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O desenvolvimento do Conceito científico na Infância

Que acontece no cérebro da criança aos conceitos científicos que lhe ensinam na

escola? Qual é a relação entre a assimilação da informação e o desenvolvimento

interno de um conceito científico na consciência das crianças?

Tal explicação da natureza dos conceitos da criança em idade escolar, baseada

essencialmente na incapacidade geral das crianças para tomarem consciência dos seus atos,

não resiste à prova dos fatos. Vários estudos mostraram que é precisamente durante os

primeiros tempos da idade escolar que as funções intelectuais superiores, cujas

características principais são a consciência refletida e o controle deliberado, começam a

ocupar o primeiro plano no processo de desenvolvimento. A atenção, que anteriormente era

involuntária, toma-se voluntária e depende cada vez mais do pensamento da própria

criança: a memória mecânica transforma-se em memória lógica orientada pelo significado,

podendo começar a ser utilizada deliberadamente pela criança.



O desenvolvimento do Conceito científico na Infância

O estádio das funções indiferenciadas na infância é seguido pela diferenciação da percepção

nos primeiros tempos da infância e o desenvolvimento da memória na criança em idade pré-

escolar, para apenas mencionarmos os aspectos mais salientes do desenvolvimento mental

ocorridos em cada idade. A atenção, que é uma função correlativa da estruturação do que é

apercebido e recordado, participa deste desenvolvimento. Consequentemente, a criança que

se encontra prestes a entrar para a escola possui as funções que terá que aprender para as

submeter a um controle consciente numa forma já relativamente madura. Mas, nessa idade,

os conteúdos dos conceitos – ou melhor, dos pré-conceitos como se devem chamar nessa

idade – estão apenas começando a perder o seu caráter de complexos e teria que haver um

autêntico milagre para que a criança fosse capaz de tomar consciência deles e de os

dominar durante esse período. Para que isso fosse possível. a consciência não teria que

limitar-se a tomar posse das suas funções isoladas teria que as criar.



O desenvolvimento do Conceito científico na Infância

Nos conceitos científicos que a criança adquire na escola, a relação entre esse conceitos e

cada objeto é logo de início mediada por outro conceito. Assim, a própria noção de conceito

científico implica uma certa posição relativamente aos outros conceitos, isto é, um lugar

num sistema de conceitos. Defendemos que os rudimentos da sistematização começam por

entrar no espírito da criança através do contato que esta estabelece com os conceitos

científicos, sendo depois transferidos para os conceitos quotidianos, alterando toda a sua

estrutura psicológica de cima até baixo.



O desenvolvimento do Conceito científico na Infância

Embora os conceitos científicos e espontâneos se desenvolvam em direções inversas, os

dois processos estão estreitamente relacionados. Por exemplo, os conceitos históricos

podem começar por desenvolver-se apenas quando o anterior conceito quotidiano da

criança se encontra suficientemente diferenciado – quando a sua vida e a vida dos que a

rodeiam pode conformar-se à generalização elementar “no passado e agora”, os seus

conceitos geográficos e sociológicos crescerão necessariamente sobre o terreno do esquema

simples “cá e lá”. Ao forçarem lentamente o seu caminho ascendente, os conceitos

quotidianos abrem caminho para os conceitos científicos e o seu desenvolvimento

descendente. Cria uma série de estruturas necessárias para a evolução dos aspectos mais

primitivos e elementares de um conceito, que lhe dão corpo e vitalidade. Os conceitos

científicos, por seu turno, fornecem estruturas para o desenvolvimento ascendente dos

conceitos espontâneos da criança rumo à consciência e à utilização deliberada. Os conceitos

científicos desenvolvem-se para baixo, através dos conceitos espontâneos; os conceitos

espontâneos desenvolvem-se para cima, através dos conceitos científicos.


