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RESUMO

O presente estudo compreende uma discussão teórica acerca da percepção e da tomada de consciência,
sob o enfoque de Piaget. A metodologia adotada fundamentou-se em uma revisão das seguintes obras de
Piaget (1961; 1964; 1967; 1973; 1975; 1977; 1978; 1989; 1993). A percepção requer a intervenção de
uma atividade perceptiva atual, por oposição aos efeitos de campo concebidos os esquemas perceptivos
são elaborados graças as atividades perceptivas de formas e de níveis diferentes; as atividades perceptivas
não se desenvolvem por si só, de maneira parcialmente autônoma; existe dois tipos de abstração ou
experiência: a abstração a partir de objetos observados  que caracteriza a experiência material ou psíquica,
e a abstração a partir de ações exercidas sobre objetos, que caracteriza a experiência lógico-matemática; a
tomada de consciência consiste na transformação dos esquemas de ação em noções e em operações; a
inteligência humana somente se desenvolve no indivíduo em função de interações sociais que são, em
geral, demasiadamente negligenciadas; o indivíduo, por si só, não é capaz desta tomada de consciência e
não consegue, por conseqüência, constituir, sem mais, normas propriamente ditas. É neste sentido que a
razão, sob seu duplo aspecto lógico e moral, é um produto coletivo; a tomada de consciência ocorre na
passagem da ação material para o pensamento compreendido como interiorização dos atos, ou seja, parte
da periferia (objetivos e resultados), orienta-se para as regiões centrais da ação quando procura alcançar o
mecanismo interno desta: reconhecimento dos meios empregados, motivos de sua escolha ou de sua
modificação durante a experiência; perceber é construir intelectualmente, e se a criança desenha as coisas
como as concebe, é claro que não pode percebê-las sem concebê-las. A percepção é essencialmente
inapta a preencher a tarefa de descobrir a existência do ponto de vista próprio e, ao contrário, situá-lo
entre os outros, isto é, diferenciá-lo precisamente dos outros e coordená-lo com eles. Portanto, tomar
consciência do ponto de vista próprio é, de fato, libertar-se dele, e de um sistema de operações, quer dizer,
compatíveis entre si e reversíveis, o que é indispensável para esse efeito. Almeja-se assim, dar início a uma
série de reflexões que culminam em uma nova proposta, envolvendo a tomada de consciência e sua
importância a Educação Ambiental.
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ASPECTOS EPISTEMOLÓGICOS E COGNITIVOS DA
PERCEPÇÃO DO MEIO AMBIENTE

Os primeiros estudos de percepção ambiental surgem na década de 50, e tem
como preocupação explorar as atitudes da população em relação ao meio ambiente. As
principais pesquisas sob esse enfoque foram realizadas na Inglaterra com Gibson (1966),
nos Estados Unidos com Lynch (1960) e Gould & White (1974), sendo que todas estas
pesquisas partiram do campo da Geografia.

No Brasil, as primeiras aproximações da Geografia com os estudos de percepção
do meio ambiente, ocorreram no início da década de 70, tendo como precursoras Lívia
de Oliveira e Lucy Marion Calderini Philadelho Machado, ambas, da UNESP – Campus
de Rio Claro. Essas pesquisadoras participaram do curso de especialização “Piaget e seus
contemporâneos – discussões interdisciplinares”, na então Faculdade de Filosofia
Ciências e Letras de Araraquara – SP. A partir desse curso, as pesquisas sobre a
percepção começam a ser realizadas, mas apenas por pesquisadores da área da
Geografia. A exemplo, Lineu Bley desenvolve estudos aplicados à Teoria de Lynch no
estudo da “Percepção do espaço urbano de Curitiba” (dissertação defendida em 1982), e
posteriormente sobre a “Paisagem de Morretes” (tese defendida em 1990), contribuindo
na produção científica concernente à  percepção junto ao Departamento de Geografia
da Universidade Federal do Paraná.

O início da década de 1990 foi marcado por inúmeros encontros, seminários e
reuniões, preparatórios à Conferência Mundial das Nações Unidas sobre o Meio
Ambiente e Desenvolvimento (RIO-92)1. Esta conferência reforçou as recomendações do
Congresso Internacional sobre Educação e Formação Ambiental, realizado em Moscou
(1987). Em Moscou originou o documento “Elementos para uma Estratégia Internacional
de Ação em Matéria de Educação e Formação Ambiental para o Decênio de 1990”, que
reforça as principais orientações elaboradas em Tbilisi, as quais deverão se adaptar às
novas problemáticas, mediante a promoção:

(...) da investigação e a aplicação de modelos eficazes de educação, formação
e informação em matéria de meio ambiente; da conscientização de adotar um
enfoque integrado para resolver os problemas ambientais [sem grifo no original];
da formação, em distintos níveis dos recursos humanos necessários para uma
gestão racional do meio ambiente, com a perspectiva de um desenvolvimento
auto-sustentado nos níveis comunitários, nacional, regional e internacional
(MININNI MEDINA, 1994, p.33).

Diante da ênfase da Rio-92 em adotar um enfoque integrado para resolver os
problemas ambientais, os estudos de percepção ambiental avançam de forma
transdisciplinar deixando de se limitar apenas ao campo da Geografia. Destaca-se aqui a

                                                
1 Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento – CNUMAD (“United Nation
Conference on Environment and Development”) – UNCED, conhecida também como Cúpula da Terra
(“Earth Summit”), no Rio de Janeiro, de 03 a 14 de Junho de 1992. Concebida basicamente como um
encontro de governantes, tendo a participação de mais de cento e setenta (170) países. Essa conferência foi
a mais importante do gênero neste século, em seu significado de convocação da humanidade para um
redimensionamento comum das ações ambientais (EL INFORME DE LA HAYA, 1992).
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obra “Percepção ambiental: a experiência brasileira”, organizada por Vicente Del Rio e
Lívia de Oliveira (1996). A obra abrange uma coletânea de pesquisas elaboradas por
Geógrafos, Arquitetos e Bacharéis em Letras e têm como intuito acrescentar vários olhares
sobre a percepção do meio ambiente2, a partir de diferentes abordagens epistemológicas.

De acordo com Vestena (2004, p. 99), baseada em KOZEL (2001) a percepção
ambiental apresenta três diferentes abordagens, sendo estas: “a ambientalista ou
culturalista; a inatista, apriorista ou inativista; e a interacionista piagetiana”. Embora
divergentes essas abordagens buscam o entendimento dos processos pelos quais as
pessoas atribuem significados ao meio ambiente.

Parte dos estudos de percepção tem se associado à corrente do behaviorismo,
termo que se origina do inglês “behavior” que significa comportamento, a qual visa
pesquisar o comportamento das pessoas através de análises objetivas e deterministas e
quanto ao aspecto cognitivo comportamental. Esta corrente explica o processo perceptivo
a partir de uma abordagem distinta, a concepção ambientalista ou culturalista de Skinner
(1961), que parte do pressuposto que a consciência humana é gerada pelos estímulos
que o ambiente proporciona, onde a percepção se dá a partir da experiência dos
indivíduos, sendo o campo visual apenas um meio.

Outros estudos têm se fundamentado na concepção inatista, “apriorista ou
inativista” da Gestalt (Moro, 1994). Este termo diz respeito à configuração, contorno, mas
a melhor palavra para designá-lo é forma. Nesta, a percepção é inata, determinada por
fatores intrínsecos e intuitivos, não sofrendo interferência do meio. Esta concepção parte
do pressuposto de que a ação do meio pode no máximo acelerar ou não o aparecimento
da consciência, uma vez que todo o processo de desenvolvimento se submete a um
núcleo fixo inato, ou seja, concebido desde o nascimento do indivíduo.

Entretanto, a concepção interacionista piagetiana de percepção supera as
propostas anteriores ao considerar que a percepção pode ser analisada quando
integrada ao mundo vivido dos indivíduos, tanto no plano cognitivo, perceptivo ou
afetivo. Compreende que o indivíduo constrói a sua inteligência a partir da interação com
o ambiente num processo de equilibrações sucessivas das ações do sujeito sobre o
objeto. A percepção é um processo anterior à aprendizagem que ocorre a partir doa
interação do sujeito com o objeto. Portanto, na construção do conhecimento apenas
exercícios de percepção e memória não seriam suficientes.

Para compreender a construção do conhecimento a partir da perspectiva
interacionista piagetiana é preciso distinguir dois aspectos diferentes, chamados de
aspecto operativo e aspecto figurativo. O primeiro inclui:

(...) operações e as ações que levam de um estado para outro. Nas crianças de
estágios mais avançados e nos adultos, os aspectos figurativos estão
subordinados aos aspectos operativos. Qualquer estado dado é entendido com

                                                
2 São as relações entre a sociedade e a natureza, na concretude de espaço e tempo, implicando as
relações de processos históricos, sociais e culturais, que integram criando espaços específicos nos quais os
homens constroem a dinâmica de suas vidas (MININNI MEDINA in IBAMA, 1994, p. 20-21; BERAZA in
CARIBE, coord. 1991, p. 245 apud CARNEIRO, 1999, p. 260).
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sendo o resultado de alguma transformação e como ponto de partida para outra
transformação. Mas a criança pré-operacional não entende transformações. Ela
não tem as operações necessárias para entende-las, estão ela põe toda a ênfase
na qualidade estática dos estados. É por causa disso, por exemplo, que nos
experimentos de conservação ela simplesmente compara o estado inicial e o
estado final sem estar interessada na transformação (PIAGET, 1964, p.186).

O segundo aspecto lida com as figurações estáticas. “Na realidade física há
estados e em adição a esses há transformações que levam de um estado para outro. No
funcionamento cognitivo há os aspectos figurativos – por exemplo: percepção, imitação,
imagem mental, etc. Se apenas exercitar a percepção e a memória somente o aspecto
figurativo estará sendo reforçado, em detrimento ao aspecto operativo” (PIAGET, 1964,
p.186). Por conseqüência, o desenvolvimento das estruturas cognitivas não será
acelerado. Pois, para que isto ocorra, é preciso que se reforce o aspecto operativo, não a
análise dos estados, mas a compreensão das transformações. Enquanto a Educação
Ambiental se restringir ao exercício do figurativo, em detrimento ao operativo –
compreensão das transformações do meio ambiente, menos pode contribuir para a
aprendizagem e desenvolvimento cognitivo.

Assim sendo, a percepção é “o conhecimento que se tem dos objetos ou dos
movimentos por contato direto e atual”, ao passo que e a inteligência é “um
conhecimento que subsiste quando intervém os rodeios e quando aumentam as distâncias
espaço temporais entre o sujeito e os objetos” (PIAGET, 1967, p. 81).

Conforme Piaget, em “Problemas de Psicologia Genética”(1975) o
desenvolvimento da criança “é um processo temporal por excelência”. Isto compreende
primeiramente o papel necessário do tempo no ‘círculo vital’. Pois, todo desenvolvimento
psicológico como biológico supõe a duração, e a infância dura tanto mais quanto mais
superior for a espécie; a infância de um gato, a infância de um pinto dura muito menos
do que a infância da criança porque ela tem muito mais coisa para aprender.

Assim sendo, “alguns resultados obtidos no campo da percepção teriam sido
muito incompletos sem um estudo paralelo sobre o da aprendizagem. Existem, com
efeito, duas maneiras de adquirir conhecimentos em “função da experiência” os quais
seriam: por contato imediato (percepção), ou por ligações sucessivas em “função do
tempo” e das repetições objetivas (aprendizagem) (PIAGET, 1975, p. 259).

Para Piaget (1975), a não aprendizagem das estruturas parece comportar uma
lógica inerente a seu funcionamento, comparável de saída a pré-lógica já em jogo na
percepção, e tendendo depois por encontrar as estruturas indutivas e dedutivas que
terminam por substituir a aprendizagem como tal.

As pesquisas de Piaget (1975, p. 262) do ponto de vista epistemológico acarretam
duas conclusões. A primeira, é que “parece excluído, interpretar as estruturas lógicas
como formas a priori, pois a aprendizagem e a experiência são necessárias à sua
elaboração”. Isto é, aprendizagem das estruturas lógicas é ela mesma de um tipo
especial, pois consiste simplesmente em exercer ou diferenciar estruturas lógicas ou pré-
lógicas anteriormente adquiridas. Em segundo lugar, tais resultados não são mais
interpretados empiricamente, e isso por um certo número de razões. A principal é dada
por Piaget, ao afirmar que:



-5-

Simpósio Nacional sobre Geografia, Percepção e Cognição do Meio Ambiente 
|Londrina 2005|

(...) nem a análise da percepção, nem a da aprendizagem em geral nos coloca
em presença de um puro registro dos dados exteriores, seja sob a forma de uma
pura constatação perceptiva, a percepção comportando sempre uma parte de
interferência ou de pré-interferência, seja sob a forma de um registro puramente
associativo, a aprendizagem ou a pré-lógica. A relação fundamental do estímulo
e da resposta, mesmo se conservarmos tal linguagem, assim como as
associações dos estímulos e das respostas, não poderiam, pois ser interpretadas
no sentido de uma submissão exclusiva do sujeito ao objeto. Essa submissão
existe, certamente, e se reforça mesmo durante o desenvolvimento, mas ela só é
possível graças à intervenção de atividades coordenadoras próprias ao sujeito e
que constituem, e última análise, a fonte mais profunda das estruturas lógicas.
Em suma, o objeto só é conhecido na medida e que o sujeito consegue agir
sobre ele e essa ação é incompatível com o caráter passivo que o empirismo,
em graus diversos, atribui ao conhecimento (PIAGET, 1975, p. 262-263).

Em suma, uma transmissão verbal adequada de informações relativas a estruturas
operatórias só é assimilada nos níveis em que essas estruturas são elaboradas no terreno
das ações mesmas ou das operações como ações interiorizadas e se a linguagem
favorece essa interiorização, ela não cria nem transmite essas estruturas totalmente feitas
por via exclusivamente lingüística (PIAGET, 1975, p. 269).

As percepções são peculiares a cada sujeito, sendo que são extremamente
variadas as maneiras pelas quais as pessoas percebem, avaliam o mundo e as registram.
Elas interferem na elaboração das representações de um determinado ambiente, os quais
apresentam diferentes posturas de respeito, valorização, manejo e conservação dos
recursos naturais.

No que concerne em particular ao espaço é conveniente “compreender que as
relações espaciais, simplesmente ‘dadas’ em aparência entre os objetos exteriores, não se
reduzem absolutamente, de fato, a puros sistemas de percepções ou de representações
imaginárias, mas comportam construções operatórias muito mais complexas do que
parece” (PIAGET, 1973a, p. 73).

No sentido de compreender o espaço, o homem, a mulher e a criança dispõem de
uma representação acerca de como funciona o mundo físico, de como funciona a
sociedade, e de como tem que se comportar, em um ou em outro local, segundo as
distintas situações. Porém, quem se apropria da ciência, que constitui uma representação
– “a maior de que se tem do mundo”, se diferencia dos demais indivíduos da sociedade,
uma vez que a ciência permite-os “atuar” sobre o mundo e “modificá-lo” (DELVAL, 1989,
p. 249).

Embora a ciência, a cada momento, constitua a representação mais avançada que
se tem da realidade, Delval (1989, p. 249) ressalta que:

la mayor parte de la gente, por no decir todos, tiene representaciones del mundo
que no coinciden con las de la ciencia [sem grifo no original] (...) Hay un
aspecto ideológico muy importante que está formado por representaciones
incompletas, parciales, fragmentarias y estáticas, pero que determinan de una
manera poderosa lo que los hombres hacen.
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Duas barreiras se impõem ao desenvolvimento cognitivo, segundo Piaget (1973c):
“egocentrismo”3 e sociocentrismo. Conforme Delval (1989, p.260):

(...) poco, a poco, el sujeto en desarrollo va organizando los elementos
dispersos, la información fragmentaria, en totalidades cada vez más coherentes,
y el ideal sería que la representación del mundo social constituyera una unidad
no contradictoria. De hecho no parece que llegue a ser así ni en los ninõs, ni en
los adultos. Para formar esa unidadd es necesario disponer de instrumentos
intelectuales adequados, que a su vez se benefician de la formación de esas
nociones. Esto explica por qué el ninõ no es capaz de integrar una misma
información de la misma manera en distintos momentos de su desarrollo. Lo que
se traduce en que sus ideas van cambiando. En el adulto mientras se van
superando algumas de esas dificuldades es presumible que aparezcan otras, y
creencias, actitudes, prejuícios y sesgos ideológicos, demás de la compleja y
contradictoria naturaleza del problema, dificultan que la comprensión del orden
social sea en todo armonioso.

Mas, o que é representação do mundo? A representação do mundo é "el
fundamento sobre el que se apoya nuestra manera de estar en el mundo y solo puede
hacerse explícita entonces por oposición a otras representaciones del mundo.” (DELVAL,
1989, p. 248)

Para que a criança desenvolva sua representação de mundo, especificamente em
relação ao meio ambiente, cabe à escola a prática da Educação Ambiental, concebida
por Minini Medina & Santos (2000, p.24), como:

(...) a própria educação escolar em seu objetivo fundamental de apoiar e
orientar o desenvolvimento dos alunos, enquanto cidadãos em formação, de
uma mentalidade de interação com as questões ambientais [sem grifo no
original], na perspectiva do senso e do compromisso – precisamente – de uma
cidadania ambiental.

Nesta prática, a criança concebe sua representação do meio ambiente em contato
com a ciência – que constitui uma representação mais sistemática e avançada da
realidade. De maneira intrínseca, a criança efetua a tomada de consciência, a qual pode
modificar sua ação para com o meio ambiente e a representação do mesmo, permitindo
a construção do conhecimento.

Assim sendo, como se dão os mecanismos perceptivos? Por que trabalhar a
tomada de consciência do meio ambiente a partir da visão piagetiana?

                                                
3 A criança pensa a partir de si, ignorando mais ou menos os pontos de vistas dos outros (...) Da mesma
maneira que a criança faz sua vontade, ela faz sua realidade: assim como não há o sentimento da
resistência das coisas, não há também o da dificuldade das demonstrações. Ela afirma sem provar e
ordena sem limitações (...) na raiz da magia e da crença imediata encontra-se a mesma ilusão egocêntrica:
a conclusão do pensamento próprio com o dos outros e a confusão do eu com o mundo exterior. Existem
dois egocentrimos, o egocentrismo lógico – o qual nos dá a chave do julgamento e do raciocínio infantis, e
o egocentrismo ontológico – o que nos dá a chave da realidade e da causalidade na criança. Ele é o
capital para a compreensão do universo infantil (Piaget, 1973c, p. 137-138).
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MECANISMOS PERCEPTIVOS E A TOMADA DE CONSCIÊNCIA
NA EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Os espaços vividos, cenários das experiências humanas, conforme Piaget (1975,
p. 404-405) são sentidos e compreendidos de maneiras distintas pelo ser humano,
através dos vínculos cognitivos e afetivos que são estabelecidos por intermédio dos
mecanismos perceptivos.

Os mecanismos perceptivos estão distribuídos em dois planos: os efeitos de
campo, ou interações imediatas entre elementos percebidos simultaneamente em suas
relações mútuas, e os efeitos elementares (um conjunto de atividades perceptivas), que
ultrapassam a proposta da Gestalt, pois se orientam na direção da reversibilidade
inteligente. Existem então atividades perceptivas ultrapassando os efeitos de campo, o que
é denominado análise ou exploração. Elas consistem em transmissões no espaço e no
tempo e dependem da motricidade, estando cada vez mais entrelaçada a inteligência por
intermédio dos esquemas sensório-motores.

Piaget (1975, p. 36) salienta que a necessidade lógica própria às estruturas da
inteligência “não é nunca dada anteriormente à experiência: ela se constitui pelo
contrário no fim de um processo evolutivo que depende da arte do exercício e da
experiência, sendo uma necessidade final”. Sendo assim, o sujeito não depende nem só
dos fatores extrínsecos (objetos exteriores), nem só de seus fatores intrínsecos
(mecanismos inatos), e sim de um processo de adaptação que tem como modelo a noção
biológica do organismo em interação constante com o meio.

O ambiente escolar composto por sujeitos e objetos apresenta diversos elementos
naturais e construídos que são explorados pelos alunos através das atividades perceptivas
que se desenvolvem “naturalmente com a idade, em número e qualidade” afirma Piaget
(1989 p. 35). O resgate e a exploração das atividades perceptivas do meio ambiente
registradas pelos alunos por meio de representações pode contribuir no processo de
desenvolvimento da tomada de consciência ambiental da própria ação dos mesmos.

Para compreender como ocorre o processo perceptivo nas crianças é preciso:

(...) examinar a evolução das suas percepções, depois de haver recordado o
papel das estruturas ou do esquematismo sensório-motores. A percepção
constitui, de fato, um caso particular das atividades sensório-motoras. Mas, seu
caráter particular consiste em que ela depende do aspecto figurativo do
conhecimento do real [sem grifo no original], ao passo que a ação em seu
conjunto (e já na qualidade de ação sensório-motora) é essencialmente
operativa e transforma o real. Importa, portanto, e esta constitui mesmo uma
questão capital, determinar o papel das percepções na evolução da criança, em
relação ao da ação ou das operações que dela derivam no curso das
interiorizações e estruturações ulteriores. (...) Compreender também as reações
sensório-motoras do primeiro ano: o das constâncias e o da causalidade
perceptiva (...) chama-se de constância da grandeza à percepção da grandeza
real de um objeto situado a distância independentemente do seu
apequenamento aparente: a constância da forma é a percepção da forma
habitual do objeto (por exemplo, visto de frente ou no plano frontal-paralelo
etc.) independente da sua apresentação perspectiva. Ora, essas duas
constâncias perspectivas começam numa forma aproximativa desde a segunda
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metade do primeiro ano, aprimorando-se em seguida, até 10-12 anos ou mais
(PIAGET, 1989, p. 30-31).

Assim, é importante destacar que os conhecimentos não partem, com efeito, nem
do sujeito (conhecimento somático ou introspecção) nem do objeto (porque a própria
percepção contém uma parte considerável de organização), mas das interações entre
sujeito e objeto, e de interações inicialmente provocadas pelas atividades espontâneas do
organismo tanto quanto pelos estímulos externos. Os conhecimentos orientam-se em
duas direções complementares, apoiando-se constantemente nas ações e nos esquemas
de ação, fora dos quais não tem nenhum poder nem sobre o real nem sobre a análise
interior, destaca Piaget (1973a p. 39-40).

A primeira destas direções compreende as condições de adaptação ao meio, e a
conquista dos objetos, ou conhecimento dos dados ambientais, que conduzirá finalmente
à objetividade na compreensão do real. E a segunda, é a tomada de consciência das
condições internas dessas coordenações, que conduz, por 'reflexão', às construções
lógico-matemáticas que, na criança, precedem mesmo, em forma elementar, os
conhecimentos físicos já um tanto sistematizados (PIAGET, 1973a, p.40). Para o
desenvolvimento da inteligência é preciso que haja organização e integração de ambas
as direções.

Para concretizar ambas as direções, Piaget em “Estudos Sociológicos” aborda a
importância do social nos diferentes sentidos do termo, isto é:

(...) englobando tanto as tendências hereditárias que nos levam à vida em
comum e à imitação, como as relações ‘exteriores” (no sentido de Durkheim), do
indivíduos entre eles, não se pode negar. Desde o nascimento, o
desenvolvimento intelectual é, simultaneamente, obra da sociedade e do
indivíduo.” O mesmo autor afirma que “as principais etapas do desenvolvimento
das operações lógicas, correspondem, de maneira relativamente simples, a
estágios correlativos do desenvolvimento social (...) (PIAGET, 1973b, p.155-
242)

PIAGET em sua obra "La prise de conscience" de 1974, define que a tomada de
consciência "constitui uma conduta" (...), além disso, também representa algo de diferente
que vai além de uma 'tomada', isto é, de uma incorporação a um campo dado de
antemão com todos os seus caracteres e que seria a 'consciência': trata-se na realidade
de uma verdadeira construção, que consiste em elaborar, não 'a' consciência considerada
como um todo, mas seus diferentes níveis, enquanto sistema mais ou menos integrado
(PIAGET, 1977, p. 09).

Neste intuito, o processo de tomada de consciência consiste numa “conceituação
propriamente dita, isto é, numa transformação dos esquemas de ação em noções e em
operações (...)”, afirma Piaget (1978, p.10). Neste processo, o indivíduo, por si só, "não é
capaz desta tomada de consciência e não consegue, por conseqüência, constituir, sem
mais, normas propriamente ditas", devido à complexidade do processo que está ligado a
um conjunto de condições psicológicas (PIAGET, 1977, p. 346).
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Assim, para que haja uma tomada de consciência é preciso ultrapassar as ações
para chegar nas razões, ou seja, o 'porque' ou ‘como’. Neste contexto, Piaget (1977, p.
200), evidencia o:

(...) mecanismo efetivo que torna conscientes os elementos que permaneciam até
aquele momento inconscientes, é claro, então, que esse processo não se reduz
de forma alguma a uma simples iluminação que os torna perceptíveis sem com
isso modificá-los, mas consiste, e isso desde o início, numa conceituação
propriamente dita, em outras palavras numa passagem da assimilação prática
(assimilação do objeto a um esquema) a uma assimilação por meio de
conceitos.

Entretanto, a tomada da consciência pode demorar alguns anos para se
concretizar após o êxito prático, portanto retardando-se devido algumas deformações
variadas, através das quais o indivíduo não consegue ver em suas "próprias ações certas
características, totalmente observáveis, no entanto, que asseguram seu êxito, mas cuja
inconsciência ou ausência de registro pela consciência impede a compreensão
conceitualizada" (PIAGET, 1978, p.10).

Neste processo “a ação constitui um conhecimento (um savoir faire) autônomo",
cuja conceituação somente se efetua por tomadas de consciência posteriores que
procedem de acordo com "a lei de sucessão que conduz da periferia para o centro, isto é
partindo das zonas de adaptação ao objeto para atingir as coordenações internas das
ações", referencia Piaget (1978, p.172), necessitando de tempo para se concretizar.

Piaget (1964, p. 176-186), em sua obra Development and learning, destaca que
para entender o desenvolvimento do conhecimento, deve-se começar com uma idéia
central - a idéia de uma operação. O conhecimento não é uma cópia da realidade.
Conhecer um objeto, conhecer um acontecimento, não é simplesmente olhar para ele e
fazer uma cópia ou imagem mental. Conhecer um objeto é agir sobre ele. Conhecer é
modificar, transformar o objeto e entender o processo dessa transformação, e como
conseqüência, entender como o objeto é construído. Assim, a operação é a essência do
conhecimento; é uma ação interiorizada que modifica o objeto do conhecimento.

No sentido utilitário a operação é qualificada como ação interiorizada, à medida
que:

Tudo o que concerne à ação e ao seu contexto pode ser traduzido por
representações significativas através dos instrumentos semióticos correntes
(língua, imagens). Mas os núcleos funcionais das próprias coordenações, que
constitui o essencial e que, no plano da ação, permanece de natureza causal,
encontra então seu equivalente, no plano do pensamento, naquilo que é, de
fato herança mais direta da ação: o sistema das coordenações operacionais,
que transforma os objetos do pensamento assim como a ação modifica os
objetos materiais (PIAGET, 1978, p.178).

Assim, Piaget (1978, p. 178-179) salienta que “(...) que a passagem da ação para
a conceituação consiste em uma espécie de tradução da causalidade em termos de
implicação”, isto é, uma conexão entre significações. Este processo consiste em
coordenações causais das ações com o intuito de atingir os objetivos materiais,
caracterizando-se como um processo de aquisição limitado e de valor. Neste processo, o
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sistema de implicações significantes fornece um elemento que não é compreendido, nem
nos objetivos, nem nos meios empregados, chamado de “determinação das razões”, sem
o qual os sucessos representam apenas fatos sem significado.

Piaget (1978, p.179), complementa que “compreender consiste em isolar a razão
das coisas, enquanto fazer é somente utilizá-las com sucesso, o que é, certamente, uma
condição preliminar da compreensão, mas que esta ultrapassa, visto que atinge um saber
que precede a ação e pode abster-se dela”. Para tanto, “a compreensão ou a procura da
razão, só pode ultrapassar os sucessos práticos e enriquecer o pensamento na medida
em que, pelos dois motivos precedentes e conjuntos, o mundo das razões se amplia sobre
os possíveis e transborda, assim, o real”.

O primeiro motivo é que buscando a razão de um fenômeno físico (por uma
explicação causal construída através da conceituação do indivíduo e procurando atingir a
causalidade efetiva ou objetiva do fenômeno, mas sem se confundir com ela), o indivíduo
chega, necessariamente, a situar, em um mundo de relações possíveis, as relações reais
observadas atualmente. Em segundo lugar, se o nível em que se elaboram as operações
concretas por uma troca contínua de influências entre a ação, de onde elas procedem e a
conceituação, que as torna implicativas, não há ainda ultrapassagem da primeira “ação”
pela segunda “conceituação”. Em compensação, o poder operacional assim conquistado
pelo indivíduo vai se prolongar indefinidamente pela construção de novas operações
sobre as precedentes, estas operações de conceituações. Igualmente, em um mundo de
possíveis que ultrapassa, necessariamente, os limites da ação (PIAGET, 1978, 179).

A tomada de consciência ocorre "na passagem da ação material para o
pensamento compreendido como interiorização dos atos", ou seja, parte da "periferia
(objetivos e resultados), orienta-se para as regiões centrais da ação quando procura
alcançar o mecanismo interno desta: reconhecimento dos meios empregados, motivos de
sua escolha ou de sua modificação durante a experiência" (PIAGET, 1977, p. 198).

Segundo Piaget (1977, p.199), há duas razões para isso. A primeira é que esses
fatores internos escapam precisamente à consciência do sujeito (P). E a segunda é que,
ficando-se no âmbito das reações do ponto (P), o conhecimento procede a partir da
interação entre o sujeito (S) e do objeto (O), como mostra o esquema abaixo. Pois, o
ponto (P) é periférico em relação tanto ao sujeito (S) quanto ao objeto (O). Assim, a
tomada de consciência orienta-se para os mecanismos centrais (C) da ação do sujeito,
ao passo que o conhecimento do objeto, a partir do ponto (P), orienta-se para suas
propriedades intrínsecas e igualmente centrais (C'), e não mais superficiais como ainda
relativas às ações do sujeito.

S O

PC C'
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Em outras palavras, Piaget (1977, p.200) explica que a lei da direção da periferia
P para os centros (C e C') não poderia ser limitada à tomada de consciência da ação
material, pois embora nesse nível inicial já haja passagem da consciência do objeto (bem
como do resultado) a dos meios, essa interiorização da ação, conduz a um plano de
ação refletida, ou seja, a consciência dos problemas a resolver e a consciência dos meios
cognitivos (e não mais materiais) empregados para resolvê-los. É o que se observa
quando se pergunta à criança como ela chegou a descobrir tal ou tal processo: os mais
novos limitam-se a relatar suas sucessivas ações e até a reproduzi-las por meio de gestos
e sem palavras, ao passo que chegam mais tarde a expressões tais como "eu percebi que
(...) eu disse comigo então", ou "encontrei então a idéia (...)". Portanto, a ação é expressa
inicialmente por gestos, desenhos e posteriormente por meio da linguagem (fala).

No caso do desenho, Piaget (1977, p. 164), cita M. Luquet que analisou o
conhecido fenômeno do realismo intelectual. “A criança desenha as coisas tais como as
conhece e não tais como as vê”. Seguramente, um tal hábito é, antes de tudo, prova da
existência e da extensão do racionalismo próprio a todo pensamento e somente ele está
em condições de explicar eficazmente a natureza da percepção. Perceber é “construir
intelectualmente, e se a criança desenha as coisas como as concebe, é claro que não
pode percebê-las sem concebê-las”. Nesta perspectiva, o ponto de vista da “percepção é
sempre egocêntrico”, portanto ao mesmo tempo incompleto (isto é deformante na
medida em que permanece incompleto) e, sobretudo inconsciente de si mesmo.

Para Piaget (1964, p. 176-186), o “desenvolvimento explica a aprendizagem”.
Neste sentido, o autor diferencia o desenvolvimento geral e o problema de
aprendizagem.

O desenvolvimento do conhecimento é um processo de embriogênese4. No caso
do desenvolvimento do conhecimento das crianças, a embriogênese acaba somente na
idade adulta. É um processo de desenvolvimento total, o qual nós devemos recolocar em
seu contexto geral biológico e psicológico. Em outras palavras, desenvolvimento é um
processo que diz respeito à totalidade da estruturas do conhecimento.

A aprendizagem5 apresenta o caso oposto. Em geral a aprendizagem é provocada
pelas situações, provocada por um experimento psicológico; ou por um professor, com
respeito a algum tema didático, ou por uma situação externa.

Logo, “o desenvolvimento explica a aprendizagem”,

mas essa opinião é contrária a maioria das opiniões que acham que
desenvolvimento é a soma discreta de experiências de aprendizagem. Para
alguns psicólogos o desenvolvimento está reduzido a uma série de itens

                                                
4 Refere-se ao desenvolvimento do corpo, mas refere-se também ao desenvolvimento do sistema nervoso e
do desenvolvimento das funções inatas (PIAGET, 1964, p. 176).
5 Aprendizagem é um processo limitado – limitado a um único problema ou a uma única estrutura. Assim,
eu acho que desenvolvimento explica aprendizagem e essa opinião é contrária das opiniões que acham
que desenvolvimento é a soma discreta de experiências de aprendizagem. Na realidade, desenvolvimento é
o processo essencial e cada elemento do aprendizado ocorre como uma função do desenvolvimento total,
antes de ser elemento que explica o desenvolvimento (PIAGET, 1964, p. 176).
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específicos aprendidos, e desenvolvimento é assim a soma, acumulação dessas
séries de itens específicos. Eu penso que está é uma visão atomísta que deforma
o estado real das coisas. Na realidade o desenvolvimento é o processo essencial
e cada elemento do aprendizado ocorre como uma função do desenvolvimento
total, antes de ser um elemento que explica o desenvolvimento (PIAGET, 1964,
p. 176).

Para compreender o desenvolvimento do conhecimento, Piaget (1964, p. 177)
afirma que se deve começar com a idéia de operação6, ou seja,:

[...] conhecimento não é uma cópia da realidade. Conhecer um objeto,
conhecer um acontecimento, não é realidade. Conhecer um objeto, conhecer
um acontecimento, não é simplesmente olhar para ele e fazer uma cópia ou
imagem mental dele. Conhecer um o objeto é agir sobre ele. Conhecer é
modificar, transformar o objeto e entender o processo dessa transformação, e
como conseqüência entender como o objeto é construído.

O desenvolvimento do conhecimento depende de quatro fatores, segundo Piaget:
da maturação orgânica, como condição de possibilidade; da experiência física; da
experiência social e do fator de equilibração, que coordena os demais fatores. A
contribuição da interação social na perspectiva da tomada de consciência está
precisamente no questionamento que faz ao sujeito sobre os seus atos relativos ao meio
ambiente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os estudos de Piaget são importantes para a compreensão do processo cognitivo
das crianças em idade escolar, sobretudo na Educação Ambiental. À medida que se
compreende como se processa o desenvolvimento e a aprendizagem das crianças é
possível que o educador ambiental organize uma proposta de ensino com base nas ações
operativas e não apenas nas ações figurativas – sobretudo a percepção.

Faz-se necessário que a Educação Ambiental ultrapasse o estudo da percepção
ambiental das crianças, pois a percepção é essencialmente inapta a preencher a tarefa
de descobrir a existência do ponto de vista próprio, e ao contrário, situá-lo entre os
outros, isto é, diferenciá-lo precisamente dos outros e coordená-lo com eles.

A nova proposta de Educação Ambiental tem como premissa desenvolver em cada
criança tomadas de consciência do meio ambiente. Pois, tomar consciência do ponto de
vista próprio, é de fato, libertar-se dele, e de entrar em um sistema de operações
propriamente dito, quer dizer, compatíveis entre si e reversíveis, o que é indispensável
para esse efeito.

A tomada de consciência do meio ambiente envolve a transformação dos
esquemas de ação em noções e em operações, as quais são interiorizadas. E isto implica

                                                
6 Operação é um conjunto de ações modificando o objeto e possibilitando aos conhecedores chegarem as
estruturas de transformação (Piaget, 1964, p. 177).
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em mudanças de atitudes e valores para com o meio ambiente. Nesse sentido, é
fundamental a intervenção do educador ambiental que questione o sujeito em relação às
suas ações no meio ambiente. A contribuição do educador ambiental em uma
perspectiva piagetiana está precisamente no levar a criança a refletir sobre a
coordenação de suas ações na produção de determinado resultado (STOLTZ, 2001).
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