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RESUMO 

O presente trabalho tem sua origem no segundo capítulo da dissertação de mestrado em Educação que tem por 

objetivo investigar as possibilidades pedagógicas da proposição defendida por Jean Piaget em torna da estratégia 

do trabalho de grupos. Neste sentido, faremos um recorte pontual apresentando, em primeiro plano, a crítica 

piagetiana à concepção pedagógica tradicional estruturada no verbalismo. Em um segundo momento, 

especificaremos o pensamento de Piaget relacionado às implicações psicológicas relacionadas a esta estratégia, 

bem como da potencialidade da mesma em bem contribuir positivamente para a formação intelectual e moral dos 

infantes. Por fim, intentaremos refletir, mesmo que minimamente, acerca das possibilidades pedagógicas da 

proposta defendida por Piaget para o atual momento educacional institucionalizado.  
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INTRODUÇÃO 

 

 A pauta das discussões contemporâneas - relacionadas à convivência social -, coloca 

frequentemente em questão os hábitos comportamentais e as posturas pessoais apresentadas 

nas interações cotidianas. A multiplicidade de condutas tidas e havidas como “normais”, 

presumivelmente originadas por uma realidade diversificada do ponto de vista existencial, 

dota a ação humana, e os seus efeitos, de uma complexidade crescente. Esta, por sua vez, 

passa a constituir-se como um dos hercúleos desafios a quem quer que se proponha a pensar a 

formação humana pelo viés da racionalidade nos termos abaixo: 

 

O desafio [...] reconhecer as diferenças, não como forma de legitimar práticas e 

posturas que buscam justificar a superioridade de uns sobre os outros, mas como 

possibilidade de convivência e de crescimento na pluralidade, [...] ver a 

racionalidade não do ponto de vista instrumental e legitimadora de relações de 

dominação, mas como capacidade para a formulação de projetos socioculturais e 

políticos capazes de construir relações humanas humanizadoras (FÁVERO, 

DALBOSCO E MARCON, 2006, p. 11, grifo nosso). 

 

                                                           
1
 Trabalho elaborado com base no capítulo 2 da dissertação de mestrado em Educação com vistas à apresentação 

na I Mostra de Pesquisa e Extensão em Educação na Universidade de Passo Fundo, RS, 2º Semestre de 2015. 
2
 Discente do mestrado em Educação, e-mail vargasclaudeonorvargas@gmail.com. 
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 Em vista disto, tratar da temática educacional, dentro dos parâmetros anteriormente 

elencados - ou seja, como forma de enfrentamento racional e civilizado das tensões sociais 

oriundas da diversidade, pluralidade e complexidade contemporâneas, com vistas à 

construção de ambiente relacional adequado à existência de interações humanas 

humanizadoras-, estabelece exigências.  

Tais exigências situam-se, por exemplo, na necessidade de que se obtenha uma melhor 

identificação de quais estratégias pedagógicas tradicionais e/ou inovadoras ofertam elementos 

mais propícios para atender a demanda formativa proposta. Dar conta desta importante e 

indispensável faceta escolar, tanto no âmbito do educando quanto no do educador, pode 

auxiliar na minimização e, quiçá, resolução de visões críticas pontuais como a que segue: 

 

A escola passa por tempos sombrios [...] porque as pessoas envolvidas na educação 

tornam-se cada vez mais supérfluas. Pouco interessa 'quem' é o professor e sua 

relação com o mundo, se pelo menos ele souber aplicar os métodos prescritos ou se 

seus alunos obtiverem os conhecimentos necessários para as provas, vestibulares e 

outras avaliações de larga escala. Quanto aos alunos, sabemos o 'que' eles são: ricos 

ou pobres, negros ou brancos, onde moram e os conhecimentos que possuem ou não, 

mas, muitas vezes, ninguém sabe 'quem' são os alunos, já que as condições de 

trabalho e o modo de funcionamento da escola fazem com que o professor nem 

sequer saiba o nome deles. Numa educação anônima não há pessoas que se revelam 

nem experiências sobre as quais possamos pensar e nas quais possamos encontrar 

algum sentido para a educação (ALMEIDA, 2011, p. 225, grifo nosso). 

 

Neste sentido, o estabelecimento de uma prática educacional formal pretensamente 

mais alargada - em flagrante fuga da proposição centrada na tradicional dobradinha professor-

ativo-ensina / aluno-passivo-aprende -, interpõe desafios extras, tais como o de constituir 

educandos e educadores livres e autônomos, entre outros. Tais desafios, muitas vezes 

desconhecidos dos educadores, apesar de seus esforços, ou simplesmente ignorados em uma 

prática pedagógica negligente, apresentam-se, perpetuam-se e contribuem para o 

questionamento no sentido de se pode, ainda, a educação institucional desempenhar algumas 

de suas tarefas - socializar e conscientizar, por exemplo.  

Com vistas a uma aproximação de caráter eminentemente aporético com as exigências 

e desafios descritos acima, o objetivo assumido no presente trabalho é o de refletir acerca da 

defesa piagetiana dos trabalhos de grupos. Estes, especificamente formatados por pares 

coetâneos e entendidos pelo autor como alternativa pedagógica de grande valor tanto no que 

diz respeito ao desenvolvimento da capacidade intelectual quanto da moral.  
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Objetivando contemplar a reflexão com subsídios relevantes, a fonte de 

fundamentação teórica terá como central o pensamento do jovem Piaget
4
. Mais 

especificamente, seu ensaio “Observações psicológicas sobre o trabalho em grupo”, de 1935, 

presente na coletânea Sobre a Pedagogia, na qual o autor discorre justamente acerca de 

questões relacionadas à ação pedagógica com vistas ao desenvolvimento da razão e da moral 

nas atividades grupais coetâneas.  

O desenvolvimento textual constituir-se-á de duas partes, sendo que cada uma dividir-

se-á em outras três. Na primeira parte, transcreveremos a posição piagetiana de crítica 

contundente à pedagogia tradicional especialmente fundada no verbalismo e discorreremos 

acerca de três aspectos apontados por Piaget como centrais a sua recepção negativa: as 

dificuldades de comunicação e entendimento, a incipiente formação racional dos infantes e a 

necessidade da interação social ao desenvolvimento da razão. Na segunda parte, 

trabalharemos com a concepção de estágios de desenvolvimento que se apresentam à criança, 

partindo da concepção egocêntrica primitiva, seguindo pela maturação da objetividade 

coletiva e constituindo-se, ao final, no processo cooperativo que normatiza o pensamento. 

Encerraremos com o exercício da reflexão crítica acerca dos ensinamentos de Piaget, através 

do qual buscaremos identificar possibilidades pedagógicas para a atualidade.  

 

I Crítica à pedagogia tradicional: três observações pontuais 

 

Jean Piaget, nos ensaios da coletânea Sobre a pedagogia, desenvolve inúmeras críticas 

às características da pedagogia tradicional, destacando três observações pontuais que colocam 

em questão a proposição educacional centrada, em especial, no verbalismo intelectual 

autoritário. Neste sentido, como veremos a seguir, apresenta reflexões relacionadas a 

problemas estruturais não considerados na referida postura tradicional - alvo de seus 

comentários negativos. 

 

a) Comunicação: as dificuldades de entendimento entre professor e aluno 

 

                                                           
4
 Assumimos aqui uma recepção à Piaget que aponta para um distanciamento entre o pensamento manifestado 

nas intuições morais da juventude piagetiana, presente em especial na obra clássica O juízo moral na criança, e a 

produção posterior. Na primeira, situada nos anos vinte e trinta, evidencia-se a imbricação entre a razão e os 

aspectos socioculturais, bem como a relevância do trabalho cooperativo no desenvolvimento racional-reflexivo 

humano. Na segunda, prevalece a tendência cognitivista, com ênfase nos estágios de desenvolvimento, na 

justificação psicológica de uma teoria do conhecimento e na crença do potencial do pensamento lógico-formal. 
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 Não obstante o alerta de tratar-se de uma observação banal, cuja significação elucida-se 

paulatinamente nas entrelinhas da história do ensino, Piaget chama a atenção para os 

problemas de comunicação inerentes à relação pedagógica. Para Piaget, o problema é quando 

tal relação está baseada na concepção verbalista que confere ao professor a centralidade da 

relação e a detenção do saber e, em contrapartida, coloca o educando no papel secundário de 

mero receptor e memorizador do conhecimento transmitido. Assim afirma ele: 

 

Percebeu-se que o verbalismo, que constitui o grande obstáculo à compreensão da 

criança, não se deve apenas às insuficiências do ensino oral, mas ao seu próprio 

princípio, quando esse ensino é concebido como o principal instrumento 

educacional (PIAGET, 1998, p. 139, grifo nosso). 

 

 No sentido acima atribuído, o ensino oral admitido como forma prioritária e central 

expõe claramente uma fragilidade exponencial da relação pedagógica que emerge da 

“dificuldade que o professor experimenta em se fazer compreender pelo aluno” (PIAGET, 

1998, p. 139). No cerne da questão situa-se a ausência de interação dialógica entre professor e 

aluno, algo que contribui decisivamente para a impossibilidade de verificar o alcance e a 

eficácia da ação educativa e, em seu ápice, compromete a ação pedagógica. A não 

dialogicidade implica uma ruptura relacional entre educador e educando ocasionada pelo 

distanciamento e a desconexão entre quem transmite e quem recebe o conhecimento.  

 Resta implícito ao horizonte educativo fundado no verbalismo pressupor duas 

consequências lógicas, imbricadas entre si. Primeira, que o expressado pelo educador, a 

despeito da complexidade das significações singulares presentes neste, seja dotado de clareza 

e especificidade suficientes para ser entendido pelo aluno. Segunda, que a recepção por parte 

do aluno, a despeito de sua carga pessoal de complexificação significante, receba e retenha 

exatamente aquilo que o professor proferiu, sem produzir compreensões particulares 

destoantes. Mesmo diante da possibilidade de que tais pressuposições pudessem concretizar-

se, - efeito extremamente remoto, para não dizer impossível, tendo-se em vista o caráter 

singular da subjetividade humana -, teríamos então uma clara redução do potencial 

pedagógico-educacional sendo gerada a partir do entendimento de que o aprendizado dá-se 

pela via da simples transmissão ativo-verbal em conjunto com a recepção passivo-

memorizadora.  

 

b) Criança: pensamento racional ainda em pré-formação 
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 Como aspecto inerente à observação atenta das ações educacionais, a questão do 

desenvolvimento do pensamento lógico-racional exige especial atenção. Neste sentido, Piaget 

estabelece enfaticamente: 

A lógica constitui uma moral para o pensamento, ou seja, ela não consiste em 

mecanismos inatos que se impõem segundo um determinismo inelutável, mas em 

regras propostas à consciência intelectual e as quais esta pode se submeter ou se 

opor (1998, p. 139). 

 

 A questão subjacente que aqui se faz notar - e que denota fundamental importância à 

estruturação do pensamento piagetiano - é a refutação do inatismo
5
. Este é negado por Piaget 

ao longo de toda a construção teórica resultante de suas investigações acerca da gênese do 

conhecimento e transparece nitidamente já em seus escritos relacionados à pedagogia. Seu 

ponto de vista ampara-se na constatação de que a criança, em franco período pré-racional, 

relaciona-se ludicamente com o pensar, fazendo uso do mesmo conforme normatização 

singular à sua condição de iniciante. Não há, no infante, em seus primeiros contatos com o 

universo educacional, a condição necessária ao desenvolvimento de raciocínio lógico-

objetivo. Justamente por considerar esta condição inicial da criança que Piaget atribui 

determinado papel à educação infantil, conforme podemos aferir de suas palavras: 

 

[...] a principal tarefa da educação intelectual parece ser cada vez mais a de formar 

o pensamento e não a de povoar a memória. A necessidade de provas e de 

verificação, a objetividade da observação e da experiência, a coerência formal das 

afirmações e dos raciocínios, em suma, a disciplina experimental e dedutiva, todos 

estes são ideais que a criança tem de adquirir, pois não os possui de antemão 

(PIAGET, 1998, p.139, grifo nosso). 

 

 Nesta passagem, assim como em tantas outras da obra Sobre a Pedagogia, Piaget critica 

a pretensão do ensino alicerçado na dupla estratégia a) transmissão verbal e; b) aprendizagem 

via memorização. Reforçando tal crítica, aponta ainda para o risco - embutido na pretensa 

imposição docente -, de funcionar como uma equivocada condução da transição de uma 

posição a outra, ambas consideradas inadequadas e incoerentes segundo suas aspirações 

relacionadas ao ato pedagógico. No ventre da referida condução, identifica e alerta para a 

probabilidade de que a ação educativa, nos termos da estratégia da verbalização e da 

                                                           
5
 Doutrina que entende haver um caráter inato em aspectos específicos apresentados pelos sujeitos, ou seja, o 

sujeito já nasceria com aquela determinada singularidade. Em síntese, expressa exatamente o contrário de 

adquirido. Ainda, conforme ABAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 2007, 

página 548. “INATISMO: (in. Innatism, fr. Innatisme, ai. Nativismus; it. Innatismó). Doutrina segundo a qual 

no homem existem conhecimentos ou princípios práticos inatos, ou seja, não adquiridos com a experiência ou 

pela experiência e anteriores a ela”. 
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memorização, “limita-se a substituir a fantasia individual por uma verdade pronta, ou seja, um 

semi-erro, a substituir a anomia primitiva por uma heteronomia intelectual” (1998, p.140). 

 Tendo como base a) que o pensamento racional da criança encontra-se muito pouco pré-

formado; b) que as condições para o pensar lógico-intelectual exigem trabalho educacional 

que supere o binômio verbalismo/memorização e; c) que o labor pedagógico atue eficazmente 

para além da dupla superação da anomia e da heteronomia, Piaget coloca a proposição do 

trabalho em grupos. E o faz com o intuito de destacar neste um aspecto central, relacionado à 

interação social, que põe em questão a necessidade de cooperação entre pares no 

desenvolvimento da razão, como demonstraremos no próximo tópico. 

 

c) Cooperação: o percurso social como vital ao desenvolvimento da razão 

  

 Prosseguindo, coerentemente, com as ponderações efetivadas até aqui, Piaget reforça 

seu entendimento de que o desenvolvimento racional dos sujeitos não se constitui de forma 

inata. Pelo contrário, os argumentos apresentados estruturam-se em um viés oposto, ou seja, é 

pela interatividade, pela imersão do sujeito na dimensão social, pelo tensionamento de 

perspectivas em grupos que a razão tem a sua gênese. Neste sentido, Piaget aponta para a 

necessidade de que se corrija o entendimento dicotômico da relação indivíduo-sociedade, em 

especial a ideia corrente de que a mesma seja de antagonismo, de resistência das 

individualidades à pressão coletiva. Conforme suas palavras: 

 

Em primeiro lugar, a realidade social que os espíritos construtivos, às vezes, se veem 

obrigados a combater não é a cooperação, próprias dos grupos de trabalho tanto dos 

adultos como dos adolescentes ou das crianças, mas sim a coerção da opinião ou da 

tradição. [...] Por outro lado, a personalidade não tem justamente nada de oposto às 

realidades sociais, pois constitui, ao contrário, o produto por excelência da 

cooperação. (PIAGET, 1998, p. 141, grifo nosso). 

 

 

 Identificamos, uma vez mais, nesta passagem, a crítica de Piaget à concepção 

tradicional de pedagogia, opondo os conceitos de coerção e de cooperação, indicando o 

caráter limitador do primeiro em oposição ao potencial contido no segundo.  A coerção, 

proeminentemente caracterizada pela imposição autoritária dos mais velhos perante os mais 

novos, em um movimento “interativo” regido pela concepção de respeito unilateral
6
, constitui 

                                                           
6
 O respeito unilateral funda-se na perspectiva assimétrica da relação, na desigualdade e na ação coercitiva de um 

sobre o outro. Tanto a assimetria, quanto a desigualdade e a coerção amparam-se em elementos exteriores ao 

sujeito, tais como o status quo, a faixa etária e a tradição, dentre outros. Para aprofundamento desta questão, ver 

PIAGET, Jean. O juízo moral na criança.  São Paulo: Summus Editorial, 1994, páginas 74-86. 
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o elemento fundante da mera perpetuação do status quo e tão somente repassa aos recém-

chegados o já instituído. Desta maneira, obstaculiza a relação dialógica entre as gerações e, 

consequentemente, pouco ou nada oferta em termos de construção racional já que 

impossibilita o tensionamento de perspectivas. A cooperação, por sua vez, estrutura-se a 

partir de uma percepção de simetria relacional, estabelece-se pela ótica do respeito mútuo
7
 e, 

assim sendo, coloca especialmente no diálogo a potência do tensionamento de pontos de vista. 

É este, justamente, o fator decisivo que contribui para o desenvolvimento da razão, uma vez 

que permite aos indivíduos - ao mesmo tempo em que exige -, uma postura crítica de si 

mesmo e de outrem. Acentua-se assim a importância do conceito de cooperação para a 

proposição pedagógica de trabalho em grupos e transparece, também, o que poderíamos 

denominar de espírito dominante da atividade cooperativa: 

 

A ideia que defendemos é bem mais concreta: trata-se apenas de criar em cada 

pessoa um método de compreensão e de reciprocidade. Que cada um, sem 

abandonar seu ponto de vista, e sem procurar suprimir suas crenças e seus 

sentimentos, [...] aprenda a se situar no conjunto dos outros homens. Que cada um se 

agarre assim à sua própria perspectiva, [...] mas compreenda, sobretudo que a 

verdade, em todas as coisas, nunca se encontra pronta, mas é elaborada 

penosamente, graças à própria coordenação dessas perspectivas. (PIAGET, 1998, 

Introdução psicológica à Educação Internacional. In: Sobre a pedagogia. São Paulo: 

Casa do psicólogo, 1998, página 85). 

 

II A perspectiva do trabalho de grupos  

 

Com o intento de dar conta, minimamente, da gênese da estratégia referente a trabalhos 

coletivos entre pares coetâneos, iniciemos com uma breve citação piagetiana: 

 

[...] um movimento pedagógico novo sempre deve ser considerado como o produto 

combinado dos fatores sociológicos característicos do meio adulto do qual se origina 

e dos fatores psicológicos que caracterizam as crianças e os adolescentes que 

crescem naquele meio (PIAGET, 1998, p. 137, grifo nosso). 

 

 No sentido apregoado por Piaget, uma avaliação analítico-reflexiva relacionada à 

proposição pedagógica com pretensões inovadoras somente faz sentido se consideradas as 

dimensões sociológicas do contexto ambiental gerador, em conjunto com os caracteres 

psicológicos dos sujeitos aos quais se destinam. A fundamentação, plausibilidade, 

                                                           
7
 O respeito mútuo implica na reversão da perspectiva relacional implícita ao respeito unilateral. Ou seja, a 

interação deve pautar-se pela simetria, pela igualdade e pela dialogicidade, sendo que estes aspectos emergem da 

interioridade dos sujeitos, a partir da construção compartilhada de um conceito de autoridade consentida de 

forma consciente e normatizada pelo viés da liberdade. Para maiores esclarecimentos, ver PIAGET, Jean. O juízo 

moral na criança.  São Paulo: Summus Editorial, 1994, páginas 74-86. 
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aplicabilidade e possível eficácia educacional pretendida imbricam-se, profunda e 

irredutivelmente, à estruturação social contextualizada e à incipiente construção psico-

identitária dos sujeitos educandos em questão. 

 Conforme esclarece o pensador suíço (1998, p. 137/138), o método de trabalho de 

grupos emerge a partir de 1900, sendo mais intensamente desenvolvido após 1918, em 

diferentes estruturas e contextos, sem interligações entre si e oriundo de duas preocupações 

básicas. A primeira reflete o vínculo social relativo à importância concedida ao fator coletivo 

presente em diversas ideologias políticas e que impulsiona a incitação à vida social em classe 

escolar por parte dos educadores. A segunda reverbera a concepção psicológica na ideia de 

respeito à espontaneidade das crianças em conjunto com as descobertas da psicologia infantil 

e conduz os docentes à ideia de atividade grupal.  

 De acordo com o horizonte teórico piagetiano, o universo interno às relações grupais, 

a partir da ótica cooperativa, oferece um portfólio rico e interessante de expectativas quanto à 

ampla transição de estágios de desenvolvimento. Estes iniciam pela visão egocêntrica 

primitiva, passam pela construção do caráter de objetividade nas relações entre pares e findam 

pela tomada efetiva de consciência por meio do regramento do pensar. Em outras palavras, no 

desenvolvimento da existência humana, o eu - inconscientemente egocêntrico -, cede espaço e 

lugar para o nós - que se empenha na busca de objetividade e consciência de si e do outro -, 

em um núcleo interacional norteado pela simetria advinda do respeito mútuo.  

 

a) A perspectiva inicial do infante: o egocentrismo
8
 inconsciente 

 

 Assume importância capital, no que diz respeito ao desenvolvimento do sujeito moral 

com vínculo no social, a assertiva piagetiana abaixo transcrita: 

 

[...] o indivíduo, a princípio fechado no egocentrismo inconsciente que caracteriza 

sua perspectiva inicial, só se descobre na medida em que aprende a conhecer os 

outros. É surpreendente, com efeito, que a consciência de si não seja um dado da 

psicologia individual, mas constitua uma conquista da conduta social (PIAGET, 

1998, p. 141, grifo nosso). 

  

                                                           
8
 Conceito que designa indiferenciação, confusão entre o próprio pensar e o de outrem, aponta para um caráter 

ilusório em termos de consciência e perspectiva, inclui inconsciência de si mesmo, falta de objetividade, não 

normatividade, incapacidade de colocar-se no lugar do outro. Para um mais amplo esclarecimento deste conceito, 

além das afirmações próprias do autor ao longo de suas obras, consultar MONTANGERO, Jacques. Piaget ou a 

inteligência em evolução. Porto Alegre: Artmed, 1998, páginas 143-151. 
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 Dizendo de outra maneira, Piaget reverbera sua compreensão de que o caráter 

constitutivo da personalidade moral dos indivíduos - em contraposição à concepção centrada 

na ideia de inatismo e em franca crítica à ideia de imposição docente anteriormente referida -, 

encontra sua fertilidade na perspectiva do colocar-se no lugar do outro, disposta no ambiente 

sócio-interativo. É neste, e não na interioridade solitária individual, e menos ainda no 

autoritarismo pedagógico em conjunção com o egocentrismo infantil, que ocorrem os 

tensionamentos das opiniões e das vontades e que se confrontam as visões de mundo. Como 

resultado destes atritos e conflitos, emergem - pelo movimento de abertura verdadeira ao 

outro e pelo viés do esforço de compreensão mútua das partes em diálogo -, as condições que 

possibilitam o conhecimento de si mesmo e do outro. Desta forma, a personalidade em 

formação, na contingência desta dupla consideração eu/outrem e do seu ecoar em um nós que 

aspira equilibrar perspectivas conflitivas e, no mais das vezes antagônicas, protagoniza “o 

primeiro efeito da cooperação” (PIAGET, 1998, p. 142). Tal efeito atua como uma espécie de 

estimulante para a educação intelectual dos indivíduos e repercute decisivamente na tomada 

de consciência em relação ao próprio pensar, encaminhando a normatização do conviver. 

 

b) A perspectiva da cooperação: a objetividade coletiva 

 

A reflexão piagetiana que percebe na prática da cooperação a capacidade de contribuir 

para o desenvolvimento da personalidade em termos da superação do egocentrismo 

inconsciente e da normatização do viver socialmente orientado aporta ainda uma decisiva 

contribuição. Conforme Piaget, após a transposição do estágio sensório-motor
9
, primeiro, a 

criança inicia o período em que predomina o eu solitário e centralizador das atenções do 

mundo - vendo este sob o prisma do si mesmo -, e no qual transcorre em liberdade quase que 

absoluta a tendência à manipulação fantasiosa da realidade na busca de satisfação imediata. 

Em outros termos, a atividade da criança prima aqui pela satisfação do eu que envolve 

“substituir a adaptação
10

 dos desejos ao real por uma assimilação
11

 do real aos desejos” 

(PIAGET, 1998, p. 142). Segundo, sempre com Piaget, mesmo quando o pensamento da 

criança intenta compreender a realidade sem transformá-la, a atividade presente é a de 

                                                           
9
 Este estágio vai do nascimento até por volta de um ano e meio de idade, sendo a conduta orientada pelas 

percepções e pela evolução da motricidade, sem o concurso da inteligência lógico-reflexiva (MONTANGERO, 

Jacques. Piaget ou a inteligência em evolução. Porto Alegre: Artmed: 1998, página 173.  
10

 Conceito gerado a partir do universo biológico e “ajustado” para o nível psicológico: envolve a transformação 

pela interação com o meio. Definições pontuais a nível biológico e psicológico vide nota acima, página 101-106. 
11

 Conceito que implica conferir significado aos objetos e, através deste, realizar inferências/deduções. Para 

ampliar vide referência bibliográfica nota anterior, páginas 114-120. 
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assimilação às estruturas internas do eu. Temos então posto que, seja buscando satisfazer o eu 

pela assimilação do objeto, seja na tentativa de desvelamento não fantasioso do mesmo, pode-

se perceber claramente a dificuldade relacionada ao pensar com objetividade no universo do 

infante. Isto nos leva a importante tese piagetiana de que: 

Nesses dois casos, a cooperação é condição do verdadeiro pensamento: no 

primeiro, trata-se do indivíduo renunciar a seus interesses próprios para pensar em 

função da realidade comum e, no segundo, o hábito de colocar-se do ponto de vista 

dos outros leva a inteligência a adotar a atitude, própria ao espírito científico desde 

suas formas mais simples, que consiste em dissociar o real das ilusões 

antropocêntricas (grifo nosso) (PIAGET, 1998, p. 142). 

 

 Depreende-se da afirmação piagetiana que a criança, uma vez contingenciada pela 

interação com outrem - em especial no trabalho de grupos em sua conformação dialógica e 

cooperativa -, encontra-se em ambiente propício ao alargamento e a superação da visão 

egocêntrica. O referido ambiente, por disponibilizar complexas visões de mundo e múltiplas 

formas de compreensão acerca do mesmo, interpõe a necessidade de abrir mão dos interesses 

particulares e fantasiosos em prol do coletivo concreto e a consideração da realidade a partir 

de uma visão não mais antropocêntrica e sim comum, e, neste sentido, como enfatiza Piaget 

“a objetividade supõe a coordenação das perspectivas e esta implica a cooperação” (1998, p. 

143). E é justamente desta proposição de perspectiva cooperativa que se apresenta um dos 

pilares constitutivos da personalidade pensante, como veremos abaixo. 

 

c) A cooperação como fonte de regras para o pensamento 

 

O desenvolvimento lógico do raciocínio implica no processo de normatização do 

pensamento, especialmente em termos de universo infantil. Neste sentido, de acordo com o 

ensinamento piagetiano “A lógica constitui, com efeito, um conjunto de regras ou de normas. 

Ora, essas regras não são inatas como tais” (PIAGET, 1998, p. 143). No cerne desta 

afirmação reapresenta-se a firme rejeição piagetiana ao inatismo e, concomitantemente, 

interpõe-se a valoração da construção e tomada de consciência de um aporte normativo capaz 

de conduzir a transposição de um estado a outro. No primeiro estado, denominado estágio 

sensório-motor - citado e delineado acima -, a inteligência prática presente já apresenta 

características de coerência de esquemas, no plano da ação. Porém, conforme Piaget: 

 

[...] o funcionamento individual da inteligência ainda não é normativo, no sentido de 

que continua sendo simplesmente imanente a qualquer atividade e pode submeter-se 
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às mais diversas necessidades sem constituir para o pensamento uma obrigação de 

verdade (1998, p. 143). 

 

 Em outros termos, o status orgânico do período sensório-motor, embora seja um 

prenúncio e uma equivalência da formalidade conceitual lógico-reflexiva, não 

necessariamente a constitui e/ou estabelece. No segundo estado, denominado estágio 

concreto
12

, emergem as questões relacionadas ao plano reflexivo estruturante das futuras 

relações. Nestas, o papel desempenhado pelo pensamento assume a forma inovadora da 

coerência conceitual com base lógica que conduz ao comprometimento da personalidade. Em 

face desta característica, que implica o eu do indivíduo, o pensar lógico-racional adquire o 

estatuto de valor normativo e, assim sendo, constitui-se em elemento fundamental para a 

delimitação disciplinar.  

Esta passagem do estado das ações sensório-motoras ao das operações concretas, 

segundo a teoria piagetiana, explicita-se no processo de socialização das formas de pensar em 

estreita correlação com o desenvolvimento do eu e com a reflexão enquanto agente 

estruturante da objetividade. Este movimento emerge de maneira resoluta por que: 

 

Desde que pensamos em função de todos, e não mais em função apenas de nós 

mesmos, a coerência exigida não é mais somente essa unidade orgânica das 

tendências e das operações que constitui o próprio da inteligência prática individual, 

mas esse tipo de princípio moral que é o princípio de não-contradição: necessidade 

de permanecer fiel às próprias afirmações, de estar de acordo consigo mesmo nas 

discussões, em suma, de ser intelectualmente honesto na conduta do pensamento 

(PIAGET, 1998, p. 143). 

 

 Nos termos acima estabelecidos, inclui-se necessariamente a dimensão da linguagem 

com toda a sua complexa rede de significações socialmente convencionadas, uma vez que a 

elaboração do pensamento coletivo exige a superposição de regras normativas capazes de 

transpor o pensamento egocêntrico. Isto desvela de forma precisa o caráter social da 

construção das normas a serem respeitadas nas relações lógico-reflexivas e compõe o pano de 

fundo da emergência de um dos aspectos cruciais das mesmas que é a reciprocidade.  

 O relacionado até aqui leva ao entendimento de que a cooperação - enquanto elemento 

constitutivo da capacidade de pensamento comum regrado socialmente -, incide 

decisivamente no indivíduo: a) sobre a tomada de consciência; b) sobre o senso de 

objetividade e; c) por último, sobre a estruturação normativa da inteligência. Esta 

                                                           
12

 Neste estágio a inteligência movimenta-se a partir de representações do real, configuradas por imagens 

mentais e palavras, com a criança, por volta dos sete anos de idade, adquirindo a capacidade de realizar 

operações concretas (estruturações, agrupamentos, atividades aritméticas, classificação de objetos, etc.). 
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compreensão dota a cooperação da capacidade de completar a inteligência, inicialmente 

reduzida ao eu, e de ampliá-la no sentido de que aporta a dimensão da reciprocidade, situada 

no âmbito interativo do nós, encerrando assim a ideia de que “ela constitui a condição 

indispensável para a constituição plena da razão” (PIAGET, 1998,p. 144). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Nos termos da proposição piagetiana aqui desenvolvida, pensamos que é possível 

extrair elementos relevantes para a questão educacional a partir da estratégia de grupos. 

Dentre os vários que poderíamos elencar, destacamos um: a efetiva disponibilização de um 

espaço de educação formal que possui em si mesmo um germe natural para a transposição do 

eu para o nós. Se, no trâmite de uma elaboração pedagógica, que se estruture em termos 

teóricos e práticos, levada a termo em ambiente escolar, considerando as várias exigências 

inerentes a mesma, atingir-se este objetivo, a mesma encontrar-se-á plenamente validada e 

justificada. Esta é questão que queremos deixar em aberto, para reflexão mais aprofundada e 

para debate entre pares que se propunham a busca interminável de alternativas à educação. 
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