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PRINCÍPIOS PARA O USO DE JOGOS NA 
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BÁSICO)
Ricardo Leite Camargo1

Desde meu ingresso no magistério, isso há 25 anos, tenho tido a 
oportunidade de ter contato com metodologias diversifi cadas, dentre 
elas as que incluem o uso do jogo.

Nessa mesma ocasião comecei a atender crianças que apresenta-
vam difi culdades de aprendizagem, embora dispusessem de todos os 
recursos que, combinados, “teoricamente” garantiriam o aprendi-
zado dos conteúdos escolares. Essas crianças estavam regularmente 
matriculadas, frequentavam a escola com assiduidade, dispunham de 
bens culturais como jornais e revistas, conviviam cotidianamente com 
pais e familiares letrados e cultos, recebendo todo tipo de incentivo 
para estudar, inclusive dispondo de aulas particulares. Essas crianças, 
bastante devotadas ao estudo – e não coagidas a isso –, apresentavam 
difi culdades em entender e aprender os conteúdos que a escola básica 
lhes apresentava.

Ressalta-se ainda que a organização pedagógica dessas escolas 
distinguia-se das demais por ter um fi rme compromisso com o pro-

 1 Pedagogo, mestre e doutor em Educação pela Universidade Estadual de Campi-
nas. Docente da Universidade de São Paulo.
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cesso de ensino. Isto pôde ser observado já nos primeiros contatos 
com a direção, com os professores e com o esmero destes na organi-
zação da ação pedagógica (desde a organização dos planejamentos, 
dos materiais de apoio etc.).

Não obstante esta riqueza de elementos que se juntavam para 
propiciar condições ideais de aprendizagem, algumas crianças, em-
bora não apresentassem nenhum comprometimento orgânico ou 
patologia, pareciam impermeáveis a todo esforço e empenho pessoal 
e dos que se ocupavam de sua educação.

Nesse contexto de formação (ainda cursando o magistério) e de 
primeiro contato com atividades docentes através dos estágios é que 
empreendi esforços em conhecer trabalhos, atividades e metodologias 
que pudessem responder ao não aprender dessas crianças.

Como já mencionado, um dos elementos da metodologia que se 
propunha para esses casos era o jogo.

A partir de então passei, com grande entusiasmo, a buscar com-
prar, confeccionar e garantir a presença de um número representativo 
de jogos para cada conteúdo trabalhado com os alunos (os quais 
passei a atender individualmente – aulas particulares).

Nos atendimentos, eu reapresentava os conteúdos que os pro-
fessores já haviam ministrado na sala de aula e tentava garantir a 
atenção do aluno, já que se tratava de um atendimento individual e 
com elementos de interesse da criança – jogos.

Para minha surpresa, mesmo com uma metodologia diferenciada 
e atendendo essas crianças individualmente, elas não indicavam 
nenhum avanço nos conteúdos apresentados pelos professores e 
reapresentados por mim.

Ao recordar-me desses episódios lembro-me de que a imagem que 
fi gurava na minha mente era a de alguém que, embora reapresen-
tasse o mesmo fi lme, aos mesmos espectadores, estes permaneciam 
“vendados” e estavam assim impossibilitados de “ver” o que lhes 
mostrava.

Frente ao fracasso das diferentes tentativas, passamos então a 
buscar compreender por que algumas crianças que não apresentam 
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“necessidades especiais” e que possuem todos os recursos externos 
para aprender, e que desejam honestamente aprender e para isso se 
empenham, não dominam conteúdos básicos como as 4 operações 
matemáticas apresentadas nas séries iniciais.

No caso das crianças que atendia, embora gostassem dos jogos e 
das aulas particulares, e se esforçassem para “acompanhar” o meu 
raciocínio, não conseguiam “desvendar” os segredos dos jogos. Não 
conseguiam sequer explicar o porquê dos resultados. Desde então 
concluí que mesmo com o uso dos jogos as crianças às vezes chegavam 
a resultados por meio de técnicas que elas haviam memorizado, mas 
que não lhes faziam sentido.

Já havia observado que ao realizar operações matemáticas algu-
mas crianças utilizavam alguma técnica de contagem para chegar ao 
resultado, mas esta técnica que elas haviam aprendido de alguém 
(geralmente do professor) não lhes fazia sentido, tanto o é que, ao 
tentar resolver um determinado problema, as crianças buscavam com 
a professora (em sala) ou comigo (no momento das aulas particulares) 
saber que tipo de operação deveriam usar no problema – se “de mais”, 
“de menos” etc.

Não demorou muito para que percebesse que o jogo também 
havia ganhado o estatuto de técnica para resultados e não de desafi o. 
Na verdade, o mesmo recurso utilizado pela criança para chegar às 
respostas das operações apresentadas pelos professores era observado 
no uso do jogo.

A diferença, portanto, consistia somente no material que se 
diferenciava (o do professor era composto de papéis para escrever e 
realizar as lições, e o meu era um “arsenal” de jogos).

Foi só a partir da compreensão de dois conceitos básicos que pude 
perceber que o material em si não necessariamente pode favorecer 
uma atividade intelectual diferenciada e necessária a esses alunos.

Quando utilizava os jogos e ensinava “truques” para se chegar 
aos resultados eu estava na verdade utilizando aquilo que Piaget 
chama de “verbalismo da imagem”. Em que consiste o verbalismo 
da imagem? Consiste no uso de materiais (os mais diversos) que 



124  MARIA LÚCIA DE OLIVEIRA

dão ao educador a falsa ideia de que o material assegura a atividade 
mental da criança. Entretanto, tanto o verbalismo oral como “o da 
imagem” se caracterizam por priorizar o raciocínio do professor e a 
tentativa de demonstrar este raciocínio para o aluno. Assim sendo, 
a atividade central de refl exão fi ca por conta do docente, cabendo ao 
aluno “capturar” o pensamento alheio.

Longe de imaginarmos que o raciocínio não pode ser socializado, 
o que Piaget considera e nós observamos ao atender essas crianças 
é que, mesmo diante da apresentação de um raciocínio, podemos 
“fomentar/favorecer” a atividade refl exiva do aluno ou podemos 
simplesmente indicar os passos utilizados para o resultado sem que 
isto mobilize o pensamento dos alunos.

Tentando traduzir esta ideia, podemos imaginar a letra de uma 
música cantada em um idioma que desconhecemos. Podemos memo-
rizar as palavras, inserir a melodia, cantá-la, e nem por isso podemos 
discorrer com entendimento sobre a sua ideia central. Cantar em 
um idioma absolutamente desconhecido (ainda que o façamos com 
desenvoltura) e apresentar um resultado a partir de uma técnica que 
não entendemos guardam semelhanças bastante próximas.

A partir de então pensamos que o jogo em si não pode assegurar 
a atividade mental, como tampouco podem os outros materiais e 
técnicas mais tradicionais favorecer o pensamento.

Considerando este princípio, temos nos dedicado ao estudo das 
crianças que não aprendem e ao espaço do jogo na intervenção com 
estas crianças e temos visto que alguns princípios, como os do método 
clínico utilizado por Piaget para avaliar o pensamento da criança, 
oferecem boas dicas sobre o como jogar com a criança.

Imaginemos que uma criança apresenta difi culdades em clas-
sifi car, ou, melhor dizendo, não apresenta a “noção operatória de 
classifi cação”. Se eu trabalhar com esta criança a partir de um ensino 
de classifi cações, eu poderei frustrar o objetivo de que esta passe a 
fazer classifi cações lógicas.

Por que o termo “ensino” não se mostra adequado para esta 
intervenção pedagógica? De modo geral entendemos o termo en-
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sino como uma atividade caracterizada pela transmissão de um 
conteúdo (uma informação, uma explicação, uma justifi cativa etc.). 
Enfi m, o termo ensino vem em geral carregado da ideia de que algo 
externo ao aluno será apresentado e este irá se apropriar daquela 
informação.

Ao tratarmos da lógica, consideramos que o caminho não é este 
e que, embora o meio participe das construções lógicas, estas não 
podem ser transmitidas do mesmo modo que transmitimos uma 
informação ou conteúdo convencional.

Dito de outro modo, há conteúdos em que a transmissão é o 
elemento-chave para o acesso ao saber, já em se tratando da lógica, 
esta obedece a uma outra “lei” a qual Piaget chamou de “coordenação 
das ações” ou “abstração refl exiva”.2

Já no início da década de 80, Constance Kamii, apresentava com 
o rigor de dados empíricos como o ensino da matemática nos moldes 
tradicionais de transmissão de informação são incompatíveis com a 
construção real das relações lógicas construídas pelas crianças e como 
a organização do ensino da matemática estava vinculada ao “verba-
lismo da imagem” e distante da sua real fonte de conhecimento – as 
abstrações refl exivas.

Embora essas descobertas, tanto da pesquisadora Constance 
Kamii como as que tive a partir do atendimento a essas crianças, 
tenham ocorrido há muito tempo, continuo observando que os pro-
cedimentos de ensino dos diferentes conteúdos e da matemática em 
particular obedecem aos mesmos pressupostos com que tive contato 
no início dos meus estudos no magistério (1983). Durante todos esses 
anos tenho visto sistematicamente o esforço do professor em “fazer 
entrar na cabeça do aluno” algo que não entra, mesmo porque a fonte 
não é externa ao aluno, mas está na possibilidade de este realizar 
coordenações mentais.

 2 Embora a rigor as coordenações das ações não se confundam com a abstração 
refl exiva, entendemos que a separação de ambas ocorre somente para efeito de 
estudo, sendo que em seu funcionamento são indissociáveis.
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Isto posto, retomamos a consideração apresentada: o uso do jogo 
pode obedecer ao mesmo verbalismo de outros materiais ditos como 
mais “tradicionais”!

Surge então a questão: como utilizar o jogo para se evitar o ver-
balismo sutilmente escondido na imagem? Em nosso entender, 
5 princípios básicos, os quais se assentam sobre o referencial piage-
tiano,3 podem fornecer orientações importantes para a intervenção 
pedagógica ou psicopedagógica: 

1. A ação pedagógica deve favorecer a presença de abstrações 
refl exivas.

2. A ação pedagógica deve partir das construções já realizadas 
pelo sujeito. 

3. A ação pedagógica deve promover situações de conflito 
cognitivo.

4. A ação pedagógica deve promover a construção da autonomia.
5. A ação pedagógica deve promover a interação social.

Foi a partir destes 5 princípios básicos da intervenção via jogos 
que organizamos nosso estudo com uma turma de 28 alunos da 1a 
série de uma escola estadual. Os resultados foram bastante positivos, 
mas, por ora, gostaríamos de nos deter na apresentação dos princípios 
que nos orientaram.

Consideramos ainda que seria mais proveitoso ao leitor manter 
os excertos que indicam diferentes momentos da intervenção e 
que, segundo nosso juízo, tornam mais claro como os princípios se 
traduzem em ações efetivas de intervenção, fazendo que o jogo não 
se confi gure como um “verbalismo da imagem”, mas, antes, possa 
suscitar refl exões genuínas. 

Passamos assim à apresentação dos princípios e do “diálogo” 
destes com a realidade escolar.

 3 Ressalta-se que estes princípios estão voltados prioritariamente ao funciona-
mento cognitivo, por se considerar que o conhecimento do funcionamento é 
mais efi caz para a intervenção pedagógica que a caracterização minuciosa das 
estruturas do pensamento.
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A ação pedagógica deve favorecer a presença de 
abstrações refl exivas4

A ação pedagógica, ao favorecer o estabelecimento de relações, 
está propiciando uma situação fértil à presença de abstrações refl exi-
vas e consequentemente à construção das estruturas do pensamento 
e do conhecimento lógico-matemático.

Segundo Kamii e Declark (1986), o conhecimento pode ser clas-
sifi cado em três categorias: conhecimento físico, conhecimento social 
e conhecimento lógico-matemático.

O conhecimento físico é o conhecimento dos objetos ou eventos 
em seus aspectos externos. Desse modo, a cor de uma fi cha, seu peso 
e sua queda (ao ser lançada ao ar) são exemplos do conhecimento 
físico. Nesta categoria encontram-se todos os observáveis do objeto.

A fonte deste conhecimento, portanto, é parcialmente externa ao 
sujeito e localizada no meio. É este que oferece informações sobre o 
objeto, suas propriedades e funcionamento.5

Quanto ao conhecimento social, este caracteriza-se por ser arbitrá-
rio e convencional e, portanto, variável de uma cultura a outra. Neste 
caso, as pessoas, como representantes da cultura, são fontes essenciais 
para sua construção. Temos como exemplo de conhecimento social o 
nome das capitais dos países, as datas comemorativas, os vocábulos 
utilizados para designar os mesmos objetos em diferentes línguas etc.

No conhecimento lógico-matemático, são as relações criadas pelo 
sujeito que respondem por sua construção. Desse modo, a fonte deste 
conhecimento está deslocada do meio (como ocorria no conhecimento 

 4 Piaget, ao tratar dos diferentes tipos de abstração, o faz a partir de quatro catego-
rias: abstração empírica, pseudoempírica, refl exiva e refl etida. Já neste trabalho, 
o pesquisador ateve-se a duas categorias: a empírica (centrada nos observáveis 
do objeto ou da ação) e a refl exiva (incluindo a pseudoempírica – centrada nas 
relações construídas pelo sujeito e não “apenas” retirada dos observáveis).

 5 Segundo Piaget, todo conhecimento (incluindo o físico e o social) pressupõe 
a atividade do sujeito, sendo, portanto, sua fonte só parcialmente externa ao 
sujeito.
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físico e social) para centrar-se no sujeito e em sua possibilidade de 
coordenação mental.

A evidência da fonte deste conhecimento está no fato de que as 
coordenações criadas sobre um mesmo objeto podem ser diferentes 
e até aparentemente opostas, dependendo das relações pensadas 
pelos sujeitos. Exemplifi cando: dois blocos podem ser considerados 
iguais (por um sujeito que, ao considerar a cor, afi rma que “as peças 
são iguais, são vermelhas”) ou diferentes (por outro sujeito que, ao 
centrar-se na forma, afi rma: “são diferentes, pois um é quadrado e 
o outro é círculo”).

Assim, o conhecimento lógico-matemático, e aqui se encontram 
também as estruturas lógicas do pensamento, só é construído por 
relações criadas pelo sujeito, não sendo fruto de uma transmissão 
do meio.

Em síntese, embora todo conhecimento pressuponha atividade do 
sujeito, no conhecimento lógico-matemático o que se destaca são as 
deduções às quais o sujeito chega a partir das coordenações de suas 
ações sobre os observáveis dos objetos ou dos eventos.

Para Kamii e Declark (1986), estes tipos de conhecimento, como 
visto, possuem fontes específi cas e são frutos de abstrações também 
específi cas: tanto o conhecimento físico como o social têm sua fonte 
parcialmente externa ao sujeito, sendo sua construção possível graças 
à abstração empírica; o conhecimento lógico-matemático tem sua fon-
te nas relações criadas pelo sujeito, decorrentes da abstração refl exiva.6

Quanto à abstração empírica, Piaget et al. (1995, p.274) afi rma: 
“A abstração empírica tira suas informações dos objetos como tais 
ou das ações do sujeito em suas características materiais, portanto, 
de modo geral, dos observáveis [...]”. 

 6 Não obstante as suas especifi cidades, estes tipos de conhecimento não são au-
toexcludentes, mas podem intervir juntamente na construção ou demonstração 
de um conhecimento qualquer. Assim, ao afi rmar, por abstração empírica, 
que um bloco “é vermelho” o sujeito está evidenciando não só a presença do 
conhecimento físico (ao centrar-se em uma das propriedades do objeto), mas 
também do conhecimento social (ao valer-se de uma nomenclatura adquirida 
e admitida socialmente).
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Enquanto na abstração empírica a atividade do sujeito consiste 
em centrar-se em uma propriedade do objeto “desprezando” as de-
mais, a abstração refl exiva pressupõe o estabelecimento de relações 
ou coordenações.

Nesse caso, por exemplo, a criança pode afi rmar que dois blocos 
são diferentes “pois um é mais largo e o outro mais fi no”. Aqui, tem-se 
não apenas a evidência de que o sujeito atentou para a característica 
do objeto (por abstração empírica), mas estabeleceu uma relação (por 
abstração refl exiva) valendo-se dos observáveis do objeto.

Portanto, como já mencionado, a abstração refl exiva é caracteri-
zada por emergir de relações construídas pelo sujeito. Nas palavras 
de Piaget et al. (1995, p.274) “[...] esta é retirada, não dos objetos, 
mas das coordenações de ações (ou de operações), portanto, das 
atividades do sujeito”. 

Quanto à relevância da abstração refl exiva na teoria piagetiana, 
Maurice-Naville e Montangero (1998, p.95) afi rmam:

No conjunto, o conceito de abstração refl exionante é um dos 
conceitos mais originais que se encontra em Piaget. Ele permite ao 
leitor reconhecer a importância da experiência, combatendo a posição 
empirista: a atividade do sujeito e, no caso da abstração pseudoem-
pírica, sua interação com os objetos são os elementos indispensáveis 
aos progressos cognitivos. Contudo, o que é tirado desse tipo de 
experiência não consiste em informações fornecidas pela realidade. 
Trata-se de modos de estruturação que o próprio sujeito colocou na 
realidade. O conceito de abstração refl exionante permite, além disso, 
mostrar a continuidade que sustenta a formação de conhecimentos, 
mesmo por ocasião da aparição de formas realmente novas. De outro 
lado, ele dá conta dos progressos incessantes da ciência, que se podem 
produzir também na ausência da experimentação.

Assim sendo, considerando a importância deste tipo específi co de 
abstração, buscou-se nos diferentes momentos de atividades ou jogos 
que a criança colocasse em relação todo tipo de informação (vindo 
quer das características dos objetos, quer das ações).
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Nesse sentido, buscou-se também favorecer as experiências com as 
abstrações empíricas, considerando que estas forneceriam aos sujeitos 
elementos que poderiam ser relacionados por abstração refl exiva.

Desse modo, algumas intervenções eram encaminhadas no sen-
tido de que a criança pudesse caracterizar os objetos e eventos (por 
abstração empírica), contando-se que isso colocaria a sua disposição 
recursos para a construção de abstrações refl exivas. Portanto, seguiu-
-se este princípio que pareceu fundamental: para relacionar os ob-
jetos ou eventos a partir de suas características, é necessário que o 
sujeito o conheça, ou, dito de outro modo, o sujeito só poderá criar 
relações (por abstrações refl exivas) entre elementos que lhe são, de 
algum modo, familiares.

Assim, em vários momentos o pesquisador solicitou à criança que 
falasse sobre as características dos objetos utilizados nos jogos e nas 
atividades, a saber: como eram, para que serviam, como poderiam 
ser usados, do que eram feitos etc.

Segue-se um momento da intervenção no qual se priorizou o 
reconhecimento, por abstração predominantemente empírica, das 
características dos objetos.

Sentadas em roda, as crianças brincavam, manipulando blocos 
de madeira. Nesse momento foi sugerido que cada uma escolhesse 
um bloco, mas que não o pegasse. A criança deveria descrever ao 
amigo como era o bloco escolhido a fi m de que este pudesse pegá-lo 
e entregar-lhe.

Pesquisador: “Vamos fazer uma brincadeira diferente? Cada um 
deverá escolher um bloco, mas, ao invés de pegá-lo, deverá falar para 
o amigo como é este bloco para que ele possa pegá-lo e lhe entregar.”

MAG: “Eu quero o bloco vermelho e quadrado...”
Uma criança pega o quadrado vermelho, pequeno e grosso. 
MAG: “Ah, não é esse... não é esse que eu quero, é aquele outro” 

(aponta com o dedo para uma peça distante). 
ELV: “Ué, você falou vermelho e quadrado!”
MAG: “Mas é aquele outro, grande e fi ninho.”
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Assim, uma vez assegurado, mediante a abstração empírica, o 
conhecimento das características dos objetos, a presença de abstra-
ções refl exivas era favorecida.7

Assim sendo, após esse momento, solicitava-se às crianças que 
juntassem os que eram iguais nas bandejas disponíveis (dispuseram-
-se para isso quantidades diferentes de bandejas ou folhas sobre 
as quais as peças deveriam ser agrupadas: 4, 2, 8, 12 e 24 folhas ou 
bandejas).

Nesses casos, ao criarem as coleções, solicitava-se às crianças que 
explicassem como haviam feito (buscando-se propiciar a tomada de 
consciência): por que aquelas peças estavam juntas? Em que elas 
eram iguais? Em que elas eram diferentes? Etc.

O estabelecimento de relações também esteve presente nas ati-
vidades de seriação e conservação.

Nas atividades de seriação, solicitava-se às crianças que com-
parassem 3 ou mais elementos que se distinguiam apenas por um 
atributo (tamanho, espessura ou outra característica graduada entre 
os elementos).

Assim, pedia-se à criança que falasse como aquela peça (por 
exemplo, cavalinho de madeira) era perto de outras (dois outros 
cavalinhos diferentes apenas no tamanho: um menor e outro maior).

Nesse caso fica evidente a necessidade de a criança proceder 
por abstração refl exiva estabelecendo relações entre os observáveis. 
Isso se evidenciou, pois tal informação não se encontra nos objetos, 
haja vista o fato de que, embora de posse dos mesmos materiais e 
observáveis, as crianças não conseguiam, no início da intervenção, 
admitir que um mesmo elemento poderia ser menor e maior ao 
mesmo tempo.

 7 Considera-se neste caso a presença não de abstrações empíricas, mas também 
pseudoempíricas, uma vez que as características “grande” e “fi no” envolvem 
igualmente o estabelecimento de relações, distanciando-se da abstração empíri-
ca. Destaca-se, entretanto, que esta pode não ser uma relação no sentido estrito 
por aproximar-se de uma constatação perceptual, como nos casos dos números 
perceptivos.
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As relações também foram buscadas após as crianças organiza-
rem os materiais em séries. Neste caso, a atividade desenvolvida por 
NAJ (mês 5) evidenciou que o estabelecimento de relações práticas 
antecede à compreensão, uma vez que a criança demonstrou conse-
guir realizar a “seriação prática” ao arrumar corretamente os copos, 
embora não indicasse, em sua fala, possuir a “seriação operatória”.

Pediu-se a NAJ que arrumasse um conjunto de copinhos que 
variavam no tamanho. Frente a esta proposta, a criança construiu 
uma torre, observando a construção do maior ao menor. 

Pesquisador: “NAJ, como você arrumou esse conjunto de co-
pinhos?”

NAJ: “Eu fui colocando copo com copo.”
P: “Mas você fez uma torre, não foi? Por que você colocou esse 

aqui (o menor)?”
NAJ: “Porque ele é pequeno.”
P: “E por que você colocou esse aqui (o maior)?”
NAJ: “Porque é grande.” 
P: “Você pode trocar esse (penúltimo) com esse (o último)?”
NAJ: “Não, porque esse (o penúltimo) é pequeno, mas não vai 

dar certo.”
P: “Explica melhor.”
A criança repete as explicações já dadas.

Não só nas atividades de classifi cação e seriação foi possível que 
a criança colocasse os objetos e eventos em relação, mas também nas 
atividades de conservação buscou-se que as crianças atentassem para 
as possíveis transformações espaciais e relacionassem estas com o 
aumento ou não da quantidade de elementos.

Assim, uma das atividades desenvolvidas consistiu em solicitar às 
crianças que avaliassem se haveria garagens para todos os carrinhos 
que, uma vez deixando suas respectivas garagens, se encontravam 
espalhados ou aglomerados em um local do “gramado”.

Segue-se um exemplo deste momento de intervenção realizada 
em:
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O pesquisador apresentou às crianças uma maquete contendo um 
prédio (uma caixa revestida de papel) disposto sobre um gramado 
(folha de papel-cartão verde), garagens e miniaturas de carrinhos. 
Após se certifi carem de que a quantidade de carrinhos e garagens 
era a mesma (dispondo os carrinhos sobre as garagens), as crianças 
(Jes e Die) deslocaram os carrinhos (supondo uma ida ao mercado, à 
escola etc.) e, estando estes aglomerados, o pesquisador questionou: 
“Jes, você acha que tem o mesmo tanto de carrinhos e garagens?”. 

Jes: “Não, porque você juntou os carrinhos, fi cou pouco e ali tem 
bastante garagem.”

P: “Que você acha, Die?”
Die responde muito baixo e o pesquisador não compreende e, 

então, Jes socorre: “Pouco, ele falou”. 
O pesquisador retoma a questão para Die: “Você acha que tem 

o mesmo tanto de carrinho e garagem?”. 
Die: “Não.”
P: “Por que não?” (silêncio prolongado, a criança não responde). 
And chegou um pouco depois e os carrinhos já estavam juntos. O 

pesquisador pergunta: “O que você acha, And, tem o mesmo tanto 
de carrinhos e garagens? As garagens são estas (indica quais são)”. 

Jes tenta auxiliar: “É, e os carrinhos aqui”. 
And responde: “Ah… tem mais garagem”. 
O pesquisador propõe que se mostre a And como estavam os 

carrinhos no início da brincadeira, então todos voltam os carrinhos 
às garagens. And diz: “Ah… então tem o mesmo tanto de carrinhos 
e garagens”.

Segue-se a atividade e novamente os carrinhos são deslocados e 
colocados bem juntos em um local do “gramado”. 

P: “E agora, And, tem o mesmo tanto de carrinhos e garagens?” 
Jes antecipa: “Agora não!”.
And afi rma: “Tem”. 
Pesquisador questiona Die: “Que você acha, Die?”. 
Die: “Acho que não.” 
O pesquisador questiona novamente And e pede que explique 

por que acha que tem a mesma quantia de garagens e carrinhos. 
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And: “Tem o mesmo tanto porque ajuntou e fi cou mais pequeno, 
mas tem o mesmo tanto.” 

O pesquisador continua: “E se eu fi zer assim? (espalhando os 
carrinhos). Tem garagens para todos os carrinhos?”. 

And: “Tem.” 

Segundo Piaget e Szeminska (1981), para que uma criança apre-
sente a conservação de quantidades discretas é necessário que esta 
coordene dois observáveis: a densidade (o espaço entre os elementos) 
e o comprimento total (o espaço total ocupado pelos elementos enfi -
leirados, ou dispostos de outro modo qualquer). 

Assim, ao afi rmar: “Porque ajuntou (densidade) e fi cou mais peque-
no (comprimento total), mas tem o mesmo tanto”, And indicou estar 
coordenando e estabelecendo relações necessárias para a construção 
da conservação.

Mostrou-se, portanto, interessante solicitar à criança que des-
crevesse o que ela fazia (ao espaçar, por exemplo, os carrinhos que 
estavam em frente às suas garagens) e explicasse como eles estariam 
após a alteração da confi guração espacial.

Analisando este protocolo sugerem-se outras perguntas que, 
uma vez feitas, poderão auxiliar no estabelecimento de relações e na 
tomada de consciência: Como estão os carrinhos agora? Estão mais 
perto ou mais longe uns dos outros? Como fi cou a fi leira de carrinhos? 
Ficou mais curta ou mais comprida? Se eu deixar os carrinhos mais 
perto, como fi cará a fi la: mais curta ou mais comprida?

Enfi m, em vários momentos e de diversos modos, buscou-se, 
durante a intervenção, que as crianças estabelecessem, por abstra-
ção refl exiva, todos os tipos de relações possíveis entre os objetos, 
eventos, ações e resultados.

Cabe ressaltar que, perpassando este e os demais princípios peda-
gógicos, esteve presente o processo de “tomada de consciência” que 
se caracteriza pela passagem da “ação” (do fazer) à “compreensão”.

Passar-se-á neste momento ao segundo princípio que orientou 
a intervenção realizada: a ação pedagógica deve considerar as cons-
truções do sujeito.
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A ação pedagógica deve considerar 
as construções realizadas pelo sujeito

Um grande desafi o que se coloca à ação pedagógica é o de consi-
derar as construções já realizadas pelo sujeito. 

Embora isso pareça elementar, requer que o educador se descentre 
de sua perspectiva a fi m de discernir a procedência das respostas da 
criança – dito de outro modo, considere sobre quais bases a criança 
está apresentando aquela resposta.

Ao tratar do método clínico, Piaget (1926) alerta quanto ao fato 
de que uma mesma resposta pode ter origens muito distintas, o que 
torna a investigação do pensamento trabalhosa, porém não menos 
necessária.

Mesmo considerando que há uma diferença entre a investigação 
pedagógica (que ocorre no cotidiano, nas inúmeras vezes que o pro-
fessor entra em contato com a criança) e a situação de avaliação clínica 
(onde, em geral, o experimentador busca individualmente e com fi ns 
específi cos conhecer o pensamento da criança), em ambos os casos o 
desafi o é o mesmo: conhecer o pensamento da criança distinguindo 
as construções aparentes das genuínas.

Quanto às possíveis fontes de resposta do sujeito, Piaget indica 
cinco categorias: (A) não importismo; (B) fabulação; (C) crença 
sugerida; (D) crença espontânea; e (E) crença desencadeada.

O não importismo

Quando questionada sobre algo, a criança pode simplesmente não 
oferecer resposta ou oferecer uma resposta que não foi por ela pensa-
da, elaborada. Neste caso, a criança oferece uma resposta qualquer.

Ao comentar este tipo de resposta, Piaget (1926, p.12) afi rma: 
“Quando a pergunta feita aborrece a criança, ou, de maneira geral, 
não provoca nenhum esforço de adaptação, a criança responde qual-
quer coisa e de qualquer forma, sem mesmo procurar divertir-se ou 
construir um mito”.
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Este tipo de conduta é particularmente encontrado quando a 
criança perde o interesse por um jogo ou atividade que está realizando 
e pode ser exemplifi cado pelo seguinte protocolo:

O pesquisador propôs que as crianças fi zessem a construção de 
uma escada usando blocos de diferentes tamanhos. Embora LUC 
estivesse realizando esta atividade corretamente (construiu uma 
escada perfeita), descobriu que havia um jogo novo no armário e 
pediu para jogá-lo. Na intenção de concluir a atividade que visava 
a construção da noção de seriação, o pesquisador solicitou a LUC 
que explicasse como havia feito sua escada. LUC respondeu, sem 
desprender os olhos do novo jogo: “Ah, eu fui colocando...”. 

P: “Como assim, você pode me explicar melhor?” 
LUC: “Não.” 
P: “Por que não?... Como você escolhia as peças?” 
LUC: “Eu pegava qualquer um.”

Neste caso, Luc evidenciou pelo seu comportamento, mais do que 
por suas palavras, que não se interessava pelas questões propostas e 
que estava afetivamente mobilizado na direção de outra atividade, 
o que fazia com que suas respostas fossem evasivas e provavelmente 
não correspondessem às suas possibilidades de elaboração.

A fabulação

A segunda categoria, a fabulação, é caracterizada pela presença 
de histórias na resposta da criança. 

Este é o caso de Jes, que frequentemente criava histórias e diva-
gava longamente sobre estas, distanciando-se em muito da questão 
proposta:

Após Jes ter construído uma rua com casinhas em ordem cres-
cente, o pesquisador lhe propôs questões relativas ao lugar destas 
na fi leira. 
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P: “Por que você colocou essa casinha aqui?” 
Jes: “Pra fi car perto dele (uma outra casinha), é que aqui mora a 

amiga e a amiga sai pra passear.”
 P: “Ah... e por que você colocou ela aqui e não aqui (no lugar 

da maior)?” 
Jes: “É que tinha uma festa e as criança gosta de festa... ô tio, sabe, 

um dia eu fui numa festa... Nessa casa a menina saiu pra passear e 
chamou a outra.” 

Após ouvir atentamente a história da criança e fazer algumas 
perguntas sobre o seu enredo, o pesquisador tenta retornar à questão 
inicial: “Jes, você pode me dizer como esta casinha é perto desta?”. 

Jes: “Sabe, tio, é que a minha mãe contou que as casa têm que 
fi car junto...” (inicia uma nova história).

Piaget (1926, p.12) assim apresenta este tipo de resposta: “Quan-
do a criança sem mais refl etir, responde à pergunta inventando uma 
história em que não acredita, ou na qual crê por simples exercício 
verbal, dizemos que ocorre fabulação”.

Nessa conduta da criança, a fantasia prevalece sobre a refl exão 
e isto pode ocorrer dada a ausência de recursos cognitivos que per-
mitiriam a refl exão. Assim, considera-se que, na impossibilidade de 
tratar um dado problema a partir dos recursos lógicos, o sujeito lança 
mão da fantasia, predominando assim a assimilação deformante.

Crença sugerida

O terceiro tipo de resposta que as crianças, e em especial as que 
estão em idade escolar, podem apresentar é o da crença sugerida. 

Neste caso, ao ser questionada, a criança apresenta uma resposta 
que não expressa o seu pensamento, mas que reproduz o pensamento 
e a perspectiva do outro (em geral do professor ou outro adulto). 
Assim, o que predomina são as respostas que, embora verbalizadas 
pela criança, não correspondem às suas crenças ou perspectivas, 
acabando por falsear seu pensamento.
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Como mencionado, esse tipo de resposta tem sido muito comum 
e até desejado no meio escolar, mas não contribui efetivamente para 
o desenvolvimento da criança; pelo contrário, pode contribuir e 
fortalecer a heteronomia, quando esta passa a dar uma resposta que 
é estranha ao seu raciocínio.

Piaget (1926, p.12) assim caracteriza esta resposta: “Quando a 
criança se esforça para responder, mas a pergunta é sugestiva, ou 
procura simplesmente agradar ao examinador sem apelar à sua pró-
pria refl exão, dizemos que ocorre a crença sugerida”. 

Esse tipo de resposta pode ser observado quando, uma vez ques-
tionada, a criança se vale de conteúdos vistos em sala de aula e passa a 
fazer afi rmações e elaborar justifi cativas a partir destas, mas, tão logo 
contra-argumentada, a criança demonstra claramente a fragilidade 
de seu pensamento e resposta, uma vez que não consegue sustentá-la 
com argumentos lógicos.

Nessa intervenção, considerando a possibilidade de a criança de-
preender através de múltiplas atividades qual é a resposta “desejada”, 
propôs-se, nas diferentes circunstâncias, que a criança apresentasse 
os motivos ou as justifi cativas para suas afi rmações, embora não se 
desconsiderasse que até mesmo as justifi cativas pudessem de algum 
modo ser também sugeridas.

Nesse caso, a habilidade do professor é que pode possibilitar 
questões e nuanças tais que esclareçam com mais precisão se aquela 
resposta foi elaborada pela criança ou não. 

Deve-se destacar, ainda, que a crença sugerida pode estar presente 
nas próprias ações do sujeito, sem que esta ação corresponda a uma 
elaboração de estratégias próprias. Assim, em um jogo como o “cara 
a cara”, no qual a criança pode descartar mais personagens, caso faça 
uma boa pergunta, a criança pode, embora não entenda, passar a 
fazer as perguntas que o amigo está fazendo sem atentar para a razão 
de ser esta uma boa pergunta. Na intervenção pedagógica proposta, 
considerou-se que isto não era de todo indesejável, mas, ao contrário, 
poderia ser interessante se a criança fosse “desafi ada” a explicar por 
que aquela tinha sido uma boa jogada. 
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Em outros termos, “[...] a cópia ou a reprodução de um comporta-
mento ou fala não são de todo impróprios uma vez que se estimule a 
criança a pensar sobre aquilo”. Considera-se ainda que Piaget (1926) 
tratou da crença sugerida quando estava apresentando suas refl exões 
sobre o método clínico de avaliação do desenvolvimento cognitivo, 
portanto em uma situação diferenciada da que foi mencionada há 
pouco, ou seja, durante a própria intervenção pedagógica.

Embora em situação diferenciada, considera-se que os princípios 
são os mesmos e que as crianças possivelmente trarão no dia a dia 
escolar vestígios da crença sugerida. Diante disso, o professor poderá 
utilizar esta informação buscando que ela seja apropriada pelo aluno 
com signifi cação; para isso é necessário que o aluno possa deter-se 
e pensar sobre este conhecimento que em algum nível já não lhe é 
estranho.

Crença espontânea

A crença espontânea evidencia as construções já realizadas pela 
criança. Piaget (1926, p.13) assim a defi ne: “[...] quando a criança 
não necessita raciocinar para responder à pergunta, e pode dar uma 
resposta imediata porque já formulada ou formulável, ocorre a crença 
espontânea”.

Este tipo de resposta pôde ser observado nas respostas dos sujeitos 
que apresentaram prontamente a resposta correta à questão mesmo 
quando eram contra-argumentados.

Nessas ocasiões as crianças chegam a manifestar espanto por 
considerarem a pergunta muito fácil, talvez ingênua. Isto pôde ser 
observado em uma atividade a qual chamamos de “Xícaras e pires”.8 
Diante da pergunta do pesquisador: “E agora, será que ainda tem 

 8 Na atividade “Xícaras e pires”, apresentávamos às crianças 10 xícaras e 10 pires. 
Pedíamos que as crianças colocassem uma xícara para cada pires e, após este 
primeiro arranjo, reuníamos em uma pilha – à vista da criança – todos os pires. 
Perguntávamos então à criança se ainda tínhamos o “mesmo tanto” de pires e 
xícaras, ou se teríamos pires para todas as xícaras.
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pires para todas as xícaras?”, Kes responde sorrindo e estranhando a 
pergunta: “É claro que tem ! Sempre vai ter o mesmo tanto! Só muda 
se você tirar uma ou colocar”.

A grande difi culdade nesse tipo de resposta é precisar se esta 
se deve a uma elaboração prévia da criança ou se esta corresponde 
a uma elaboração do adulto sem a participação da criança (o que 
caracterizaria a crença sugerida). De qualquer modo, somente o en-
caminhamento das questões poderá sinalizar se a resposta da criança 
pertence a uma ou a outra categoria.

Pelo que já foi apresentado, pode-se erroneamente considerar 
que o adulto exerceria uma influência sempre negativa sobre as 
elaborações da criança, podendo até “contaminar” suas respostas. 
Mas obviamente não se trata disso em absoluto.

O que Piaget apresenta como necessário é que o pesquisador (no 
caso o professor) distinga uma construção genuína da que é aparen-
te. Mas isso não quer dizer que o que é genuíno não prescinda da 
interação com o outro.

Isso fi ca evidente ao se tratar da crença desencadeada (próxima 
categoria a ser apresentada), que permite não só conhecer as constru-
ções realizadas pelo sujeito, mas fazer deste momento de investigação 
uma ocasião propícia para reconstruções e elaborações de nível superior.

Crença desencadeada9

Como apontado, a crença desencadeada permite que a investi-
gação se revista de um caráter muito importante: o de favorecer as 
construções do sujeito.

Embora se possa desejar prioritariamente conhecer as construções 
realizadas pelo sujeito, a própria investigação pode encaminhar o 
pensamento do sujeito, favorecendo novas construções.

 9 Os exemplos de crença desencadeada durante a intervenção estão presentes 
no próximo item: “A ação pedagógica deve promover situações de confl ito 
cognitivo”. 
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Destaca-se, entretanto, que essas construções não nascem do 
raciocínio alheio, mas constituem construções realizadas pelo sujeito, 
que, ao ser questionado, pode refl etir e reelaborar seu pensamento.

Piaget (1926, p.12, grifo nosso), ao defi ni-la e diferenciá-la da 
crença sugerida e da crença espontânea, afi rma:

A crença desencadeada é necessariamente infl uenciada pelo in-
terrogatório, pois a maneira pela qual a pergunta é feita e apresentada 
à criança a força a raciocinar em uma certa direção e a sistematizar 
o seu conhecimento de uma certa forma. [...] A crença desencadea-
da não é então nem propriamente espontânea, nem propriamente 
sugerida: é o produto de um raciocínio feito sob comando, mas com o 
recurso de materiais (conhecimentos da criança, imagens mentais, 
esquemas motores, pré-ligações sincréticas etc.) e de instrumentos 
lógicos (estrutura do raciocínio, orientações do pensamento, hábitos 
intelectuais etc.) originais.

Considera-se, enfi m, que a ação pedagógica deve priorizar sua 
intervenção a partir do modelo da crença desencadeada, o que não 
quer dizer que se desconsidere a presença de outros tipos de respostas 
nas crianças.

Na verdade, faz-se necessário conhecer a procedência da resposta 
da criança e o recurso que esta utilizou para responder. Assim, consi-
derando a real construção da criança, é que se podem propor questões 
ou situações que desencadeiem novas e mais elaboradas construções.

Ao fi nalizar a apresentação desses diferentes tipos de respostas, 
conclui-se que é necessário que o educador desenvolva a habilidade 
de “olhar” com atenção as respostas da criança e propor situações 
que desencadeiem confl itos cognitivos.

Para Piaget (1926), uma vez que o objetivo da investigação é saber 
como pensa a criança, é importante que se atente não só para as suas 
respostas, mas se considere, como dito, também e prioritariamente, 
os argumentos que sustentam suas respostas e conclusões. Nesse 
sentido, afi rma que, dadas as sutilezas das respostas das crianças, 
o experimentador deve ter e desenvolver as seguintes habilidades:
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O bom experimentador deve efetivamente reunir duas qualidades 
muitas vezes incompatíveis: saber observar, ou seja, deixar a criança 
falar, não desviar nada, não esgotar nada e, ao mesmo tempo, saber 
buscar algo de preciso, ter a cada instante uma hipótese de trabalho, 
uma teoria, verdadeira ou falsa, para controlar. (Piaget, 1926, p.11)

O domínio desse método de investigação é de importância funda-
mental para o educador, pois lhe possibilita realizar uma intervenção 
adequada.

Isso fi ca evidente quando se considera que a ação pedagógica deve 
promover situações de confl ito cognitivo.

A ação pedagógica deve promover situações 
de confl ito cognitivo

Para que se entenda este princípio pedagógico, faz-se necessário 
compreender dois conceitos básicos da teoria piagetiana que estão 
intimamente relacionados: o de adaptação e o de equilibração.

Quanto ao primeiro, o de adaptação, Piaget o elaborou antes 
mesmo de iniciar suas pesquisas em epistemologia.

Como biólogo, estudou as mudanças orgânicas que ocorriam 
em moluscos que eram transportados de seu hábitat natural a outro 
sufi cientemente diferente para promover mudanças orgânicas.

O que Piaget fez foi retirar esses moluscos de uma água calma e 
transportá-los a um lago onde as águas eram agitadas. Neste segundo 
ambiente, a estrutura física dos moluscos transportados mostrou-se 
inadequada à fi xação dos mesmos e, portanto, a fi m de sobrevive-
rem às novidades do ambiente, estes desenvolveram uma estrutura 
orgânica que lhes permitia estarem fi xados nas rochas, não fi cando 
mais sujeitos aos ditames do movimento das águas.

Piaget observou ainda que as gerações futuras traziam já no nas-
cimento essas estruturas desenvolvidas pelas gerações anteriores.

Fazendo uso do conceito de adaptação, Piaget explicou o processo 
ocorrido com esses moluscos, termo que posteriormente usou para 
explicar também o funcionamento cognitivo.
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Ao tratar deste conceito, Piaget (1982, p.11) afi rma: “[...] há adap-
tação sempre que o organismo se transforma em função do meio, e 
que essa variação tem por efeito um acréscimo de trocas entre o meio 
e ele, favoráveis à sua conservação”.

Portanto, a adaptação, enquanto processo, pressupõe mudanças 
estruturais no sujeito de tal forma que estas favoreçam as trocas entre 
o sujeito e o meio, garantindo assim sua conservação, e isto pode ser 
observado tanto na vida orgânica como na intelectual.

Essas mesmas mudanças podem ocorrer no sistema cognitivo 
quando uma novidade não pode ser prontamente assimilada pela 
pessoa (criança, jovem, adulto).

Um exemplo que se julga mais simples é o da criança que está 
habituada a passar objetos entre as grades de seu berço, quando se 
trata de trazê-los para si, e se depara com um objeto cujas dimensões 
difi cultam tal passagem, ou seja, só passa entre as grades quando 
colocado em posição vertical. Neste caso, não bastando à criança 
valer-se dos esquemas geralmente utilizados (agarrar e puxar), teve 
que encontrar uma maneira nova (agarrar, girar e puxar) para enfi m 
ter sucesso em seu empreendimento.

Para Piaget, esta resistência encontrada pela criança se impõe 
como confl ito, engendrando mudanças nos esquemas já construídos 
e/ou gerando novos esquemas.

Desse modo, as novidades tanto orgânicas (no exemplo dos mo-
luscos) como cognitivas (no exemplo dado anteriormente da criança) 
seriam desencadeadas pelas perturbações ou confl itos experenciados 
pelo sujeito.

Em outros níveis de desenvolvimento encontra-se também esse 
mesmo movimento: uma vez que os esquemas assimiladores não 
conseguem resolver uma situação específi ca, estes tendem a trans-
formar-se e a integrar novos esquemas.

Exemplifi cando, a criança que crê que o vento é causado pelo 
balanço das plantas de sua casa (considerando que a mãe a havia 
alertado: “Não sairemos, pois está ventando, veja as folhas do coqueiro 
como balançam...”) poderá em um primeiro momento pensar em 
cortá-las, considerando que assim evitaria o vento. Mas, uma vez 
que corte as plantas e constate que o vento permanece, a coordenação 
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destes observáveis poderá engendrar na criança um confl ito cognitivo 
que faça com que esta reorganize seu pensamento.

O mesmo se observa quando, em outra circunstância qualquer, 
a criança constatar e considerar observáveis que evidenciam a fra-
gilidade de suas ideias.

Esse movimento de adaptação é descrito em minúcias quando 
Piaget, buscando explicar o funcionamento e a evolução cognitiva, 
faz uso do conceito de equilibração.

Para Piaget (apud Maurice-Naville; Montangero, 1998, p.89), 
como já mencionado, estes conceitos estão muito próximos: “Do 
ponto de vista funcional e em termos de relação entre sistema cog-
nitivo e realidade, o equilíbrio não é outra coisa que a adaptação”. 

Voltando ao exemplo do bebê que busca passar objetos entre as 
grades de seu berço, considera-se que este está em equilíbrio quando 
sem difi culdades aplica os esquemas já disponíveis para conseguir o 
que deseja. Mas este equilíbrio é rompido quando a criança não mais 
consegue realizar seu “projeto” devido à peculiaridade de um objeto 
– que por ser mais comprido só passa quando se encontra na posição 
vertical. Neste caso, a “perturbação” provocou um desequilíbrio que 
engendrou uma “regulação”. Quanto à presença da “perturbação”, 
esta se faz dada a resistência do objeto a ser assimilado aos esquemas 
disponíveis. Quanto às “regulações”, estas visam “compensar” as 
perturbações, gerando nesta tentativa e exemplo novas construções.

Para compensar as perturbações evidenciam-se três tipos de 
conduta: alfa, beta e gama.

Na conduta alfa, a perturbação não chega a alterar o sistema 
cognitivo, ou seja, não ocorrem novas construções, não há evolução 
cognitiva. Nesta conduta o sujeito pode negligenciar ou simples-
mente anular a perturbação.

Na conduta beta, o elemento perturbador não é “desprezado”, 
como na conduta “alfa”, antes o próprio sistema se modifi ca para 
poder integrar o elemento assimilado.

Já a conduta gama prevê por antecipação as variações possíveis de 
integração e estas perdem seu caráter de perturbação (Piaget, 1976).

Voltando ao exemplo da passagem de objetos por entre as gra-
des, poder-se-ia conjecturar que, frente à perturbação estabelecida 
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(o objeto que resiste a passar por entre as grades), a criança pode 
evidenciar esses três tipos de conduta.

Considera-se que seria uma conduta alfa quando a criança sim-
plesmente desiste de encontrar um meio de resolver a situação. Neste 
caso, a criança anularia a perturbação quando, abandonando este 
objeto, passasse a outro sem mais considerá-lo.

Na conduta de tipo beta, a criança buscaria um recurso novo para 
conseguir passar o objeto; assim, poderia fazer a inclinação mencio-
nada e trazê-lo para perto. Considerando que a criança não dispunha 
deste esquema anteriormente, há uma novidade no sistema que 
consiste não mais em agarrar e puxar, mas em coordenar o agarrar, 
girar (imprimindo rotação necessária) e puxar.

Caso a criança pudesse antecipar, estabelecendo uma regra válida 
para todos os elementos que virtualmente quisesse passar por entre 
as grades (em alguma de suas medidas estes têm que ser menores 
que o espaço de abertura entre as grades), ter-se-ia uma conduta de 
tipo gama.

Enfi m, considerando que as perturbações podem, ao engendra-
rem compensações e novas construções, promover o desenvolvi-
mento cognitivo, a ação pedagógica deve valer-se deste pressuposto 
para estabelecer relações que promovam o desequilíbrio ou confl ito 
cognitivo.

Quanto à fecundidade desses desequilíbrios e confl itos cogniti-
vos, Maurice-Naville e Montangero (1998, p.156) afi rmam: 

As perturbações cognitivas provocam um desequilíbrio (causa 
ou desencadeador da equilibração) que engendra regulações (meios 
pelos quais a equilibração se realiza). As regulações visam compen-
sar as perturbações, mas, fazendo isso, geram novas construções. 
Piaget cuida muito para mostrar a ligação indissociável entre as 
compensações e as construções, fenômenos que, por defi nição, não 
se implicam necessariamente.10

 10 Como visto, o sujeito pode compensar uma perturbação por três tipos de con-
duta, sendo apenas a beta que evidencia novas construções na organização do 
pensamento ou do sistema cognitivo.
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Portanto, considerando que as situações de confl ito cognitivo são 
fecundas para a construção da operatoriedade, buscou-se, durante a 
intervenção, promover situações de confl ito cognitivo. Para tanto, o 
pesquisador teve que atentar para o raciocínio presente na criança (suas 
perspectivas e hipóteses sobre as diferentes situações dos jogos e ativida-
des) para então criar questões que desencadeassem confl itos cognitivos.

Assim, em todas as atividades e jogos, o pesquisador trabalhou 
com esta linha diretriz: considerar a hipótese da criança e propor 
situações em que esta possa “perceber” a contradição de seu pensa-
mento e a fragilidade de suas ideias.

Isso pode ser exemplifi cado por um dos jogos que criamos durante 
a pesquisa desenvolvida: o jogo “empacotador de balas”. 

Neste jogo todas as crianças recebem quantidade idêntica de balas 
(inclusive o mesmo número de cada sabor) e devem sortear cartas 
que lhes dirão como montar a “caixa presente”. Assim, por exemplo, 
todos têm a sua disposição 2 balas de iogurte, 4 de morango e 7 de 
abacaxi. O jogo contém também 4 cartas onde está escrito: “balas de 
iogurte”, “balas de morango”, “balas de abacaxi” e “balas”. Conside-
rando que estas crianças não haviam construído a inclusão de classes, 
a hipótese das mesmas era de que a carta “balas de abacaxi” era a mais 
“desejável”, pois havia mais “balas” de abacaxi. Entretanto, quando 
pegavam a carta balas e montavam a sua caixa com todas as balas, 
este observável (em comparação com a caixa montada pelo amigo que 
havia pegado a carta “balas de abacaxi”) sinalizava a contradição de 
seu pensamento. É assim que, logo após o início, ao questionar qual 
é a carta que “vale mais”, algumas crianças passaram a afi rmar que 
seria a carta “balas”.

Embora este jogo possa parecer elementar, ele consistia em ver-
dadeiro desafi o para as crianças, que se espantavam ao ver que a 
“hipótese” que tinham não era confi rmada. Ressalta-se também que 
para que as atividades ou jogos pudessem ser plenamente explorados, 
o pesquisador intervinha com várias questões durante as jogadas:

O pesquisador pergunta a Naj, que estava para sortear sua carta: 
“Naj, para que você ganhe do Luc (que havia sorteado a carta “balas de 
morango”, portanto com 4 balas), qual é a carta que você tem que pegar?” .
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Naj: “Balas.” 
P: “Tem alguma outra carta que faria você ganhar do Luc?” 
Naj: “Ah, tem. Pode ser ‘balas’ e ‘balas de abacaxi’.”

Não obstante os observáveis, algumas crianças não avançavam 
em relação às suas perspectivas iniciais, portanto prevalecia o tipo de 
conduta alfa. Já em vários casos, inclusive no de Naj (do protocolo 
anterior), após as primeiras rodadas as crianças passavam a relacionar 
a carta “balas” como sendo a desejada, e podiam, além disso, justifi car 
seu pensamento:

P: “O que você acha que tem mais, balas ou balas de abacaxi?” 
Naj: “Balas.” 
P: “Por quê?” 
Naj: “Porque tudo é bala.” 
P: “O que tem mais, bala de iogurte ou de abacaxi?”
Naj: “Balas de abacaxi.”
P: “Tem bastante balas de abacaxi?” 
Naj: “Nossa, se tem! É o que tem mais!” 
P: “E o que tem mais, balas ou balas de abacaxi?” 
Naj: “Ichi, agora... eu acho que tem... mais balas.” 
P: “Mas você não falou que o que tem mais são balas de abacaxi?” 
Naj: “É, mas se juntar tudo, todas as bala, é mais que as balas 

de abacaxi.” 

Nas diferentes situações de jogos e atividades buscou-se criar 
situações de desequilíbrio cognitivo e ao mesmo tempo fornecer con-
dições necessárias para que a criança pudesse expressar livremente e 
sem constrangimento o seu pensamento. O desafi o do pesquisador, 
portanto, foi favorecer tais situações e ao mesmo tempo propiciar 
um ambiente livre de pressões, para que a criança se sentisse livre 
para criar relações, reavaliar suas hipóteses sem sentir-se coagida a 
oferecer a resposta que porventura o pesquisador pudesse desejar. 

Assim é que, encaminhando a intervenção, encontraram-se to-
dos os tipos de conduta: alfa, beta e gama, e, embora se desejasse 
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prioritariamente encontrar condutas de tipo beta, que integram a 
perturbação e reorganizam o pensamento, cuidou-se em respeitar 
o caminho da criança julgando inclusive que isto está relacionado 
a um alvo maior: a construção da autonomia, que será tratada a 
seguir.

A ação pedagógica deve promover 
o desenvolvimento da autonomia

O quarto princípio a ser tratado diz respeito à construção da 
autonomia. Este princípio se mostra de grande importância nos dias 
atuais, pois a todo momento pode-se constatar, pela mídia e pelos 
acontecimentos próximos, que a violência, a intolerância e todo tipo 
de desrespeito se fazem presentes de modo alarmante.

Portanto, é premente que a educação busque favorecer a cons-
trução de uma sociedade mais justa e fraterna.

Para isso, considera-se que a construção da autonomia seja de 
fato uma questão central da educação.

Já em seu livro “Para onde vai a educação?”, publicado em 1948, 
Piaget alerta quanto a esta necessidade, sugerindo que a escola refl ita 
sobre a necessidade de formar homens moral e intelectualmente au-
tônomos – caracterizados pelo espírito crítico e pelo respeito mútuo. 
Neste sentido, afi rma:

Pretende-se, [...] formar simultaneamente consciências livres e 
indivíduos respeitadores dos direitos e das liberdades de outrem? Então é 
evidente que nem a autoridade do professor e nem as melhores lições 
que ele possa dar sobre o assunto serão o bastante para determinar 
essas relações intensas, fundamentadas ao mesmo tempo na auto-
nomia e na reciprocidade. Unicamente a vida social entre os próprios 
alunos, isto é, um autogoverno levado tão longe quanto possível e 
paralelo ao trabalho intelectual em comum, poderá conduzir a esse 
duplo desenvolvimento de personalidades donas de si mesmas e de 
seu respeito mútuo. (Piaget, 1988, p.63, grifo nosso)
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Assim, entende-se que a construção da autonomia, ao possibilitar 
a liberdade e o respeito mútuo, fi gura como elemento de grande im-
portância para a mudança do panorama social que hoje encontramos.

Mas em que consiste a autonomia? Para Piaget a autonomia está 
relacionada com o “autogoverno” ou “governo próprio”, o que a 
diferencia da anomia e da heteronomia.

Na heteronomia, o sujeito é governado pelo outro e, portanto, 
pode-se considerar a heteronomia como “o governo do outro”.

Já a anomia fi rma-se na ausência de regras ou governo, conce-
dendo ao sujeito um poder ilimitado de ação que lhe possibilita até 
mesmo desconsiderar a perspectiva e os direitos dos demais. Neste 
caso, assim como na heteronomia, não se observa a presença do 
respeito mútuo.

Ao tratar da distinção entre esses três termos, Piaget (1988, p.52-
53, grifo nosso) afi rma:11

A pessoa, ao contrário, é o indivíduo que aceita espontaneamente 
uma disciplina, ou contribui para o estabelecimento da mesma, e 
dessa forma se submete voluntariamente a um sistema de normas 
recíprocas que subordinam a sua liberdade ao respeito por cada um. 
A personalidade é pois uma certa forma de consciência intelectual e 
de consciência moral, igualmente distanciada da anomia peculiar ao 
egocentrismo e da heteronomia das pressões exteriores, porque ela realiza 
a autonomia adaptando-a à reciprocidade. Ou, mais simplesmente, 
a personalidade é ao mesmo tempo contrária à anarquia e à coação, 
porque é autônoma, e duas autonomias só podem alimentar entre si 
relações de reciprocidade. Admitamos, em resumo, que “visar o ple-
no desenvolvimento da personalidade humana e ao fortalecimento 
dos direitos do homem e das liberdades fundamentais” consiste em 
formar indivíduos capazes de autonomia intelectual e moral e respei-
tadores dessa autonomia em outrem, em decorrência precisamente 
da regra de reciprocidade que a torna legítima para eles mesmos. 

 11 Neste texto Piaget propõe também uma diferenciação entre os termos indivíduo 
e personalidade (pessoa), considerando a autonomia como a marca deste último.
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Considerada por Piaget como o objetivo geral da educação, a 
construção da autonomia pode ser dividida em dois tipos: a moral 
e a intelectual.

A autonomia moral está relacionada a questões de “certo-errado”, 
já a autonomia intelectual relaciona-se a questões de “verdadeiro-
-falso”. Estes dois tipos de moralidade podem ser expressos e iden-
tifi cados nos juízos das crianças sobre diferentes questões e dilemas.

A autonomia moral

Ao estudar o desenvolvimento da autonomia moral, Piaget (1994) 
perguntou a crianças com idade entre 6 e 14 anos se era pior contar 
uma mentira para um adulto ou para outra criança. A partir de suas 
respostas, Piaget observou que as crianças menores (nas quais pre-
dominava a moral heterônoma) respondiam que era “pior contar uma 
mentira a um adulto pois estes poderiam descobrir com maior facilidade 
que se tratava de uma mentira”. Entre as crianças mais velhas (nas 
quais predominava a moral autônoma) a mentira apareceu como algo 
indesejável, quer fosse dirigida a crianças, quer a adultos.

Ainda propondo questões morais às crianças, Piaget utilizou a 
seguinte história: um menino saiu de sua casa e ao voltar disse a sua 
mãe que havia encontrado um cachorro grande como uma vaca; outro 
menino ao voltar da escola afi rmou que a professora havia lhe dado 
nota 10 (quando na verdade esta não lhe havia dado nota alguma e 
tampouco a primeira criança havia visto tal cachorro). Ao terminar 
a narração, Piaget propôs a seguinte questão: O que é pior, dizer que 
viu um cachorro grande como uma vaca ou que a professora deu uma 
nota 10, sem que isto tenha acontecido?

As respostas indicaram que as crianças mais novas e heterônomas 
consideravam que era pior dizer que viram um cachorro grande como 
uma vaca, pois difi cilmente os adultos iriam acreditar nisso; já para as 
crianças mais velhas e autônomas, era pior dizer que “a professora 
me deu uma boa nota”, pois neste caso a mentira seria facilmente tida 
como uma verdade. 
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Observa-se, portanto, que em crianças mais novas e heterônomas 
o receio recai nas consequências punitivas e não no fato de a mentira 
ser errada e indesejável.

Segundo Piaget, a autonomia e a heteronomia são incompatíveis. 
Desse modo, quando uma prevalece a outra necessariamente tem seu 
espaço reduzido. Assim, quando o educador fortalece a heteronomia 
ele está ao mesmo tempo contribuindo para que a construção da 
autonomia não aconteça.

Para que a ação pedagógica possa facilitar a construção da au-
tonomia, ela deve caminhar em dois sentidos: em primeiro lugar, 
deve evitar a presença de punições ou recompensas e, em segundo, 
promover a troca de pontos de vista. Assim, a ação pedagógica cami-
nharia nos dois sentidos: um de retirada ou negativo (o que excluir e 
evitar: as punições e recompensas) e o outro positivo (o que inserir e 
ampliar: a troca de pontos de vista). Portanto, não bastaria simples-
mente evitar o uso de castigos ou premiações, é necessário inserir no 
espaço escolar o diálogo e a troca de pontos de vista.

Esta linha diretriz é encontrada nas seguintes palavras: “Os 
adultos reforçam a heteronomia natural da criança quando usam 
recompensa e punição; eles incentivam o desenvolvimento da auto-
nomia quando trocam pontos de vista” (Kamii; Declark, 1986, p.70).

Não obstante a necessidade de se excluir, o quanto possível, a 
premiação e a punição, há que se considerar que a ausência destes 
não deve implicar a ausência de regras ou de juízo. Como visto, faz-
-se necessário que a criança troque pontos de vista e que ajuíze sobre 
os comportamentos (seus e dos demais), sabendo que estes trazem 
sempre algum tipo de consequência.

Assim sendo, a transgressão de uma regra implica naturalmente 
algum tipo de consequência, e neste caso o que Piaget apregoa é que 
esta não seja a punição, mas a sanção por reciprocidade. A diferença 
entre ambas está na relação destas com a transgressão ocorrida.

Kamii e Declark (1986, p.72, grifo nosso) exemplifi cam e dife-
renciam esses dois tipos de consequências:

Privar uma criança da sobremesa porque ela contou uma men-
tira é um exemplo de punição, uma vez que a relação entre mentira 
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e sobremesa é completamente arbitrária. Dizer-lhe que não podemos 
acreditar no que ela diz é um exemplo de sanção por reciprocidade. 
Sanções por reciprocidade estão diretamente relacionadas com o ato 
que queremos reter e com o ponto de vista do adulto, e têm o efeito 
de motivar a criança a construir regras de comportamento para ela 
mesma através de coordenação de pontos de vista. 

Segundo Piaget (1977) a sanção por reciprocidade pode ocorrer 
de diversos modos e, entre eles, têm-se: 1) a exclusão do grupo, 2) a 
solicitação que se considere a consequência direta e material do ato, 
3) a privação da criança da coisa de que ela abusou, 4) a reparação.

É norteados por esses princípios que temos considerado a neces-
sidade de evitar as premiações ou punições, propondo que as crian-
ças possam participar da construção das regras a serem observadas 
durante as atividades, bem como possam avaliar com regularidade 
como está o andamento das atividades, incluindo neste caso possíveis 
desvios do contrato estabelecido previamente.

A autonomia intelectual

Enquanto a autonomia moral ocupa-se de questões de “certo-
-errado”, a autonomia em seu aspecto intelectual está voltada para 
as questões de “verdadeiro-falso”. 

Vale ressaltar que tanto em seu aspecto moral como intelectual, 
a heteronomia é caracterizada pelo “governo do outro”; assim sendo, 
quando a criança ou mesmo o jovem e o adulto heterônomos precisam 
responder a algo, é no outro que centram sua confi ança e não em suas 
próprias possibilidades de elaboração. 

A heteronomia intelectual, portanto, é marcada pela confi ança 
na opinião alheia em detrimento da confi ança nas próprias possibi-
lidades de elaboração.

Já a autonomia, tanto em seu aspecto moral como intelectual, é ca-
racterizada pelo “autogoverno”, o que permite ao sujeito ajuizar por 
elaboração própria sobre diferentes questões, não desconsiderando 
assim sua própria capacidade de estabelecer relações.
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No ambiente escolar, o educador pode fomentar tanto a hetero-
nomia moral como a intelectual. Ele promove a heteronomia quando 
impõe à criança respostas que lhe são estranhas e incompatíveis com 
seu pensamento. Neste caso, a criança teria que “abrir mão” de sua 
própria perspectiva para assumir a do professor, embora não a com-
preenda. Para Piaget, este tipo de imposição reforça a heteronomia 
natural da criança e sua presença é indesejável.

Por outro lado, o educador pode promover a autonomia quando 
respeita a construção da criança e a estimula a refletir sobre ela. 
Assim, a criança deve ser incentivada a pensar sobre as questões 
propostas e a apresentar a sua própria resposta, a qual deve ser sempre 
que possível explorada pelo professor e pelos colegas.

Kamii e Declark (1986, p.76) apresentam um exemplo do que 
consideram ser uma maneira adequada de intervir junto às respostas 
das crianças:

Se uma criança diz que 8 + 5 = 12, a melhor reação é evitar corrigi-
-la e incentivá-la a discutir sua resposta (certa ou errada) com as 
outras crianças. A professora pode também perguntar: “Como você 
obteve essa resposta?”. As crianças frequentemente se corrigem 
quando tentam explicar seu raciocínio às outras. A criança que tenta 
explicar seu raciocínio para outra tem que sair de si para se fazer 
entender. Tentando coordenar seu ponto de vista com o de outra 
pessoa, ela mesma entende seu próprio erro. 

Durante a intervenção, faz-se necessário respeitar a construção 
da criança e ao mesmo tempo propor questões que a levem a refl etir 
sobre sua resposta. 

Em várias ocasiões as crianças solicitaram que o pesquisador 
confi rmasse se o que haviam feito estava correto. Nesses casos, o 
pesquisador buscou encorajá-las a avaliarem o que haviam feito, 
podendo inclusive relatar como haviam chegado àquela resposta. 
Propunha-se também que as demais crianças se manifestassem em 
relação àquela resposta: O que achavam? Concordavam com a res-
posta? Concordavam com a maneira que o amigo havia encontrado 
para chegar à resposta? Etc.
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Essa maneira de proceder acontecia independentemente do re-
sultado apresentado pela criança – se certo ou errado. Assim, mesmo 
diante de uma resposta correta, o pesquisador propunha questões 
refl exivas, julgando inclusive que assim a criança não passaria mais 
a relacionar o questionamento com o erro, ou seja, que o professor 
só a questiona quando está errada.

Segue-se um exemplo dessa intervenção:

O pesquisador havia explicado às crianças que naquele dia iriam 
desenvolver uma atividade em suas carteiras (individualmente, 
mantendo as fi leiras) e que cada uma deveria receber metade de uma 
folha de sulfi te. As folhas não estavam cortadas; portanto, cada fi leira 
deveria fazê-lo, mas antes deveriam dizer ao pesquisador de quantas 
folhas iriam precisar para que todos recebessem sua metade e não 
sobrasse nenhuma folha inteira (que pegassem o número exato de 
que precisavam, podendo, entretanto, sobrar uma metade, mas não 
folhas inteiras). 

Em uma das fi leiras estavam 5 crianças. Quando questionadas 
quanto ao número de folhas de que necessitavam, estas apresentaram 
respostas diferentes: 5 e 3. 

Rod: “O certo é três folhas, tio?” 
P: “Por que você acha que é três ? Como você fez?” 
And interrompe: “Eu não acho... acho que é cinco”. 
Frente a este impasse Rod solicitou que o pesquisador desse o 

parecer sobre quem estava certo: “Quem tá certo, não sou eu?”.
 P: “Explique como você pensou e depois podemos ouvir como 

o And pensou, tudo bem?” 
Rod: “Ó, uma dá pra mim e pra Jes, outra dá pro And e pro Luc 

e outra dá pra Kes e ainda sobra metade... É, tio, é três folha que 
precisa! Não é mesmo, tio?”

 Insiste que o pesquisador afirme quem está com a resposta 
correta. 

P: “O que vocês acham, vocês concordam que são três folhas? 
Como vocês pensaram?” (dirigindo-se às outras crianças da fi leira).
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And: “Eu tinha pensado que dava cinco porque a gente é cinco.” 
Rod: “É, mas não é assim,... é só metade pra cada, cada folha 

dá pra dois... Ó, tio, dá três folhas que eu mostro pra eles como dá 
certo.” 

Luc: “Eu acho que o Rod tá certo. Dá três folhas que a gente 
reparte.” 

P: “O que vocês acham?” 
As crianças: “Dá três folhas que a gente vai ver se dá certo.”

Este foi um dos vários momentos nos quais as crianças solici-
tavam que o pesquisador ajuizasse sobre suas construções e, como 
apresentado, ao invés de oferecer uma resposta diretiva às crianças, 
estas eram incentivadas a explicar seus raciocínios e, inclusive, a 
partilhar suas ideias com as outras crianças a fi m de que estas também 
pudessem avaliá-las.

Nesses casos, as crianças podiam expor seu pensamento e ao 
mesmo tempo tomar conhecimento do pensamento do amigo, o que 
favorece a troca de “pontos de vista” e, por conseguinte a construção 
da autonomia.

Portanto, as interações sociais foram consideradas como fontes 
ricas para a construção da autonomia. O valor destas interações será 
tratado com mais vagar no próximo princípio apresentado.

A ação pedagógica deve promover 
a interação social

O quinto princípio que orientou a intervenção realizada é o da 
ação pedagógica como promotora da interação social. Segundo este 
princípio, o ambiente escolar deve ser organizado de tal modo que 
as crianças possam realizar atividades em conjunto, explicando 
suas estratégias, trocando pontos de vista, questionando e sendo 
questionadas. 

Ao se tratar deste princípio, poder-se-ia perguntar: Por que é 
importante promover a interação social? Como fazê-lo?
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Quanto a estas questões, Piaget responde (em especial à primeira) 
em vários momentos de sua obra, mas é em seu artigo intitulado 
“Observações psicológicas sobre o trabalho em grupo” que Piaget apre-
senta uma síntese, que julgamos integradora das refl exões presentes 
em outros textos.

Piaget afi rma que a interação entre alunos no ambiente escolar 
é válida quando seu objetivo é a construção do pensamento. Caso a 
proposta educacional se volte essencialmente à aquisição de conteú-
dos, tal pressuposto pode ser questionado. Assim, afi rma:

Com efeito, é evidente que se o objetivo proposto consistir em 
memorizar o maior número de dados, em resolver o máximo possível 
de problemas, em preparar bem um exame da maneira clássica etc., 
pode acontecer que o grupo constitua um obstáculo, em comparação 
com a organização do trabalho individual numa classe bem compor-
tada. Mas na medida em que o ideal seja a formação do pensamento e 
em que o verdadeiro trabalho, ou seja, a pesquisa pessoal ou “ativa”, 
seja colocado acima das condutas meramente receptivas, então a vida 
do grupo é a condição indispensável para que a atividade individual 
se discipline e escape da anarquia: o grupo é ao mesmo tempo o 
estimulador e o órgão de controle. (Piaget apud Parrat; Tryphon, 
1998, p.148-149)

Portanto, julgando que o objetivo central desta intervenção era 
favorecer a construção das estruturas lógico-elementares, o pesquisa-
dor buscou privilegiar os momentos de interação social. Considerou-
-se que as atividades realizadas em pequenos grupos poderiam fa-
cilitar estas interações.

Assim, ao se iniciarem as atividades (como visto no quarto prin-
cípio), as crianças eram convidadas a se reunir em círculo (sentadas 
no chão formando uma grande roda) para discutir a organização das 
atividades. Nesse momento já se percebia a riqueza das interações 
sociais: quando algumas crianças propunham regras gerais, estas 
não eram entendidas como abrangendo comportamentos específi cos; 
assim, as demais crianças mencionavam comportamentos que teo-
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ricamente já estavam contemplados. Frente a esta não necessidade, 
algumas crianças afi rmavam que aquilo já havia sido dito. Neste caso 
algumas crianças, por não entenderem os argumentos dos amigos, 
permaneceriam afi rmando tratar-se de algo novo, enquanto outros 
passaram a reconsiderar suas falas verifi cando se isto já não estava 
contemplado. Segue um exemplo:

Rod: “Não pode brigar com os amigos.” 
Em seguida Jes afi rma: “Não pode chutar os amigos”.
Algumas crianças questionam: “É, mas isso já tinha dito”.
Jes: “Ele disse que não pode brigar, mas não falou não pode 

chutar.”

Este diálogo corresponde ao fragmento de longas listas onde as 
crianças repetiam comportamentos que estariam contemplados em 
regras mais gerais. Isto possibilitava que as crianças que haviam en-
tendido isto (certamente pela construção de classes concatenantes) 
questionassem os demais amigos quanto a sua fala dizendo que: 

Ela repetiu o que já falou... só mudou as palavras mas é a mesma 
coisa... Já tinham dito aquilo só que de outro jeito. [...] Porque se não 
pode bater ou brigar, também não pode chutar, não pode beliscar, 
não pode dar tapa...

Assim, em muitos momentos as crianças, ao interagirem entre 
si, podiam expor seus pensamentos e discutir como o outro estava 
percebendo aquela situação específi ca. Isto favorecia que as crian-
ças pudessem, ao expor seu pensamento, tomar consciência de sua 
contradição – caso estivesse “errada” – ou solidifi car a construção já 
realizada – caso estivesse “correta”. Desse modo, considerou-se que 
todas as crianças eram benefi ciadas quando buscavam expor seus 
pontos de vista: quando a criança estava correta em sua afi rmação, 
sua exposição poderia fortalecê-la, uma vez que, ao explicar seu racio-
cínio, a criança reelabora seu pensamento, inclusive para resolver as 
contra-argumentações presentes na fala das demais crianças. De igual 
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modo, a criança cujo pensamento é contraditório pode benefi ciar-se 
dos questionamentos que indicam sua contradição.

Portanto, a situação de interação social mostrou-se rica em todos 
os sentidos por favorecer a refl exão das crianças. Nesses casos, em-
bora a criança possa vivenciar situações onde seu pensamento não 
condiz com o do amigo, ela terá, possivelmente, maior liberdade de 
pensar e expressar seu pensamento, já que o outro não traz o “sta-
tus” de adulto, o que, para a criança, conferiria uma consideração 
diferenciada.

Quanto a essa possibilidade do trabalho entre os iguais, Piaget 
(apud Parrat; Tryphon, 1998, p.147, grifo nosso) afi rma:

É aí que os sistemas pedagógicos fundados na vida coletiva das 
próprias crianças revelam sua virtude específi ca. Muito frequente-
mente, com efeito, o mau aluno que não consegue ceder diante do 
professor (porque o amor-próprio da criança está comprometido, 
porque a fonte do sentimento de inferioridade é o adulto, ou por 
qualquer outra razão) vê-se tão naturalmente requisitado num grupo 
de trabalho que suas inibições desaparecem pouco a pouco. Afora isso, 
nunca é demais lembrar aos educadores que é o êxito, ainda que em 
parte fi ctício, que cura as crianças tanto quanto os adultos dos dis-
túrbios da vontade, do trabalho e, por conseguinte, dos da própria 
atividade intelectual. Ora, o êxito é mais fácil num grupo de coetâ-
neos do que nas relações com os mais velhos ou os professores: uma 
série de pequenos êxitos no seu grupo de trabalho pode, portanto, 
levar o mau aluno a atitudes e esforços salutares, ali onde o fracasso 
constante em presença dos professores convencem-no de que não 
serve para nada. 

Resta atentar para o fato de que nem sempre as crianças são 
sensíveis aos questionamentos ou às explicações dos amigos. Isso 
pode relacionar-se com a distância entre o pensamento de uma e 
outra criança. Caso essa distância seja muito grande, a criança pode 
não perceber na fala do amigo qual é a sua contradição. Isto pode ser 
exemplifi cado no relato que se segue:
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As crianças estavam brincando com cartas de baralho do “jogo 
advinhando”. Havia na mesa de Jes cartas de bichos (5) e de brin-
quedos (2). Jes havia separado os dois grupos (bichos e brinquedos). 
Frente a esta disposição o pesquisador questionou: “O que tem mais, 
Jes, cartas de bichos ou cartas?”. 

Jes: “Tem mais carta de bicho.” 
Como Kes e Gab também estavam no mesmo grupo, o pes-

quisador fez-lhes a mesma pergunta. Kes respondeu prontamente 
dizendo que havia mais cartas. Já Gab fi cou em dúvida (achando a 
princípio que havia mais cartas de bicho que cartas), mas termina 
respondendo: “É, eu também acho que tem mais carta”. 

Então Jes interrompe pedindo ao pesquisador que indique quem 
está certo: “Num tem não, né, tio? Tem mais de bicho”. 

O pesquisador sugere que as crianças expliquem como pensaram. 
Jes afi rma: “Ó, o tio perguntou que tem, se é mais carta de bicho ou 
mais carta... Tem mais de bicho”.

 Kes: “Não tem, Jes. Carta é tudo isso, é esse roxinho aqui (aponta 
para as bordas das cartas), e bicho é só esses” (aponta para os desenhos 
contidos nas cartas, naturalmente internos às bordas).

Gab também busca explicar para Jes: “Olha, essa daqui, essa 
daqui, essa daqui, essa daqui... (até apontar as 7 cartas) é carta. E 
essas daqui (coleção de cartas de brinquedos) é carta de brinquedo, e 
essas daqui (coleção de cartas de bicho). Viu, tem mais carta”. 

Jes discorda novamente: “É não... tem mais carta de bicho, ó 
quanta”. 

Kes: “Ah, tio, não adianta, a Jes não entende, eu não vou explicar 
mais”. 

Jes: “Ó, tio, elas tão tudo errado, eu tô certa.”

Neste exemplo, é possível observar que para Gab a contraposição 
de Kes foi muito importante; já para Jes a infl uência do pensamento 
das amigas não trouxe mudança (pelo menos observada neste mo-
mento) em sua elaboração. Isto pode ser explicado pela provável 
distância que havia entre as elaborações de Gab e de Jes. No caso de 
Gab, seu pensamento provavelmente se encontrava mais próximo 
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do apresentado por Kes, enquanto essa distância era maior se se 
comparasse o pensamento de Jes com o de Kes.

Mas, mesmo considerando estas diferenças e as respostas dife-
rentes destas crianças ante as contradições, não se pode conside-
rar que este momento foi improdutivo para Jes. Como se sabe, a 
criança frequentemente, assim como o adulto, volta a ocupar-se de 
questões que lhe foram propostas em outro momento. O que pode 
ocorrer é que este conteúdo continue ocupando o pensamento de Jes 
e ela venha a refl etir sobre as explicações das amigas e por que estas 
consideraram sua resposta inadequada. Dito de outro modo, este 
momento de interação pode sensibilizar Jes quanto à contradição 
em seu pensamento.

Este é um dentre vários exemplos de interação em que as crianças 
confrontaram pontos de vista diferentes. 

Para Piaget, essas diferenças não devem ser consideradas como 
inviabilizadoras da interação entre as crianças, mas, ao contrário, tais 
diferenças são importantes, pois possibilitam a divergência e a con-
tradição, que, por sua vez, desafi am os envolvidos a reelaborar seus 
pensamentos. Quanto à interação de crianças com níveis diferentes 
de pensamento, Piaget (apud Parrat; Tryphon, 1998, p.147-148, 
grifo nosso) afi rma:

Em suma, a cooperação oferece aos estudantes situados abaixo da 
média um terreno de educação de si mesmo e de educação pelo con-
trole mútuo e pela emulação sem rivalidade, muito superior ao ter-
reno constituído pelo trabalho solitário. Quanto aos alunos superiores 
à média, nossa pesquisa mostrou sufi cientemente as possibilidades 
de iniciativa e de desenvolvimento que lhes oferece o trabalho em 
grupo para que ainda tenhamos de insistir a respeito.

Portanto, a organização dos trabalhos durante a intervenção prio-
rizou as atividades em pequenos grupos, e mesmo em ocasiões onde a 
criança desenvolvia alguma atividade sozinha, o pesquisador buscou 
que esta apresentasse sua atividade a outros e que explicasse como 
fez, como pensou, enfi m, que sociabilizasse sua construção. Nesses 
momentos algumas crianças puderam manifestar suas dúvidas ou 
mesmo considerar que “o jeito” como o amigo fez é diferente.
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Neste sentido, também as crianças eram estimuladas a saber 
“recepcionar” as ideias diferentes. Isso pareceu muito importante 
ao pesquisador, pois com frequência as crianças podem acabar me-
nosprezando as ideias julgadas “menos boas”, chegando a atribuir a 
outras crianças nomes pejorativos: “Você é bobo, não sabe fazer”. Etc.

Portanto, o pesquisador incentivava que, ao ouvir uma ideia di-
ferente da sua, a criança solicitasse que a outra lhe explicasse e, caso 
não concordasse, desse os motivos, mas que todas as ideias deveriam 
ser respeitadas e analisadas.

Este trabalho também pressupõe que a própria criança seja incen-
tivada a pedir que o outro “avalie” seu trabalho. Neste caso, pode-se 
objetar que isto incentiva a heteronomia, mas, num ambiente onde 
prevalecem a cooperação e o respeito mútuo, as crianças devem ter 
liberdade para se expor e expor seu pensamento: portanto, quando a 
criança apresenta a sua atividade ao educador, este pode perguntar-
-lhe sobre o que os seus amigos de grupo acharam. Isto possibilita 
que a criança passe a sociabilizar suas ideias, inclusive com o intuito 
de auxiliar os demais em suas elaborações.

Esta prática cria um ambiente mais solidário, onde as crianças não 
buscarão somente uma realização pessoal, mas também realizar-se 
na realização do outro.

Assim, embora as interações sejam aqui tratadas como elemento 
essencial à construção do pensamento, elas também devem favore-
cer uma convivência harmoniosa entre as pessoas. Considerou-se, 
portanto, que, ao tratarem das divergências presentes em seus pen-
samentos, as crianças estariam aprendendo a resolver as diferenças 
encontradas no dia a dia e a utilizar estas diferenças para o enrique-
cimento mútuo.

Quanto ao aspecto lógico, como já mencionado, é na presença de 
uma perturbação que o sistema cognitivo do sujeito pode ser mobi-
lizado em direção a construções cada vez mais elaboradas. Assim, as 
interações sociais, ao proporcionarem trocas de informações e pontos 
de vista, podem ser propícias aos confl itos sociocognitivos, os quais, 
por sua vez, podem favorecer o desenvolvimento do sujeito.

Resta ainda destacar que as situações pedagógicas baseadas no 
uso de jogos e atividades lúdicas podem contribuir tanto para a 
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interação social das crianças como para a construção de seu pensa-
mento. Desse modo, ao propormos o uso de jogos e atividades em 
sala de aula, buscamos, além de atender aos interesses das crianças 
pelo lúdico, responder aos objetivos da educação que tem por fi m o 
desenvolvimento pleno do sujeito. 

Esses princípios possibilitaram que pudéssemos ter linhas gerais 
de orientação para diferentes momentos da intervenção realizada com 
as crianças, permitindo que estas construíssem relações mentais a 
partir do jogo, e assim distanciarmos a nossa proposta de intervenção 
de um “verbalismo”, ainda que da imagem.
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