas. Tais condutas ainda não podem ser consideradas inteligentes porque não manifestam urna diferenciação entre os meios
os fins,

como,

e

mobil~

por exemplo, uma intencionalidade e uma

dade ou urna adaptação continua do pensamento is novas circunstâncias.Entretanto,corno foi visto,ao longo dos exemplos

ci-

tados, certas coordenações intersensoriais,como da audição com
a fonação,da preensão com a visão,etc., também não podem

ser

consideradas muito afastadas de uma conexão inteligente~orque
já foram acrescidas aos simples reflexos,elementos da

acomo-

dação,e da assimilação relacionados diretamente com a

expe-

riencia do sujeito.Parece interessante neste momento antes
chegar na terceira parte,que se diga alguma coisa, muito

oo

irn-

portante, rel a cionada com o reflexo simples.
Herrick e Cogehill,estudiosos do desenvolvimento em,
19
briologico dos reflexos locomotores nos ba traquios
, falam de
,

urna reação total que logo apÓs se dissocia em
flexos,

determinados re-

foi descoberto ainda q u e um esquema de conjunto

niza,tambérn, o pormenor das associações. Assim, no ser

orgavivo,

os reflexos também se formam por totalidades organizadas

e

não por meros mecanismos justapostos.Segundo Graharn

Brown~in

Piaget (1982),urn ritmo de conjunto precede sempre a

diferen-

ciaçao em reflexos:

-

"o reflexo na o explica o ri trno. Para compreender o reflexo é ao prÓprio ritmo que se deve primeiro recorrer"
( p. 130)
19 - Sobre estas duas Últimas idéias, ver LARGUIER,Introduction
i
la
Psycologie,p.126-138 in:Jean Piaget.O Nascimento da
Inteligência.
Ed. Zahar, Rio, 1982, p.130
•1111.1~1 · c....,,. ... .:. ·1 v~ .....
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Isto acontece, segundo Piaget,(1982),cada vez que

o

nenê, em posição de mamar, procura e encontra o seio,segue com
os olhos o s objetos em movimento, procura olhar para as
soas cuja voz acabou de ouvir, agarra de imediato os

pes-

objetos

que acabou de ver,etc. Compreende-se então, que os esquemas
sucção, visão, audição e preensão foram assimilados à

dades, cada vez em maior numero
conferindo-lhes, por

de

realiconsegui~

te, diferentes significações .
A acomodação e a assimilação combinadas, proprias de
cada esquema são os elementos ou o rita~ original em que

se

assentam a sua utilização e coordenam com outros esquemas.

É

o ritmo ou os ritmos do ato global de assimilação e acomodação
complementar, que explica porque as relações de detalhe já existentes ou pressupostas, desde os esquemas reflexos simples
sao assim

confirmados pela experiência. São estes ~itm~~ ori-

ginais das primeiras funções do mecanismo da gênese da

inte-

ligência que se manifestam no ser humano e que preparam os hábitos ou associações adquiridas .
Sobressai o papel do ritmo na evolução do

pensamen-

-

to,porque se o ritmo e o elemento organizador mais genuíno

nos

e

organismos, o ser humano muito poderá se beneficiar

se

lhes

forem oferecidas oportunidades de vivenciá-lo mais cientificamente,

por meio da educação musical ao longo de sua escolari-

dade.
A partir dessa reflexão emergem alguns

questionamen-

tos, que promovem os raciocÍnios seguintes: em que

consiste

e como se constitui o hábito sensório-motor e quais são as relações entre hábito sensório-motor e a inteligência.

17 1

Sabe-se que existe uma tendência para

simplificar

as

operaçÕes ativas da inteligência em mecanismos passivos derivados da associação ou do hábito . Assim, o hábito quase

sem-

pre é concebido pelas pessoas como o oposto da inteligência.
Onde a inteligência é tida c o mo uma invenção ativa, o

hábito

é considerado como repetição passiva; onde a inteligência

,

e

fruto da faculdade e do esforço de compreensão do problema, o
hábito permanece maculado de não consciencia e de passividade.
Nesta pesquisa, para responder o que foi anteriormente
tionado faz-se necessário recorrer

ques-

à Psicologia,porque consi-

deram-se os hábitos constituÍdos por uma natureza ativa

cuja

similitud e com a inteligência reside principalmente em seu caráter funcional, mas por estarem localizadas no ponto de

par-

tida das operações intelectuais, tão logo suas estruturas

ade -

quadas lhe dêem liberdade extrapolam sua prÓpria estrutura inicial. Nesta circunstância a noção de reação circular

é

signada em especial para expressar a existência desse

de-

fator

ativo, raiz do hábito e, concomitantemente a origem de uma a tividade adaptadora que a inteligência alongará por meio
novas técnicas. Foi observando e compreendendo os

de

mecanismos

acima citados que Jean Piaget (1983), interpretou a gênese

dos

primeiros hábitos do nenê, em termos d e assimilação e de acomodação ativas.

Isto não significa que es t a capacidade de

a-

daptação constante do hábito, que também não deixa de ser uma
automatização, seja considerada inteligência. Para tanto,falta-lhe os elementos característicos da intencionalidade e dos
esquemas móveis, etc. Entretanto, a adaptação ativa desta fase já apresenta as particularidades funcionais da inteligência,
que nascerá da adaptação ativa , mediante progresso
e uma diferenciação das relações entre o sujeito e o

reflexivo
objeto.

Sendo considerado este processo muito mais que uma simples o-
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posiçao ou um acrescentamento aos hábitos adquiridos.
Para finalizar esta segunda fase,

pensa-se que as a-

tividades funcionais que promanam da acomodação, da assimilação, e da organização dos primeiros esquemas adquiridos
comparáveis às dos esquemas móveis da inteligência
-motora, mesmo às dos conceitos e relações
inteligência refletida, só faltando,

-

sao

sensoriopela

empregados

do ponto de vista estru-

tural, a intencionalidade.Enquanto a ação for definida

pelos

quadros sensoriais diretamente percebidos, a intencionalidade

é considerada totalmente fora de questão. Por exemplo,
quando o bebê pára sua ação para ouvir um som, ou

mesmo

apanhar um

objeto para olhar ou sugar, não é possível concluir que já exista consciência de uma finalidade,

porque como diz

Piaget,

( 1982) , "o rit11111o da ação é uno com o seu ponto de partida,

por

forÇa da prÓpria unidade do esquema de coordenação~(p.144).
Compreende-se que, somente com o surgimento dos esquemas

se-

cundários e moveis das reaç õ e s diversificadas, em que a finalidade da ação se liberta do quadro diretamente

percebido, e

consiga supor ou imaginar uma re~ação de continuidade da pesquisa ou ação do sujeito no momento, só então, o

pensamento

passa conseqÜentemente a manifestar um princÍpio da intencionalidade.

Tema tratado nas adaptações sensório-motoras inten-

cionais.

3.2.7 - As Adaptações Sensório-Motoras Intencionais

A intencionalidade não é um construto fácil

de

ser

definido. Com a coordenação da visão, da preensão, da audição,
e da fonação,

a evolução natural da criança estabelece

pela
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primeira vez uma nova serie de comportamentos: as

adaptações

intencionais.
Quando um nenê de dois meses (mais ou menos)realiza
os movimentos habituais que satisfazem a sua necessidade

de

sugar o polegar, por exemplo,não se pode falar ainda

um

de

ato intencional, mas sim de uma reação circular primária, porque a coordenação da mão e da sucção é simples e direta~orém,
quando uma criança ao redor de oito meses tenta afastar

um

obstáculo para atingir um objetivo e consegue, trata-se

nesre

caso de um ato intencional,porque a necessidade despertada pelo estimulo do ato (desejo de agarrar o objeto ou de identificar a fonte sonora) só

é saciado depois de uma serie de obs-

táculos afastados.Assim, para os piagetianos,a

intencionali-

dade define-se pela consciência do desejo, ou da direção

do

ato, sendo essa consciência "urna função do número de ações intermediárias requeridas para a realização do ato principal"(seja ele concreto ou abstrato), (Piaget,

1982,p.146) .Logo, o ato

intencional

,

e, apenas, uma totalidade mais sofisticada,em que os

valores

secundários estão sob os valores essenciais.Em outras

pala-

vras, os movimentos intermediários estão subjugados às iniciativas principais, porque estas atribuem um fim a um modo de agir. É importante que se compreenda,que a intencionalidade exige uma inversao dos dados da consciência,ou seja,uma

cons-

cientização recorrente da direção gravada à ação e não

mais,

somente do resultado da ação.Assim,para Piaget ( 1982) ,"a conscientização da intencionalidade nasce da desadaptação e evolui da

peri-

feria para o centro" ( p. 146).

-

Por esta razao, a intencionalidade inaugura uma dilatação das totalidades e das relações desenvolvidas na
anterior.Como conseqüência dessa ampliação,organiza-se

fase
em
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tota{idades reais e totalidades ideais,
de fato e relaç5es de va1or.

ou sej a, em

relaç5es

Isto significa que sempre que há

intenção, hav e rá t ambém um fim a atingir, e portanto, ~eios a

eapregar, ou seja, uma conscientização de va1ores (o valor,ou
interesse dos a tos intermediários que servem de meios está s ubordinado ao fim) e de ideal. O ato a reali za r

faz

parte

de

uma totalidade idea1 ou fi~, relaciona do à totalidade real dos
atos já organizados, tanto abs trat os (sonoros) como concretos
(objetos).

Logo, as categorias funcionais em se u inÍci o ,rel a -

tivas à função de organização direcionável passam ago r a a de finir-se,

a partir de esquemas g lobai s prÓprios da

fa se pre-

cede n te. Quan t o às funç5es da assi~i1ação e aco~odação, com a
inauguração da adaptação intenciona1, pas sam naturalmente

a

apresentar um a diferenciação mais nÍtida das s ua s respectivas
categorias, a partir do estado mai s o u men os indiferenciado
primeira s fases

das

(no caso , in dife r enciação sono ra). A assimila-

ção g radual men t e torna-se meno s rÍgida do que era na fase primaria dos esquemas sensÓrio-motores da sucção, pre ensão ,aud i ção e fon ação to r nando - se , portanto, suscetível de

coorde na -

çoes
mais diferenc iada s sob re as quais surgirao a s manifestações funcionais dos conceitos qualitativos e das relaç5es ~

titativas ( diferenciaç5es ri tmico-melÓdicas )características
in te 1 i g ê n c i a r e f 1 e tida . ( Wi ll em s ,
Nesta fase,

1 97 2

da

; Lu s s y , 1 9 8 2 ; Howard, 1 9 8 4 )

a acomodação passará a definir, não só as

re1aç5es espaço -t emporais como também as de substância
salidade que a t é então ainda

e cau-

estavam en v o lvidas na atividade

psico-orgânica do 1actente. Assim, a t~r~~ir& f&s~, que inicia
com a apreensão dos objeti v os visuais (a uxiliada també m

pela

audição) , caracteriza - se pela emergência de um

comportamento

que já é quase conside rado intencional, porque

prepar a a in-
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teligência empÍrica, mas que, todavia, ainda permanece intermediária entre a associaçao

adquirida (segunda fase),

e

o

verdadeiro ato da inteligência. Esta é a rea ç ão circular

se -

cundária que comportamentalmente consiste em reencontrar

os

gestos ou os sons ouvidos que, de alguma maneira, por

acaso,

exerceram uma ação interessante sobre as coisas. É importante
que se compreenda que tal conduta ultrapassa a associação adquirida, na medida que uma busca quase inten c ional faz-se ne cessaria para reproduzir os movimentos e também os sons

emiti-

dos e/ou executados a té então de uma maneira fortuita.Portanto, não é considerado por Piaget um ato tÍpico de

inteligên-

cia, porque tal busca consiste simplesmente em reencontrar
que acaba de ser feito ou ouvido e não em inventar

sons

o
ou

gestos ou em ampliar esses conhecimentos (sonoros,visual, ges tual, etc.) a novas circunstâncias. Os meios não estão

ainda

diferenciados dos fins ou pelo menos só se diferenciarão

a

posteriori, quando da repetição do ato.

3 . 3 - Terceira Fase: As

Reações Circulares Secundárias

Observa - se que de um simples reflexo até uma

inteli-

gência mais sistemática caracterizadamente, um processo transformador se desenvolve ao longo de todas as fases,estabelecendo desta maneira, uma continuidade regular entre estruturas cada vez mais complexas.

No inÍcio da evolução intelectual

me-

diante um estimulo exterior, o ato é desencadeado em bloco. Por
exemplo, a iniciativa do individuo se realiza por simples repetição em vazio (repetir por repetir) ou por ações reproduzidas graças aos estimulas naturais . Entretanto, no final da evolução, quando as dissociações e reagrupamentos

indefinidos
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conseguem estabelecer uma organizaçao móvel, o indivÍduo, passa a atribuir-se finalidades cada vez mais independentes

das

sugestões do meio imediato ou atual.

-

Nesta terceira fase, devido a uma renovaçao

constan-

te dos atos de assimilação reprodutora e generalizadora,a criança consegue ultrapassar o exercÍcio reflexo e descobre, as sim, a reação circular secundária e passa a constituir os seus
primeiros hábitos. Este processo de reação circular

secundá -

ria tem uma aplicabilidade muito ampla. A criança aplica-o ao
se u proprio cor po e, apÓs, também, o utilizará para adaptar-se
aos fenômenos do

mundo exterior , dando origem, assim,aos com-

portamentos de exploração e experi~entação.
Estes dois Últimos movimentos, por sua vez, possibilitam a decomposição e a recomposição dos mesmos
exploração e a experimentação quando aplicados às

esquemas. A
diferentes

situações exteriores cada vez mais diferenciadas fazem com que
o indivÍduo passe a dissociar os seus elementos e
-los ora como meios ora como fins,

para em seguida

considerá,

reagrupa-

-los das mais variadas maneiras. Emerge, então, a distinção entre meios e fins que permite o surgimento da intencionalidade,
invertendo a o rientação do ato: em lugar de estar voltado pa ra a repetiçã o ou para o passado, como antes, de agora em di ante direci ona r-se-á para as novas combinações ou para a

in-

venção real.
Mas a reação circular secundária ainda não atinge totalmente este fim porque a tendência da intencionalidade nesta fase consiste apenas em reproduzir todo e qualquer

resul-

tado in t eressante que tenha acontecido no meio exterior,

uma

vez que a c ri ança ain da não consegue dissociar nem reorganizar
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os esquemas anteriormente obtidos. Neste periodo, o lactente desenvolve um ato pré-inteligente porque a dissociação dos meios
e fins ainda está dependente da repetição. Este caráter intermediário também está presente nos comportamentos

da

criança

enfocados na obra "A Construção do Real na Criança''(1975),(estudo inserido na revisão bibliográfica) que trata do conteÚdo
da inteligência ou das categorias reais do pensam e nto como as
do objeto, do espaço, da causalidade e do tempo. Com
a organizaçao do

relação

objeto , a criança, quando nesta mesma fase

manifesta um comportamento intermediário entre a de não

per-

manência do objeto , caracteristica das fases incipientes,

e

as novas condutas relativas aos objetos desaparecidos.Em sín tese, manipulando as coisas ao seu redor, a criança considera-as permanentes ou não , na medida em que elas prolongam a sua
ação ou a dificultam .
Nesta t erceira fase,

a criança organiza seu

espaço,

quando suas açÕes sobre as co isas resultam numa percepção

de

-

grupo, ou seja, quando os objetos deslocados sao passíveis de

-

voltar à ordem do seu ponto de partida . Esta sua percepçao

de

grupo assinala a coordenação recíproca dos espaços práticos como os da área visual,

tátil, oral e muito provavelmente

bém da área auditiva. Mas estes grupos apesar de

tam-

coordenados

ainda permanecem subjetiwos,uma vez que a criança só conside ra a ação imediata não levando em conta as relações espaciais.
A organizaçao da causalidade realmente

começa a a-

contecer quando a criança passa a agir sobre o meio

externo.

Por exemplo, quando consegue unir fenômenos diferentes aos
tos correspondentes. Entretanto, como os esquemas deste

ape-

rÍodo ainda não se dissociam dos seus elementosp

lactente

a-

penas consegue desenvolver um sentimento confuso

relacionado
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- consegue elaborar um mundoincom a causalidade. Portanto, nao
dependente dela prÓpria, isto

é, ainda não objetiva nem espa-

cializa a causa.
A criança ao organizar as series

te~porais

interli-

gará as diferentes fases do seu prÓprio ato, mas ainda não os
diferentes fatos acontecidos num meio independente do

,

seu pro-

prio eu.

Segundo Piaget,(1982), nesta terceira fase as reações
inerentes da criança conservam-se numa situação intermediária,
entre o solipsista do começo e o universo objetivado caracteristico do ato inteligente.

As Reações Circulares Secundárias

Antes de serem trabalhadas mais detalhadamente as reaçÕes circulares secundárias parece interessante

lembrar que

as reaçÕes são consideradas primárias, quando a criança realiza movimento s centrados nela (sem coordenação entre eles),isto

é, movimentos simples dos Órgãos (ouvir, sugar, olhar,

garrar).

Isto sig nifica que na fase primária, a criança

por ouvir, agarra por agarrar,

aouve

para sugar ou para olhar,

mas

ainda ~ão para balançar, esfregar os objetos ou reproduzir os
sons emitidos. Sob o ponto de vista do desenvolvimento da inteligência musical, foi observado na fase primária que a criança em geral emite mas não repete imediatamente os sons
dos, emitidos por ela ou por outra pessoa. Na terceira

ouvifase,

verificou-se que os movimen tos da criança, característicos ~
reações secundárias desta fase,
result ado exterior de seus atos,

estão centrados mais
porque

para

o

seus movimentos des-

tinam-se a manter um resultado acontecido no meio exteri or .

L______________~
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Por exe mpl o , o S.P. ao redor do s quatro meses costumava

dei-

tar de costa s e se firmar nas pernas para golpear com as costas seu c o l ch ã o , e as sim, b a lançar um pequeno sino amarrado

na

açao

armaçao do seu mosqueteiro. Este exemplo, demonstra uma

exercida pel o S.P. s o bre al g uma coisa exterior a ele,ou seja,
um fato nov o que sugere um crescimento mental
nest~

que

analisad o

estudo demonstra estar ele inserido no processo do

de-

senvolvimento da a ss imilação. Para explicar o s movimentos que
o pensamento realiza ou assimilação observada na transparência
das ações do S.P. é preciso considerar que : a assimilação

na

reação secundária in c ipiente é aquela que é percebida através
da conduta da crian ç a ao interagir sobre as coisas. Em outras
palavras, é quando as coisas passam a ter

significação

mundo que começa a se independizar do sujeito.

num

Isto acontece,
A

porque a necessidade fisiolÓgica mais simples na

consciencia

do lactente não é um fato isolado. Esta necessidade começa

a

se desenvolver, desde os primeiros atos de repetição,que, quando reorgani z ada,evolui para o exercício dos reflexos e

este,

ja transformado em associaçao adquirida, passa a se manifestar
sob duas séri e s distintas . A série orgânica e a serie p síquica. Do ponto de vista fisiolÓgico observou - se que é a necessidade que e x plica a r e petição. Por e xemplo, o reflexo da sucção
no recém-na s cido, é uma necessidade orgânica. Por esta
ele suga n o v a zio . Infere-se então, que esta necessidade
ganica de sugar associada com a satisfação dessa

-

razao

o r-

necessidade

(junto ao mamilo) é que leva a criança a sugar o polegar.Provavelmente também esta é a causa da criança ao redor dos dois
meses colocar e retirar o polegar da boca,

tão logo seja

paz dessa co o rd e na ç ã o . Se g undo Piaget,( 198 2 ~

todas as necessi-

dades fisiol Óg ic a s s ão dependentes em primeira instância
uma nece ss id a d e bá si c a fundamental,

ca-

ou seja, a necessidade

de
que
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o organism o sente de se desenvolver e assim evoluir. Por conse g uinte, a evolução é a prÓpria assimilação e m desenvolvimento. Co mpr eende - se que é a dependên cia inicial bastante

forte

dos Órgãos dos sen t idos a esta es pécie de energia cent r al

da

assimjlaç ão que é o suporte da e vo l u ç ão qu e explica conseqüente men t e o si g nificado do a t o de viver.

Esta assimilação orga -

~

ni smica cons tit ui a essencia do interrelacionamento do desen vo lvimento o r g gnico e p sÍqu ico porque é a ação de cada um dos
Órgãos qu e d á

o ri gem a u ma necessidadeparticular no ser humana

Sob o ponto de vi sta psicolÓgico , o mes mo proc esso se repete.

-

É a necessidade que del i bera o ato e sua ação, mas e a

- que engendra uma necessidade mais ampla
Bica da a çao

dinâ-

que

cende a pur a sa ti sfação da necessidade i nicial , desde a

tr~

ori -

gem do at o . Vê-se, então , que a necessidade e a satisfação ~
tituem um t odo uni co indissociável.O fator mais importante des ta dependên cia mútua é o interrelacionamento total de

ambas,

não sendo relevante questiona r o que precede o a t o, se

a ne-

cessidade ou a repetição como fon t e de satisfação.
Sob o pont o de vi sta do comportamento, a assimilação
funcional é a q uela ope ração em que um mecanismo já organizado,
por exemplo o de preensão, se consolida funcionando,e funciona adaptan do esse mecanismo ao mundo e xterio r, atravé s

de um

f ato , como por exemplo, o de pegar o bico, o chocalho,etc.E s A

,

-

te processo orga nic o -psiquic o inicial da assimilaçao funcional
sob o enfoque de uma exp li cação conscien t e possui segundo
nod,(197 9) , Piaget,(1982),Kaye,(1986), uma natureza
ria, uma v ez que a necessidade e a sa ti sfação ao

Mou-

operató -

funcionarem

concomitantemente, porque reciprocamente suple tiv as ,

oscilam

entr e o comportamento orgânico genuíno e o comportamento fun cional. Esta equi l ibração móvel de comportamentos

propicia o
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-

surgimento de uma operaçao fundamental que envolve a necessidade e a satisfação.

Nest~ operação,

tan t o uma como

a

são uma espé c i e de conscientização através da qual o
tamento agora Único, resultante da equilibração de

outra
compor-

ambas re-

laciona-se com os fatos do meio exterior . Esta relação necessidade-satisfação confirma a existência hereditária , portanto,
de uma rela ção precedente natural de assimilação congênita,

(a-

tividade psÍquica), segundo a qual o sujeito só apreende ouniverso quando este está relacionado com a propria
funcional
duo.

atividade

(necessidade ) e psicolÓgica (satisfação) do indiví-

Por conseqüência as necessidades fisiolÓgicas dependem

resultado de uma tendência central a priori, qual seja, a

do
do

desenvolvimento do organismo por assimilação do meio ambiente
em geral (seja ele sonoro, concreto, abstrato,

lÍquido,gasoso,

etc.). O mesmo pensa-se que acontece com o desenvolvimento psíquico elementar, ou seja, por mais que este pareça estar
raig ado à satisfação de uma necessidade fisiolÓgica
inicial a dinâmica psÍquica (satisfação) necessita

ar-

definida
também de

captar o ambiente psicolÓgico, para vir a criar relações ativas, portanto que se comuniquem, com as relações ativas hereditárias.

Infere - se, então, que esta atividade psÍquica

por

ser de natureza abrangen te passa a integrar contínua e gradualmente a totalidade dos compor t amentos , ou seja, esta atividade total constitui a assimilação funcional,

seja concreta ou

abstrata. Esta é a r azão como conceitua Piaget,(1982), de não
ser viável encontrar "o dado primordial
tad o de consciência simples , nem

da Psicologia

num es-

numa tendência isolada" (p .1 67).

Explicados estes princípios, compreende-se, como

as

necessidades sobretudo as orgânicas presentes no princÍpio da
evolução do pensamento, podem dar lugar às operações

que di-
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'

zem respeit o às rel açÕes das coisas entre si, e nao apena s a s
vinculações das co i sa s com os Órg ~os d o proprio corpo do

su-

jeito. É desta maneira que o lactente ao ampliar sua atividade
para atos mais afas t ados dele passa a introdu zi r nas suas iniciativas uma s~ rie de ações i n term edi~ rias.

Piaget,(1982),pen-

sa que este ~ o pro cess o que ex plica porque toda a assimilação
na ter cei r a fase j~ r eproduz uma de t erm ina da situação longe do
sujei to q u e não est~ t o talm e nte independente das

açoes

s ua s

mas que envolve uma elabo r ação ativa das relações en tre si,isto ~ '

-

"a açao deixa de s er simples para produzir um

começo

difer enciação entre meios e fins, e a assimilação

de
das

coisas ao e u converte-se em construção de relações entre
as coisas"(p.169)
ini c iando- se des t a forma uma elabor a ção incipiente da assimil ação recognitiwa.

A coordenação entre a visão e a audição

que

ocorr e nesta fase ~ um exemplo de uma rea ção circular secund~
ria mus i cal , porque co me ça a existir uma coordenação entre termos que não estão ne c essariamente unidos ent re si,

(visão

e

audição). Agora a criança mais experienciada da terceira fase
procura ver o que ouve e ouvir o que vê, percebendo

p o uc o

a

pouco, que um mesmo objeto ~ simultaneamente fonte de sons

e

quadro visual. Co mprova-se assim, que as reaçoes

secund~rias

são um prol ong ament o das reações circulares prim~rias da

se-

gunda fase que tendem ainda para a repeti ç ã o . Por exemplo, após
a criança t er r eproduzido os resultados intere ssa ntes
bertos p or acaso no seu prÓpri o corpo, ela

tenta

desco-

conservar

també m p o r meio da repetição aque l es result ados diferentes
conseguiu, quando a sua ação passou a i ncidi r tamb~m sobre
meio extern o . É justamente e sta tran s i ç ão simples que

que
o

define
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o surgimento das reações secundárias. Assim, quando o resultado a reproduzir depende do meio externo, de objetos

indepen-

dentes,(mesmo que as relaçÕes mútuas e a sua permanencia

se -

jam ainda desconhecidas· da criança) o prov~vel desejo de

re-

petir urna ação apreendida induzir~ o lactente

a distinguir

tarde na sua atitude o termo transitivo ou o meio e

o

mais
termo

final ou fiD para resolver um problema . Urna outra reaçao circular secund~ria aconteceu,

por exemplo, quando o S . P . sorriu

só ao ver os quizos, urna vez que j~ previu o resultado , mesmo
antes de se mover.
Na assimilação reciproca propria desta fase,a criança compreende que os fatos exteriores por ela vistos dependem
tanto de urna atividade manual quanto auditiva ou visual.É esta coordenação incipiente que promove o aparecimento
assimilação reprodutora, em que a reação circular

de

urna

secund~ria
,

prolonga a reação prirn~ria na qual o interesse do lactente

so

se mantém, porque a criança passa a perceber as relaçÕes

rnu -

tuas das situações em função de urna coordenação rnajorante dos
esquemas em questão .
A acomodação desta fase,

não se mantém quase todo ~

po subordinada à assimilação, corno na reação circular
ria.

prima-

Tamb ém não precede a assimilação corno na reação circular

terci~ria.

Nesta fase a acomodação consiste em

completa~

a

assimilação no momento em que se organiza um novo esquema.~
tanto, como não é uma diferenciação quase autom~ t ica dos

es -

quemas (prim~rios) e nem uma busca dirigida intencional ao fa to novo corno tal (terciária), a acomodação prÓpria desta fase ,
segundo Piaget, ( 1982),

" é uma fixação sistemática das diferenciaçeos

impostas pelas novas realidades que aparecem ao acaso"(p.172). Crê-se
a acomodação musical especifica desta fase consiste, entre
tos outros exernplos,ern le var sistema ti camente a criança

que
mui-

ape-
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nas a reunir os diferentes movimentos melÓdicos

ouvidos

pa -

ra reencontrar o resultado sonoro interessante por ela primeiramente percebido. Esta reprodução ou reencontro

sistemático

de sons anteriormente ouvidos acontece, na teoria piagetiana,
porque a criança passou a desenvolver uma percepçao cuja

or-

ganização é o aspecto interno da dinâmica (ação) dos esquemas

secundários, e sob a qual a assimilação desta dinâmica
levar o lactente

tenta

a compreender os fatos externos. A assimilação

é possível se a organização interna dos esquemas ou

grupo de

esquemas reunir num feixe de elementos interdependentes a totalidade de c ada e squema ou a totalidade de cada conjunto
esquemas. Uma t o t a li d ade original de esquemas

é

de

constituÍda

quando o sujeito em contato com o meio elabora um novo esque ma; e essa nova totalidade se reconstitui cada vez que o
jeito se encontra em presença de fatos que

facilitem

su -

açoes

passíveis de serem assimiladas pelo sujei t o , porque relacionadas aos esquemas ora em ação . Vê - se, então, que os esquemas secundários são portanto elaborados por assimilação e acomodação
complementares e progressivas, uma vez que ja são constituÍdas
por sistemas organizados , em que o sentido de

totalidade re-

presenta a parte prática do esquema, enquanto que as relações
em que o si s tema se apÓia é que estruturam as relações

reei-

procas que constituem esta totalidade. Por exemplo: a criança
percebe o todo, isto é, que a mamadeira, é para sugar mas não
diferencia qual o lado apropriado para sugar, porque os esquemas secundári o s d e sta fase, embora ainda não se coordenem to ta 1m e n te rotre si em

sé r i e s in te n c i o na i s e c o n s c i e n te s d e sua u -

nidade, eles já efetuam um equilÍbrio mútuo com um sistema
terdependente, embora não de todo consciente . Os

in-

piagetianos

pensam que sem essa organizaçao total subjacente seria impossível explicar por que qualquer fato quando apresentado à cri-
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,

ança e por ela imediatamente a v aliado por um ato de assimilação não apenas reprodutivo mas também recognitivo . Esta avaliação é que permite que a criança, naquele mesmo momento delibera r

se tal ato é, ou não, apropriado para determinado fato ou

situação. Vê - se, então, que a o r ganizaçao dessas

totalidades
pri~a

está mais aprimorada do que a totalidade dos esquemas

rio s, porque na medida que as r e laçÕe s dos esquemas circualres
secundários vão se constituindo, os

meios começam a se distin-

gu ir dos fins e por conseq u encia os ges tos r eal izados
fatos observados reve s tem - se doravante de valo r e s

e

os

diferentes

porque proprio s , continuando, porém, subordinados a uma tota lidade satisfatÓria mas ainda não ideal. A ação do sujeito de
golpear o colchão com as costas para conseguir fazer

soar

o

sino foi sen tida como um meio para atingir um fim , qual seja,
o de reproduzir o resultado sa t isfatório (fazer soar o

sino)

embora nesta etapa o meio e o fim se conf u ndam porque

- esao

mergentes de uma reação circular secundária. SÓ

tarde ,

quando o S . P . verifica e reproduz o res u ltado
que passa a distinguir por si mesmo o

fi ~

mais

satisfatório é

e os me ios

do cita -

do exemplo. Com efeito, os esquemas secundários da presente fa se , ainda não se coordenam mutuamente , uma vez que cada um deles se o r ganiza numa totalidade mais ou menos independente em
lugar de se agruparem em séries análogas, como por exemplo, o
r aciocínio ou a elaboração de conce i tos do pensamento refleti do . Observa-se que as reações circulares secundárias apenas a nunciam a adaptação inteligente, sem construírem , entretanto,
atos cognitivos, uma vez que a a t ividade da criança desta fa se continua mais em si propria do que nos fatos como tais . Musicalmente equivaleria a dizer que a atividade musical

está

mais centrada na audição dos seus prÓprios sons - embor a ja pos sa organ izar

um conjunto de relaçÕes quase in t encionais entre
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os sons e a sua propria atividade auditiva fazendo diferencia-

-

çoe s como foi o b se rva do no S .P.
Le v ando em cons id eração , o es tudo da
pensamento até o presente momento realizados,

evolução

do

faz-se necess á-

rio voltar a análise do ex emp lo do sino porque compreende-se,
agora, que as relações do pensamento util i zados pelo S . P. pa ra fazer o sino soar foram descobertos

fortuita~ente,

-

e

nao

com a intenção p r imeira de resolver um problema o u satisfazer
uma neces s i dade . A ne cess idade neste caso nasceu como diz Piaget,

(1982) , da descoberta , e não a descoberta da necessidare.

Isto porqu e se sabe que a necessidade em caus a na s r eaçoes circulare s secundárias é uma necessidade de repetição. A
la de inteli g ên cia implÍcita em tai s comportamentos

pa rce-

consiste

em encontrar a sé rie de movimentos que deram lugar ao r esultado satisfatÓrio (faz er soar o si no), e a intencionalidade in-

cipiente desses aconteci men t os cons i s t e em tentar

repr oduzir

esse resultado por mei o da repetição. Portanto, essa é a
zão dos piageti anos repetirem qu e se trata de um

esboço

rade

inteligência e n ão de um ato com pl e to, porque num ato inteli-

-

gente a nece ssidad e que ser ve de motor nao se limita apenas a
repetir, mas si m em se adaptar, o u seja, "assimilar

uma

situação

nova aos e squemas antigos e em acomodar esses esquemas as novas circunstâncias ", (p. 177). Est e é o papel que a reação secundária de sem penhará p or extensão , ma s que no momento ainda

-

nao

acontece

porque nã o é possivel delegar aos compo rtament os desta fase a
capacidade de engendra r ou realizar representações cognitivas .
O lactente , em geral , neste perÍodo parece nã o prever
ou planejar suas ações quando quer alguma coisa,

porque ainda

não elaborou o sent id o de causa e efeito. Nes ta fase,o que

a

crian ça pr oc ura é reen co ntrar a combinação mo tora que teve ê -
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xi t o(no exemplo citado seria ouvir novamente o som do sino) passando em seguida apenas a repetir os mesmos atos (no caso

os

mo v imentos corporais) porque proporcionaram a satisfação

do

seu desejo imedi a to. Quanto ao fim propriamente dito,o lactente provavelmente conserva no mesmo exem p lo citado, a recorda ção do movimento e do som do sino, sob a forma de imagens visuais e auditivas e tenta reproduzir de alguma maneira

qual-

quer ação que se r elacione c om aquele quadro visual auditivo .
Pa r a tanto, foi necessário que a imagem e o som do sino

des-

pertassem um inter esse muito forte que levou o S . P. a orientar
sua atividade naquela direção . Por exemplo, verifica - se que o
instant e que precede a primeira reprodução é designado

por

Piaget,(19 82) , corno
"um hiato que a criança l® procura preencher, utilizando
os mesmos movimentos que acabaram de ser

executados . ~

do estes movimentos acarretam um resultado que se
melha ao espetáculo anterior , há

eeàlmente

asse-

recogniçao;

mas o reconhecimento não supÕe, de modo algum, a ~tên
cia de recognição : a recogniçao exige, que o novo resultado adote inteiramente a estrutura do esquema assimilador, esboçado desde o inÍcio da reação circular" (p . 178) .
Sendo assi m, c omp reende-se que os esquemas

secundá -

- as c1a srios constituem as primeiras tentativas do que serao
ses ou os conceit os na inteli g ência refletida . Quando a

cri -

ança perceb e um fato, e se dá conta de imediato, por exemplo,
que é algo para sacudir, para esfregar ou que lhe aguce o sent ido da audição este seu pensamento é o equivalente funcional
de um fato, que corresponde a urna operação de classificação ca.
20
,
,
r acteristica do pensamento conceptual.
Alem do mais, convem
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lembrar ainda que assim corno a lÓgica das classes é

correspon-

dente a das relações,também os esquemas secundários são corr~
latos aos das rela ções conscientes das coisas entre si .

Esta

relação corno já foi referido, é a principal carac terística ~
difere a reação circular secundária da prirnária.Entretanto,apesar da maior •obi1idade dos esquemas desta terceira

fase,~

da não acontece na reação circular secundária uma coordenação
entre esquemas secundários distintos. Esta é a razã o

das

re-

1ações desta fase se manterem essencialmente práticas,globais
e fenomenistas, uma vez que ainda não há uma elaboração de estrufjuras subjacentes substanciais, espaciais, ou causais propriamente objetivas ou independentes da criança. Quando no exemplo já rnencionado,o S.P. golpeou com as costas o colchã~~
ra fazer soar o sino, a relação que ele estabeleceu

entre

o

seu movimento e o soar do sino ainda não é considerado urna relação signifi cativa espacial, causal e temporal bem
entre seu gesto e o soar do sino. A relação que

definida

existiu

urna simples relação prática,entre o ato de golpear o

foi

colchão

e o resultado observado. O aprimoramento evolutivo da

quarta

fase com a coordenação dos esquemas secundários e as suas implicações resultantes é que desencadearam a objetivação

des-

sas relações.
Entretanto, por mais empÍricas ou

experienciadas

que

essas relações se mantenham, não deixam de constituir, sob um
enfo~e ·formal,

o inicio de um sistema diferente

do das clas-

ses, que ira se diferenciar cada vez mais de acordo com
volução natural do pensamento. Além disso, convém

a e-

salientar

que assim corno a elaboração das relações elementares conduz à
2~ -

Estas Últimas inferências serão posteriormente
mais aprofundamento.

desenvolvidas

com
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lÓgica das relações, propria da inteligencia refletida, também
as relações elementares conduzem à descoberta das re]~ ~
titativas, que embora distintas das simples comparaçÕes

qua-

litativas são também inerentes ao sentimento primordial

de

classificação propriamente dito.
Conseqüentemente, compreende-se que, assim
conceitos ou classes, segundo Piaget,

como os

(1982), só estruturam a

realidade em função das semelhanças ou direrenças

~tati~

dos seres classificados, com a elaboração das relaçÕes

-

tece o inverso, porque estas pressupoem a quantidade
vam à elaboração das séries natemáticas. Segundo os

aconque le-

piagetia-

nos, as séries matemáticas estão subjacentes mesmo nas
çÕes de conteúdo qualitativo, tais como mais Corte do

rela~ue

ou

vizinho de,porque embora constituam, verdadeiramente, uma seriação de uma espécie diferente das relações de pertenciamento ou de inerencia supÕem apesar de tudo, noçÕes de

mais

e

aenos que são quantitativas, exigindo, por parte do indivÍduo,
uma discriminação e ordenação que envolvem o número.
O mesmo acontece no plano sensorial, tão

logo

primeiras relações comecem a se constituir. Por exemplo,a

as
re-

lação estabelecida pelo S.P. entre o ato de golpear o colchão
e o conseqÜente movimento de retinir o sino levam o sujeito a
imediatamente descobrir ou tomar consciência da existência de
uma relação quantitativa intrínseca:quanto mais balançar
berço tanto mais violentamente agi~ará e portanto retinirá

seu
o

sino. Observou-se que o S.P. também passou a graduar visivelmente os seus movimentos em função do resultado obtido. Estas
pequenas graduaçÕes foram encontradas em diferentes situações
precedentes, e também, mais definidas nos processos das fases
seguintes.
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Constata-se, assim, que os esquemas das
cund~rias desta

reaçoes
se-

terceira fase s~o constituidas n~o apenas

de

uma espécie de conceito ou classe pr~tica, mas também, de

um

sisteaa de relações que envolve a quantidade, ou seja,indiretamente, o nÚmero propriamente di to ÇPiaget e Szeminska, 1975).

3 . 3 .1 -A

Assimilaç~o Recognitiva

A criança ao ouvir um som demonstra que assimilou os
fatos ou os sons, por meio de conceitos motores (agitando

as

pernas e/ou m~os e sorrindo).
A assimilaç~o recognitiva acontece quando a

criança

na presença de um objeto ou de um evento conhecido (no

caso

sonoro), sente necessidade de adaptar-se a esse imprevisto,

cu-

jo aparecimento sÚbito n~o fora previsto pela criança. Adaptar-se significa apenas registrar o acontecimento, que é

conhe-

c ido , embora a inda sem sabe r r e produz i -1 o na que 1 e momento . Trata-se, portanto, apenas e somente de reconhecer e classiCicar
o evento.Como a criança n~o dispÕe ainda dos instrumentos simbÓlicos, ela se limita a esboçar

os gestos

ro

esquema corres-

pondente, desta maneira empregados a titulo de esquema recognitivo (sua fisionomia expressa o que poderia

ser traduzido

verbalmente como: olha que som bonito!). Logo o sujeito nesta
fase assimila os fatos ou idéias por meio de conceitos
res, ou agitando suas pernas, ou maos ou também

moto-

sorrindo,de-

monstrando assim, através da satisfaç~o, que compreende o _que
viu ou ouviu. Essa atividade do esquema por assimilaç~o

ime-

diata do abjeto ~s ações do sujeito é considerada como um caso de assimilaç~o simultaneamente recognitiva e

reprodutora,
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embora esses dois aspectos do processo assirnilatório ainda estejam indiferenciados durante essa fase inicial. É essa espécie de assimilação recognitiva,

inicialmente subentendida

na

prÓpria assimilação reprodutora que, necessitando se libertar,
ainda não o consegue, ficando, então, num estado semi-ativo
semi-comprovativo, que é o estado mais aproximado do
juÍzo de comprovação, capaz de abrigar em

si

ou

genuíno

a inteligencia

sensório-motora.
A seguir, dando continuidade a explicação da assimilação recognitiva serão enfocados a análise da significação e
o estudo dos sinais ou indÍcios característicos desta terceira fase.

Para compreender melhor as idéias que seguem, parece

razoável recordar primeiro sucintamente corno se

equaciona

o

problema da significação.
Atribuir urna significação a um quadro sensorial ou a
um objeto, seja por assimilação simples, ou por reconhecimento ou extensão generalizadora, é inseri-lo num sistema de esquernas. Sejam esses esquemas, segundo o pensamento

piagetiano~

globais e vagos ou, circunscritos e precisos, corno no rec.onhe,..

-

cimento de um dado individual, a consciencia so

reconhece um

determinado estado mental por referência a urna totalidade que
de alguma maneira esteja em maior ou menor parte organizada.
Sendo assim,

faz-se necessário diferenciar em um dado mental,

dois aspectos indissoluvelmente unidos, cuja relação constitui,
precisamente, a significação: o significante e o significado.
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3.3.2 - O Sistema de Significações

-

~

Perceber e complementar o que se ve ou ouve

-

que se sabe. Logo o significante e o signo verbal

com

o

ou som ar-

-

ticulado (fonemas, letras, nota musical). O significado

e

o

conceito, em que consiste o sentido do signo verbal.
O sistema de significaçÕe s caracteristicos desta
ceira fase são os indÍcios e os sinais.

ter-

O problema da

signi-

ficação equaciona-se quando a criança ao assimilar um

quadro

sensorial ou um objeto, quer por assimilação simples,quer por
reconhecimento ou por extensão generalizadora, insere-o
sistema de esquemas ou atribui-lhe uma significação.Se

num
estes

esquemas são globais ou vagos, ou ainda como no reconhecimen-

-

to de um dado individual, restritos e precisos, so sao

reco-

nhecidos se for conscientizado um estado qualquer por referência a uma totalidade mais ou menos organizada. Logo,distingue-se em todo e qualquer dado mental dois aspectos indissoluvelmente unidos e m cuja relação constitui-se a significação:

significante e o significado. Nas significações de

o

ordem su-

perior, que são simultaneamente também as significações coletivas, a diferenciação é clara: o significante é o signo verbal, isto é, o som articulado (falado ou cantado), ao qual
convencionado atribuir um sentido definido; e o significado

ee

o conceito em que consiste o sentido do signo verbal sonoro ou
articulado (do fonema ou da nota musical). Logo, para perceber
essas realidades individuais como objetos reais

ou~

faz-se necessário obrigatoriamente complementar o que

reais,
se

A

ve

ou se ouve, com o que se sabe.Assim, o significado de wm percepção (timbr e de um piano) ou seja o prÓprio objeto
com suas qualidades é então um elemento essencialmente

sonoro
inte-
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lectual, ou o produto de uma serie de atos da inteligência. Por
exemplo, ninguem jamais vê um piano simultaneamente

em todos

os seus diversos aspectos de cima, de baixo, de um lado
outro, de dentro e de fora.

Estas características para

e

do

serem

percebidas embora fazendo parte de um mesmo objeto supÕem uma
elaboração intelectual muito complexa. Para atribuir dimensões
reais a um piano tem-se que situá-lo num universo substancial
e causal, enfim num e s paço organizado e conseqüentemente construido intelectualmente. Quanto ao significante é tão somente
um conjunto de qualidades sensíveis registradas de uma só vez
,

-

e atuais pelos orgaos sensoriais do sujeito,ou seja,qualidades
sobre cujo nome passa a reconhecer um piano ou uma mamadeira.
Piaget,(1982), diz que o senso comum dos hábitos prÓprios
realismo infantil prolonga-se no adulto que considera

do

certa-

mente esse significante como sendo o prÓprio objeto (O piano)
e portanto sendo mais real do que toda construção intelectual.
Faz-se necessario ainda distinguir três tipos de

significan-

tes: o indicio, o si~bolo e o signo.
O si~bolo e o signo são os significantes

das signi-

ficaçÕes abstratas, por exemplo do som. Um siDbolo é uma imagem (sonora ou não) evocada mentalmente ou um objeto material
escolhido intencionalmente para designar uma classe de
ou objetos (caixa de música sem tocar). O sÍmbolo,

açoes

portanto,

pressupÕe a representação. Manifesta-se no segundo ano de vida, quando a criança passa a jogar simbolicamente(jogo de ficção) ou quando o progresso da inteligência e a utilização

da

dedução práti ca subentendem a evolução real dos objetos ausentes. O signo é um simbolo coletivo e por essa razão
rio,

arbitrá-

(pensa-se que o pensamento sensÓrio-motor não é capaz de

ter signo, só sÍmbolos abstratos). O signo surge igualmente du-
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rante o segundo ano com o inicio da linguagem em sincronia

com

a constituição do simbolo. O simbolo e o signo sao os dois pÓlos individual e social de uma mesma elaboração de significa-

çoes.
Quanto ao indÍcio, é o significante concreto, vinculado à percepção direta e não à representação (diapasão musical é um indÍcio de afinação). Anuncia a presença de um objeto ou a eminência de um acontecimento.

Um sinal é um indÍcio ainda elementar de consciência.
Consiste numa impressao sensorial associada à reação

e

aos

quadros perceptivos característicos de um esquema qualquer. ~
exemplo de consciência elementar está na posição de

mamar,ou

posiçao do corpo ou dos membros em relação a um som agudo, médio ou grave. Há a considerar os sinais baseados na coordenação de esquemas heterogêneos. Ao serem analisadas as diferentes coordenações da visão e da audição, da visão e da sucção,

- com a sucçao,
da preensao
etc., os objetos que contribuem para tais coordenações adquirem, por essa razão, uma significação sofisticada, começando a se revestir de certa

contextura

sÓlida e permanente. A criança já familiarizada com uma baqueta
quando a vê, logo procura percurtir alguma coisa, ou

quando

vê uma mamadeira compreende que é uma coisa para sugar e para
agarrar. Logo segue-se na criança uma busca ativa, que acres,

centa um progresso, que e a previsao, por exemplo: ao

ouvir

alguns sons demonstra satisfação ao reconhecer por antecipação
a melodia que ainda não foi totalmente executada.Então,os indÍcios prÓprios das reaçÕes circulares secundárias englobam ja,
a partir deste momento, um elemento de previsão relativo

as

proprias coisas, por exemplo, o cordão é o indÍcio de uma série de movimentos possíveis para fazer soar, para balançar, pa-
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ra sacudir e para movimentar outros objetos que

anunciam

a

previsão objetiva, embora não estejam ainda desligados das reações circulares secundárias.

3 . 3 . 3 - A Assimila ç ã o Generalizadora e a

Constitui -

ção dos Processos Para Fazer Durar Os

Espe -

t áculos Interessante s

A criança desta fa s e embora apresente alguma surpre sa perante um novo fato procede, entretanto, como se estivesse numa situação familiar e passa a aplicar na novidade os e xercÍcios do s esquemas habituais.

Isto

é, ela procura utilizar

os seus esquemas secundários mediante uma pura assimilação funcionaf, como fez com os esquemas primários. Então,o que acontece verdadeiramente é uma simples assimilação generalizadora
dos esquemas secundários . Por exemplo, a criança agita

e

es -

frega todo o objeto novo como se fosse um chocalho (instrumento já seu conhecido) para reproduzir o som ouvido,porque o movimento da crian ça a ele aplicado é o alimento dos seus

esque-

mas habituais e a novidade do objeto, que não é o chocalho,
penas recebe no inicio um breve olhar. Entretanto, esta não

ae-

a Única forma de ação da assimilação gene ralizadora desta fase, porque um fato novo quando apresentado à criança

-

na o

constitui para ela num objeto determinado, mas sim num
táculo propriamente dito, ou seja, num acontecimento
o sujeito nã o tem um domÍnio direto. A criança

se

espe-

no

qual

desejos a

de

ver o espetáculo c o ntinuar, utiliza seus esquemas

habituais,

generalizand o - os para conseguir o efeito desejado ou a continuação do mesmo.

E

é neste momento que o sujeito dá um

novo

passo no seu comportamento intelectual porque se trata de uma
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conduta de transição, que segundo Piaget, (1978):
"ainda tem muito de reação circular secundária,mas
formas superiores já anunciam combinações

cujas

proprias

quarta fase; é a atividade por meio da qual

a

da

criança

procura fazer durar os espetáculos interessantes de

que

acabou de ser testemunha, sem que ela prÓpria tenha provocado a primeira aparição" (p. 19 3)
Com o S.P . foi fe ita a seguinte experiencia . A

in -

vestigadora começou a tamborilar um tamborete e cantar por alguns instantes. Logo após ofereceu a mão para que S .P. fizesse o mesmo. Ocorre que o S.P . somen t e contemplou a mão e apÓs,
olhou em direção ao rosto da investigadora. A seguir, voltou-se para o tamborete, passando a empregar todos os

processos

habituais (esquemas de assimilação generalizadora, como a

- de arquear o corpo, batendo as pernas e apoiando-se
çao

anos

pés ~ nos omoplatas, apÓs caindo de novo com todo corpo,movimentos estes considerados mágico-fenomenistas porque são atitudes que indicam desejos de desencadear ação de causa

e

e-

feito a sua disposição),desejando que o fenômeno novamente se
repetisse. Quando o desejado não aconteceu, o S.P. se

desin-

teressou, relaxando progressivamente com o fracasso. Primeiro
parou de arquear o corpo, e depois foi batendo com as

pernas

cada vez com menor ênfase até parar de todo. Observou-se então,
que a criança espelhou em seus movimentos a intensidade do seu
interesse em função do resultado obtido por suas

- ;
açoes

"'
procura primeiro co m prudencia
alcançar seus fins; se
gue, em ge ral, passa a agitar-se com maior vigor.
2. 1 -

ela

conse -

21

Este é um exemplo relevante para ser conscientizada a importância
do sucesso ou da experiência positiva para o crescimento mental da
criança, seja ele musical ou não.
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Voltando a idéia principal, ve-se, então, que
como no periodo dos reflexos da primeira fase e das

assim

associa-

ções adquiridas ou hábitos da segunda fase, as reações secundárias são comportamentos cujo aparecimento apenas caracteriza uma espécie de fase,

também se conservam como subestrutura

durante as fases ulteriores.

-

Para concluir, as reaçoes circulares

constituem

a

composição essencial das mais altas manifestações intelectuais
de que a criança é capaz, neste perÍodo . Resumindo, observou-se que uma criança desta fase, quando procura reproduzir
resultado satisfatÓrio só o consegue fortuitamente, sem que

um
o

contexto da sua atividade seja o produto de uma pesquisa ou de
uma experimentação,

já numa fase ulterior, os resultados · sao

a conseqüência de uma experimentação ou de um contexto de pesquisa. Logo a ação de reproduzir o efeito obtido é constituído de uma ação derivada.

Musicalmente é o ato de uma

criança

bater com a baqueta num tamborete, por acaso,inicialmente, e,
após, produzir sons, porém como resultado de ações

derivadas

porque já conscientemente consentidas e executadas.Para finalizar é bom lembrar que a atividade da criança nesta fase ainda continua centrada mais em si prÓpria do que nos objetos propriamente ditos.

3 .4 - Quarta Fase I : A Coordenação dos

Esquemas Se -

cundários e sua Aplicação às Novas

Situações

Ao redor dos oito ou nove meses, emergem

transforma-

ções muito importantes, na evolução do pensamento, que propiciam o aparecimento de uma nova fase: a das

~~

condutas
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propriaaente inteligentes.Estas transformaçÕes solidárias dizem respeito simultaneamente ao mecanismo da inteligência e à
elaboração de fatos e objetos, de grupos espaciais e de séries
causais e temporais.
O desenvolvimento da inteligência, nesta quarta fase,
apresenta logo de inÍcio uma diferenciação,

isto é, a ação

da

criança dei xa d e funcionar por s imples repetição e passa aadmitir, dentr o do esquema principal, uma série de
sitivos.

esquemas tran-

Isto s ignifica que começam a serem esboçados, simul-

taneamente, uma distinção entre o fi~ e os ~eios e ainda

coordenação intencio~al dos esquemas. Segundo

uma

Piaget,(1982),

está assim constituÍdo o ato inteligente, uma vez que os

re-

sultados satisfat6rios ou novos são atingidos graças às diferentes combinações mentais e nao mais limitados,simplesmente,
a reproduzir resultados já obtidos.
A criança relacionando os diferentes

esquemas

(que

constituem, simbolicamente, os instrumentos de sua inteligência), , aprende, ipso facto,

a relacionar também os objetos

ou

fatos do mundo exterior entre si . Percebe-se, desta forma, que
as relações que li gam reciprocamente as coisas do mundo
creto (exterior) se constroem paralelamente com

as

con-

relações

formais mútu as entre os esquemas do pensamento, visto que estas representam a s ações exercidas sobre os objetos ou
do mundo exterior. Por essa razão, não
i nicio , as series reais das formais,
pensamento da crian ça

é

fatos

é fácil dissociar,

isto é, saber

quando

que está trabalhando para agir

no
o

sobre

o objeto do mundo ex terior, ou quando ocorre o contrári o,

ou

seja, a criança ou o pensamento da . criança está se acomodando
ou recebendo informações através dos movimentos ou

situações

dos objetos do mundo exterior . Compreende-se, entretanto, que

199

quanto maior for o nGme ro das relaç~es formais (coordenaç~o dos
esquemas mentais) mais o universo exterior se organiza (se objetiva) e portanto mais se destaca do eu. Esta consistência
eu acontece quando a criança aprende a coordenar dois

do

esque-

mas distintos até ent~o independentes, porque simultaneamente
pa s sa a coordenar

t a mbém duas aç~e s diferentes entre os

tos concreto s . Em outras pala vr as , a criança passa

a

objepensar

sobre as rel aç~es das posiç~es atualmente percebidas do obje to no mund o exte ri or , e não somen te com as relaç~es ou aplicaç~es das

relaç~es dos esq uema s

formais do s eu pensamento,

a-

gindo diretamente sobre o objeto.
Est e p rogresso da constituição ou organizaçao do espaço exterior e do interior acontece par a lelamente à elaboração do c~po espacial.Analisando com cuidado o fenômeno, isto
quer dizer que, enquanto a criança executa gestos isolados,(esquemas gestuais não coordenados mutuamente), os grupos de deslocamentos da primeira fase continuam dependentes dos movimentos do sujeito, quer dizer, o espaço é percebido apenas

sob

dependência do eu, e não co mo um meio inflexível (imóvel), interligando todas as coisas . Com a coordenação dos esquemas, o

espaço objetivo se constitui devido à interrelação

espacial

dos corpos. Compreende - se então, que tanto os movimentos formais (do pensamento) como os espaciais e do objeto do

- acontecem de um momento para outro, uma vez
exterior nao

mundo
que

se encontram sempre na fase atual resÍduos das fases anterio res.

A criança, entretanto,

ja começa a se situar num

mundo

independente dela propria ou de suas aç~es.
O mesmo fenômeno,

segundo Piaget (1982), ocorre tam-

bém n o domÍnio da causalidade e do tempo.
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As series causais , por s u a v ez , ou a causa d e um fenômeno passa a se r identificada pela criança não mais

como o

sentimento de que só ela possui o poder de ag ir sob re o fenõ meno, ou seja , a criança começa a perceber que existe um a relação espacial en tr e a causa e o efeito , e desta forma, qualquer objeto (ex t er i o r) p ode se tornar uma fonte de

atividade

(e não mai s só o seu p r Óp ri o corpo). Esta é a razão das

series

temp orais começarem também a se ordenar em função da suces s ã o
dos fatos e não só das sucessões das funções das ações do prÓ-

prio sujeito .
Musicalmente ac r edita - se que a criança t ambém

orga -

nize sua inteligência musical quanto ao objeto ritmic o - sonoro ,
quand o se u s esquemas da a udi ção e emissão em e s p ecia l

passam

a se relaci ona r mu t uamen t e , isto é , quando a qual ida d e

tempo

e/ou a altura de diferen t es s ons produzidos passam a se r

as-

similados em cadeia pelo próprio sujeito, e não mais

indepen-

dentemente. T8mbém, quand o a criança co mpreende que

existem,

exteriormente, diferentes fontes sonoras independentes

dela

propria que não são o resultad o dos so ns reflexos de seus

mem-

bro s ou de seu co rp o em movimento ou da emissao refle xa

da

sua prÓpria voz. Esta mesma o r ganização musical simult~nea

in-

terior e ex t e ri or do s u jeito ocorre t ambém c om a elaboração

do

campo espacial, is t o é, o ca~po espacial sonoro só passa a

se

constituir v e r dad e iramente apÓs o sujeito compreender a inte r -rel aç ã o dos espaços o b jeti vos rítmi cos - sonoros en tre
seja, quand o o s u je it o conscientiza-se de que o espaço

si , ou
obje -

tiv o sonoro exter i or passa a ser um meio estável,guardando

i n-

terrelaci onamento com os o utros espaços sonoros que ja se tornaram, neste momento, espaços s onoros o bjetivos e que
mesmos g rup os continuam isolados e independentes d o eu.

estes
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Na elaboração de causa1idade e do tempo musica1
corre também o mesmo fenômeno.

Isto é, quando o

o-

sujeito

conscientiza de que a causa musical rítmico-sonora

se

passa

a

ser por ele percebida não mais com urna noção de que somente ele possui a capacidade de manipular o fenômeno,

e passa a con-

siderar que existe também urna relação espacial rÍtrnica-rnelÓdica entre a causa e o efeito e sendo assim, qualquer objeto
noro exterior a ele, pode ser ou vir a se tornar, urna

so-

fonte de

atividade sonora, que não o seu prÓprio corpo. Pensa-se

que

esta é a razão das sé ries temporais musicais iniciarem

por

sua vez a s e organizar em função da compreensão da sucessão dos
fatos sonoros exteriores e estas entrarem em

correspondência

com a organização dos esquemas interiores do pensamento musical, e não mais apenas sucessões dependentes das funções

das

ações rítmic o -melÓdicas do prÓprio sujeito.
Acredita-se que sejam estas (por analogia com a

in-

teligência per se) as transformações por que passa a elaboração formal do mecanismo de inteligencia musical neste perÍodo.

3 .4.1 -A Aplicação dos Esquemas Conhecidos às Novas
SituaçÕes

Nesta fase,

a ap1icação de esquemas conhecidos

novas situações ainda não está bem definida porque

'
as

constitui

uma transição E~ntre a simples reação ~cular secundária e as
condutas mais francas que se tratará a seguir. Sabendo-se

que

as condutas características de urna fase não surgem todas

num

só momento sob a forma de um conjunto de manifestações sirnul ,

tâneas, as ações do sujeito agora são mais cornplexas.Assirn

e
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~

perfeitamente natural que as primeiras manifestações da

ta Case se constituam paulatinamente a partir de

meados

terceira a t ~ qu e ess a s ma nif e s t aç õe s e pi s 6d icas se

da

org a n iz e m

e se consolidem até um ou dois meses mais tarde.

Porém a novidade essencial do inÍcio desta fase é a
de que a criança neste momento persegue um fiD ainda

não

i-

mediataaente acessiwel e esforça-se por alcançá-lo graças a:o:s
dif'erentes !Dleios inter~mediários.

Estes meios são alcançados

u-

tilizando os esquemas já conhecidos e não ainda novos. Porém,
como o sujeito não mais se limita apenas a reproduzir
acaba de fazer,

o

que

passa a aperfeiçoar os meios conhecidos

ten-

tando atingir também um fim distante . Ao adaptar o esquema conhecido às situações do momento, portanto, sui generis,

este

meio passa a categoria de meio autêntico . Com relação ao fhm,
no inÍcio d a presente fase,

o sujeito ainda não o fixa

ante-

cipadamente c om aquela intenção embuÍda de reflexão que

prevê

em sua atua ção u ma o r g ani z a çã o seqüencial e livre de toda

e

-

qualquer sugestão exteri o r. Entretanto, seus atos ainda

sao

conservadores (porque não permanentes) e também por não

pos-

suírem outra função a não ser o do e x ercÍcio dos seus
mas anteriores já conhecidos. Todavia há obstáculos

esque-

entre

o

fim a alcançar que a criança pretende e o resultado do seuato, e é com essa intenção ou sentido que o fim é fixado

ante-

riormente sendo também esta a razão que em tal situação o fim
adquire o caráter de novo . Por exemplo, sempre que a
desejar a g arrar,

balan ç ar,

bater, ou fa z er soar algum

criança
objeto

é importante que ela o faça,sem nenhum auxÍlio,afastando qualquer impedimento que por acaso surja na execuçao de seus objetivos. Esta é a razão de a criança nesta fase se manter
josa de dar uma finalidade aos seus atos e de atingir uma

deseme-
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ta tentando diferentes meios conhecidos para superar as dificuldades circun s t a nciais.
Segundo Piaget,(1982), é essa co o rdena ç ão entre

uma

-

açao nitidamente diferenciada , que serve de meio (afastar

um

obstáculo ) , e a ação final

(agarrar o objeto), por exemplo, que

caract eriz a a quart a fase.

Um exemplo de resp os ta ao som,

conteceu quand o o S.P ., depois de espernear , resmungar

a-

e

de

diferentes tentativas lembr o u de pegar com a mão esquerda li-

-

vre, uma caixa com g ui sos que a sua mao d ir eita segurava

im-

pedida de chocalhar pela pressão da mão de outra pessoa . Isto
aconteceu porque o S.P. dias antes costumava movimentar

(ba-

ter, esfregar, etc ... ) seu chocalho para ouvir o som que
mitia. Conseqüentemente o S.P. gostava de brincar com o

-

echo -

calho, porém quando viu que o brinqued o estava na sua mao

im-

-

pedida, utilizou esquemas conh ecidos de preensao, como

-

exemplo, o de passar objetos de uma mao para outra e

por
conse-

gui u, assim, resolver o problema.
Par ece interessante lembrar que a subordinação
esquemas transitivos aos esquemas finais,
aos fins,

isto é, dos

dos
meios

opera - se sempre pela coordenação de esquemas ja in-

dependentes,

isto quer dizer que o sujeito no fim desta

fase

não mais está só preocupado em afastar os obstáculos, mas sim
de encontrar intermediários (esquemas novos) apropriados

en-

tre o sujeito e o objetivo.
Resumindo, a criança em vez de reproduzir,
simplesmente a quilo que ouve, v~ ou faz,

na mesma

ato inicial, àgora "procura atingir o resultado

pura

situação

do

desejado , a-

través de dificuldades ainda não observadas ou no seio de
binações impr evistas ",

e

com -

(Piaget,1982 ., p.219), ou seja,sempre nu-
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ma situaçã o nova . Qu a nto à natureza, os meio s são
diferentes do prÓpr i o fim,

consti tuindo

totalm ente

conseq Üent e ment e

atitudes do sujeito uma coordenação de dois esq u emas
,

independentes . O esquema rirnal e o que propicia

tes,
'

-

a a çao , e o esquema transitivo,

as

diferenum

fim

utilizado como meio .

Compreende - s e , então , que a adaptação inteligente é
sempre dupla,

uma ve z que imp lica uma relação entre dois atos

de assimila ção , em c o ntra s te com a inteligência elementar~ue
por s er uma atividade espontânea é es senc ialment e
ra,

isto é, o sujeito faz unicamente aq uilo que

circulare s primárias o habituaram (por exemplo ,

co nservado-

r eaçoes

as

agarrar

ou

manter,agit ar e no presente caso , perc u rtir por percurtir

os

sons).
No terreno musical,

tud o o que foi dito até este mo-

mento parece que pode ser sintetizado no seguinte: quando uma
criança ouve uma pequena me lodia,

já conhecida, por

ex emplo ,

a me lodi a de uma canção de ninar, e começa a tentar

repr odu -

zi -la também cantando , parece que primeiramente ela

tenta a s -

similar os sons da canção a um esquema auditivo (ou

aind a

um esquema ma i s com pl exo : o da emissão) . Para isso

concomi -

a

tantemente a crian ça n es te momento faz movimento s com a boca,
embor a ainda não produza nenhum som . ApÓs isto,ao

esquema da

audição , ela tenta assimila r, ou j á assimila aq ueles

mesmos

so ns a esqu emas r i tmi c os (já conhecidos

ou

da

articulação, de fo nemas, de pa l a vr as , de frases , etc . ) da

e-

CXITD

os de .em:i.ss:i o

missão falada . Esta seg unda assimilação (da articulação
missão) port an t o , encon tra-s e , t ambé m, subordinada a
ra (da audi ção) , o u seja , ao desejar (mas ao mesmo

da e -

primei -

temp o ou -

vindo a canção) canta r a melod ia da canção o uvida, tent a

re-
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produzi-la cantando (emitindo-a continua assimilando-a).
rece que a criança continuando a ouvir a melodia ou

os

cantados pas sa a sentir que dispÕe de um poder ou de

à

sua disposição (co n se qüentem e nte

à

sons

uma fl e -

xibilidade mental p ara mais faci lmente tra z er os sons
dos

Pa-

ouvi -

sua emissão e repro -

dução).
As s im, ess a d u pla assim il ação do esquema de

emit i r

cantando, coordenado com o e sq uem a de ouvir se converte

num

esquema transitivo e indir e t amen te também num esquema

final.

Tal ass imil a ç ão reciproca pode redundar numa rel ação

simé tri-

ca de ouvir pa ra e mitir e emitir para ouvir ou numa

ass~

ção de inclusão como ouvir p a ra emitir cantando .
Mas parece que so men t e na situação elementar em que
a crian ça age sob re um obje to ou um nÚcleo sono r o , que éa um
só temp o para ouvir e em itir, que a co orde naç ão dos
se opera,

i sto

esquemas

é , graças a uma assimilação recíproca

mente primitiva. Ne s te s casos há, uma fusão do s

igual-

es qu e ma s
,

em
,

presen ç a, a exem pl o dos esquemas prim a rias, porem com uma
nica diferen ça : c omo ja foi d ito no inÍcio desta fa se , a

udu-

pla assimilaçã o não se faz instantaneamente mas or dena-se numa sucessão de dois momentos distintos. Assim, na

maioria

dos

casos (da assimilação dupla recÍproca) a existência de um obstorn a m

táculo ou a necessidade d e intermediários diferentes

menos simple s a coordenação dos esquemas. Esta coordenação continua a se desenvolver por assimilação recÍproca mas com

uma

dupla dificuldade : primeiramente os esquemas abrang e m a par,

tir deste momento vário s obje tos ou nÚcleos sonoros

a um

so

temp o , tr a t ando de estabelece r suas mútuas relaçÕe s . E em se gundo lugar, a assimilação entre os esquemas deixa de
cer, conseqüentemente, por simples f usão,

para ce d er

acontelugar a
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diferentes operações de inclusão. Em resumo, o caráter generico dos esquem as acentua-se à medida que se multiplicam

as re-

la ç ões mútuas (espaciais, causais , temporais e n o caso , mel Ódicas) dos objetos ou nÚcl eos rítmicos - sonoros, desenvolvendo-se sempre pa r e par a elaboração d os "gêneros" ou

"classes"

- p od e
e a · ~ rela ções quantitativas e (portanto, como nao

dei-

xar de ser) também qualit a tiv as .

3 . 5 - Quarta Fase II : A Assimila ç ão, A Acomodaçã o e
a Organiza ç ão PrÓpr ia dos Esquemas Móveis

Da man e ir a como os fat os do presente estudo estão se
sucedendo, chega - se a conclusão de que na grande maioria

d os

casos, a reciprocidade, co mo o título bem o espe cificapondu z
a rela çÕ es do pensamento cada ve z mais sofisticadas de inclusão, interferência s , ou nega ção , e tc ... Com r elação à
~ação desta

assi~i

fase se comparada com a s assimilações dos

mas secundários, da terceira fase,

esque-

dos quais os esquemas

tuais dependem, as assimilações atuais sao mais ~oveis,

auma

vez que as relações devidas à coordenação de tais esquemas móveis de assimilação são agora realmente construÍdas pelo
jeito (inclusive as relações que definem a organização

su-

espa-

cial, temporal, causal , também provavelmente a musical, etc .)e
conseqüentemente suscetíveis de generalização infinita. É nesta quarta fase que a criança para estabelecer as

relações mú-

tuas entre os objetos , vê-se obrigada a diferenciá -l os
os ordenar, e esse duplo fator de dis s ociação e de
emergem o s primeiros

para

ordenação

rudiment os do número , também o

funcio -

namento dos esquemas móveis é ac e ntuadamente comparável
dos conceito s e juÍzes próprios da inteligência verbal

ao
ou re-
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fletida.
Musicalmente (ao redor dos O, 9 meses), nesta

fase,

a criança provavelmente poderá reproduzir, cantarolando

(com

sons ainda não bem definidos) três ou quatro sons em resposta a um modelo cantado apresentado, uma vez que já

consegue

fazer uma assimila ção global do número de sons ouvidos.
A acomodação caracteristica desta fase,

tanto a

lacionada com as explorações, que será apresentada a
como a dos esquemas conhecidos aplicada às novas

re-

seguir,

circunstân-

cias, a atua l é precisamente a intermediária entre

os

tipos citados. Isto quer dizer que a acomodação desta
(IV) prolonga simplesmente a acomodação das fases

fase

preceden-

tes. Na atual, a criança em função da coordenação dos
rentes esquemas entre si passa a atribuir um fim à

dois

dife-

ação.

E

para operar esta coordenação, o sujeito necessita acomodar
esquema tran siti v o à presente situação. Por exemplo,

o

repelir

,

o objeto em lugar de apenas bater nele, e o esboço de
comodação mais organizada que foi descoberta pelo

uma a-

sujeito no

decurso da prÓpria acomodação. É uma acomodação mais

refina-

da, uma vez que o esquema móvel é aplicado também àsrelações
entre as coisas exteriores e não mais, somente, às coisas

em

sua ligação Única com a atividade do sujeito.
A grande diferença da organizaçao e adaptação
fase em r elaçã o às anteriores é de que, pela primeira

desta
ve z , a

organização reciproca entre os esquemas se afirmaexplicitando e desvendando simultaneamente a tota1idade da organiza ç ao
interna que ca racteriz a tanto o interior de cada esquema
mo as relaçõ es entre os varios esquemas. Estas totalidades
apresentam em duas moda lidade s , as que estão em

cose

viasde ela-
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boração e as totalidades co~pletas. Com rela çã o as

que estão

eD via de elaboração compreende - se sejam aquelas em
esquemas ainda n ão estão coordenados entre s i. Os

que

os

juizos

de

valor da criança confunde-se quase totalmente com os seus juizos da real idade , isto é,

identi f i c am- se com a ativida de

nerente a cada esquema. Po r
presen ça d

e x emp l o , a c rian ça colocada

ina

a r golas , s e agita (se in t e ress a por elas ) e o v a -

l o r das argolas para a c ri ança identifica - se com a

proprie-

dade de serem agitadas para emitirem sons . Tam bém p ode
tecer um breve d es interesse pela s argolas e ess a

acon -

rnornentãnea

A

caren cia de v alor pelas coisas transparece no comportamento passivo (desinteresse) do sujeito . O inverso acontece, nesta fa se, por exemplo,
plo ja citado)

quando a mão de outra pessoa (corno no

exem-

já não é mai s repre sen tada por um valor

ou por

um par de v alo r ou por um não-valor urna vez que o valor
qualidade ) em relação aos fatos exteriores pode ser

( a

cons ide-

rado ,ou corno um obstáculo, ou corno um agente intermediário

Ú-

til, ou ainda, corno um fim em si , sendo que cada urna

destas

situações es tá na dependência da qualidade (valor) do

proprio

objetivo. Este pode, ou não,

fornecer à criança urna idéia cla-

ra para que nao mais continue confundindo seus juÍzos
lor com seus juÍzos de realidade, isto é, aquela mão

de va pode a -

gir, ou ser compreendida corno possuidor de um caráter

ineren-

te prÓprio do objeto e não mais como um obstáculo nem co rno um
agente, mas como objeto propriamente dito ou corno urna
independente de atividade . Desta maneira o objeto

f onte

adquir e u-

ma ga ma de valores diferentes relacionados com o modo corno foi
empre ga d o , isto é, como mei o em vi s ta de diferentes

fins que

são ma is di sta ntes e ideai s porque exigem para serem
çados uma coordenação mais complexa de meios . Esta é a

alcan -

razao

porque as categorias de valor e de ideal são mais claras,por-
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tanto mais orga ni z adas agora do que quando os meios

e

fins

se desenvolvi am no interior de um mesmo esq uem a , como

nos es-

quemas da terceira fase que ainda não estavam c oordenados entre si.
Observa -s e, então , que a grande mensagem das condu ~ção

dos es-

é correlatiwa à sua diferenciação, confi r mando

assim ,

tas da fase atual é sem dÚvida a de que a
quemas

que quanto aaior a organização Daior a operação porque

mais

nunerosos os reagrup~entos e as dissociações co~ple~entares.
Em resumo, a unidade real consc iente das condut as (do
sujeit o ) é a carac t er isti ca desta quarta fase, ou se ja, é
coordenação dos esquemas entre elas prÓprias e a

a

adaptação ao

objeto com as s u as ca r acte ri st i cas constantes e mutuamente com,

plementares. Uma o utr a conduta pertencente à esta fase
da aplicação de meios conhecidos às nowas situaçÕes,

e

que

constituem pela coordenação de dois gr up os de esquemas ,

a
se
uns

se rvindo de fins e outros de meios , sendo esta a razão do conseqüente ajus tame nto mais rig o r oso dos meios às situações
motivam e ssa união. Com relação aos indÍcios desta

fase,eles

já permitem uma previsão que inicia a se destacar da

ação da

criança, uma vez que se registra paralelamente a aplicação
mult~nea dos esque mas conhecidos às novas situaçÕes e

qüentemente um progresso na adaptação aos dados da

que

si-

conse -

- .
percepçao

O indicio sonoro acon t ece , por exemplo, quando o sujeito re conhece pelo som produz i do da saÍda de ar d e s ua mamadeira que
se aproxima o final do seu chá . E em lugar de

in s istir até o

fim do chá, logo rejeita a sua mamadeira . Com relação

'

as ex-

ploraçÕe s, estas a ind a não supÕem r ealmente coorde naçõ es
tre os difer entes esquemas. Co mpr ee nd em apenas

a

en -

aplica ção

simples dos esquemas a no vos o bjet os o u fa tos. É bom

lem brar
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que as

observaç~es

atuais

tamb~m

assumem uma acomodação

do esquema ao objeto ou fato,

e não mais uma aplicação

bal como as da terceira fase.

A exploração

musical

real
glo-

acontece

quando a criança percebe que um determinado objeto

ou

produz um efeito inusitado de som ou de consistência,

fato
quando

manipulado. Ao esfregar um objeto, por exemplo, contra o vime
da grade de seu cercado, começa a examinar com

grande

ção o contato, friccionando mais suavemente, ou

aten-

passando

de

uma mão para outra e revirando-o em todos os sentidos.
Observa-se, ainda, que esta fase definida
ferentes ensaios de coordenação dos

esquemas

mais como uma fase de iniciação ou gestação

pelos di-

identifica-se

do que

como

um

período de realização ou concretização final,uma vez que ainda não h~ deduçào,portanto tamb~m não existe representação.

3.6 - Quinta Fase: A Reação Circular
Descoberta de Novos Meios por

Terci~ria

e

a

Experimentação

Ativa

Finalmente a quinta fase ~ aquele momento

em que

o

bebê define a elaboração do objeto e que se faz acompanhar de
uma coordenação dirigida pela busca de novos meios,isto

~,pe

la elaboração de um tipo superior de coordenação de esquemas,
que são

tamb~m

prolongamento dos comportamentos das bases an-

teriores.
Quanto à reaçao circular t.erciária,

ela ~ uma

con-

tinuação das reaç~es secund~rias e das exploraç~es que as reaç~es

propiciam. A diferença maior

ç~es

(terci~rias)

~

que nas

presentes

o efeito que era obtido posteriormente

reanão
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,

so se reproduz corno passa a se modificar com o

objetivo

tentar descriminar a sua natureza. As descobertas

de

novos

•eios por eiperinentaçio ativa desta quinta fase culminam
a coordenação dos esquemas da fase anterior, mas o
to dos esquemas atuais está convertido em

de

com

ajustamen-

acoaodaçio pela a-

coaodaçio, ou seja, urna busca continua de novos processos . Conseqüenternente, come ç a a se perceber que urna série de
fundamentais relacionados com o desenvolvimento da

pontos

inteligên-

cia e das categorias essenciais do pensamento concreto

foram

aperfeiçoadas.
Com relação ao aprimoramento da inteligência,a
ordenação dos esquemas acompanha, deste momento em

co-

diante, a

acomodação intencional e diferenciada dirigida às novas
cuns~âncias,

cir-

porque a criança neste momento parece que se tor-

na ca~az de resolver os problemas novos que lhe surgem, e

até

mesmo aqueles cujos esquemas já adquiridos não podem ser

di-

retamente utilizados para o efeito ou a so l ução

imediatamen-

te desejada. Embora os piagetianos considerem que a
de tais problemas não tenham sido encontradas por
representação, estes níveis, no entanto, estão

resolução

dedução ou

assegurados em

decorrência da assimilação já efetivadas das interrelaçõe s às

esqueaas do jogo,da busca eiperiaental e da coordenaçio
esqueaas. Concorda-se, então, com a declaração de

Piaget(1982~

quando diz que a partir deste momento o mecanisno da

gência empirica está definitivamente constituído

de

inteli-

porque

os

efeitos das categorias reais do pensamento estão inseridos não
só nos grupos espaciais corno também nas séries causais

e tem-

porais ja organizadas, portanto, desligadas do sujeito.
A reação circular terciária da criança,ernbora oriunda da diferen c iação dos esquemas circulares secundários, pós-
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sui urna natureza diferente das reaçoes
circulares

anteriores.

A razão desta diferenciação se deve ao fato dela não mais

a-

ceitar as imposiçÕes apresentadas pelo meio ambiente, urna vez
que se tornou, graças ao caráter de exper imentação atual, intrinsicarnente desejada.

-

Isto acontece porque a criança

nao

conseguindo compreender as situaçÕes ou fatos imprevistos
seu meio ambiente, e sentindo -s e impedida de os assimilar

do
aos

irnwesti-

esquemas ja examinados parece adotar urna conduta de

gação, ou de experi~entação em relação aos eventos ou fatos no-

-

vos. Em outras palavras, o sujeito a partir das reaçoes
culares terciárias vai só se sensibilizando ou

cir-

reproduzindo

os resultados novos, e nesse ir além, vai proporcionando

no-

vos resultados, isto é, vai buscando novas soluçÕes aos

pro-

b1emas apresentados. A criança descobre o que se chama na

pra-

tica cientÍfica de aprendizagea pela descoberta, isto é,

'

pe-

la experiência prÓpria. Contudo este enfoque novo, mesmo procurado em si mesmo, exige ser repetido. Então, a

experiencia

-

inicial imediatamente se faz acompanhar de urna reaçao
lar (repetição). Entretanto,

todo ato que a criança

circu repete,

não o faz literalmente, mas sim, passa a graduá-lo e

variá-lo

determinar

de urna tal maneira que a prÓpria criança passa a

as flutuações do resultado. Comp reende-se, então, que a expe riência para descobrir revela desta maneira urna tendência

pa-

ra se desenvolver na conquista do mundo exterior.
São as reações circulares terciárias que orientarão
a criança a desenvolver novas conquistas, ou novos
pletos de inteligência, que Piaget denomina de a

atos comdescoberta

de novos meios por experimentação ativa .
Os atos de inteligência anteriormente

apresentados
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consistiam apenas numa realização da aplicação dos

meios co-

nhecidos (dos esquemas já adquiridos) às novas situações. Mas,
indaga Piaget ( 1982), o que acontece quando os

intermediários

entre o sujeito e o ob j eto forem inassimiláveis aos

esquemas

habituais?
O sujeit o v a i

em busca de novos meios e

descobri-lo~

-á, sem dÚvida, apli c and o o método da reação circular
aria.

Um exemplo da descoberta de n o vos meios por

tação ativa no campo da mÚsica acontece quando a

t e r c i-

experimencriança

pas-

sa a comparar diferentes sons ou timbres entre si, realizando
mais que urna exploração, visto que há urna comparação entre vários objetos sonoros e urna seriação dos efeitos produzidos.
Vê-se no caso presente que a criança não mais se sa-

-

tisfaz, e corno nao sabe o que vai acontecer na

.. "

.

sequencla

de

suas açoes passa a experimentar as div e rsas possibilidades

~

-

lurnbradas par a poder ju s tamente desv e ndar novos fenÔmenos
conhecidos ou apenas pressentidos,

isto é, tende a

des-

apreender

pe1o espÍrito, os objetos ou situações em si mesmos. E assim,
no ato do pensamento a assi~ilação e a aco~odação se

conci-

liam para atingir um fim desejado.
O processo da acomodação, no caso da experiencia para ver,

trata-se efeti varnente de tentativa. Assim longe de cx:ns--

tituir urna tentativa pura,

(acomodação sem assimilação)

cornodação da experiência para ver consiste numa
tentativa cumulativa em cuja evolução cada nova

a a-

espécie

de

exploração é

orientada pelas precedentes (aprendizagem pela descoberta).
Parece importante, em Úl tirna análise,
c o n t r as te , que s e o b se r v e que na fase da ex per i

para efeito

de

ê n c i a para ver,
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que a acoaodação difere da assiBi1ação,

porque aquela

dirige

esta a todo instante. Entretanto, nas reações circulares

cundárias, e nas condutas delas decorrentes, é a

se-

assi~i1ação

que passa a comandar e até precede a acomodação. Piaget (1982)
lembra que nos casos anteriores, também a acomodação mantém-se
indiferenciada e parcialmente antagÔnica da assimilação,
daqui para diante, a aco~odação inicia tornando-se

mas

complemen-

tar da tendên c i a assimiladora, de que se dissocia.
inventiv a

A primeira manifestação da inteligência
consiste em aproximar os objetos
portes em que de alguma maneira
ou eram dependentes.

distanciados,utilizando
os objetos estavam

Nesta situação, a criança

su-

colocados

descobre pro-

e

o

objetivo, e por conseqüência a possibilidade de utilizar

o

gressivamente as verdadeiras relações entre o suporte

primeiro para trazer para si os objetos (1 ano e 3 meses mais
ou menos). Em consequencia, a descoberta de novos meios
experimentação ativa, implica também a construção de

por

relações

diferentes obtidas por um método bastante parecido ao da

re-

ação circular terciária. Nas reações circulares terciárias (experiencias para ver), a criança explora por tentativas.

descoberta de

Na

novos Deios por experi~entação ativa, a

Única

,

diferença e que a criança faz as tentativas orientadas

e~

agir

função do proprio objetivo (fim desejado), em lugar de
simplesmente para ver.

Portanto, a acomodação é dirigida não só do exteria'

or (pelos esquemas anteriores), mas nesta fase (graças
,

prendizagem, e a aprendizagem, nada mais e

senao

uma

circular que se desenvolve por meio da assimilação

a-

-

reaçao

reproduti-

va, recognitiva e generalizadora), também do interior,logo é,
duplamente solidária da assimilaç~o. · Como isto acontece

e co-

215

mo é concebida esta aquisiçao, é o que se tentará

explicar a

seguir. Para responder estas indagaç~es faz-se necessário
nir algumas idéias sobre as causas que propiciaram a

-

çao .desta capacidade que se constitui um dos mais

reu-

aquisi-

importantes

enfoques deste estudo.
Tal capacidade que se define nesta quinta rase

(da

reação circular terciária e da descoberta de novos meios
experimentação ativa), nada mais é que a aprerndizage~
priamente dita. Para começar a explicá-la convém

por
pro-

evidenciar

os esquemas que sustentam a acomodação deste momento. Esta a comodação é direcionada por d uas espécies de assimilação :
assimilação dos esquemas iniciais (da finalidade e dos

a

meios)

que promove o ajustamento do pensamento d urante a nova situação ; e os esquemas evocados ao longo da ação (os

auxiliares),

que conferem significação aos resultados da experiência ou da
acomodação, mas que ainda es tã o em função da finalidade
ção. Evidencia-se neste momento quão importante é

esta dupla

significação da acomodação, visto ser ela a responsável
do a criança numa atitude de experimentação (de

da a-

quan-

aceitação ou

não dos ratos) se defronta com os mesmos. Este choque

causa -

do pelas duas espécies de esquemas da assimilação e da acomodação produz-se por acaso , e os fatos, assim, imp~em-se

- com que anulam a expectativa advind a
mesma proporçao

na

dos es-

quemas anteriores. Então, o interesse do sujeito pelo

novo,

característico da reação circular terciária, aplica-se

fácil,

no caso presente. A criança instigada pela pressao

da

nova

experiência, e/ou fascinada pelo interesse do novo , já

na o

deseja colocar esta novíssima realidade no âmbito dos
mas anteriores . Bem ao contrário , no tocante à

-

esque -

utilização da

experiência, faz-se necessario que a acomodação por

tentati-
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vas dirigida pela assimilação dupla se torne suscetível
fornecer uma significação aos eventos que surgem

de

fortuitamen-

te. Tais esquemas se subordinam , por sua vez, àquele que

a-

tribui uma finalidade ao conjunto da açao.
Entretanto
q ue surgem no

é

bom salientar que os eventos (não novos)

decurso da experiência são apreendidos

consciên c ia da criança em função dos esquemas

pela

anteriores

~

assimila ç ão . É justam e nte neste momento que intervem a
dizage~. Assim,

de

a aprendizagem é o elemento cumulativo

explorações por tentativa (descoberta). Embora

das

orientada

direcionada pelo s esquemas an t eriores de assim ilação,a
modação ou experiência

é

ou
a co-

que lhes confere mais flexibilidad~

diferencia-os e assim precede um novo esforço de assimilaçã~
Desta diferencia ç ão dirigida surge um novo esforço de
milação. Enfim como tão bem diz Piaget (1982) essa
ção interior ou imanente nos sucessivos atos de
a "aprendi zagem '' (p.279).

assi -

assimila-

acomodação é

Compreende -se que assim seja,

que cada ensaio ou tentativa passa a se constituir

por-

realmente

de um modelo ou molde para o ensaio seguinte. Este é, portanto o e~brião de um esquema assimilador ou de uma aprendiza~m.

3.7 - Sexta Fase : A Inven ção de Novos Meios

por

Combinação Mental

As condutas que serão descritas a seguir iniciam um
novo perÍodo que sucede o conjunto de condutas

inteligentes

precedentes ( o u seja, a reação circular secundária, aplicação
de meios conhe c i d os às novas situações,
ciaria e descoberta de novos meios por

reação

circular ter-

experimentação ativa),
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que caracterizam, segundo Piaget (1982), um ~ni~~

periodo.

~

grande

Porém, é importante salvaguardar sempre que a emer-

gência de cada nova fase ou perÍodo não signifi c a, em
luto,

abso-

terem s ido abolidas as condutas das fases anterior es ,u-

ma vez que os novos comportamentos que se sobrepÕem aos
xistentes são desdobrados doravante em comportamentos

ja e-

de

um

nov o tip o : a invenção por dedução ou coabinação ~ental~ presente fa s e, sem dÚvida,

representa um momento essencial

desenvolvimento da inteligência. A consciência das

no

relações

alcança uma profundidade suficiente que passa a admitir
previsão meditada cuja significação é a da invenção
mente dita,

porque ao se desenvolver naturalmente

uma

propria -

permite

a

combinação mental.
Até o mo mento as diferentes formas da atividade in~

telectual consistiam em aprendizagens em que a

experiencia

e-

vidente encaminhava para a descoberta dos fatos, fazendo

com

que a descoberta predominasse sobre a invenção genuína,

uma

vez que as duas (aprendizagens e descobertas) consistiam

em

aplica ç ões s i mpl es d o e s quema conhecido a o novo. Assim,

em

ambos os casos, tanto no da aprendizagem como no da

aplicação

simples do conhecido ao novo, o mecanismo da adaptação

ao a-

to cognitivo é suficiente para interpretar a atividade

inte-

lectual assim como o jogo das assimilaçÕes e

acomodações

mitivas o são para explicar todas as combinações

pri-

elaboradas

Entretanto,q~

pelo pensamento da criança, até a quinta fase.
r

do surge a invenção real na sexta fase,

o processo do

mento ao se transformar parece escapar a todo e

pensa-

qualquer de-

terminismo das diferentes formas da atividade intelectual anteriores, uma vez que a invenção real parece

desorientar

análise da seleção dos esquemas experienciados e

a

susceptive-
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is de serem a plicados ao ato em realização.Piaget (1982), entretanto, sem desejar dar uma explicação antecipada desta capacidade inventiva, pensa que o "aparecimento da invenção real

o-

corre em função de uma espécie de ritmo condicionado pelo conjunto

das

condutas precedentes" (p. 3 12 ) . Sendo este r i tmo, portanto, o que define a suces são das aquisiç Ões e aplicações das diferentes formas de ativi dade intelectu a l
Est a especie de

inventiva.

rit~o

condic iona do se faz

presente

desde a reação circular secundári a , quando o p ens amento
criança está em pl eno estágio de aquisição, devido a

da

estarem

os novos esquemas mentais se estruturando por assimilação r e produtora e acomodação combinadas. Com a aplicação dos

meios

conhecidos às novas situaçÕes, esses mesmos esquema s dão

lu-

gar a aplicações originais que se efetuam por assimilações

ge-

neralizadoras, embora não se verifique aí uma aquisiçao
priamente dita. Com a reação circular terciária, e a

de sco -

berta de nov os meios por aprendizagem,acontece novamente

mais

um perÍodo de aquisição, com a diferença de que, nesta
a prÓpria complexidade da aquisição implica uma

pro-

fase,

int e rferên-

cia incessante de tudo o que foi anteriormente adquiri d o. Finalmente com a inwençao por co~binação

aental,

surge

um
pressu-

novo process o de aplicação, uma vez que toda invenção

pÕe uma combinação mental de esquemas já elaborado s , ouseja,
uma aplicação desenvolvida paralelamente com a da

aquisiçao

mental, porque desde que há invenção,conseqlientemente,

exis-

tem combinações originais. Em conseqüência deste ritao

cons-

titutivo da evolução do pensamento, segundo Piaget (198 2) ,
invençao pode ser comparada com a aplicação de meios

a

conheci-

dos às novas situações, porque ambas se desenvolvem por

de-

dução. E uma vez que esta dedução é criadora se insere da

mes-
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rnorne~

ma forma nos processos de aquisiçao apresentados até o
to, e em especial, na descoberta de novos meios por

experirne~

tação ativa.
O comportamento da criança, na sexta fase,

passa a

apresentar uma conduta original, uma vez que os obstáculos que
surgem entre suas intenções e a chegada ao fim do que
~Õe

(resolução do problema) exige uma adaptação

imprevista e

particular, portanto, compele a inovar. Em outras
as presentes condutas parecem que deixam de se

palavras,

desenvolver por

exploração tateante e por aprendizagem. Elas dependem
venção sÚbita,

se pro-

da in-

isto quer dizer que em vez de ser controlada em

cada urna de suas fases e, a posteriori, pelos respectivos fatos, a pesquisa agora é percebida a pr.iori por combinações mentais.

Assim, o sujeito prevê, mesmo antes de tentar, quais os

meios negativos e quais os que obterão êxito. Conseqüentemente, o controle da experiência incide sobre a totalidade

des-

sa dedução e não mais, corno nas fases anteriores sobre os pormétodo

menores de cada iniciativa particular. Em síntese, o

que obtém o êxito resulta segundo Piaget ( 1982), de "urna combinação mental original e não de urna combinação de movimentos efetivamente
executados em cada fase da operação" (p.320). Portanto de agora
diante, o pensamento da criança se transforma ou

em

transmite por

- so- por descoberta, assim corno atua por
inwençao e nao

repre-

sentação e não apenas por exploração sensório-motora.

Estes

dois aspectos da inteligência sistemática (representação
exploração) são independentes, porque inventar é
quernas mentais, ou seja, representativos.

Para

combinar esse

mentais, os esquemas sensório-motores devem ser de

tornarem
urna

natureza que permitam combinações entre eles prÓprios
das

possi~ilidades

e

tal

de to-

desejadas pela criança para que possam dar
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lugar a verdadeiras invençoes.
,

Em relação ao papel da atividade intelectual

pro-

pria da assi.1111i.lação e da aconodação com1binadas., observa-se

que

essa atividade intelectual (da assimilação e da acomodação) não
está ausente da exploração empirica nem também na
das representações; bem ao contrário, pois ela

estrutura

constitue

verdadeiro motor tanto da exploração empirica como da
turação das representaçÕes. A primordial diferença

estru-

entre

duas situações simbolicamente é evocar o resultado da

as

veloci-

dade da marcha do motor. Uma velocidade moderada para a
meira situaºão (fase da exploração) devido aos

o

pri-

obstáculos da

estrada 1 e reforçada na segunda situação (estrutura das

re-

presentaçÕes) pela aceleração adquirida.
Para dar uma idéia mais reforçada de unidade
as condutas atuais e as antecedentes, parece

entre

interessante

locar ainda, que a intervenção das representações nos
nismos da presente fase pressupõe ~m sexto tipo de
cantes, que é o das immagens sümbÓlicas. A irtDage~

come c a-

signifi-

simbÓlica doiS

sinais, por exemplo, que durante a quarta fase ainda

estava

relacionada aos proprios movimentos da criança, na fase atual,
começa a se independizar da ação imediata, transformando-se

indici.os que começam a admitir a previsão de eventos

em

i~

tes da atividade do sujeito. Já o caráter dos indlcios,durante a quinta fase,

passa a se acentuar porque permite

a-

cri-

ança prevef" propriedades dos prÓprios objetos, adaptando-se desta maneira, ao meca~ismo das reações circulares

terciárias.

Entretatanto, a elaboração total do desenvolvimento
dicias no sentido duplo, ou seja, da acomodação às

dos
coisas

ine

do despreendimento em relação à ação imediata ou atual,encontra sua realização plena no decurso da sexta fase, quando, por
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exemplo, os esquemas ja sao capazes de funcionar apenas

por

coabinação ~ental. Assim, graças ao progresso continuo da acomodação (que posteriormente

prolongar-se-á em

imitação)

indicies amoldam-se progressivamente às características

os
das

coisas, tendendo desta maneira a se transformar em imagens mentais, que, graças à dissolução progressiva do vinculo
os indÍcios e a ação i media ta, em provei to da
tal,

entre

combinação

men-

percepçao

direta,

Observa-se também esse duplo movimento nos

eventos

liberta~-se

de uma vez por todas da

transformando-se em imagens si~bÓlicas.

relaci onados com a imitação e o jogo. A imitação tÍpica
sexta fase acontece quando esta se transforma em

da

representa-

tiva, isto é, quand o o sujeito imita pela primeira vez,

exe-

cutando gestos novos (originais) em relação às partes

invi-

síveis para ele do seu prÓprio corpo (por exemplo, faz

trejei-

tos com seus prÓprios o lhos que conduz a uma representação do
seu prÓprio rosto), ou quando faz imitações que

anunciam

o

simbolismo (imitar por gestos ou falando de pessoas ausentes).
A criança passa a caracterizar ou reconhecer com os

sons

ou

ruÍdos as coisas ou pessoas, (mesmo na ausência delas). O jogo,
de imitar ou o jogo do "como se" por sua vez, durante o
mo perÍodo, também se torna simbÓlico na mesma

mes-

-

proporçao

em

que a criança começa a tomar consciência do ato de imitar.
Com relação ao ponto de vista das significaçÕes
da inteligência em geral , esse desenvolvimento das
taçÕes não se estrutura apenas durante a fase da
novos meios

represen-

invenção de

por combinação mental, mas, também vêm se

nizando durante uma série de outras condutas que

e

orga-

te stemunham

a existência de imagens r e presentativas necessárias à

evoca-

ção de objetos ausentes, como por exemplo, a evocação

de

um
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objeto a usente sem qualquer estimulo diretamente

percebido.
~elÓ

Musicalmente exemplificando, há evocação de um motivo
dico ou ritaico também sem qualquer estímulo diretamente

per-

cebido, não importando que esta evocação tenha sido percebida ou acompanhada do ato evocado.
Assim a unidade das condutas da sexta fase se torna
flagrante. Apenas para reforçar a flagrante unidade

nao

so-

das idéias da sexta fase , mas também das outras até o momento expostas, ao longo deste estudo, mencionar-se-ia ainda as
seguintes: a da combinação mental dos esquemas com possibil~
dade de dedução que ultrapassa a experimentação efetiva,a invenção e a evolução representativa por imagens-slmbolos,

e

ambém as outras diferentes características que reunidas assinalam o ápice da inteligência sensório-motora,

tornando-a

doravante suscetível de entrar nos quadros da linguagem para
vir a se transformar, com o auxilio do grupo social, em
teligência refletida.

in-

~ -
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ETAPAS EMERGENTES
O SUJEITO SE ADAPTA AO MEIO
ATITU9E DE ADAPTAÇÃO
ATRAVÉS DE
DO SUJEITO AO OBJETO
ASSIMILAÇÃO E ACOMODAÇÃO
~ AO SEU MEIO AMBIENTE
~EGUNDO SUAS N~~
.Reação global de ada ptação reflexa (inicio da vida psicolÓgica).
.Movimentos e
busca
reflexa .
. Recebe impressão ritmas
mi cas- sonoras
não as ordena no tempo .
. Emit e fragmentos sonoros sem uma organização pré- estabelecida (sons guturais ou
bastante agudos
em
redor do sol 4 e al gumas vezes alcança o
sol 5) .
. Seus membros se
moritmo
vimentam com
difuso com tendência
a homogeneidade .

.Nesta etapa a adaptação
é reflexa e está constituida por uma parcela de
acomodação e uma de assimilação progressiva .
. A acomodação modifica o
prÓprio reflexo .
. A repetição cumulativa é
- primeira do
a expressao
mecanismo de assimilação .
. Assimilação=Acomodação,
ambas com caracteristicas
reprodutora ,generalizadora e recognitiva . (ambas
primeiras porque imediatas e atuais)

.

SISTEMAS
DE
SIGNIFICAÇÃO

. Há indiferencia
- entre o su
çao
jeito e o meio.
. Aparece um inicio
de exploração por
tentativas .
. Há tentativas (de
puros a t os que se
condicionam mutua
mente) que repre
sentam uma grada
tiva
transição
entre o orgânico
e o intelectual .
. Identificação de
um inicio de an&
ciencia de signi
ficação .
~uga
porque tem fome,
para se acalma r
ou por mera ludi
cidade).
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CONSTITUIÇÃO
DO
OBJETO
.InÍcio de quadros
de
reconhecimento: sensações visuais acústicas ,
táteis,gustativas e sinestésicas (sem formas
nem profundidades) .
. Ausência de permanência
s ubstancial e de organização espacial .
um
. Começa a descobrir
complexo sensÓrio-motor
e postural
especÍfico
em relação a outro (sucção e deglutição combinados).

CONSTITUIÇÃO
DO
ESPAÇO
. InÍcio da estruturação do campo espacial:
-formas
-dimensões
- distâncias
-posiçoes

CONSTI TUIÇÃO
DA
CAUSAL I DADE
. Coleção isolada de
ventos.

e-
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CO NSTITUIÇ ÃO
DO

IMITAÇÃO

JOGO

TEMPO

.

Inicia com o imediatismo do egocentrismo r adical.

'

'

.

Ausência de
t ação .

imi-

.Dinamogenia da organi- individual dos
zaçao
ritmos naturais (acomodação x assimilação) .
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ATITUDE DE ADAPTAÇÃO
DO SUJEITO AO OBJETO
E AO SEU MEIO AMBIENTE
SBJ}[ü SUAS NECE~ADES
. Realiza a ti v idades rÊÍo
impostas pelo meio.
. Sente necessidade de
exploração.
. Sua atividade transforma-se em função da
experiencia.
.Começa a coordenar os
membros.
.Interessa-se por sinais visuais fÔnicos
(auditivos e / ou emissores,táteis,etc ... ) .
.Mostra que está
adquirindo hábitos espontâneos.
.Utiliza os sentidos(a
apreensão,a emissão e
o tato) apenas em exercicios funcionais
(ex:emite sons pelo
prazer de reativar s...a
emissão) .
. Efetua discriminação
auditiva sutil entre
a voz humana (mãe) e
sons artificiais .
. Ensaia no choro sons
vocais através de grito de raiva ou de impaciencia (aah) que
termina em som agudo
ou num prolongamento
(trinado muito curto) •
. Emite chilreios
por
instantes .
. Exercita a voz começando a organizar jogos de voz:
"aaah "
"aaai" "aaah""aaaiii"

•

ETAPAS EMERGENTES
O SUJEITO SE ADAPTA AO MEIO
ATRAVÉS DE
ASSIMILAÇÃO E ACOMODAÇÃO

.A assimilação e a acomodação gradualmente começam a dissociar-se .
.A acomodação contínua e
incessante é adquirida .
. A assimilação é "sui generis".
"
.Predominancia
da acomodação sobre a assimilação.
.Assimilação :
- generalizadora
- recognitiva
- coordenadora

SISTEMAS
DE
SIGNIFICAÇÃO

Como os processos
passam
a
integrar-se nas a tividades corticias
surgem as reaçoes
circulares primarias.
Há inÍcio da associação adquirida.
Um fato novo descobert o por acasc
é conservado por
repetição.
Há inÍcio de coordenação entre os
esquemas (em geral
aos 2 meses) .
. InÍcio de
tentativas de objetividade.

230

"arrr","uuu",etc •
. Emite sons guturais .
. Interessa- se por sons
cada vez mais variados como "rrra""bzzz".

231

CONSTITUIÇÃO

CONSTITUIÇÃO

DO

DO

OBJETO
.Ainda o mundo é primitivo e fenomenista com
A
A
ausencia de subs~.
. Seus atos não obedecem
a nenhuma lei objetiva,
(em geral aos 2 meses) .

ESPAÇO
.As ações do sujeito
- implicam
ainda nao
uma orientação m espaço .
. Suas ações práticas
transcendem o "espaço bucal " ( Stern) .

CONST ITUIÇÃO
DA
CAUS ALIDADE
.Há causalidade prática- primária .As causalidades
percebidas
(táteis,gustativas,sonoras,visuais, mais as
impressões de prazer
dor ou desconforto,êxito ou descontentamento,esforço ou expectativa) não estão
diferenciadas da ação
do sujeito.
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CONSTITUIÇÃO
DO

IMITAÇÃO

JOGO

TEMPO
. Seu universo e um modelo de reações
pr olongadas e não de eventos
ordenados no
espaço e
no tempo .
. Sua consciência de tempo, se manifesta através do progresso da memoria .
. Possui memÓria de
requaconhecimento dos
dr os perceptivos
mas
- prova que saiba enao
vocar imagens .
(O tempo primitivo
e
urna duração sentida no
decurso da prÓpria açãow
A duração das acjy2s não

comporta um antes e um
depois , nem possui urna
medida de inter valo) .

. Há indicio de
urna
intenção de imitação.
. Apresenta tentativa
concreta de imitação
de sons .

. Movimenta- se através
de jogos aparentes de
a tos funcionais . (ex :
brinca com a voz, não
só por interesse fÔ
nico mas por prazer
funcional) .
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ATITUDE DE ADAPTAÇÃO
DO SUJEITO AO OBJETO
E AO SEU MEIO AMBIENTE
SBJ}[OSUAS NECESSIDADES
.As reações particulares da criança
conservam-se numa situação intermediária entre o solipsista do
começo e o surgimento
de nuances que caracteri zam o ato inteligente.
. Assim,a criança ~
senta:
-Comportamentos de exploração e ~men
tação.
-Faz tentativas de reproduzir todo e ~
quer resultado
satisfatÓrio.
-Apresenta progresso
do sentido da preensao.
-Começa a ver e agir
sobre os fatos tentando fazer relações
entre os mesmos . Ex .
sacode, balança
e
esfrega objetos
ao
seu alcance.
que
-Procura ver o
ouve e ouvir o que
ve.
-Começa a perceber o
objeto ou fato como
fonte de sons e qt..adro visual.
-Faz tentativas de acomodação iniciando
com os membros superiores e inferiores.
Ex. descobre as maos
A

ETAPAS EMERGENTES
DESENVOLVIMENTO
DA
ASSIMILAÇÃO E DA ACOMODAÇÃO

SISTEMAS
DE
SIGNIFICAÇÃO

. Percebe-se a assimilação .Há tentativas de
dissociar meios e
nas tentativas de reconhecimento e classificação dos
fins pela repeti- .
çao
eventos .
. A acomodação está ainda .Emerge a coordedominada pela assimilação. nação entre a vi- x sucçao;visao
. A acomodação aparece nessão x audição;vita fase com tentativas de
- x ~o;vireencontrar os movimentos
sao
- x emissao .
sao
e sons diferenciados(sons
ouvidos e/ou emitidos)que .Há tentativas de
levarão a novos resultados
adaptação ao imobservados .
previsto,indicando a assimilação
recognitiva.
.Emerge o sistema
de significaçÕes
caracterizado:
-pela descoberta
do signo verbal
-começo de intencionalidade
-predominância do
sistema motor
.Descoberta da Reação Cirullar Secundária cbs SEntidos relacionados à atividade
da prÓpria criança (ouvir, emitir, pegar e ver).
. Apreensão do significado: conceituação .
.Reconhecimento e
discriminação do
sÍmbolo :
imagem
(sonora ou não).
.IndÍcio: signifi-

+
..,._ l'w"-'"'

Ui:

I!PU~AÇAO

DE EOUC&CAO - UFRGS
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- .
e os pes
-Demonstra que assi milou os fatos
com
movimentos de ritmo
lento e acelerado.
- Sua atividade continua mais centrada em
si do que nos fatos
propriamente ditos.

cante concreto.
.Sinal :ainda indicio elementar .
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CONSTITUIÇÃO
DO
OBJETO
.Comportamento intermedi~rio, entre o da n~o
permanência carac~
tica das fases inferiores e um começo de r:a'manência pl)la:gando os
movimentos de adaptaçao.
. Inicio da preens~o dos
objetos concretos ou
sonoros já visto e propositalmente encobertos .
. Inicio da coordenaç~o
do universo t~til, visual, auditivo e emissor (3, 6 meses). Concepç~o do uni verso exterior à prÓpria ação.
.Busca breve e simples
do objeto ausente.

CONSTITUIÇÃO
DO
ESPAÇO
. Constituição, organizaçao e coordenaç~o reciproca
dos grupos pr~ti
cos: da ~rea visual t~til, bucal
e provavelmente d3.
área auditiva.
.Há progresso
da
preensao.
.Surge dessa coordenação os grupos
subjetivos(é privilegiada a açao
imediata e nao as
relações espaciais).
.Nesta fase,a criança ainda não faz
relação com objetos desaparecidos
~ o momento em
que são cobertos,
porque o
objeto
ainda não possui
permanência substancial (nem forma ,nem
solidez,
e so- e- concebido
como aparece para
a percepçao imediata; também não
possui inverso nEm
rotação objetiva).

-

CONSTITUIÇÃO
DA
CAUSALIDADE
.O sujeito procura identificar a causa do som.
.Nesta fase a causalidade
apesar de ainda ser as
vezes mágico-fenomenist~
apresenta tendências para interiorizar-se através da imitaç~o. H~,então
"compreensão" virtual de
causa e efeito.A causa apresenta uma
tendência
para interiorizar-se e o
efeito para ~iorizar
-se.
.Aparece a afirmação de
posse da preens~o.
.Os pés e as mãos passam
a ser centros vivos de
causalidade e efic~cia.

237

CONSTITUIÇÃO
DO

IMITAÇÃO

JOGO

TEMPO
. Utiliza as noções de antes e depois mas
não
ordena os prÓprios fa tos.
.Não percebe a histÓria
dos fenômenos,não situa
a sua prÓpria
duração
- avanas coisas, e nao
lia a extensão dos intervalos; só percebe a
sucessão elementar das
açÕes organizadas.

.InÍcio de imitação sistemática e
intencional de cada um dos SXB conhecidos.
. Os movimentos imitados são visíveis
no seu p~o cx:rpo .

,

• O jogo ainda e imita- apenas por repetiçao
ção .Ex. quando reve um
chocalho procura
balançar , provavelmente
para ouvir seu som.
~
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DA EVOLUÇÃO
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ETAPAS EMERGENTES
ATITUDE DE ADAPTAÇÃO
DO SUJEITO AO OBJETO
E AO SEU MEIO AMBIENTE
~ SUAS NECESSIDADES
. A ação da cria nça deixa de funcionar r:x:r simples repetição e passa
a admitir dentro cb esquema principal , LITB ~
rie de esquemas transitivos. Começam a serem esboçados urna diferenciação Entre meios
e fins e ainda urna coordenação intencional
dos esquemas .
. Há tentativas de ~
duzir cantarolando(com
sons ainda não bem definidos)três ou quatro
sons em resposta a um
modelo dado.
.Repele o objeto em vez
de apenas bater nele .
.Coordena esquemas entre as prÓprias condutas e se adapta ao objeto nas suas car ac terísticas constantes e
mutuamente complementares .
. Suas ações ja permitem
uma previsao que inicia a se destacar
na
ação da criança . Ex . a
criança aos 8-9 meses
reconhece pelo som da
mamadeira ao ser sugada quando se aproxima
o final do chá .

DESENVOLVIMENTO

SISTEMAS

DA
ASSIMILAÇÃO E DA ACOMODAÇÃO

DE
SIGNIFICAÇÃO

. Nesta f ase há acomodações
discrimina tivas porque a- reparecem aplicadas as
laçÕes entre as oo~ exteriores e não mais ~
te as coisas em s ua ligaçao unica com a atividade
do sujeito .
.A assimilação é urna
resultante do duplo
fator
de dissociação e ordena-.
çao
.É nesta quarta fase que a
criança, para estabelecer
as relações mútuas entre
os objetos, vê-se obrigada a diferenciá-los para
os ordenar e desse duplo
fator de dissociação e de
ordenação emergem os primeiros rudimentos da compreensão do número .
ato
. Está constituído o
graças
as
inte ligent e
diferentes
combinações
mentais .

. Esta fase identifica-se mais como
urna fase de i niciaçao ou gestação do que um perÍodo de realização ou concretização final porque ainda não há
dedução, nem r epresentação.
.Nesta fase os juÍ zos de valor da
criança se cxnf1.ndem com os juizos
de realidade . Ex.
das argolas).
.A coordenação dos
esquemas e- correlativa a sua diferenciação , porque quanto
mais
o sujeito se organiza em relação
mais
ao objeto
complexa a operaçao ment al , porque mais numer osos os reagrupamentos e as dissociaçoes elementares .
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CONSTITUIÇÃO
DO

CONSTITUIÇÃO
DO

CONSTITUIÇÃO
DA

OBJETO

ESPAÇO

CAUSALIDADE

.A novidade neste estágio é a orientação continua da criança
para
um objetivo especÍfico.
. A coordenação dos e:qoomas é observada
pelo
fato de que doravante o
sujeito "propÕe-se a a tingir um objetivo nao
diretamente acessível"e
- em açao
- nessa inpoe
tenção, esquemas
até
então relativos a
outras situações (Piaget ,
1982,p.187) (associações
coordenações).
.Procura o objeto desaparecido mas não considera a sucessão OCs saB
deslocamentos visiveis.
.O objeto é ainda
mais
prático que subst ancial
entretanto, já começa a
se situar num mundo independente da
propria
criança ou de suas
açoes .
. Quanto ao objeto sonoro
acredita-se que os esquemas da audição passam a se relacionar mutuamep te (Ex.quando
a
qualidade ou a altura de
diferentes sons produduzidos passam
a ser
assimilados em
cadeia
pelo prÓprio sujeito) .

. Nest a fase aparece um CQ'l'EÇ) de p3"manência . A criança
encontra- se a rreio
caminho ent re o
grupo subjetivo e
o objetivo.
.Descobre as operaçoes reversíveis.
. Apreende
"ipso
facto", a relacionar também os objetos do mxxb exterior entre si .
. Compreensão do~
po espacial sonoro.Há organização
da interpretação das
espaços objetivos
sonoros. Ex .
a
criança distingue
sons gr aves e a gudos .
. Adquire a noção de
grandeza ( t amanho)
. Aquisição da constância de "formas
dimensional e de
noção de perspectiva" ( 1O, 11 meses).
. Distingue nu::lanças
de posição da de
est ado !

. A criança nao se liberta da eficácia da 1ª fase . Porém, começa a ~
ceber que existe uma relação espacial
entre
causa e efeito.
Supera os esquemas conhecidos aplicados
as
novas situações porque
analisa
...... o pormenor das
sequencias observadas .
.Atribui a outra pessoa
(ou objeto)um conjunt o
particulade poderes
res. Ex. o canto da rrae. A relação da mão é do
objeto é percebida
do
exterior objetivament e
Ex.repele a mão de out rem quando es t e se apodera de um ob j eto desejado .
.O sujeito se conscientiza de que a causa musical rí tmico-s::n:ra pode advir de qualquer objeto sonoro ext er ior a
ela.
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CONSTITUIÇÃO
DO

IMITAÇÃO

JOGO

TEMPO
. Par a a cr iança o
tempo
não passa de um prolongamento dos eventos .
.Ordena no tempo os prÓprios acontecimentos( s ubordina-os como meios e
fins) .
. A memória reoxstiun ~
......
ves sequencias de eventos independentes do sujeito . Não efetua uma a valiação da duração dos
intervalos .
. As séries subjetivas (rea ções circula r es s ecundárias) começam a objetivar- se . A noção de anr
tes e depois começa
a
ser aplicada aos deslocamen t os prÓprios dos objet os .
. Há inÍcio de uma relação
reciproca dos
esquemas
temporais melÓdicos e,
provavelmente uma organização dos esquemas inter iores e exteriores do
pensamento musical .

. Nesta fase a cr i ança imita os movimentos já seus
conhecidos mas invis Íveis para si
prÓprio .
. Desenvolve o interesse por ações
novas e começa a
imitá-las .
. Percebe- se um inÍcio de imitação dos
mode los s onoros ou
visuais novos .
·. Percebe- se também
um esboço de simbolo em ação. Ex.
inÍcio da conscif azer
ência de
de conta.

. A criança age por prazer sem esforço de adaptação a uma realidade exterior, isto é,
age por simples exibição jubilosa de~
tos conhecidos .
Ex .
joga com a casca dE
laranja fazendo balançar sobre a mesa,
etc .

242

FASE

CARACTERIZ AÇÃO E PERÍODOS
DA EVOLUÇ ÃO

A
C/)
(I)

E-<

RE AÇÃO

z
(I)

o
H
,_J

5ª

CI RCULAR

(I)

E-<

z
H

TE RC I ÁRIA

C/)

o
E-<

c:x:

( 1 1 ' 12 ' 16 MESES)

243
ETAPAS EMERGENTES
ATITUDE DE ADAPTAÇÃO
DO SUJEITO AO OBJETO
E AO SEU MEIO AMBIENTE
snN:D SUAS NECESSIDAIE3
.Esta fase caracteriza-se pela adoção de uma conduta de
investigação ou de experimentação em relação aos
eventos musicais
ou
objetos
não e/ou aos
novos.
. Descobre a experimEntação para observar os
resultados da ação.
.Determina as flunações
do prÓprio I"'e:Ultado da
experiência.
.Desenvolve a descoberta de novos meios por
experimentação ativa.
.A criança
adapta-se
verdadeiramente às situações conhecidas.
.Compara diferentes sxs
ou timbres entre si.

DESENVOLVIMENTO

SISTEMAS

DA
ASSIMILAÇÃO E DA ACOMODAÇÃO

DE
SIGNIFICAÇÃO

.A acomodação torna-se intencional, diferenciada e
cumulativa.
. A acomodação ~ a tornar-se complemento da assimilação.
.A assimilação e a acomopara
dação se conciliam
atingir um fim desejado.
.A acomodação é duplamente
solidária da assimilação .
. A acomodação é direcionada por duas espécies
de
assimilação: a assimi.Jação
dos esquemas iniciais (de
finalidade e dos meios) e
a assimilação dos esquemas evocados (os auxiliares) .
. Há assimilação com interrelaçÕes dos esquemas do
jogo, da busca experimental e da coordenação de
esquemas.

.Nesta fase os
mecanismos de nr
...
teligencia
da
criança estão <:IE7finidos
porque
ela descobre as
relações
entre
o suporte e
o
objetivo .
.Realiza
tentativas orientadas
em função do próprio
objetivo
(fim desejado) .
.Descobre a a~
dizagem prqxiamente dita.
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CONSTITUIÇÃO
DO
OBJETO
.Na quinta fase, a criança aprende a considerar os cffilcx:anentos necessarios no caapo visual e,provavelmente no
musica l também.
.Acontece o racionalismo geométrico.
.O fenomenismo cede lugar a- consciencia
das
relações.
. Abstrai o objeto cb <Xntexto prático.
.A memÓria é somente uma
construção de relações
temporais (não chega a
ordenar as relaçÕes ao
longo das experiências).

-

CONSTITUIÇÃO
DO
ESPAÇO
. Nesta fase há a elaboração de grupos
objetivos .
. Há consciência das
relações entre os
objetos em relação
uns com os outros,
mas por contato direto.
• O tempo ultrapassa
a duração da atividade prÓpria da
criança para constituir o elo continuo e sistemático que une os acontecimentos do mundo exterior. Em outros termos,o tempo cessa de
ser
simplesmente o esquema nec~o de
toda ação ligando
o sujeito ao objeto para se tornar
o meio geral
englobando o sujeito
tal como o objeto .
. O espaço ~en
tal está o:::nstituido.

CONSTITUIÇÃO
DA
CAUSALIDADE
Nesta fase acontece a
consolidação da espacialidade das series
causais.
A objetivação e a espacialidade cons~
-se relativamente independentes.
A criança aprende
a
dissociar .
Há uma relação entre o
seu corpo e as coisas .
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CONSTITUIÇÃO
DO

IMITAÇÃO

JOGO

TEMPO
.A criança e capaz de elaborar uma serie objetiva (ordena no tempo os
acontecimentos exteriores).
. Possui a noção de
uma
sucessão regular entre a
atividade causal e
a
provocada.
.Subordina os fatos
uns
aos outros, aos fenôme(supornos exteriores
tes, barbantes, etc.)

.Nesta fase, a mudança é mais de grau
do que de espécie.
.A criança repete o
modelo quando estes
esquemas sao mais
ou menos semelhantes aos esquemas
por ela estabelecidos.
.A imitação verdadeira (não é mais o
fazer por fazer), é
mais rápida e precisa.

.A distinção entre jogo e comportamento adapta ti vo torra-se mais
clara quando a criança já faz diferenciação de meios e fins .
.Há jogo porque a criança procura os meios
por si mesmos .
. Emerge a "ritualização" do jogo. Ex. ao
descobrir o lado convexo no balanço de UJB
casca de laranja,(repete o ato umas vinte
vezes sempre olhando
para o lado ~ da
casca antes de continuar), joga
com os
sons percurtindo
os
instrumentos musicais
ao seu alcance.
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FASE

CARACTERIZAÇÃO E PERÍODOS
DA EVOLUÇÃO

INVENÇÃO

DE

V)
~

E-<

z

NOVOS MEIOS

~

o
H

J

w

6ª
POR COMBINAÇÃO

E-<

z
H

MENTAL

V)

o
E-<
<.t:

(18 MESES)
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ET APAS EMERGENTES
ATITUDE DE ADAPTAÇÃO
DO SUJEITO AO OBJETO
E AO SEU MEIO AMBIENTE
SBJl[O -SUAS NECE~ADES
. O comportamento da criança nesta 6ª fare çassa a apresentar
uma
conduta original .
.Os comportamentos deixam de se desenvolver
por exploração tateante e por constatação .
. A pesquisa é percebida
"a priori" por combinaçÕes mentais .
. O sujeito prevê, mesmo
antes de tentar, quais
os meios negativos e
quais os que obterão
êxito.
. O controle da experiência incide sobre a
totalidade da dedução.
.Em sintese, o
método
que obtém o êxito resulta de"uma combinação mental original de
movimentos efetivamente executados em cada
fase de o~o" (Piaget, 1972,p.320).
.Continua evidente
a
presença de um ritmo
constitutivo da evolução do pensamento.

DESENVOLVIMENTO

SISTEMAS

DA

DE

ASSIMILAÇÃO E DA ACOMODAÇÃO

SIGNIFICAÇÃO

.Observa-se que a atividade
intelectual da assimilação
e da acomodação está presente tanto na exploração
empirica como na estrutura
das representações .
. A acomodação é maior que a
assimilação.
. Há um progresso c:nt:í.n..o da
acomodação (posteriormente
prolongar-se-à em ~tação)

.Continua o
dobramento
cx:rq:xrt:am::ntre

'

desdos
~

tais com a emergência de um novo tipo de combinação mental .
• A consciêrria das
relações passa a
admitir uma previsao meditada .
. A significação é
da invenção propriamente
dita
que permite
a
combinação mental.
. Surge a invenção
real porque
o
processo do pensamento escapa a
todo determinismo das diferentes formas da ati v idade intelectual anteriores,
uma vez que
"a
realização da lir
venção real
ocorre em função
de uma ~e de
'ritmo' c:ndicionado pelo
conjunto das
condutas precedentes"(Piaget,1978
p. 312) .
. O pensamento se
transforma
ou
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transmite por in- ,
vençao e nao so p:r
descoberta .
. O pensamento atua
por representação
- apenas por
e nao
exploração .
. Há evocação de motivo melÓdico
ou
rítmico sem qualquer estímulo diretamente percebido .
. As representações
nos ~mos desta fase pressupÕem
um sexto tipo
de
significantes, que
é o das illf8'!S siDbÓlicas (transformação dos sinais e
dos indÍcios) .
. PrimÓrdios da inteligência refletida.
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CONSTITUIÇÃO
DO
OBJETO

.A partir desta fase o
corpo do sujeito também
é concebido como um objeto.
.A criança torna-se capaz de constituir
em
objeto as coisas cujos
deslocamentos não são
o

(

o

VlSlVelS .

. O êxito da solução torna-se sistemático.
. Finalmente o objeto ~
tá definitivamente ~
tituido.

CONSTITUIÇÃO
DO

CONSTITUIÇÃO
DA

ESPAÇO

CAUSALIDADE

. Nesta Última fase,
a criança percebe
os !I"I)Vjm:ntos próprios como se os
visse do meio exterior.
. Há nesta fase uma
representação das
relaçÕes espaciais entre as coisas .
. Finalmente, a criança se representa como um corpo
no espaço, em vez
de considerar-se
como um corpo previlegiado,
cujos
deslocamentos sao
absolutos .

.A criança prevê
os
efeitos partindo da
causa e infere causas
pela observação dos
efeitos.
.Torna-se capaz de deduçÕes causais e ja
mo apenas de percepção ou utilização
sensÓrio-motora
de
relações de causa e
efeito .
.Há causalidade representativa.
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CONSTITUIÇÃO
DO
TEMPO

.Nesta Última fase há emergência da
DeDOr~
de evocação do sujeito.
.A evocação da sua história ainda não é
seriada (as séries
sao
representativas).

IMITAÇÃO

. Finalmente a imitação se transfcrma em representativa.
.Imita modelos:
-sofis ticados;
-não humanos;
-ausentes .
. As imitações diferidas anunciam
o simbolismo. Ex.
imita pessoas ausentes .
. Passa a caracterizar ou reconhecer ruidos
e/ou
sons das coisas ou
pessoas ausentes.

JOGO

.Nesta Última fase o
jogo se torna s:irrtx)lico na mesma proporçao
em que começa a admitir o "como se" (representação simbÓlica ou faz de conta ).

Parece interessante enfatizar ainda como complementação às respostas já expressas durante a elaboração das

di-

ferentes fases para as questões propostas desta pesquisa, que
a emergencia de cada nova conduta do ser humano, não

aconte-

ce por acaso mas dentro de uma continuidade estabelecida

pe-

las relações dos sistemas que a antecederam. Na música ,

por

exemplo, a evolução da significação ri tmico-sonora

musical não

acontece aos pares, uma vez que é regida pelo ritmo

espontâ-

neo do sistema nervoso em ação. Esta é uma razão de se
considerar que o desenvolvimento do pensamento da

poder

inteligên-

cia musical acontece concomitantemente com a evolução do pensarnento da inteligência "p er se", isto é, a partir do
básico espontâneo das "mut açÕes " que, segundo Sagan

ritmo

(1980)

é

o responsável por toda evolução orgânica.
Permanente e de di versas formas constatou-se
tudos realizados que o desenvolvimento do pensamento
teligência musical converge com o aprimoramento do

nos esda

in-

pensamen-

to da inteligência "per se". A gênese da acomodação e da
-

,

A

A

similaçao recogni ti v a e oriunda da genes e da inteligencia

ass en-

sÓrio-motora que, por sua vez, possui a qualidade de poder
formar e evoluir sucessivamente através do ritmo inato

se
dos

~

organismos.

Por exemplo, como o caráter constituido da

genes e

do ritmo do a to reflexo da audição e da emissão, tanto do

can-
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to, corno da fala,

do bebê de O a 2 anos.

Consignou - se ,t arnbérn, ao longo dos estudos

realiza-

dos, que a construção da inteligência e~brionária mater ~aquela inata formada pelas primeiras necessidades e desejos
flexos emergentes do recém-nascido da qual a musical

re -

e a "per

se" (esta Última considerada neste es tud o a resultan t e da reunião da s i gnificaçaõ verbal, mat emática, afetiva,etc ... )
tornam de riv adas no bebê, age relacionada com as leis

se

endÓ -

genas de equilibração in terna progressiva do indivÍduo .
A construção desta inteligência, também age relaci~
nada com leis exógenas, corno os fatores que formam o

patri-

mÔnio cultural de cada povo. Por exemplo, o da cultura

rnusi-

cal,

raça)

(advinda do canto natural ou do folclore de cada

da verbal, da linguagem das questões lÓgico-matemáticas
afetividade.

Isto porque t odas são urna resultante das

e da

intera-

ções de urnas com as outras, ou seja, de fa t ores endÓgenos

e

,

exogenos correspondentes .
.,

'

Enfim, por se considerar a organizaçao e a
do pensamento da inteligência rítmico - sonora

evolução

convergente com

o do pensamento inteligente "p er se", e ambos com o da
ci~ncia de s i gnific ação reflexa mater inata,

(desde os

cons seus

primÓrdios até a inteligência refletida), pode-se dizer que a
intelígência musical, também evolui sempre em seqÜ~ncias desde os esq ue mas indiferenciados (sem repr esen tação

mental mu-

sical) do plano sensÓrio - motor rítmico - sonoro até a
gencia refle xi va musical (portanto com representação

inteli mental

musical).
Acredita - se que assim aconteça, porque a

sensibili -

253

as si-

dade ritmico-sonora progride continuamente por meio de

que

milações e acomodações especÍficas musicais abrangentes

-

açoes

se auto-condu zem a uma consciencia de significação das

musicais correspondentes. Esta consciência de significação musical relaciona-se sucessivamente a outras significações ritmico-sonoras,

A

transformando-se numa nova consciencia de

sig-

nificação musical, porém já ampliada e complementada, de
maneira global e harmoniosa ,c om a estruturação da

uma

inteligên-

cia "per se" e esta, com a formação da inteligência

reflexa

inata daquele referido momento da evolução.
No que se refere à evolução da consci~ncia

ritmica

propriamente dita na criança, como ja foi visto, esta se

ca-

racteriza por ser uma manifestação da "expansão" (Andrade, 1951)
impulsiva e intuitiva dos movimentos

movimen-

corporais~stes

tos ritmicos-sonoros indissociáveis são de determinação
trinsecamente inconscientes porque oriundos e regidos
exigências das leis fisiolÓgicas.

inpelas

A

Tais manifestações

tem co-

mo ba se a função motora que os organismos biologicamente
senvolvem com natural receptividade para com as
des congênitas que

periodicida-

o sistema nervoso estabelece. Este

fenô-

meno é que mais tarde permitirá organizar e sistematizar
•• A

movimentos das sequencias naturais dos sons do canto de
melodia ou da fala,

de-

de acordo com certas restriçÕes

os
uma

temporais

de cada sistema.
,

Conside rando que e o

rit~ ~at~ral

que

re gula

"mutações" porque ele possui a faculdade de equilibrar o

ganismo , compreende-se então , que eJLe "vive" no prÓprio
nismo,

as
ororga-

isto é, ele é inerente ao organ ismo, ao ser vivo, des-

de os seus primÓrdios até a fase refletida da sua
Por exemplo , Sagan,

1980, lembra que a palavra pela

evolução.
qual

a
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- parece imitar o som produzido pelo
criança chama a rnae
do seio materno. Cornplernen t a - se esta idéia ao se
consideração que o ritmo da palavra mãe,

levar

em

provavelmente, repro-

duz o ato de sugar que acompanha o da pulsação da
que,

sugar

criança

e

por sua vez, apÓia-se também no ritmo da sua respiraçã~
Constata-se , assim, que nas atitudes do lactente há

um ritmo emergente que se impÕe e acompanha cada nova fase

do

desenvolvimento intelectual, urna vez que ele representaa manifestação dinâmica d a evolução que revela as

consequencias

genéticas. Co nclui-se e justifica - se, assim, que não

existe

vida sem ritmo.
Infere-se,

também que o

ri tmo é um marco

tal no desen vol v imen to humano porque cons ti tu i

um

fundamenprocesso co-

mum a vida orgânica e a atividade mental. É o ritmo que
plica o fenômeno de repetição considerado o primeiro

e

exmais

elementar acontecimento da vida psiquica da criança.Ainda é
ritmo que evolui paralelamente com o desenvolvimento da
teligência "per se" e musical que propiciará a

o

in-

coordenação,

e

que também mais tarde prenunciara o inicio do processo de julgarnento .
,

,

Confirma-se, assim, que o ritmo e inerente ao
prio ato de a s similação e é neste sentido que se pode
,

parafraseando Piaget,

1980, que o ritmo e

prenhe

os organi s mo s e mecanismos intelectuais e que em

de

prodizer
todos

-

razao desta

verdade, c onstitui urna vez mais, em relação a eles o fato realrnente primordial corno pode ser constatado nas

proposiçoes

deste trabalho.
Cons iderando em Última análise que toda

inteligên-
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cia é '"ADAPTAÇÃO", ou seja ritmo, e que este ritmo adaptativo
é em Última análise o estabelecimento de um "EQU ILÍBRIO",portanto,movirnentos rítmicos harmoniosos de equilibração

entre

a "ACOMODAÇÃ O" e a " ASSIMILAÇÃO " complementares, estando a "ADAPTAÇÃO" ela prÓpria,correlacionada com a "ORGANIZAÇÃO INTERNA"
"EXTERNA" dos esquemas adaptativos,isto significa que a
pria " ADAPTAÇÃO " está correlacionada, portanto

e

prÓ-

movimenta-se

com ritmos harmoniosos,com a " ORGANIZAÇÃO RITMICA INTERNA " e
"E XTERNA " dos organismos sejam eles mentais ou fisicos musi cais ou não musicais. Finalmente considerando que ritmo e som
são indissociáveis,conclui-se,que a evolução d a

consciencia

de significação ou do pensamento verdadeiramente inteligente

. .

e Dusica pura,no seu mais profundo ou lato

sentido.

Com base nas idéias colocadas e na análise desta in vestigação, duas conclusões parecem advir das
p re cedentes.

considerações

Urna é que a inteligência é inata na criança por-

que desde que nasce

possui urna atividade rítmica-sonora or-

ganizadora genuína, que prolonga e supera a organização biolÓgica, devido a elaboração de novas estruturas r ítmicas.

.

'
A outra e a de que as diferentes especies
de ritmos

das estruturas da a ti v idade intelectual, sejam elas musical

ou

não musical,ernbora não análogas qualitativamente parecem obedecer às mesmas leis funcionais.

Esta é a razão por que a in-

teligência sensÓrio-motora,segundo os especialistas,

pode - se

comparar com a inteligência reflexiva ou racional.
Do ponto de vista psicolÓgico compreende-se que isso significa, que os esquemas assimilados constituem de ime diato não apenas uma soma de elementos organizados,mas

tam-

256

b~m uma

"organizaç~o global''

(Piaget,1982,p.381), ou seja, um

sistema de operações interdependentes. Este sistema no

in i-

cio, emerge de um modo virtual, mas em consequencia das

ra-

zões biolÓgicas torna-se efetivo, em funç~o do mecanismo

de

assimilaç~o correspondente dos esquemas em presença.

Conclui-se, assim, que a organizaçao mental musical,
tamb~m ~ a

coerência formal,

que a acomodação musical, tamb~m

é a experiência, e a assimilação musical tamb~m é o
julgamento porque o julgar musical, não é apenas

ato

identificar;

o julgar musical é assimilar, é poder incorporar um novo
a um esquema anterior, num sistema de

de

implicações já

dado

explo-

rado, experienciado e mais complexo.
Confirma-se, assim, mais uma vez que as relações ar
tre o sujeito e o seu meio,

(sejam elas melÓdicas ou n~o)con

sistem numa interaç~o muito profunda, que permite

- começa pelo conhecimento dos
que a consciencia nao
dos fatos,

conceituar
objetos

ou

nem da atividade do sujeito, mas por um estado "in-

diferenciado" (Piaget,1983,p.386), sendo desse

estado

surgem dois movimentos que se completam. Um é o de

incorpora-

ção das coisas ao sujeito, e o outro da acomodaç~o das
prias coisas que na evoluç~o do pensamento

da

que
,

pro-

inteligência

musical parece n~o ser diferente, como está demonstrado

nas

seis fases do Quadro Multidimensional da Consciência de

Sig-

nificação do Perlodo SensÓrio-Motor da Criança de O a 2 anos
Finaliza-se, ent~o, com as palavras do proprio Piaget,1982,

incluindo a idéia de que a inteligência em

também a musical

geral e
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"é construção de relações e nao apenas identificação;

a

elaboração dos esquemas (sejam eles musicais , matemáticos ou verbais) implica tanto urna lÓgica

de

relações

quanto urna lÓgica de classes . Por consequencia , a organização intelectual é intrinsecamente fecunda, visto que
as relações se engendram mutuamente e essa

fecundidade

ganha corpo com a riqueza do real, dado que as relações

- se concebem i ndependentemente dos termos que os vilr
nao
culam, nem mesmo as do universo"(p . 389) .
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KHPLICAÇÕES EDUCACIONAIS

Depoi s de trabalhar mais de vinte e sete

anos

com

crianças de todas as idades, penso que posso dizer,após este
estudo sobre o recém-nascido, que a evolução mental do
é um processo te~poral.

bebê

O tempo no ciclo social é inevitável,

uma vez que a transformação progressiva biolÓgica,como a psicolÓgica presume duração,

e a infância, segundo Piaget,(1983),

necessita de mais tempo, quanto mais evoluÍda se torna a es pécie. Por exemplo, a infância de um bezerro

é

de menor

du-

ração do que a infância de uma criança, porque esta tem todo
um univers o a descobrir e não se rege apenas pelo instinto.
~

Nos estudos realizados a respeito da

genese e

e-

volução do ser humano, observou-se que o ciclo vital expri~e
um ritDo biolÓgico inerente, espontâneo, inelutável.
Distingue - se neste rit~o inexorável do

desenvolvi-

mento dois aspectos do ritmo natural intelectual. O primeiro,

é o que diz respeito a tudo o que o recém-nascido recebe

do

exterior, inde pendente dele . Por exemplo, tudo o que aprende
na familia,

na escola, ou seja, o que diz respeito a

apren-

dizagem psico-so c ial; o segundo, é o que trata do desenvolvimento espontân eo psicolÓgico,

isto é, o da inteli gênci a pro-

priame nte dita, ou seja , o que a criança inventa,
apreaxe por s i

mesma,

para o que substancial e tão

descobre e
signifi-
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cativamente necessita de tempo. É sobre este ritmo

temporal

espontâneo d o desenvolvimento da inteligência que serão

di -

r ecionadas as idéias a seguir. Po r exe mplo, o sujeito da pes quisa precisou de v ários meses para identificar as

cor e s

e

os diferente s timbres das flautas-doce. vê-se, então,que é a
a ç ão espontânea ritmica temporal que cons t itui a condicão prelimi n ar essencial para

que o desenvolvimento

cog nitivo se

efetué . É a ação do passar do t empo que permite qu e a crian ça adquira seu aproveitamento escolar, inclusive o musical.
Observo u-s e que no processo de Alfabetização
cal,

(Moraes,

Musi-

1977), realizado na s escolas de Porto Alegre e

de Vi amão, por exemplo, quando foi tentado abrevia r o

tempo

de apresentação aos alunos, da noção de proporção dos

valo-

res de linguagem musi ca l antes dos 10 e 11 anos, as crianças
não conseguiram assimilá -l os .
Hoje, compreende-se que se faz necessario

esperar

cerca de 11 anos, porque essa noção é uma operação muito
ple xa . Piaget,

com-

( 198 3 ), explica que uma proporção é um produ-

to entre produtos . Para compreender o que é um

produto,

a

criança deverá ter previamente constituída toda a lÓ gica das

à

lÓ -

lÓgica

dos

re la çõ es, par a após aplicar essa lÓgica das relaçõ es
gica dos números. Obs e rvou-se, entretanto, que a

valor es musi ca i s só se torna aplicável, apÓs a criança t e r as similado a lÓ g ica dos nÚmeros, porque existe um amplo

conjun-

to de propor ções subjacentes que permanecem implÍcitas e que
não se distin g uem na primeira abordagem das relaçÕes, porque
estão encobertas sob essa noção de p ropor ção. Perc e be-se, então, co mo o desenvolvimento psico-social está subordinado ao
desenvolvimento espontâneo e psicolÓgico da crian ça .
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É bom lembrar, que

75% das crianças precisam

8

de

anos em média para resolver o problema de conservação da

subs-

tância. A noção de conservação do peso é adquirida aos 9
10 anos. E pa ra resolver o problema do volume,a criança

ou
ne-

cessita de 12 anos em média.

- demonstra que para
Essa ordem de sucessao

que

ali-

nova estrutura lÓgica se construa é preciso que esteja
cerçada sempre em noções lÓgicas preliminares bem

uma

organizadas,

porque a elaboração de uma nova noção advirá sempre de subs -

tratos de substruturas anteriores e por repressoes

intelec-

tuais indefinidas, que exigem tempo para serem assimiladas.
Sabe -s e que as substruturas anteriores ou
volvimento do pensamento, inclusive o musical, se

graduaçÕes sucessivas te~porais,

o

desen-

faz

por

que no bebê sadio se carac-

terizam por sua orde~ de relação causal constante.

Isto quer

dizer que o pensamento para atingir um novo estágio,inclusive o musical, precisa ter passado por demarches preliminares,
que necessitam do fato r temporal para poderem a tingir

seu es-

tado de excelência, e assim progredirem mais. Este ritmo

de

sucessao

de

,

necessario para o pensamento alcançar sua fase

excelência distingue no processo temporal outro aspecto fundamental que é a duração.
Para Piaget,

1983, a duração não é senão

"o interva-

lo entre as ordens de sucessão", p. 21 3 , das relaçÕes causais

cons-

tantes.
Bergson, in Ferreira,

(1986), diz que

"a duração em filosofia é o tempo que o pensamento

-

cessita para realizar a sucessao das mudanças

ne-

qualita-
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tivas dos estados de consciencia , que se

f undem

sem

contornos precisos e sem possibilidades de medição". (p .
613)

Em musica,uma duração é o tempo de uma

articulação

sonora. Também é um a das quatro caracteristicas (altura,intensidade,timbre e d ur aç ã o) essenciais do som musical,sendo que
a dur ação es t á rep r esen t ada nas fi g ura s de valor da linguagem
ritmi c a-s o n o r a . Le vando- s e em consideração a convergência nas
três de f ini çÕes da sig nificação do ritmo das qualidades tem porais da dur aç ão,pode - se pensar que , talvez o ri t mo

pessoal

mental de um indivÍduo,sej a o inter valo entre o inÍcio e

o

término das articulaçÕes das ordens de sucessão das relações
causais , que o p e nsamento necessita para realizar as mudanças
qualitativas nos estados de consciência da linguagem

verbal

rítmico-sonor a natural,( v erbal ritmico - sonora , dev i do a

con -

vergencia da gênese rítmica da linguagem tanto verbal

como

musical) .
Refletindo sobre o va l or do tempo psicolÓgico espontâneo da crian ça , convem lembrar que mesmo o "ipse intellectus",
esta atividade funcional da razão que não advém da experiên cia, portanto, anteri o r à in t eligência sensÓrio - motora , está
unida ao fat o r tempo o u duração, uma vez que está

vinculado

à hereditariedade (ritmo de sucessão) da prÓpria organização
mental. Isto, no entanto, s egundo os especialistas
vos Piaget,
Fagundes,

( 1967); Aul t,

cogniti -

( 1977); Phillips , ( 1977) ; Dolle , ( 1981) ;

( 1986) ; Kaye , (1986) , não significa

exista inteligência, exista

que ,

pensamento antes da

embora

linguagem,

porque a ação reflexa, ou o pensamento é uma solução

parti -

cular , individual , de um prob l ema no v o encontrado unicamente
pelo prÓpr i o sujeito . É uma coordenação pessoal dos meios ao
seu d isp o r, qu e permitem à criança, ao relacionar os eventos

---

- --------------------------------------------------------------------------~
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atuais atin gir um determinado fim , que não lhe está

ime dia -

ta mente acessivel, mas que ela termina por encon trar,
dis pÕ e do tempo necessário que o r itmo do exercicio

quando
do

seu

pensamento solicita, para, assim , p o der elabo rar a sua reflexão pessoal. O produto intelectual para atingir este

nivel

ex ige t empo , porque a criança ao p ensa r musicalmente ou de outra forma,

compara , classifica, ordena, corre la ciona ,

reune,

dissocia e novamente associa , suas idéias. Isto assim

acon -

tece, porque o pensamento é solidário de um sistema de ações

- com o
mentais interiorizadas, que supoe

te~po

um

sistema de

op er ações . Em mÚsica, um sistema de ope ra ções é aquele

pen -

samento que na época aprop ria da se torna capaz de efetuar o-

peraçoes
musicais abstra ta s . Por exemplo, quando

sujeito

o

consegue identificar numa no t a de passagem de um tom
a sétima da dominante de um acorde de quatro sons .

menor,

Pensa-se,

que este exemplo reforça a consideração a ser at ri buida
portância da exigência teDporal Dental humana,

à

im -

,

porque e

bre esta duração, es t e rit~o te~poral pessoal,que a

so -

criança

constrÓi o p e nsamento do seu ato inteligen t e , seja ele musi cal o u não .
Levando em consideração t odos os fatos desta investigação pode- s e dizer que existe uma intima ligação da mÚsica (e seus el e mentos di n amogênicos ritmo, melodia, harmonia)
com o ritmo espontâneo prÓprio da gênese da espécie
Parece oportuno perguntar, então: se rá que o fazer ,
o agir educaci o nal musical, não será o meio para

natural

e

profundamente ap ri mora r, a o r ganizaçao mental da criança desde o se u "i ps e intellec tus"?
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Observou-se que desde o nascimento, o sujeito desta
pesquisa e as crianças em geral sabem orientar-se pelo

som,

quando viram a cabeça na direção de onde provém o estímulo sonoro.

Isto significa que seu organismo está pré-adaptado

reagir de maneira apropriada a um estímulo aud itivo que

a
lhe

sobrevenha à orelha direita ou esquerda. Esta conduta demonstra que ao nascer, a criança já é dotada de uma boa orientação das partes do corpo, a estímulos rítmicos -melÓ dicos

ex-

ternos, embora se saiba que a orientação ao som naquele

pe-

rÍodo, seja destituÍda de uma geometria espacial.
Este fato indica que provavelmente a criança,também
nasce com a inteligência ritmico-melÓdica, a exemplo do

que

acontece com a inteligência "per se". Portanto,se assim for,
o exercÍcio do pensamento musical, através da educação,

pro-

mover á o aprimoramento tanto da inteligência "per se"

como

da musical.
Piaget em s ua obra

"Biologia

e

Conhecimento", 1973,

e "P sicologia e Epistemologia'',197 3 , ressalva que a

conduta

humana, qualquer que seja, possui sempre um aspecto estrutural cognoscitivo. A música, a exemplo do que diz Piaget,também possui uma energia rítmica congênita e um aspecto estrutural afetivo cognitivo muito forte.
O mesmo autor lembra,
xis

também, que o agir

a

pra-

é o elo de conexão entre o mundo interno subjetivo (de

sentimentos e pensamentos) e o mundo externo objetivo. O que
em outras palavras quer dizer que é por meio da ação, do

a-

gir, que se desenvolvem o sentir e o pensar das pessoas, e que
dialeticamente, estes dois sentimentos é que determinam

o

comportamento humano . Por conseguinte acredita-se que a cri-
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ança ao experienciar as diferentes t écn i cas mu sicai s

(vocais

ou instrumentais), é levada a sentir , pensar e agir .

Justi-

fica-se, assim, considerar importante o valor educativo,

do

desenvolvimento da consciência de significação da criança a través da educação musical.

Isto porque observou-se,

que

em

ambos os casos, as funções dinâmicas citadas, tanto do homem,
como da mÚsica são reciprocamente dependentes e inter-influentes . O mesmo autor reafirma , ainda, que a praxis

é um

fa-

tor primordial na incorporaçao (na assi~ilação como na

aco-

modação, enfim em toda a adaptação)do mundo objetivo,pelo ou
ao mundo subjetivo. Vê-se, assim, mais uma vez, como foi observado na presente tese, que o objeto de um conhecimento rrill

é

totalmente independente da atividade do sujeito , porque não

provém, nem da sensação,nem da percepção somente, mas do que
a ação total do homem (em especial o da educação auditiva

e

emissora) acrescenta ao fato .
Evidencia-se, mais uma vez, a importância da

compre-

-

ensao da praxis transformadora, pela qual a criança para conhecer realmente um objeto necessita agir sobre ele transformando-o. Esta, talvez seja uma das razões de se ouvir dizer,
que a criança pensa através da ação, do movimento.
Parece evidente , então, a julgar pelos fatos
dado~,

que o fazer,

estu '

o experienciar educacional musical e

um

meio, bastante natural que continua a exercitar profundamente o pensamento da criança, uma vez que o ritmo, é

prenhe

em todo o organismo vivo.
O ritmo como elemento primacial da linguagem verbal
e musical, ao se exteriorizar concretamente no resultado so noro do canto e/ou na fala do bebê, muito contribui para fa -
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cilitar a interrelação do sujeito com o seu meio. Assim,

a

partir do desenvolvimento sensório-motor, inúmeras são as maneiras pelas quais a educação musical pode continuar contribuindo para o desenvolvimento do pensamento da
cogn itiva.

Por exemplo, o homem pode cantar

inteligência

individualmente

ou em pequenos e grandes grupos . Executar instrumentos musicais de diferentes espécies , como os de sopro (madeira ou metal) de cordas,

(de d ilhad o s ou percurtidos), de

percurssao,

(made ira s, metais, melÓdicos, não melÓdicos, de pequenos

ou

grandes portes, etc ... ) todos eles com resultados sonoros

in -

r,

teressantes, porque possuem timbres diferentes.
Certamente é este ritmo dinâmico perpétuo
observado, que transformado em energia, em ação,

de

vida

explica por

que dois dos três ilustres representantes do desenvolvimento
normal infantil conside rados pela fisiologia,

dizem re speito
1
a motricidade. São eles o exe r cício fundamental da
marcha
e o da linguagem. A linguagem, sem dÚvida, é uma caracterís,

-

tica especial do homem porque e a expressao do se u pensamento,

o que não se verifica com a marcha, por ser também

uma

função comum a tod os os animais. O homem,pode deslocar o~

po no espaço, porém quando marcha parece não ser este

o seu

movimento característico mais inteligente, embora este

des-

locamento corporal tenha lhe permitido invadir os diferentes
espaços.
Crê-se que os verdadeiros caracteres motores

asso-

ciados ao desenvolvimento da inteligência são a linguagem,

e

,

1 -

Parece não ser em vão que o andamento musical mais simples
compasso binário (~) que r epresenta a marcha.

e o

do
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a atividade da mao.
Este segmento terminal de cada membro
perior dotado de grande mobilidade e apurada

su-

sensibilidade,

que se destina, sobretudo, à preensão e ao exercicio do tato
representa,

também, um elo muito profundo entre a

pensamento e o mundo onde ela vive.
mais §e perdeu no ar,

porque o

transformou em escrita,

criança,seu

-

A prÓpria

linguagem nao

som emitido pelo

homem

se

inclusive a musical, graças ao

tra-

balho da mão associada ao exercicio do pensamento.Assim,tanto na morfologia corporal, como na função da marcha, este "libertar da mão", Montes ser i, ( s. d. , p. 81) , tornou-se particularmente importante, porque significou um impulso para a independência dos membros superiores, em especial das mãos,

para outras

funções mais expressivas, como a de torná-las um agente

di-

reto da manifestação do pensamento inteligente e nao mais a penas com a função de facilitar o deslocamento do homem.
Surge, assim,

na e volu ção dos seres vivos,o

adotando uma nova posiçao que caracteriza a unidade

homem
funcio-

nal das esferas psiquica e ~otora.
Verifica-se, então, quão apropriada

é a idéia de se

poder pensar como a MÚsica fala diretamente a o homem, porque
o fazer musical também é cons tituido de ação, de movimento que
geralmente se exterioriza através da flexibilidade
Por exemplo, na técnica dos instrumentos de corda

manual.
(para citar

apenas uma familia de instrumentos, que compÕe uma orquestra
instrumento

sinfÔnica) em que os dedos das mãos trabalham o
ao dedilhar, pinçar, flexionar,

pressionar, etc. ,oportunizan-

do desta maneira ao sujeito experienciar e desenvolver diferentes espécies de exercÍcios mentais, que irao pr o vavelmente, aprimorar a sua sensibilidade de percepção
cognitiva-af e tiva.

e

expressao
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Pensa-se que estas Últimas idéias dever iam re forçar
mais a compreensão d e quão natural e Íntimo é a união do ho mem cóm a mÚsica . E que esta un ião , uma vez assim cons~dera
da,

possa sensibilizar os especialistas pedagÓgicos dos

di-

ferentes níveis de escolaridade , do pré-primário ao pÓs-graduação, de modo que,

também eles passem a acreditar que o bi-

nomio homem-mÚsica represente para a educação um bem inestimável.
Ant e s de finalizar,diria com relação ao

,

rece!Dl-nas-

cido, que se a ele fosse dada a oportunidade de conviver mlis
regular e int imamente com melodias singelas apropriadas a sua
fase de desenvolvimento e que, se ao chegar a fase

escolar,

seus sentidos continuassem a serem educados musicalmente,esta criança, provavelmente, continuaria a aprimorar sua

sen -

sibilidade da mesma maneira natural, e em todas as direçÕes ,
como apreendeu

q uando era bebê .

Isto é , a organizaçao da sua inteligência continuaria a se estruturar globalmente . Esta criança prosseguiria a
intera gir e apreender o ambiente utilizando e aprimorando
das as suas cap a cidades perceptivas latentes porque o

~

homem

,

e um tod o, e o corpo inteiro registra, a seu modo,as flutua-

-

çoes do ambient e , como as alegrias, e as carencias de

rela-

cioname nto com os outros e consigo mesmo.
O aprimoramento do exercício do pensamento, a

par -

tir do enfoque musical natu r al do ritmo congênito da criança,
provavelmente, estimularia e apuraria a sensibilidade(de todos os sentidos) do educando para captar as n u ances mais su tis dos fenômenos do seu dia a dia . Como por exemplo , a
ança poderia sentir com mais intensidade a diferença do

cri som
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do b para o do p, dom para o do n, etc., dificuldade muitas
vezes detectadas e nem se mpre resolvidas com sucesso.
Para encerrar, acrescentar-se-ia mais algumas rela -

çÕes experi enc i a das en tre a criança e a mÚsi ca , no

decorrer

deste estu do .

-

Ver ifi cou - se que a crian ça n ao se movimenta ao aca so , mas que elabora as coo rdena çõ e s necessarias

po der

para

organizar os movimentos sob o comando e a orientação do
pensamento. A musica,

seu

também, é executada obedecendo relações .

Assim, co mo o pensamento é o o rganiz a dor e coordenador

que

unifica a corrente psÍquica e os Órgãos de expressão,por i n termédio de contínuas e xperiências integrador a s, a

musica,

também, obedece às rela ções dos valore s da linguagem musical
que vão unificand o a cor rent e rítmi co - sonora dos motivos

me-

lÓdicos, propiciand o contínuas experiências harmÔnicas integradoras em qualquer situação.
Considerando que e' importante que

seja

a criança

quem escolhe e executa seus atos , também , em música é imprescindÍvel que a propria criança opte pelo seu modo de experienciar a

praxis

o fazer musical , porque assim como na

vida , est e optar é formativo,
linguagem music a l

uma ve z que não se trabalha

a

com impulsos desordenados e impensad os ,mas

com valores determinados que convém sejam respeitados .

Observou-se, que as atividades infantis naturais sao
movimentos const rutivo s , que levam à satisfação pessoal,por -

-

que nao se restrin g em ape nas ao ato de correr , sal t ar,

mani -

pular os objetos a o acaso , deslocando - os e portanto causando
a sua volta desordem e mal - estar . Pode - se dizer que as
vida des d o processo de educação musical , também não são

ati in -
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-

coerentes, também não sao aceitos reflexos desordenados e impensados,

à

ordem,

bem ao contrário, as referidas atividades conduzem

à

necessidade e ao respeito,

porque propicia a

rea-

lização pessoal.
Finalmente, a musica, a exemplo da vida psÍquica ~
retém em seu poder um caráter de pré-existência, que

evolui

a partir de um fato ou de uma atividade adquirida,também
tém um forte elo

con-

de continuidade em que cada som emitido

es-

t á em estreita relação com o seu antecedente e intimamente relacionado com o movimento (ação, ritmo), do som

precedente.

Espera-se, que os fatos e situaç~es evidenciados neste estudo possam auxiliar a configurar a importância da continui dade da educação cognoscitiva iniciada através da ~Úsi-

ca da ação do ritmo espontâneo do organismo humano,

porque

parece ser este o meio natural da criança continuar
pensamento para agir significativamente, com todos

o

seu

os

seus

sentidos, isto é, burilar a prÓpria inteligência, porque

mÚsica, quando experienciada não apenas como

entretenimento

possui uma energia vigorosa, um poder criador mental e
cional multifacetado abrangente que até o momento não
de todo compreendidos, mas que pode concorrer para que
alcançado um ideal de educação.

a

emo foram
seja

-

ILU STRAÇOES
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Esta s fotos foram tiradas dos filmes que documentam a
evol u ção do s ujeito ao longo dos prim e iro s 24 me ses de vid a , e
que s e rviram de ba se para o estudo das questões de pesquisa .

REAÇÃO GLOBAL DE ADAPTAÇÃO REFLEXA
( INÍCIO DA VIDA PSICOLÓGICA)

27 3

Os dois primeiros meses de vida (fase dos reflexo s

e

primeiros hábitos), são um período que se caracteriza pela aus ên c ia de permanência s ubstancial e de organização espacial,e~
bora haja quadros de reconhecimento.
O univer s o é sem obj e tos e o espaço em nada constitui
'
os proum meio sólido, porque apenas limita-se a estruturar
prios atos d o suje i t o .

1ª FASE
ATOS

PR~ - INTELIGENTES

O EXERCÍCIO DOS REFLEXOS
EM GERAL DE O A 1 MES
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Na primeira fase a noção de objeto, longe de ser ina ta ou de ser dada, e toda feita de experiência e

constroe - se

pouco a pouco.

1 M~S

Com um mes, o mundo da criança é primitivo

e fenome -

nis t a com ausência de substância . De um modo geral,as transmu taçõe~ de todos os exercícios

funcionais do recém - nascido,como

os das reações circulares primárias de sucção, visão,audição e
tato, é que darão lugar às recognições .
No primeiro mês,o bebê musicalmente,recebe impressões
rí t mico - sonoras mas não as ordena no tempo . Emite

fragoentos

sonoros sem organização pré-estabelecida . Por exemplo,sons guturais ou bastante agudos em redor do sol 4 e algumas vezes al
cança o sol 5 . Seus membros se movimentam com ritmo difuso com
tendência à homogeneidade. A assimilação e a acomodação

ap r e -

sentam características reprodutor a ge neralizadora e recogni t i va porq ue s ã o imedia t a s e atuais . Por exemplo : o bebê
f acho de luz e o som das castanholas.

segue o

2ª FASE
TRANSIÇAO
AS PRIMEIRAS ADAPTAÇÕES ADQUIRIDAS E
A REAÇÃO CIRCULAR PRIMÁRIA

EM GERAL DE O A 2 MESES
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2Q M8S

Com dois meses, o bebê não apresenta nenhum comporta mento especial em relação aos ob j etos desaparecidos,porém sente necessidade de exploração . Sua atividade transforma-se

em

função da experiência, pois começa a coordenar os membros e in
teressa-se por sinais visuais, fônicos e táteis.

Utiliza . os

sentidos (da preen s ão, da emissão e do tato),apenas em e xercí cios funcionais (por ex.: emite sons pelo prazer de

reativar

sua emissão). Efetua discriminação auditiva sutil entre a
humana em especial da mãe e sons artificiais. Ensaia no

voz
choro

sons vocais através do grito de raiva ou de impaciência,

que

termina em som agudo ou num prolongamento como o de um trinado
muito curto. Exercita a sua emissão começando a organizar
gos de voz. Emite sons guturais . Interessa-se por sons
mais variados, como " rrra" e "bzzz" entre outros.

jo-

cada vez
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Nesta fase de

transiç~o,

as reaçOes particulares

da

criança conservam - se numa situação intermediária entre o soliQ
sista do começo, e o surgime nto de nuances que caracterizam
ato inteligente . Assim, a criança ap resenta um

o

comportamento

de exploração e experimentação, fazendo tentativas de reproduzir todo e qualquer resultado satisfatório. Também

apresenta

progresso do sentido da preensão . Começa a ver e agir sobre os
fatos tent ando fazer r elaçOes entre os mesmos. Por exemplo:sa code~

balan ça e esfrega objetos ao seu alcance procurando

ver

o que ouve e ou vir o que ve . Também começa a perceber o objeto
ou fato como fonte de sons e quadro visual .

3º

M~S

Neste momento o bebê demons t ra que assim ilou os fatos
realizando movimentos com ritmo lento ou acelerado . Neste

pe-

ríodo emerge ainda, a coordenação entre a visão versus sucção;
visão versus audição ; visão versus , preensão e visão
missão .

versus e -

3ª FASE
TRANSIÇÃO
REAÇÕES CIRCULARES SECUNDÁRIAS
EM GERAL DE 4 A 6 MESES

-.-"""''"~ ~Je, I:!DUCAÇAo
0 · €nuc•CA
- UFRGS
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No quarto mes a criança realiza tentativas de
ção com a melodia do próprio nome.

imita -

28 1

5º MES
Com c inco mes es j á são obs e rvadas tentativas
s imi lação ao imprevisto, indicando a ass imi lação

de

recognitiva .

O lactente inicia, também, .dos 3 aos 6 meses a coo rdena ção
universo tátil, vi sual, a uditiv o e em iss o r.

as-

do
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Com meio ano, emerge a descoberta da Reação
Secundária dos sen tid os relacio nados à atividade

da

Circular
própria

criança ao ouvir , emiti r, pe g ar e ver . A crian ç a come ça ,
bém, a a g ir so br e as coisas e os sons utilizando
que eles apr ese ntam entre si .

as

tam -

reações
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7º

Mf:S

No sétimo mes paralelamente com o progresso da preen >

,

são acontece a constituição, organização e a coordenação recl proca dos grupos práticos; isto é, da área visual,

t á ti J;:'

bu-

d~

imi -

cal e auditiva. Nesta fase em geral, acontece o inicio

tação sistemática e intencional de cada um dos sons conhecidos.

ATOS INTELIGENTES
A COORDENAÇÃO DOS ESQUEMAS SECUNDÁRIOS
EM GERAL DE 8 A 10 MESES
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Nesta quarta fase,

a ação da criança deixa de funcio -

nar por simples r epetição e passa a admitir dentro da

organi -

zação mental principal, uma série de esquemas transitivos . Co meçam a serem esboçadas diferenciações entre meios, e

fins

e

ainda uma coordenação intenci onal de esqu emas.
Continuam as tentativas de reproduzir

cantarolando~

(com sons ainda não bem definidos) três ou quatro emissões me lódicas em resposta a um modelo dado .
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Nest a fase os esquemas de audição começam a se

rela-

cionar mutuamente. Ist o acontece quando a qualidade ou a altura de diferentes sons produzidos, passam a ser

assimilados em

cadeia, pelo prÓprio sujeito. Assim, graças as diferentes combinações mentais,

já está constituído o ato inteligente. A as-

similação nesta fase é uma resultante do duplo fator de disso ciação e ordenação, de onde, provavelmente, emergem os primeiros rudimentos do número .
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No nono mes percebe - se um início da

imitaç~o

dos mo -

delos sonoros ou visuais novos . A novidade neste estágio

e

a

orientação contínua da criança para um objetivo específi~~,pois
procura o objeto desaparecido, mas não considera
dos seus deslocamentos visíveis .

a

suc~ssão
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No d é c imo mes a c rian ça a g e por prazer sem esfor ç o de
adaptação a uma realidade ext e rior,

?U

seja,

joga como simp l es

manifestação j ubil o sa d e gest o s conhecidos . Também n ã o se
berta da efi c ácia da 1ª fase . Porém,começa a perceber
xiste uma relação espacial entre causa e efeito.

que

lie-

289

11 º

MES

A criança imita os movimentos, j~ seus conhecidos,em,

esquemas

e

observada pelo fato de que doravante, o sujeito

"prop~e-se

a

atingir um objetivo não diretamente acessível",

porque

bora invisíveis para si próprio. A ordenação dos

p~e

em

ação nessa intenção, esquemas de associações e coordenações até então relativos a outras situações.

5ª FASE
ATOS INTELIGENTES

- CIRCULAR TERCIÁRIA
A REAÇAO
EM GERAL DE 12 A 16 MESES

29 1

Esta fase se ca racteriza pela adoç ã o de uma

conduta

de i nv estigação ou de experimentação em relação aos eventos mu
sicais e não musicais ou aos objetos novos. Tamb~m descobre

a

experime nt ação para obse rv ar os resultados da ação,determinan do as flutuaç~es do próprio resultad o da experiên cia .De senvol ve a descoberta de novos meios por expe rimenta ç ão ativa. Neste
perí odo, a criança adapta - se verdadeiramente às si tua ções desconhecida s compara n do diferentes so n s ou timbres entre si.
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129 M8S

simultaneamente

Com um ano a acomodação além de ser
intencional. diferenciada e

cumulativa~começa

a se tornar com -

plemento da assimilação . Por sua vez esta mesma

assimilação

juntamente com a acomodação mental, se conciliam para
um fim desejado.

A partir deste momento. existe uma

atingir
consciên-

cia das r elações entre os objetos e o próprio sujeito,
que seja por contato direto .

desde
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13º M8S

No décimo terceiro mês existe assimilaç~o
n~o

musical. com interrelações dos esquemas do jogo,

expe rim ental e da coordenação de esquemas .

musical

e

da busca
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Nest e momento a criança descobre
priamente dita .

a aprendizagem pro -
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15º M~S

No décimo quinto mes conseqüentemente

os

mecanis mos

da inteligência estão definido s porque ela descobre a
entre o suporte e o objetivo .

·.

~··

relação
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Com d ezesse is meses reali za te n tativas orientadas
função da própria necessidade .

em
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17º MES

E no décimo sétimo mes da quin t a fase,

a criança

a-

preende a considerar os deslocamentos necessários no campo vi sual e co nseq Üen t emen te no musical.

ATOS INTELIGENTES
A INVENÇÃO DE NOVOS MEIOS POR COMBINAÇÃO MENTAL
EM GERAL AOS 18 MESES
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Os comportamentos mentais nesta

6ª fase, passam a

a-

presentar uma conduta original . Suas aç5es deixam de se desen volver, por

exploraç~o

tateante e por

constataç~o.

é percebida " a priori" por combinaç5es mentais.

A cria n ça pre-

vê. mesmo antes de tentar, quais os meios negativos
obterão êxito. O controle da experiência incide

combinaç~o

e os

que

sobre a tota-

lidade da dedução. Em síntese, o método que obtém
sultado . s egundo Piaget, é de uma

A pesquisa

mental

u m bom

re -

original

de movimento s e f etivamente executados em cada fase de operação
continuando evidente a presença de um ritmo constit u tivo da evoluç~o

do pen sa me nto.
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Aos dezoito meses continua o desdobramento

dos

com -

po r tamentos mentais com a emergência de novas espécies de pen samento .

3 01

19 º M8S

No

d ~ cimo

nono mes observa-se que a atividade

in te-

lectual da assimila ç ão e da acomodação está presente tanto
exploração empírica como na estrutura das representa ç ôes .

na
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20º MES

E n o vi gési mo mês a consciênc ia das rel açô e s
ça passa a admitir uma previ são meditada . Também

da crian-

ca r ac teriz a

ou reconhece ruídos e sons de objetos ou pesso a s ausen t es .
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21Q M8S

No vigésimo primeiro mês, a acomodação

e maior que a

a s similação , porque existe uma representação das rela ç oes

es -

r

paciais entre os fatos . e mer g indo daí os primórdios da inteli g ê ncia r efletida .
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22º M8S

No vi g ésimo segundo mes a cri a n ç a prevê
part~ndo

os

efeitos

da causa e infere causas pela observação dos efeitos .

Finalmente a imitação se transforma em representativa,
imita modelos sofisticados, não humanos e ausentes .

porque
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23º MES

No vigésimo terceiro mes o corpo do sujeito também

e

concebido como um objeto. Com o progresso contínuo da acomoda ção o pensamento atua por representação e não mais
exploração .

apena~

por
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24º ME:S

Finalmente c o m dois anos. o significado para a crian ça é da

inven ç ~o

propriamente dita e não uma

compreens~o

por descobert a . Ass im a r e fl e xg o e s capa a todo

so

d e terminismo

das diferentes formas da atividade intelectual anteriores . Is to porque, se g undo

Piaget (1978), a realizaçgo da

invenção

real ocorre em funç~o de uma espécie de "ritmo condicionado p~
lo conjunto das condutas precedentes" (p . 312) .

Um breve estudo sobre as
" Teorias da Intelig~ncia"*

A

intelig~ncia

ou a percepção elementar

" Sensór io-

-motor a " ou "prática" e um processo, cujas ações se dinamizam
a partir da atividade morfogenãtica que se prolonga nos mecanismos de nível inferior, como o dos exercícios dos reflexos,
e das rea ções circulares. Existem, pelo menos,

cinco

ras "psicobiológicas de conceber essa forma elementar

maneide

in-

telig~ncia.

A primeira, a Empirista: relega a atividade intelectual a segundo plano, em proveito da pressão do meio exterior
cujas particularidades são concebidas e constituídas como inteiramente independentes da atividade do sujeito.
meira solução ã a do

lanarkis~o,

Esta

pri-

segundo o qual o organismo ã

moldado de fora para dentro pelo meio ambiente, o

qual,

por

suas pressões e imp osições , acarreta a formação de hábitos de
acomodações individuais que , ao fixarem-se

hereditariamente,

amoldam os órgãos .
Essa hipótese biológica do primado do hábito correspende em Psicologia ao

associaciornis~o,

para o qual o conhe-

cimento ou a inteligência como tal, resulta de hábitos adquiridos sem que nenhuma atividade interna reflexiva
essas aquisições .

* Fonte: O Nascimento da Inteligência.

cond icion e

- -

-

-

- -- - -
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A segunda forma de interpr e tação da inteligência

e-

lementar

~

talisl!lllo.

Esta forma explica a inte ligência pela própria inte-

a que corresponde paralelamente em Biologia ao wi-

ligência, uma vez que supôe a ex i stência de uma atividade es-

inteligin-

truturada a partir do plano fisiológico ou de uma

cia Ql.!"gimica, a qual se prolongaria com o passar do tempo
inteli gência sensór:io-lllllotora e, fin almen te,

em

em

inteligência

genuinamente reflexiva. Analogamente, o intelectualismo

ex-

plica esta inteli gênc ia re gida por si mesma, porque empresta -lhe uma faculdade inata de conhecer e tamb~m porque

consi-

der~ a sua atividade um fato primordial,

deflui

de onde tudo

no plano psíquico (apriorismo).
Para o JP>ré-f'or!Dlisllllo, as estruturas têm

uma

origem

endógena em que o meio exerce apenas um papel de detector.A s sim, as diversas doutrinas epistemológicas e psicológicas

a-

grupadas sob o rótulo de apriorismo, são aquelas que consideram as estruturas psicologicamente inatas ou então como
cologicamente eternas subsistindo num mundo

inteli gí vel,

que a razão pouco participa, uma vez que as estrut ur as
pr~-formad as

psiem

estão

no s uj eito , e não são por este elaboradas

em

função da sua experiência.
~utacionislllllo

foi o nome designado para

expressar

quarta forma pela qual os movimentos do pensamento

a

elementar

são organizados.
É

a forma dos biÓlogos que,

pr~-formis

por não serem

tas pensam biologicamente que as mutaçôes são endógenas,
a sua adaptação

~

devida a uma seleção ulterior.

pretação JP>ragmmát.ica da inteligência seria

mas

Essa inter-

interm~dia

entre

o

empirismo d a prime i ra e o apriorisll!llo da terceira solução. Por~m,

sob o ponto de vista das relaçôes entre a inteligência e
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a associação baseada no hãbito, a inteligência
desta quarta fase,

mutacionista,

há-

resultaria numa associação baseada no

bito, ou seja, na oposição,

entre estes dois tipos

(associa-

ção X hãbitos) de comportamentos, por~m menos radical,
que a associação adquirida desempenha um papel

visto

essencial

na

exploração empfrica, por tentativas.
Enfim, segundo uma quinta solução

(adotada por Pia-

get), a da Teoria da Assimilação, o organismo e o meio

cons-

tituem um todo indissociável; isto significa que se pode conceber a inteligência, como o desenvolvimento de uma atividade
assimiladora cujas leis funcionais emergem

a partir da

vida

org§nica em que as sucessivas estruturas que lhe servem

como

6rgãos são elaboradas por interação dela pr6pria com

meio

exterior. Do ponto de vista do conhecimento,
que a atividade do sujeito

~

relativa à

isto

o

significa

constituição do
~

jeto, da mesma maneira que a constituição do objeto

ob-

relati-

va à atividade do sujeito, ou seja, uma inteiração implica na
outra inteiração: que nada mais ~ que a afirmação

de uma in-

t.erdependência irredut.ivel entre a experiência e a razão.

In-

fere-se, assim, que o relat.ivisllllllo biológico prolonga-se, destarte, na doutrina da interdependência do sujeito e do

obje-

to, da assimilação do objeto pelo sujeito e da acomodação

des-

te àquele.
Esboçado este simples paralelo entre as teorias
adaptação e as da inteligência se compreende que esta
ção difere da primeira na medida em que não acent.ua
isolado da experiência, mas dã relevo à atividade do
que torna possfvel essa experiência. · Entretanto,

da
solu-

o

papel
sujeito

apesar

da

Teoria da Assimilação, segundo Piaget (1982),aparentar-se com
as outras quatro soluções apresentadas (empirismo, vitalismo,
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apriorismo, mutacionismo) distingue-se da segunda (vitalismo),
na medida em que não se considera a inteligªncia algo dado
acabado desde o início da vida orgânica, porque
cognitivistas a inteligªncia elabora-se, e

segundo

somente

leis funcionais são implicadas na organização

e

e
os

as

suas

assimilação

orgânicas. Ao apriorismo estático da terceira solução, ela opôe a

id~ia

formadas,

de uma

at~vidade

pr~

estruturante,sem estruturas

que d~ origem aos 6rgãos da intelig~ncia na

medida

que funciona em contato com a experiªncia.

Finalmente, a quinta forma de
quarta solução porque

l~mita

por tentativas em favor da

intelig~ncia

o papel do acaso,

id~ia

difere da

na exploração

de uma pesquisa dirigida.Di-

reção esta, que se explica pela continuidade da atividade ash~bi

similadora, da organização reflexa e da elaboração dos

tos mais elementares, até ã das estruturas mais complexas
inteligªncia dedutiva. Entretanto,

~

importante que

se

de
com-

preenda que essa continuidade não equivale a restringir o superior ao inferior, nem a operar uma restrição inversa.
sist~,

isto sim, numa estruturação convergente

Con -

paralela,

e

gradual de 6rgãos que obedecem ãs mesmas leis funcionais.

O problema das relaç5es entre a razão e a
çã o biol6gica tem sido tema de muitas discussOes.

organiza-

A

luz

da

Teoria do Desenvolvimento de Jean Piaget, a inteligªncia werbal ou reCletida baseia-se numa inteligªncia prática ou
sório-motora,

sen-

que por sua vez apeia-se nos hábitos e associa-

3 11

çOes adquiridos

re-harmonizando-os.

Por seu termo, esses mesmos

hábitos e associaçOes subentendem a exist~ncia de um

sistema

de reflexos, cuja relação com a estrutura anatSmica e

morfo-

l6gica do organismo não oferece dÓvidas.
que há uma continuidade entre a
biol6gicos de

morfog~nese

Compreende-se,então,

intelig~ncia

e os

processos

e adaptação ao meio.

No começo da evolução mental as

id~~as

denominadas

são aquelas de ordem estrutural, que estão

~natas

vinculadas

à constituição do sis tema nervoso e dos 6rgãos sensoriais
beb~.

do

Por exemplo, a intuição do espaço no rec~m-nascido,cer

tamente, está condicionado por elas, ou seja, pela constituição do sistema nervoso e pelos 6rgãos sensoriais, embora, pelo pensamento, acomodaçôes e assimilaçôes, consiga com o passar do tempo organizar e elaborar os espaços
e puramente dedutivos. Observa-se,

por~m,

transintuitivos

que embora

os ele-

mentos determinantes deste primeiro grupo forneçam à

inteli-

g~ncia

estruturas Gteis, estas são por natureza essencialmen~

te limitadas. Já a atividade funcional a priori
cleo de organização intelectual que

tamb~m

promana da organi-

zação biol6gica, mas que elabora suas estruturas
com o real.

em

contato

Isto significa que são as realidades psicol6gicas

(o desenvolvimento do pensamento), que impOem às
inatas certas condiçôes necessárias e irredutíveis
t~ncia.

aquele nó-

estruturas
de

Assim, segundo os cognitivistas piagetianos,o a

exispr~o

ri se apresenta sob a forma de estruturas necessárias que

e-

mergem no final da evolução das reaçôes ·cognitivas , mas nunca
no seu início, porque este nócleo acontece no
tralmente oposto da disposição das

id~ias

extremo diame-

inatas.
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OBS.: f: nesta quinta forma que se situa a

presente

pesquisa. Pretende-se continuar os referidos estudos na linha
da "Abstração Refletidora", uma vez que se tem

documentados

em U-MATIC mais dois anos do desenvolvimento da

inteligªncia

do sujeito pesquisado.
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