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A REPRESENTAÇÃO DE ILHA NA CRIANÇA SEGUNDO A EPISTEMOLOGIA GENÉTICA DE PIAGET 

 

Lismaria Polato Francelin1 

RESUMO 

Considerando que o ensino e a aprendizagem estão vinculados ao processo de desenvolvimento do 

conhecimento, é papel do educador compreender como ocorre o processo de construção e reconstrução 

do conhecimento, visando especialmente o aprimoramento das suas práticas pedagógicas, da qual, 

certamente, favorecerão uma aprendizagem prazerosa e significativa. Para ensinar Geografia, não basta 

que o professor domine somente os conteúdos, é necessário refletir sobre as problemáticas que envolvem 

o processo ensino-aprendizagem, sobretudo, as teorias metodológicas que proporcionam a transformação 

da prática, consolidando o ensino e a aprendizagem desta área do conhecimento. Este estudo buscou 

investigar a representação de ilha na criança, adaptando o método clínico utilizado por Piaget, com o 

objetivo de compreender melhor como a criança representa um fenômeno natural, neste caso, a 

representação de ilha, como mediação para a construção de conceito. Participaram deste estudo, nos 

meses de março e abril de 2010, quatorze alunos da terceira a sétima série do Ensino Fundamental, entre 

nove e doze anos de idade de duas Escolas Públicas Estaduais da cidade de Bauru, Estado de São 

Paulo. Como instrumentos para coleta de dados, foram adotados, o registro digitalizado dos desenhos 

produzidos individualmente pelos alunos, e as entrevistas com questões pré-formuladas foram gravadas 

em áudio. Após análise dos dados à luz da obra A Representação do Mundo na Criança, de Jean Piaget 

(2005), concluímos que é possível ensinar conceitos a partir da representação de um dado fenômeno 

natural, pois, através dos conflitos cognitivos a criança consegue construir um conceito aceitável, 

anteriormente desconhecido ou não compreendido por ela. 
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INTRODUÇÃO 

 A Ciência Geográfica nas últimas décadas tem debatido questões referentes ao pensamento 

filosófico e científico, decorrentes de transformações tanto no mundo como também, na organização 
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social. Contudo, quando se trata da relação entre a Ciência e o que se ensina na escola, se faz necessário 

refletir sobre as relações entre o conhecimento científico e os saberes construídos pelos alunos na escola 

(CAVALCANTI, 1998). 

Embora, os conhecimentos específicos e escolares desta área do conhecimento enfoquem 

primeiramente os aspectos socioeconômicos e políticos, não podemos desconsiderar a importância do 

ensino da Geografia, fundamental para compreender a organização do espaço geográfico e suas 

implicações (CAVALCANTI, 1998). 

Em se tratando de Ensino de Geografia, as pesquisas e produções científicas estão sendo pouco 

utilizadas pelos docentes. Para a Cavalcanti (1998), ainda permanece enraizada as concepções teóricas 

tradicionais. No entanto, existe um grupo de professores que insistem em procurar respostas, às questões 

que dificultam a aprendizagem e a compreensão dos conceitos geográficos pelos alunos. 

Para ensinar Geografia não basta dominar os conteúdos, é necessário refletir sobre as 

problemáticas que envolvem o processo ensino e aprendizagem, sobretudo, as teorias metodológicas que 

proporcionam a transformação da prática, consolidando o ensino e a aprendizagem desta área do 

conhecimento. 

Considerando que a aprendizagem está vinculada ao processo de desenvolvimento do 

conhecimento, é papel do educador compreender como ocorre o processo de construção e reconstrução 

do conhecimento, visando especialmente o aprimoramento das práticas pedagógicas, das quais 

certamente, favorecerão uma aprendizagem prazerosa e significativa. 

Uma das propostas pedagógicas possíveis para compreender como os alunos constroem os 

conceitos geográficos, pode ser baseada na Epistemologia Genética de Piaget. Com esse referencial 

teórico pode-se determinar diretrizes pedagógico-didáticas, possibilitando a transposição didática dos 

conhecimentos científicos para os conteúdos de ensino, segundo o estágio (estádio) de desenvolvimento 

em que o aluno se encontra. 

 Segundo a visão interacionista da atividade educativa, destacando a importância da relação 

aprendizagem/desenvolvimento, abordada tanto por Piaget como Vigotsky, Cavalcanti (1998) cita em seu 

livro o argumento de Castorina (1995):  

Podemos abandonar a tese de que a prática educacional deve ser dirigida para promover a formação de 

estruturas cognitivas, como condição necessária suficiente para a aquisição dos saberes escolares. É 

preciso enfatizar os processos formadores das hipóteses e os sistemas conceituais vinculados ao “saber a 

ser ensinado”, sem por isso renunciar ao pensamento lógico como uma condição necessária para aquela 

aquisição. É perfeitamente defensável que a aprendizagem escolar possa ser concebida como um processo 

de reconstrução, levando em consideração o desenvolvimento intelectual. (CASTORINA, 1995, p. 26, apud 

CAVALCANTI, 1998, p. 143). 
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 Buscando uma aprendizagem significativa, Piaget propõe explicar em sua teoria, o processo pelo 

qual a criança constrói um novo conhecimento a partir dos seus conhecimentos prévios. Para Piaget, a 

cooperação entre crianças é tão importante quanto à cooperação com adultos. Assim, o professor tem 

papel fundamental nesse processo, interagindo com seus alunos como mediador na construção do 

conhecimento (CASTELLAR, 2007).  

Neste contexto até aqui abordado, este presente estudo, através de uma pesquisa empírica 

realizada com alguns alunos de duas Escolas Públicas da Rede Estadual de Ensino da cidade de Bauru, 

tem como objetivo analisar como os alunos entre nove e doze anos, representam e compreendem o 

conceito de ilha, respondendo a seguinte questão-problema: Como os conhecimentos pré-existentes e as 

experiências anteriores dos alunos, acerca do conceito de ilha, os influenciaram na representação e 

compreensão desse conceito geográfico? 

 

O Desenvolvimento e o Processo de Conhecimento Segundo a Epistemologia Genética de Piaget 

 Segundo a Epistemologia Genética de Piaget, o indivíduo passa por várias etapas de 

desenvolvimento ao longo da sua vida. Piaget (1972) afirma que a aprendizagem é um processo que 

ocorre desde o nascimento até sua morte. Este processo se dá através do equilíbrio entre a assimilação e 

a acomodação, cujo resultado é a adaptação. 

Piaget (1972) considera o aspecto biológico da espécie humana, a hereditariedade, não como a 

única condição, nem suficiente para o desenvolvimento do indivíduo. Para o autor, a interferência dos 

agentes externos contribuem para esse desenvolvimento, enquanto que a maturação biológica, 

influenciada pela hereditariedade, é insuficiente para explicar o desenvolvimento do sujeito, pois, esse 

depende intrinsecamente da sua relação com o meio. Esta relação ocorre no momento em que a criança 

começa a interagir fisicamente com o meio, através de ações materializadas. Esta experiência, porém, 

requer uma coordenação interna das ações sobre os objetos. Nesta fase do desenvolvimento, a educação 

tem papel fundamental na construção do conhecimento, sendo a ponte por onde ocorre a transmissão 

social entre o adulto e a criança ou entre o meio social e a criança a ser educada. Assim, é necessário que 

ela assimile o que o meio quer transmitir. 

É fator essencial e determinante no desenvolvimento, a adaptação do sujeito ao meio em que vive. 

Esta por sua vez, dependerá da equilibração entre os três fatores do desenvolvimento: hereditariedade, 

experiência física e transmissão social e a equilibração entre uma nova noção com outras pré-existentes. 

Para Piaget (1972), todo conhecimento vindo do exterior sofre alguma alteração realizada pelo sujeito, ou 

seja, o que se aprende é influenciado por aquilo que já tinha sido aprendido em um outro momento. 

Quando há um enfrentamento entre uma nova noção com outras já existentes, ocorre uma 

perturbação, denominado conflito cognitivo. Na busca de compreender o mundo, o indivíduo tenta explicar 
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uma nova idéia ou fenômeno utilizando seus esquemas ou estruturas cognitivas até então construídas, 

conseguindo emitir hipóteses possíveis à sua interpretação conforme a etapa de desenvolvimento em que 

o sujeito se encontra. 

A partir do momento em que a assimilação é possível diante de uma nova situação, ocorre a 

incorporação da mesma, na qual, o indivíduo age e se apropria do objeto de conhecimento dando-lhe 

significado próprio. Porém, quando não é possível a apreensão do objeto de conhecimento a ser 

assimilado, ocorre a operação inversa ao da assimilação. O sujeito, diante das perturbações decorrentes 

do conflito cognitivo, modifica suas hipóteses iniciais, no sentido de ajustar através de um esforço pessoal 

e espontâneo o objeto que não foi assimilado imediatamente.  

Para Castellar (2007), dois aspectos da teoria psicogenética de Piaget devem ser considerados na 

educação: os estágios do desenvolvimento cognitivo e a teoria da equilibração. Esta autora explica que: 

[...] ao procurar compreender a evolução intelectual do sujeito, Piaget considera a criação de novas 

estruturas intelectuais, introduzindo a noção de equilíbrio entre a assimilação e a acomodação. Assim, como 

a noção de conservação, os estágios cognitivos e a representação assinalam uma série de condutas que 

indicam a possibilidade de substituir, no pensamento, um objeto por uma representação simbólica. No 

domínio do pensamento, o equilíbrio chama-se coerência (CASTELLAR, 2007, p. 42). 

No caso específico da geografia física, observa-se que os alunos têm em parte, grande dificuldade 

de compreender os fenômenos naturais, por necessitarem de certo grau de abstração. Dependendo da 

sua capacidade cognitiva, os alunos têm maior ou menor dificuldade em compreender os conceitos.  

As atividades pedagógicas desenvolvidas na escola devem ser bem elaboradas, favorecendo a 

conquista do objeto de conhecimento desejado. Jamais devem ser apresentadas aos alunos como 

atividades mecanicistas, pois, desestimulam a ação de buscar o conhecimento e tornam a aprendizagem 

desmotivadora. Estas atividades devem ser instigadoras e desafiadoras proporcionando através dos erros, 

e dos conflitos cognitivos a resolução de situações-problema, gerando um processo de equilibração.  

Considerando a aprendizagem como um processo, o professor deve ser o mediador no processo 

de construção do conhecimento. A escolha da metodologia de ensino, dos procedimentos e dos materiais 

didáticos são relevantes para que processo ensino-aprendizagem seja contemplado. 

As Representações Segundo a Epistemologia Genética de Piaget 

Ao final do período sensório-motor, entre um ano e meio e dois anos, inicia-se a fase da 

interiorização dos esquemas de ação até então construídos. Nesta transição de estágios, do sensório-

motor para o pré-operatório, começa a ocorrer a interiorização dos esquemas, que consiste na 

representação das ações manifestas da criança, chamada de função semiótica ou simbólica. A princípio, 

os instrumentos de que a criança dispõe para conhecer o mundo, são os esquemas de ação. Neste novo 
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estágio, esses instrumentos se aperfeiçoam transformando-se em manifestações internas da realidade. 

Aos poucos, a inteligência prática vai sendo substituída pela inteligência representativa (Piaget,1972). 

A função semiótica ou simbólica consiste na capacidade de diferenciar significantes de 

significados. Com o aparecimento da função semiótica ou simbólica, a criança torna-se capaz de 

representar um significado (objeto ou acontecimento) através de um significante diferenciado e específico 

para essa representação. A função semiótica ou simbólica é mais ampla que a linguagem, abrangendo 

tanto os signos verbais quanto os símbolos que são individuais, englobando assim, a dimensão individual 

e a dimensão social da significação das representações. 

A imitação é a primeira manifestação da função semiótica. Nesta fase do desenvolvimento, a 

criança torna-se capaz de imitar gestos ou comportamentos na ausência do modelo. O gesto imitativo é 

um significante diferenciado, através do qual, a criança manifesta o seu pensamento. Na imitação, a 

acomodação prevalece sobre a assimilação, propiciando a reprodução fiel dos objetos ou pessoas que 

são evocadas como modelo naquele momento. Ocorre por exemplo, quando a criança imita os gestos dos 

pais. 

O jogo simbólico ou brinquedo de faz-de-conta é outra manifestação da função semiótica. A 

criança faz uso dos objetos que estão a sua disposição para representar qualquer coisa que ela imagina. 

As pedras, por exemplo, podem representar pedaços de pão que servirão para alimentar uma boneca que 

está com fome. Nesta manifestação, a assimilação supera a acomodação. É neste momento que a criança 

assimila o real às necessidades do eu. Este jogo é um meio de que a criança dispõe para satisfazer suas 

necessidades e assim manter o equilíbrio afetivo e intelectual. O egocentrismo é claramente percebido no 

jogo simbólico, ao brincar de faz-de-conta a criança imagina que não existem limitações (PIAGET, 1973). 

É através da linguagem que ocorre a adaptação social, porém, esta é transmitida para a criança 

de forma pronta. A criança não consegue expressar suas necessidades utilizando essa linguagem, assim, 

ela busca através do jogo simbólico expressar-se, empregando um sistema de significantes construídos 

por ela, podendo ser modificável à medida das suas necessidades. 

Luquet (1969), afirma que o desenho infantil é outra forma de representação. A criança até oito e 

nove anos de idade tem intenção realista, pois, desenha o que sabe sobre o personagem ou objeto 

observado, mesmo antes de exprimir graficamente o que vê. Este autor classifica o desenho infantil em 

cinco fases: 

 realismo fortuito (garatujas) – garatuja com significação em seu desenho; 

 realismo gorado – fase de incapacidade sintética em que os elementos da cópia estão justapostos 

em vez de estarem coordenados num todo. A criança não consegue colocar todos os elementos 

que desenha na totalidade, faz bonecos dotados de cabeça, braços e pernas chamados 

“badamecosgirinos”. 
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 realismo intelectual – apresenta os atributos conceituais do modelo, sem preocupação de 

perspectiva visual; 

 realismo visual – o desenho não apresenta o que é visível de um ponto de vista perspectivo 

particular. 

O desenho infantil pode contribuir, para que o adulto consiga compreender como a criança vê e se 

relaciona com o mundo. O desenho feito por uma criança, tem forte influência do meio em que ela está 

inserida. Esta influência pode ocorrer por meio das relações sociais e culturais. 

No estágio pré-operatório, em alguns momentos, os desenhos podem dificultar a compreensão de 

um conceito pela criança, pois, ela tem dificuldade de estabelecer relações entre o pensamento e a 

imagem, quando este conceito necessita de processos mentais para ser entendido. Nesta fase as 

estruturas mentais são amplamente intuitivas e imaginativas.  

Para melhor compreender como a criança representa o mundo, Piaget (2005) realizou um estudo 

com crianças utilizando o método clínico. Este método, diferente de outros, possibilita ao entrevistador 

problematizar e propor hipóteses podendo variar as condições das mesmas, diante das reações da 

criança durante a conversa. Este método tem como objetivo construir uma série de observações clínicas 

que servirão para compreender as representações do mundo na criança. 

Piaget (2005) observou durante a aplicação do método clínico, cinco tipos de reações das crianças 

entrevistadas:  

 não importismo – quando a criança se aborrece com a pergunta feita e responde qualquer coisa, 

sem esforço e de qualquer forma;  

 fabulação – a criança responde a pergunta contando uma história inventada por ela em que ela 

mesma não acredita; 

 crença sugerida – apesar de se esforçar, a resposta formulada é sugestiva ou procura agradar o 

entrevistador; 

 crença desencadeada – a criança responde utilizando seus próprios recursos, sem haver qualquer 

tipo de sugestionamento do entrevistador; 

 crença espontânea – neste caso a criança responde imediatamente a pergunta formulada, sem ter 

necessidade de raciocinar. 

A grande preocupação de Piaget, com este método clínico, é com relação à maneira na qual o 

entrevistador interage com a criança no momento da entrevista, não podendo interferir nem sugestionar a 

resposta dada por ela. 
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A proposta deste estudo é adaptar o método clínico utilizado por Piaget, na realização de uma 

pesquisa empírica, com o objetivo de compreender melhor como a criança representa um fenômeno 

natural, neste estudo de caso, a representação e o conceito de ilha. 

METODOLOGIA 

Este estudo baseou-se na teoria de Piaget, sobre a representação do mundo na criança. 

Procuramos adaptar o método clínico utilizado por Piaget em sua pesquisa, pois, trata-se neste momento 

de uma investigação preliminar.  

A coleta de dados foi realizada entre os meses de março e abril de 2010, com quatorze alunos da 

terceira a sétima série do Ensino Fundamental, entre nove e doze anos de idade, em duas Escolas 

Públicas Estaduais da cidade de Bauru - SP.  

No primeiro momento, conversamos com as diretoras e coordenadoras das duas escolas expondo 

o objetivo da pesquisa, argumentando sobre a necessidade da coleta de dados para a elaboração desse 

estudo. Aprovada a permanência na escola para a coleta de dados, foram entrevistados quatorze alunos, 

sendo sete do sexo feminino e sete do sexo masculino, durante duas horas por dia num período de quinze 

dias, distribuídos ao longo de dois meses. 

Foram adotados como instrumentos para coleta de dados, o registro da produção de desenho a 

mão livre em folha de papel em branco e entrevista individual com questões pré-formuladas. 

Primeiramente, em atendimento individualizado, foi solicitado a cada aluno que desenhasse uma ilha em 

meia folha em branco de papel sulfite A4 entregue antes da entrevista. Após o desenho concluído, o aluno 

foi entrevistado, respondendo as questões previamente elaboradas. Todas as entrevistas foram gravadas 

em áudio e posteriormente transcritas na íntegra e os desenhos foram digitalizados. Os dados foram 

analisados à luz da obra: A Representação do Mundo na Criança, de Jean Piaget (2005). 

Procuramos, durante as entrevistas, não induzir as respostas dadas pelas crianças. Ao fazer a 

pergunta aguardamos as respostas, pois, nosso interesse estava em analisar como os conhecimentos pré-

existentes e as experiências anteriores dos alunos, os influenciam na representação e compreensão do 

conceito de ilha. 

 

RESULTADOS 

Durante as aulas de Geografia, é comum constatarmos que as crianças da faixa etária entre nove 

e doze anos, que se encontram no estágio operacional concreto, segundo estudos de Piaget, não 

compreendem como alguns fenômenos naturais ocorrem. É possível que os conhecimentos prévios e as 

experiências precedentes, possam influenciar na representação e compreensão de conceitos melhor 

elaborados. 
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Foram entrevistadas quatorze crianças na faixa etária entre nove e doze anos. Reservamos o 

direito de preservar a identidade dos entrevistados, assim, os nomes citados na análise dos dados são 

fictícios, como consta no Quadro 1: 

 

Quadro 1 – Alunos entrevistados (9 -12 anos) 

Nomes Fictícios IDADE SEXO SÉRIE 

1. Bruna 9 anos Feminino 4ª série 

2. Larissa 9 anos Feminino 4ª série 

3. Vitor 9 anos Masculino 4ª série 

4. Carmem 9 anos Feminino 3ª série 

5. Fábio 9 anos Masculino 3ª série 

6. Barbara 9 anos Feminino 3ª série 

7. Renan 10 anos Masculino 4ª série 

8. Marcos 10 anos Masculino 4ª série 

9. Amadeu 11 anos Masculino 5ª Série 

10. Gislaine 11 anos Feminino 5ª série 

11. Patrícia 12 anos Feminino 6ª série 

12. Osvaldo 12 anos Masculino 6ª série 

13. Reinaldo 12 anos Masculino 7ª série 

14. Jamile 12 anos Feminino 7ª série 

Fonte: Produção da autora. 

 

Conforme o Quadro 2, foram elaboradas cinco perguntas, com objetivo de provocar um conflito 

cognitivo nas crianças à medida que elas fossem sendo interrogadas. 

 

Quadro 2 – Perguntas da entrevista 

PERGUNTAS DA ENTREVISTA 

A Explique o que você desenhou. 

B Você já viu uma ilha? Onde? 

C Se você fosse explicar para alguém, o que é uma ilha, como explicaria? 

D A ilha bóia? Ela se movimenta? 

E A ilha está presa? Onde? Como? 

     Fonte: Produção da autora. 

 

Iniciamos a coleta de dados, solicitando a cada aluno que desenhasse livremente uma ilha em 

meia folha de papel branco, utilizando lápis coloridos. Não foi dada nenhuma orientação de como deveria 

ser o desenho.  

O que chamou a atenção foram os desenhos estereotipados, influenciados principalmente pelos 

desenhos animados, confirmados pela maioria dos alunos. Desenhos com o mesmo estilo: ilhas 
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pequenas, isoladas, com coqueiros e pássaros, destaque para o Sol, como podemos constatar nas figuras 

a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

Figura 1: Bruna  (9 anos) Figura 2: Larissa (9 anos) 

Figura 3: Vitor   (9 anos) Figura 4: Carmem  (9 anos) 

Figura 5: Fábio   (9 anos) Figura 6: Bárbara (9 anos) 
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Figura 7: Renan  (10 anos) Figura 8: Marcos (10 anos) 

Figura 9: Amadeu  (11 anos) Figura 10: Gislaine  (11 anos) 

 

Figura 11: Patrícia (12 anos) Figura 12: Osvaldo (12 anos) 

Figura 13: Reinaldo (12 anos) Figura 14: Jamile (12 anos) 
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Como primeira pergunta da entrevista, foi solicitada a cada criança que explicasse o desenho feito 

por ela. Todas descreveram o desenho que produziram em detalhes, sem a preocupação em explicar o 

conceito de ilha. As respostas foram muito parecidas, como podemos constatar no Quadro 3: 

 

Quadro 3 – Respostas da pergunta A 

 

A) Explique o que você 

desenhou. 

1. (Bruna) Uma ilha, coqueiro, areia e água. (9 anos) 
2. (Larissa) Então, aí desenhei o mar, aqui foi só para fazer uma terra assim, 
aqui fiz uns coqueiros, umas florzinhas. (9 anos) 
3. (Vitor) Aqui tem os matos, aqui tem floresta, tem lugar que tem terra, tem os 
matos, aqui em cima tem os pássaros, árvores lá para trás, um monte de 
coisas. (9 anos) 
4. (Carmem) Eu desenhei um mar, no meio a ilha, assim. (9 anos) 
5. (Fábio) Aqui eu imaginei a ilha, aqui árvores, arbustos, o mar, a cor da 
areia, uma fruta. Para mim isto é uma ilha. (9 anos) 
6. (Bárbara) Bananeira verde, a banana está verde, o coqueiro, outra banana, 
nuvens, o sol e o mar. (9 anos) 
7. (Renan) Eu desenhei uma ilha, com dois coqueiros, uma rede, um cara que 
já tinha pegado um peixe e deixou cozinhando e ele pegou outro peixe. (10 
anos) 
8. (Marcos) Uma ilha, com um por do sol, com reflexo do sol batendo na água 
e os matos na ilha, sem poluição. (10 anos) 
9. (Amadeu) Uma ilha. Tem árvores, flores, matos e rios. Um coqueiro. (11 
anos) 
10. (Gislaine) Eu desenhei uma ilha. Tem coqueiro, um rio. (11 anos)  
11. (Patrícia) Eu desenhei um coqueiro, um montinho de terra com pássaros 
voando em volta e um sol. (12 anos) 
12. (Osvaldo) Uma ilha, um passarinho, um mar calmo com uma faixa de 
areia, uma pedra, um por do sol, com árvores, coqueiro. (12 anos) 
13. (Reinaldo) Uma árvore, umas gramas, aqui a terra, o mar e umas gaivotas 
e só. (12 anos) 
14. (Jamile) Uma ilha, com um mar, uma paisagem tipo o sol sumindo, tem 
uma rede pendurada num coqueiro. (12 anos) 

Fonte: Produção da autora. 

 

 

Quanto à pergunta “Você já viu uma ilha? Onde?”, constatamos que a maioria dos entrevistados 

conhecia uma ilha através dos programas de televisão como nos desenhos animados, em filmes e novelas. 

Um desenho por várias vezes citado como referência pelos entrevistados, foi o desenho do Pica-Pau. A 

Jamile (12 anos) relatou ter visto uma ilha quando viajava em uma balsa “Já vi. Estava viajando, peguei uma 

balsa, eu vi uma ilha no meio e um monte de água em volta.” e a Carmem (9 anos) disse ter visto uma ilha 

“Lá em Piratininga, que tem uma prainha. Fiquei olhando de longe. A ilha está no meio da prainha.”. No 

caso da Jamile (12 anos), apesar de ter tido uma experiência anterior, não conseguiu fazer uma relação do 

que presenciou com o desenho que fez. Em seu desenho retratou uma ilha estereotipada, com forte 

influência do que viu nos desenhos animados.  

O Quadro 4, apresenta todas as respostas referentes à pergunta B: 
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Quadro 4 – Respostas da pergunta B 

B) Você já viu uma ilha? Onde? 

 

 

1. (Bruna) Não. Vi nos filmes, nas novelas. (9 anos) 

2. (Larissa) Não. Por desenho que eu já assisti, o Pica Pau. (9 anos) 

3. (Vitor) Eu já vi na televisão. Na turma da Mônica. (9 anos) 

4. (Carmem) Já. Lá em Piratininga, que tem uma prainha. Fiquei olhando de 

longe. A ilha tá no meio da prainha. (9 anos) 

5. (Fábio) Pela televisão. Desenhos do Pica Pau, Tom & Jerry. (9 anos) 

6. (Bárbara) Só no desenho. Esqueci qual desenho. (9 anos) 

7. (Renan) Não. Já vi um monte de filmes e desenhos com ilhas. (10 anos) 

8. (Marcos) Não. Vejo muito nos desenhos, muitas coisas, ai eu vejo a ilha. 

(10 anos) 

9. (Amadeu) Não. Só no desenho do Pica Pau. (11 anos) 

10. (Gislaine) Não. Só na TV, no desenho do Pica Pau. (11 anos) 

11. (Patrícia) Na novela e no desenho “Scooby-Doo”. (12 anos) 

12. (Osvaldo) Ainda não. Só imaginando como deveria ser. Na televisão, 

documentário. (12 anos) 

13. (Reinaldo) Não. Filmes, eu já vi de naufrágios. (12 anos) 

14. (Jamile) Já vi. Estava viajando, peguei uma balsa, eu vi uma ilha no meio 

e um monte de água em volta. (12 anos) 

Fonte:  Produção da autora. 

Para responder, a pergunta C: “Se você fosse explicar para alguém, o que é uma ilha, como 

explicaria?” a criança precisava já ter um conceito de ilha construído, mesmo que esse tenha sido elaborado 

partindo do senso comum, das suas experiências anteriores. A resposta dada pela Carmem (9 anos), nessa 

pergunta: “Ilha é um lugar pra relaxar que eles construíram paras pessoas ficarem lá”, reforça a experiência 

vivida por ela anteriormente, em um clube com piscinas termais na cidade de Piratininga – SP. Essa 

experiência anterior contribuiu para que sua representação de ilha seja artificialista. Segundo Piaget (2005), 

artificialismo infantil refere-se à explicação de fenômenos naturais como se fossem produzidos pelos seres 

humanos para lhes servir. Este tipo de explicação é comum em crianças que se encontram no estágio pré-

operatório. As suas estruturas mentais são amplamente intuitivas e imaginárias.  

Algumas crianças associaram a ilha a um lugar deserto, distante e difícil de chegar. Esta 

representação pode estar relacionada aos desenhos animados e aos filmes assistidos por elas. Percebe-se 

que o conceito de ilha para essas crianças é imaginário, influenciado pelas imagens elas presenciaram em 

algum momento nos programas da televisão ou em através de outro veículo de comunicação de massa, não 

científico. Apenas a Patrícia (12 anos) afirmou existir ilha no mar ou no rio: “A ilha fica em volta do mar, do 

rio”. Os outros, com exceção da Larissa (9 anos), do Vitor (9 anos) e da Jamile (12 anos), disseram que a 

ilha fica no mar ou no oceano. Reinaldo (12 anos), ao responder “Um conjunto de terras no meio do oceano. 
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Um conjunto de terra cercado por água por todos os lados”, repetindo de maneira objetiva sem qualquer 

reflexão, o conceito de ilha, por consideramos essa uma resposta pronta. O fato dessas crianças não 

conhecerem o mar ou não relacionarem ilha com rio, fica ainda mais difícil para compreenderem o conceito 

de ilha. No caso da Jamile (12 anos) ela relatou anteriormente ter visto uma ilha quando passeava de balsa, 

isto não quer dizer que foi no mar, pode ter sido atravessando um rio, por exemplo.  

O Quadro 5 apresenta todas as respostas dadas pelas crianças referente a pergunta C. 

Quadro 5 – Resposta da pergunta C 

C) Se você fosse explicar para 

alguém, o que é uma ilha, como 

explicaria? 

1. (Bruna) Uma ilha é deserta, as pessoas se perdem nos mares e param na 

ilha. (9 anos) 

2. (Larissa) É um lugar deserto, que não tem como chegar lá. (9 anos) 

3. (Vitor) Não sei. (Pensou alguns segundos antes de responder) (9 anos) 

4. (Carmem) Ilha é um lugar pra relaxar que eles construíram paras pessoas 

ficarem lá. (9 anos) 

5. (Fábio) Eu explicaria que é um pedaço de terra no meio do mar, é, tem um 

que é grande e outro que é pequeno, né. (9 anos) 

6. (Bárbara) Não sei. (9 anos) 

7. (Renan) Hum... Para mim é um monte de areia assim, junta no meio do 

mar. (10 anos) 

8. (Marcos) Uma ilha é um lugar deserto onde fica no meio do mar, assim. (10 

anos) 

9. (Amadeu) Uma ilha é um lugar perdido no meio do mar. (11 anos) 

10. (Gislaine) É um lugar que fica no meio do oceano. (11 anos) 

11. (Patrícia) A ilha fica em volta do mar, do rio. (12 anos) 

12. (Osvaldo) É uma faixa de terra, cercada por água com vegetação, árvores, 

plantas, é, pássaros, até animais, peixes. (12 anos) 

13. (Reinaldo) Um conjunto de terras no meio do oceano. Um conjunto de 

terra cercado por água por todos os lados. (12 anos) 

14. (Jamile) Um pedaço de terra que fica no nada. ( 12 anos) 

Fonte: Produção da autora.  

    

O objetivo das perguntas D e E: “A ilha bóia? Ela se Movimenta?” e a “A ilha está presa? Onde? 

Como?”, realizadas durantes a entrevista, cujo objetivo foi para provocar um conflito cognitivo. A intenção foi 

gerar desequilíbrios mentais momentâneos onde a criança seria obrigada a reorganizar suas estruturas 

mentais através dos esquemas de assimilação, denominado equilibração, modificando ou não sua hipótese 

inicial.  

  Como já constatamos, as crianças entrevistadas demonstraram não conhecerem o mar a não ser 

por imagens pela televisão, revistas, internet etc. A representação que elas têm de uma ilha é aquela vista 
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por uma perspectiva de um modelo dado, sem ter relação com o real, pois, falta-lhe a experiência vivida 

anteriormente. A maioria das crianças, responderam que a ilha não bóia e que está fixa. O Fábio (9 anos) 

afirmou que a ilha está presa, no entanto não soube explicar por quê: “Não. É fixa, ela fica presa. Não sei 

por que, mas ela nunca se mexe, só se tiver um terremoto ela pode se deslocar”. Utilizou um vocabulário 

complexo para sua idade e conceitos do senso comum associados ao acontecimento recente, divulgado 

pela mídia na semana da entrevista, referindo-se ao terremoto que atingiu o Chile. Ele se preocupou em 

tentar explicar como ela está fixa e não se movimenta. A Carmem (9 anos) “Está boiando. Não”, o Renan 

(10 anos) “Bóia, acho que sim. Hum... acho que fica parada, não sei”, e o Amadeu (11 anos) “Tá. Não”, 

disseram que a ilha está boiando, porém, não se movimenta. A maioria não se preocupou em justificar sua 

resposta, como podemos observar nas respostas contidas no Quadro 6: 

Quadro 6 – Respostas da questão D 

D) A ilha bóia? Ela se 

movimenta? 

1. (Bruna) Não bóia, ela está presa. Não.  (9 anos) 

2. (Larissa) Não. Ah, eu acho que ela vai até lá no chão, assim. (gesticulou 

com uma das mãos) (9 anos) 

3. (Vitor) Bóia? Não. Não, fica parada por causa da terra. (9 anos) 

4. (Carmem) Tá boiando. Não. (9 anos) 

5. (Fábio) Não. É fixa, ela fica presa. Não sei por que, mas ela nunca se mexe, 

só se tiver um terremoto ela pode se deslocar. (9 anos) 

6. (Bárbara) Não sei. Fica parada no lugar. Tá presa .(9 anos) 

7. (Renan) Bóia, acho que sim. Hum... acho que fica parada, não sei.(10 anos) 

8. (Marcos) Acho que não. Ela é fixa. (10 anos) 

9. (Amadeu) Tá. Não. (11 anos) 

10. (Gislaine) Não. Não. (11 anos) 

11. (Patrícia) Não. Acho que não. (12 anos) 

12. (Osvaldo) Não. Não. (12 anos) 

13. (Reinaldo) Não. Não. (12 anos) 

14. (Jamile) Não. Não. (12 anos) 

Fonte: Produção da autora. 

As explicações para a pergunta E: “A ilha está presa? Onde? Como?” (Quadro 7), foram variadas. 

A resposta da Carmem (9 anos) “Está. Tem duas correntes que estão segurando lá embaixo do mar” 

confirmou a análise feita na resposta dela na pergunta C. A representação artificialista é característica 

marcante na experiência vivida pela Carmem, que a associou ao conceito do senso comum de ilha. Amadeu 

(11 anos) se prendeu a uma crença fabulada quando disse: “É presa pelas raízes. As raízes estão nos 

matos, nas árvores. As raízes vem do fundo do mar, vão subindo e cresce os matos e prende as ilha”. 

Piaget explica que nesse tipo de resposta, a criança responde sem refletir. Inventa uma história em que ela 
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acredita ou simplesmente crê por um exercício verbal. Sentimos a necessidade de continuar perguntado 

para verificar se ocorreria algum desequilíbrio das suas estruturas mentais que pudesse favorecer a 

elaboração de um novo conceito modificando a hipótese anterior. Perguntamos a Amadeu (11 anos): “Se 

alguém cortar as raízes ela vai se mexer?”, ela respondeu: “Vai”. Não observamos nenhuma reação da 

criança que a fizesse reformular sua hipótese inicial, ele simplesmente confirmou sua resposta anterior. 

 Entretanto, na resposta da Jamile (12 anos) observamos grande conflito cognitivo. “Por quê?”, 

ficou pensando e refez a pergunta, “Por que ela não sai do lugar? O mar parado. Se for com ondas, ela se 

movimenta.”, ficou pensando uns instantes e respondeu, “Ela se movimenta”, tornou a ficar pensativa e 

depois concluiu, “Ela não se movimenta porque tem terra embaixo prendendo no solo do mar”. Neste 

caso, foi possível constatar que a entrevistada favoreceu a construção de uma nova representação de ilha, 

a partir do conflito cognitivo provocado pela pergunta e que sua hipótese anterior foi reformulada. 

 Esta pergunta gerou em todos os entrevistados certo desequilíbrio, no entanto, observamos que 

nos alunos entre nove e onze anos esse desequilíbrio foi menor do que nos alunos com doze anos, 

caracterizadas por Piaget (2005) de respostas desencadeadas, pois, surgiram em decorrência da 

entrevista. 

Quadro 7 – Respostas da Questão E 

E) A ilha está presa? Onde? 

Como? 

1. (Bruna) Tá. Embaixo dos mares. (9 anos) 

2. (Larissa) Não. Hum... é, eu acho que ela foi feita lá, no chão mesmo.(9 

anos) 

3. (Vitor) Eu acho que a areia não deixa ela se movimentar. Ela tá presa dos 

lados.(9 anos) 

4. (Carmem)) Tá. Tem duas correntes que tá segurando lá embaixo do mar.(9 

anos) 

5. (Fábio) Não sei.(9 anos) 

6. (Bárbara) Tem um monte de areia, ela tá grudada na areia.(9 anos) 

7. (Renan) Acho que ela está presa em algum lugar porque senão ela ia se 

mover por causa das ondas.(10 anos) 

8. (Marcos) Ela é fixa. Não faço idéia. (10 anos) 

9. (Amadeu) É presa pelas raízes. As raízes estão nos matos, nas árvores. As 

raízes vêm do fundo do mar, vão subindo e crescem os matos, e prendem as 

ilha. 

Pergunta complementar feita a Amadeu: Se alguém cortar as raízes, a ilha 

vai se movimentar? Vai. (11 anos) 

10. (Gislaine) Não sei. Por causa que quando não tem desmatação, assim, as 

coisas seguram, as árvores, o mato. Não sei explicar. Sei lá. Não sei. 

(Observou-se grande conflito cognitivo) (11 anos) 
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11. (Patrícia) Tem terra embaixo e em cima da água. (12 anos) 

12. (Osvaldo) Tá. Uma faixa de terra que consegue chegar até o fundo do 

oceano, não deixando que ela se mova. (12 anos) 

13. (Reinaldo) Creio que está fixa. Não sei. Acho que o peso da terra. Não sei. 

(12 anos) 

14. (Jamile) Por quê? (Ficou pensando e refez a pergunta) Por que ela não sai 

do lugar? O mar parado. Se for com ondas, ela se movimenta. (Ficou 

pensativa e respondeu mais uma vez). Ela se movimenta. (Tornou a ficar 

pensativa e depois concluiu) Ela não se movimenta porque tem terra embaixo 

prendendo no solo do mar. (12 anos) 

Fonte: Produção da autora. 

 

CONCLUSÕES 

No momento da aprendizagem, não se deve desconsiderar os conhecimentos prévios que estão 

ou podem estar relacionados com o que se propõe a ensinar. Para a representação de um dado objeto ou 

fenômeno natural deve-se avaliar as estruturas mentais de cada criança. A aprendizagem torna-se 

significativa quando o educador considera o que os alunos já sabem sobre o novo conteúdo a ser 

ensinado, respeitando seu grau de desenvolvimento cognitivo. 

Os esquemas de conhecimentos dos alunos são variáveis, pois, podem ter tido experiências em 

diferentes contextos, assim, as representações sobre determinado fenômeno podem variar de criança 

para criança. Neste caso, o método clínico baseado nos estudos de Piaget, favorece a interpretação 

dessas representações, considerando principalmente as experiências vividas pela criança anteriormente 

no meio em que está inserida. 

Dependendo do grau de desenvolvimento cognitivo, as crianças ao longo do estágio operatório 

concreto, começam a ver o mundo com mais realismo, deixando de confundir o real com a fantasia. No 

entanto, elas ainda precisam vivenciar experiências concretas. 

Quando a criança ainda não fez a pergunta para si mesma, não houve formulação de hipótese e 

nenhum interesse em conhecer a origem de um determinado fenômeno natural, por isso, muitas vezes as 

crianças respondem a uma determinada pergunta apelando para uma hipótese mais simples, formulada a 

partir da imaginação, como foi o caso da resposta do Amadeu (11 anos) para a pergunta se a ilha está 

presa ou em movimento: “É presa pelas raízes. As raízes estão nos matos, nas árvores. As raízes vêm do 

fundo do mar, vão subindo e crescem os matos, e prendem a ilha”.  

Segundo a teoria de Piaget, a representação de um fenômeno natural possibilita a compreensão 

dos conceitos construídos através das experiências concretas. Fundamentado nessa teoria, este estudo 

demonstrou que é possível ensinar conceitos a partir das representações de um dado fenômeno natural, 
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pois, a criança consegue através de conflitos cognitivos, chegar a um conceito aceitável, anteriormente 

desconhecido ou não compreendido por ela. 
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