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Cuvînî înainte 
în domeniul inteligenţei, ca în toate celelalte domenii ale ştiinţelor umane, sînt posibile diferite abordări ale 

aceluiaşi fenomen, fiecare oferind propria sa explicaţie. Psihologi şi sociologi, pentru a nu-i cita decît pe ei, au 

recurs la grile diferite de analiză pentru a surprinde anumite aspecte, particulare, ale unei realităţi complexe. 

Astfel, psihologii se interesează de organizările cognitive care subîntind activităţile individului, pe cînd 

sociologii studiază în special dinamicile de diferenţiere prin care anumite medii sociale produc mai mulţi copii 

„inteligenţi"' decît altele. Fără nici o îndoială, fiecare dintre aceste abordări este legitimă : inteligenţa este în 

acelaşi timp o organizare a activităţii individuale şi o caracteristică socială instituţionalizată. Dar dacă vorbim 

mai multe „limbi" cu privire la inteligenţă, nu pare încă posibil „să traducem" pe una în alta: rămîne încă să 

articulăm împreună analizele dinamicilor individuale şi cele ale dinamicilor sociale. Acesta este proiectul 

esenţial al lucrării. 
Primul capitol va aborda limitele diferitelor sisteme explicative ale inteligenţei. Depăşirea acestor limite va cere, 

în cel de-al doilea capitol, o definiţie socială a dezvoltării cognitive. Capitolele următoare vor clarifica şi vor 

ilustra experimental definiţia socială a inteligenţei. Ele prezintă mai multe zeci de experienţe care demonstrează 

cum interacţiunea socială, nu numai între copii, dar şi între copil şi adult, poate constitui un cadru favorabil 

dezvoltării cognitive. 
Cartea de faţă nu este destinată numai psihologilor şi psihologilor sociali, ci tuturor celor care se interesează de 

dezvoltarea cognitivă a indivizilor. Cititorii nefamiliarîzaţi cu experimentarea şi cu limbajul statistic să nu se 

înfricoşeze. Această lucrare nu presupune o cunoaştere aprofundată a demersului experimental. Cît despre 

statistici, ajunge să ştim că pragurile tradiţionale de semnificaţie (indicate: p<0,05 sau 0,01 de exemplu) 

semnalează o probabilitate mai mică cu 5 % sau cu 1 % de a obţine doar prin hazard diferenţele observate între 

condiţiile experimentale, atunci cînd diferenţele merg în sensul ipotezelor. Altfel spus, cu cît probabilitatea 

indicată este mai slabă, cu atît diferenţele obţinute pot fi considerate ca rezultînd din intervenţia variaţiilor 

introduse experimental între diferitele condiţii. Cînd nu există indicaţia contrară, pragurile statistice au valoarea 

unei ipoteze unilaterale. Pentru mai multe informaţii asupra probelor statistice utilizate îl vom putea consulta pe 

Leach (1979). 
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Reluînd şi aprofundînd cercetările noastre asupra acestui subiect, lucrarea de faţă poate într-adevăr să se laude că 

este una dintre primele, dacă nu prima, din curentul pe care îl identificăm astăzi ca psihologie socială genetică 

sau a dezvoltării. Dacă de la prima sa publicare abordările s-au îmbogăţit şi diversificat în mod natural, 

contururile abordării teoretice şi elementele suportului empiric care au fost avansate nu par fundamental 

contrazise. Cititorul va regăsi cercetările iniţiale, dar şi pe cele realizate ulterior, ca şi diverse extinderi. Mai ales, 

un nou capitol prezintă studii asupra dinamicilor sociale intervenind în raţionamentul formal. Alte dezvoltări vor 

putea fi găsite în mai multe lucrări colective pertinente pentru o aprofundare a cunoştinţelor în psihologia socială 

a dezvoltării, care atestă vitalitatea sa ca un curent de gîndire şi de cercetare (Doise, Palmonari, 1984 ; Foot, 

Morgan, Shute, 1990 ; Hinde, Perret-Clermont, Stevenson-Hinde, 1988; Mugny, 1985 ; Perret-Clermont, 

Grossen, Nicolet şi Schubauer-Leoni, 1996; Perret-Clermont şi Nicolet, 1988). 
Mulţumiri 
Autorii ţin să mulţumească Fondului Naţional elveţian de Cercetare Ştiinţifică, pentru că a făcut posibilă o mare 

parte dintre cercetările descrise, ale căror rezultate au fost publicate în reviste specializate şi consemnate de către 

diferiţi colaboratori, în Elveţia şi în altă parte, care merită în aceeaşi măsură recunoştinţa noastră. 
Mizele sociale în studiul inteligenţei 
Succesul testelor de inteligenţă şi utilizarea lor pentru depistarea „supra-dotaţilor" sau a celor „mai puţin dotaţi" 



au transformat instrumentele de măsură într-o adevărată instituţie socială. Dezbaterile specialiştilor asupra 

rolului respectiv al eredităţii şi al mediului în dezvoltarea intelectuală sau asupra eventualelor diferenţe de 

capacităţi intelectuale între membrii diferitelor grupuri sociale, culturale sau etnice au devenit publice sau chiar 

politice. Tehnici şi cercetări ştiinţifice capătă astfel o importanţă socială fără nici o legătură cu fragilitatea 

procedurilor de investigaţie şi cu precaritatea indicaţiilor statistice pe care le avansăm ca probe în asemenea 

dezbateri. 
La un nivel mai teoretic, există două abordări foarte diferite în studiul ştiinţific al inteligenţei: una de natură mai 

degrabă psihologică, cealaltă mai degrabă sociologică. Pentru cititorul francez, cele două abordări sînt 

simbolizate prin două nume : Piaget şi Bourdieu. Primul studiază inteligenţa şi mai ales dezvoltarea sa, ca o 

caracteristică individuală; cel de-al doilea studiază determinările sociale ale expresiei instituţionalizate a 

inteligenţei, adică ale reuşitei şcolare. Cele două abordări s-au dezvoltat separat; fiecare s-a impus prin coerenţa 

şi caracterul său sistematic, dar nici una nu a încercat să integreze contribuţiile celeilalte. Grilele lor de analiză 

sînt destinate să cuprindă realităţi complet diferite: una se limitează la studiul dinamicilor individuale, cealaltă la 

cel al societăţii; una lămureşte ceea ce lasă în umbra cealaltă. 
Piaget nu propune decît afirmaţii foarte generale asupra originii diferenţelor de dezvoltare cognitivă între indivizi 

sau între grupuri. Astfel, diferenţele între indivizi au legătură cu ereditatea biologică: „Desigur, există un factor 

ereditar în funcţionarea intelectului, în sensul că niciodată nu am putut ridica gradul de inteligenţă al unui 

individ, chiar de nivel mediu sau debil." (Piaget, 1974, 74). De altminteri, anumite diferenţe socioculturale sînt 

explicate mai curînd prin natura interacţiunilor individuale decît prin inegalitatea diferitelor grupuri faţă de 

şcoală: „Semnalăm că Boisclair, alături de Lourendeau şi Pinard, a început în Martinica examinarea unei 

populaţii de şcolari care nu erau deloc analfabeţi de vreme ce urmau învăţămîntul şcolar primar după programa 

franceză, şi care manifestă totuşi o retardare de aproape patru ani 
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în principalele probe operatorii; în acest caz, retardarea pare să fie imputabilă mai degrabă caracteristicilor 

generale ale interacţiunilor sociale decît unei carenţe în transmiterile educative" (Piaget, 1966, 10). Este ca şi 

sigur că Bourdieu ar da o altă explicaţie acestor inegalităţi sociale din Martinica. Asemenea citate ale lui Piaget 

contrastează totuşi cu analizele sale minuţioase ale dezvoltării cognitive; afirmaţiile sale nu explicitează nici pe 

departe mecanismele prin care diferenţele între indivizi sau între grupuri socioculturale sînt puse în evidenţă. 
Cît despre analizele lui Bourdieu, ele lasă şi întrebări fără răspuns. Desigur, societatea se reproduce şi şcoala 

joacă un rol important în perpetuarea inegalităţilor sociale; dar putem foarte bine să ajungem la aceleaşi concluzii 

fără să facem studii aprofundate asupra funcţionării cognitive propriu-zise a copiilor de diferite origini sociale. 

Bourdieu şi colaboratorii săi susţin că modul de a se prezenta, de a se exprima, de a stăpîni anumite „maniere 

cultivate" îi diferenţiază pe elevi în raport cu instituţia şcolară, astfel că unii vor reuşi mai bine decît alţii. 

Asemenea diferenţe de capital cultural au consecinţe asupra operaţiilor cognitive studiate de Piaget? Teoria 

reproducţiei (Bourdieu şi Passeron, 1970) nu are nevoie să pună problema. 
Dacă lipseşte încă o articulare între psihologie şi sociologia dezvoltării cognitive, dacă există întrucîtva un vid 

teoretic între cele două sisteme explicative, societatea - inclusiv savanţii - nu aşteaptă elaborarea unei teorii 

unificate pentru a umple acest vid, pentru a construi reprezentări sociale ale inteligenţei. Tehnica testelor de 

inteligenţă devenită practică socială, controverse ştiinţifice constituind totodată dezbateri ideologice, opere 

ştiinţifice impresionante, fără legătură aparentă, furnizează schiţe pentru astfel de reprezentări sociale. A fost 

arătat felul în care, pentru psihanaliză, diferite grupuri sociale construiesc reprezentări sociale diferite pornind de 

la acelaşi nucleu teoretic (Moscovici, 1961). Acest nucleu explodează sub presiunea unei dinamici sociale care 

se iveşte din poziţiile specifice ocupate de către grupuri într-un cîmp sociocultural. Pentru reprezentarea 

inteligenţei, explozia este deja prezentă în abordările ştiinţifice. într-adevăr, determinismele sociale foaxte 

puternice fac ca orice reprezentare a inteligenţei, chiar şi cea manifestată în cursul cercetărilor ştiinţifice, să fie 

traversată de tensiuni şi de opoziţii (Mugny şi Carugati, 1985). 
Astfel, o diviziune a muncii între „lucrători manuali." şi „intelectuali" îi făcea deja pe scribii egipteni să opună 

avantajele profesiunii lor neajunsurilor muncilor manuale şi să-şi îndoctrineze elevii cu texte de genul: 
„- Străduieşte-te neapărat să înveţi a scrie. Am văzut cum te poţi elibera astfel de diferite obligaţii. Ia aminte, nu 

există nimic mai bun decît scrisul. 
- L-am văzut pe muncitorul care lucrează metalul în faţa cuptorului său. Degetele sale seamănă cu crocodilii; 

duhoarea pe care o degajă este mai rea decît cea a peştelui. 
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-  Constructorul transportă pămînt. Este mai murdar ca un porc. Argila îi înţepeneşte veşmintele. 
- Bietul fabricant de săgeţi caută vîrfurile în deşert. El cheltuieşte mai mult pentru măgar decît îi aduce munca sa. 
-  Spălătorul de rufe lucrează pe mal, în vecinătatea crocodililor. 
-  Ia aminte, nu există profesiune fără şef - în afara celei de scrib : el este şeful. 
- Ia aminte, nici un scrib nu este lipsit de hrană, proprietate a Casei regale. Viaţă, prosperitate, sănătate! Tatăl său 

şi mama sa îl laudă pe Dumnezeu pentru că el este pe calea vieţii. Ia aminte la lucrurile pe care ţi le arăt ţie şi 



copiilor copiilor tăi." (în Donaldson, 1978, 84). 
Alături de alţii, Moscovici (1968, 9-10) nu ezită să vadă în diviziunea dintre intelectuali şi lucrătorii manuali o 

sursă de inegalitate ce persistă chiar în societăţile socialiste: 
„Echitatea pe care aceste societăţi au vrut să o introducă rămîne de neatins (...) atît timp cît tehnicile productive 

menţin, între altele, o diviziune a muncii în ocupaţii manuale şi sarcini intelectuale. împărţirea muncitorilor în 

«m'iini» şi «creiere», în executanţi şi conducători păstrează o distanţă care tinde să se perpetueze, copiii din 

fiecare categorie urmînd cariera părinţilor lor şi recoltînd avantajele sau dezavantajele poziţiei lor (...). Pentru a 

elimina consecinţele acestei situaţii, un alt mod de repartizare a bogăţiilor ar fi inoperant. Ar trebui transformată 

munca însăşi, acţionînd asupra ansamblului şi a structurii cunoştinţelor create pînă astăzi. în definitiv, soluţia ar 

rezida în inventarea noilor abilităţi, a unui alt aparat productiv, a unor schimburi diferite cu materia. De aici 

convingerea că « progresul tehnic este motorul principal al apropierii muncii manuale de cea intelectuală» (...) 

Suprimînd o diviziune milenară, progresul se prezintă ca semnul unei noi finalităţi în societăţile care îşi propun 

să instituie raporturi colective fondate pe asocierea armonioasă a grupurilor umane". 
S-a ajuns pînă la a susţine că, în ţările socialiste, o castă de intelectuali şi-a însuşit puterea politică şi că acest fapt 

istoric explică perpetuarea privilegiilor lor (Konrad şi Szelenyi, 1979). 
In orice societate în care opoziţia între intelectuali şi lucrători manuali rămîne baza diviziunii sociale, evaluarea 

şi aprecierea inteligenţei constituie o miză importantă. Nu este deci de mirare că judecăţile asupra capacităţilor 

intelectuale ale indivizilor par puternic influenţate de originea lor socială. 
Astfel, de exemplu (Bourdieu şi De Saint Martin, 1975) la Paris, într-o prestigioasă Şcoală Superioară, 

aprecierile negative sînt atribuite sistematic elevilor provinciali şi altele, mai pozitive, elevilor proveniţi din 

medii ale intelligentsiei pariziene : lucrările primilor vor fi „naive, neroade. slugarnice, vulgare, insipide, plate, 

greoaie, încurcate" ; ceilalţi au mai multe şanse de scrie eseuri „fine, ingenioase, subtile, inteligente, cultivate, 

personale, vioaie, exprimmd măiestrie, interogaţie ştiinţifică şi spirit filosofic". Astfel de opoziţii persistă încă în 

notiţele de necrolog consacrate vechilor elevi ai Şcolii Normale Superioare : fii de ţărani, de meşteşugari şi de 

mici funcţionari de provincie sînt descrişi frecvent ca resemnaţi, înţelepţi, ascetici, simpli, modeşti, pe 
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cînd fiii de profesori sau de normalieni1 sînt adesea fini, delicaţi, strălucitori, clari, inteligenţi, riguroşi, spirituali, 

lucizi, originali, creatori, şi definiţi ca scriitori, poeţi, eseişti ori savanţi, mari filosofi, teoreticieni, maeştri. 
Dacă asemenea contraste subzistă în judecăţile emise asupra indivizilor care au depăşit succesiv barierele unei 

selecţii severe, este pentru că ele reflectă judecăţile stereotipe ale unei culturi care postulează că există o legătură 

între provenienţa socială şi competenţa cognitivă. In acest domeniu, ca şi în altele, excepţiile nu sînt evocate 

decît pentru a confirma regula simţului comun. Putem scăpa, de asemenea, simplificări care nu servesc decît la 

reproducerea unei ordini stabilite, la asigurarea unei transmiteri de privilegii celor desemnaţi ca moştenitori 

(Bourdieu şi Passeron, 1964) ? 
Am sperat ca studiul ştiinţific şi obiectiv al inteligenţei să arbitreze aceste dezbateri, a căror miză socială este atît 

de importantă. într-adevăr, problema eventualelor diferenţe de capacităţi cognitive între indivizi apartenenţi la 

diferite grupuri sociale ar fi rezolvată dacă am dispune de o definiţie clară şi de o măsură indiscutabilă a 

inteligenţei. Cele două practici dominante pentru studiul inteligenţei - cea de inspiraţie piagetiană şi cea 

întemeiată pe utilizarea testelor - vizează o astfel de definiţie şi elaborarea unui asemenea instrument de măsură 

sau de diagnostic. Or, cum vom vedea, ele sînt departe de a aduce un răspuns convingător la întrebarea asupra 

eventualelor diferenţe dintre grupuri sociale. Din contra, dorinţa lor de „a desocializa" problema inteligenţei i-a 

condus fie la a neglija studiul factorului social în geneza inteligenţei, fie la atribuirea de diferenţe de moştenire 

biologică, ceea ce, evident, trebuie pus în legătură cu o dinamică socială. 
1.1. Practica piagetiană 
Dacă un studiu al inteligenţei este recunoscut ca fiind ştiinţific, acela este al lui Piaget şi al şcolii sale. Or, opera 

lui nu tratează inteligenţa ca o problemă socială. Unii critici cred chiar că acesta operă întăreşte o discriminare 

socială în domeniul inteligenţei: 
„Totul se petrece ca şi cum evoluţia ontogenetică a subiectului (variabilă temporală) s-ar asocia unei variabile 

situînd subiectul pe o scară pe care categoriile socio--economice şi «civilizaţiile» apar metaforic ca specii sociale 

mai mult sau mai puţin «evoluate», în sensul dat termenului de evoluţia filogenetică." (Haroche şi Pecheux, 

1972, 104). 
Un punct de vedere de clasă s-ar exprima în anumite scrieri ale lui Piaget care asimilează, pe de o parte, 

condiţiile ecologice favorabile şi stilul educativ 
1.   Elev al Şcolii Normale Superioare (n.tr.). 
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liberal al unui mediu favorizat cu autonomia cognitivă, decentrarea şi reciprocitatea şi, pe de altă parte, condiţiile 

ecologice defavorabile şi stilul educativ autoritar al unui mediu defavorizat cu eteronomia cognitivă şi 

egocentrismul. Această lectură particulară a lui Piaget se alătură criticilor obişnuite făcute operei lui Bernstein 

(1973) şi, mai ales, distincţiei făcute de el între cod elaborat şi cod restrîns : primul s-ar manifesta mai uşor în 



anumite grupuri sociale mai favorizate ; al doilea ar fi caracteristic mai curînd mediilor defavorizate. 
Asemenea critici indică miza socială a oricărui studiu al inteligenţei; ele provin dintr-o neîncredere legitimă faţă 

de orice clasament ierarhic al culturilor sau subculturilor, ale cărui implicaţii sociale sînt întotdeauna enorme. 
Acceptăm o dată cu Piaget - şi vom reveni în capitolul următor - o concepţie evolutivă asupra inteligenţei 

individului. Nu sîntem însă de acord cu o viziune ierarhică asupra diferitelor culturi sau subculturi ce s-ar traduce 

prin afirmaţii de genul: „în multe societăţi, gîndirea adultă nu depăşeşte nivelul operaţiilor «concrete» şi, prin 

urmare, nu ajunge la cel al operaţiilor propoziţionale care, în mediile noastre, se elaborează între doisprezece şi 

cincisprezece ani" (Piaget, 1970, 79). Pentru noi, sisteme culturale foarte diferite implică sisteme de interacţiuni 

sociale aflate la originea dezvoltărilor cognitive individuale, iar interacţiunile sociale în diferite culturi au 

elemente comune care intervin în declanşarea dezvoltărilor cognitive. 
Această teză nu contrazice, după toate aparenţele, concepţiile piagetiene ale dezvoltării cognitive care, după cum 

vom vedea, atribuie o funcţie importantă coordonărilor şi reglărilor sociale : „Inteligenţa umană se dezvoltă, la 

individ, în funcţie de interacţiunile sociale, în general prea neglijate" (Piaget, 1967, 260). Cu toate acestea, 

trebuie să admitem că sistemul epistemologic piagetian a elaborat un fel de mecanism de apărare justificînd 

omiterea studiului oricărei legături de cauzalitate între cognitiv şi social. Pentru Piaget, cele două domenii ar fi 

guvernate de operaţii identice, iar evoluţia acestor operaţii identice s-ar răsfrînge în acelaşi timp asupra 

cognitivului şi socialului. La limită, ar fi suficient deci să studiezi dezvoltarea structurilor cognitive pentru a 

cunoaşte dezvoltarea reglărilor interacţiunii sociale. Dar, încă mai important, o asemenea concepţie respinge 

explicit eventualitatea unei intervenţii cauzale a socialului în cognitiv: 
„Dacă progresul logic este legat de cel al socializării, trebuie spus că un copil devine capabil de operaţii raţionale 

pentru că dezvoltarea sa socială îl face apt pentru cooperare sau trebuie să admitem, din contra, că achiziţiile 

logice individuale îi permit să~i înţeleagă pe ceilalţi şi îl conduc astfel la cooperare? Din moment ce ambele 

tipuri de progres vor merge exact împreună, problema rămîne fără soluţie, dacă nu cumva ele constituie cele 

două aspecte nedespărţite ale unicei şi aceleiaşi realităţi, în acelaşi timp socială şi individuală." (Piaget, 1965, 

158). 
Comentînd propriile noastre lucrări, Piaget scrie : 
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„Pare deci să fie stabilit că factorul de schimb (sau, aici, de comunicare) dinamizează travaliul cognitiv. Din 

contra, dacă este vorba despre cauzalitate sau despre formare (punctul 1), rămîne clar că toate coordonările de 

acţiune şi de operaţii sînt identice, fie că legăturile sînt intra- sau interindividuale, şi aceasta cu atît mai mult cu 

cît individul este el însuşi socializat şi că, reciproc, travaliul colectiv nu ar funcţiona niciodată dacă fiecare dintre 

membrii grupului nu ar dispune de un sistem nervos şi de reglările psihobiologice pe care le presupune. în alţi 

termeni, «structura» operatorie în joc este de natură generală, sau «comună», prin urmare, biopsîhosocio-logică, 

şi din această cauză ea este logică în fundamentul său." (Piaget, 1976a, 226). 
La un anumit nivel de generalitate, este evident că întreaga funcţionare cognitivă este în acelaşi timp biologică, 

psihologică, socială şi structurată logic. Dar aceasta nu trebuie să ne împiedice să efectuăm analize teoretice şi 

experimentale mai localizate, de exemplu, cea a factorilor fiziologici putînd împiedica sau facilita dezvoltarea 

cognitivă. Astfel, poziţia lui Piaget nu permite elucidarea mecanismelor prin care malnutriţia, pentru a nu cita 

decît un factor, interacţionează cu dezvoltarea cognitivă. în mod mai general, afirmaţia „totul este 

biopsihosociologic în dezvoltarea cognitivă" nu ne scuteşte de a cerceta cum sînt legate funcţionarea neurologică 

şi funcţionarea cognitivă, nici cum sînt puse în joc eventualele retroacţiuni între cele două funcţionări. Relatarea 

discuţiilor între Piaget şi Chomsky este din acest punct de vedere decepţionant (Piattelli-Palmarini, 1979); se 

vorbeşte mult despre o eventuală legătură între înnăscut şi dobîndit făcînd apel la neurobiologie, dar numai 

dezbaterea filosofică sau epistemologică nu face deloc să avanseze înţelegerea intervenţiei fiziologicului în 

cunoaştere. Acelaşi lucru pentru ceea ce ţine de intervenţia socialului în cognitiv. Cu toate acestea, cercetările 

inspirate în mod mai mult sau mai puţin direct de către maestrul genevez se sprijină pe legăturile dintre 

dezvoltările cognitivă şi socială; dar ele nu depăşesc deloc studiul empiric al corespondenţelor între cele două 

dezvoltări. Anumite lucrări (Nielsen, 1951 ; Danii, 1975; Moessinger, 1974, 1975) efectuate chiar la Geneva au 

moştenit o concepţie strict paralelistă asupra progreselor în operaţiile cognitive şi în interacţiunile sociale. 

Altundeva, alţi cercetători (Damon, 1977 ; Keller şi Edelstein, 1993 ; Woller, 1978) studiază dezvoltarea 

diferitelor competenţe sociale la copil şi afirmă că interacţiunea socială are funcţionarea sa specifică. Ei refuză să 

considere interacţiunile sociale ca un simplu epifenomen al dezvoltării cognitive. Astfel, referitor la dezvoltarea 

morală, Gersen şi Damon (1978, 41-42) scriu : 
„In general, cei care lucrează şi scriu despre judecata morală cred în strînsele sale legături cu comportamentul 

social. O opinie contrară revenea la a nu considera judecata morală decît ca un epifenomen cognitiv". Cu, totuşi, 

concluzie: „Relaţiile găsite între judecata copiilor şi conduita lor sugerează că accesul lor la descoperirea 

soluţiilor dreptăţii pozitive este limitat de către dezvoltarea capacităţilor de înţelegere a unei situaţii reale." (Ibid, 

47). 
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Există într-adevăr o corelaţie între stăpînirea operaţiilor cognitive bazate pe clasificare şi compensare, pe de o 

parte, şi nivelurile judecăţii morale, pe de altă parte. Anumite competenţe cognitive sînt considerate ca necesare, 

dar nu şi suficiente pentru a atinge anumite niveluri în dezvoltarea morală: 
„Cum nici o structură cognitivă generală sau parţială nu va da seama în totalitate de dezvoltarea unui concept 

social, noi am afirmat că structurile generale sînt necesare dar nu şi suficiente în cogniţia socială. Mai precis, 

dacă un grad de stăpînire a clasificării îşi găseşte corespondentul într-un grad de stăpînire cognitivă a regulilor 

dreptăţii pozitive, aceasta semnifică numai că stăpînirea clasificării face posibilă stăpînirea echivalentă a 

regulilor dreptăţii, dar aceasta nu înseamnă că ea cauzează stăpînirea. Clasificarea nu poate cauza dezvoltarea 

dreptăţii pozitive pentru că regulile dreptăţii nu se limitează la logica incluziunii claselor. Anumite stăpîniri ale 

logicii clasificatoare fac posibilă o anumită stăpînire cognitivă a dreptăţii pozitive, pentru că anumite judecăţi de 

dreptate asupra persoanelor şi a evenimentelor nu s-ar putea produce fără o măiestrie fundamentală în construcţia 

întregurilor." (Damon, 1977, 321). 
Trebuie să conchidem că unele aspecte ale dezvoltării cognitive precedă unele capacităţi sociale ? Problema este 

mai complexă: 
„în realitate, acest model de condiţie necesară dar nu şi suficientă nu justifică, la drept vorbind, o afirmare a 

priorităţii ontogenetice. Raportul între o structură generală, ca aceea a clasificării, şi un concept social, ca acela 

al dreptăţii pozitive este mai subtil. în cadrul dreptăţii pozitive, copilul are nevoie să utilizeze anumite moduri de 

clasificare dacă el vrea să raţioneze la un anumit nivel al dreptăţii." (Ibid., 322). 
Se poate deci foarte bine ca anumite operaţii cognitive să fie mai întîi activate pentru a rezolva probleme 

relaţionale şi sociale. Totuşi, la nivelul investigaţiilor empirice, problema unui eventual efect de retroacţiune al 

socialului asupra cognitivului nu este abordată; este doar verificată existenţa unor corelaţii între cele două 

domenii: 
„Ce raporturi empirice particulare am prezice pornind de la un model a ceea ce este necesar dar nu şi suficient? 

Deşi nu ar trebui să întreţinem aşteptări privind un efect direcţional în dezvoltările celor două concepte, ar trebui 

să găsim corelaţii elevate între mveluri de competenţă pentru conceptele care fac să intervină aceeaşi structură 

generală. Altfel spus, nu pretindem că performanţele copilului într-unui din aceste domenii ne informează fără 

greş despre stăpînirea sa asupra structurii generale prin intermediul diferitelor domenii. Credem mai curînd că 

structura generală apare sub mai multe forme şi că stăpînirea sa de către copil sub una din aceste forme face 

posibilă, dar nu şi sigură, stăpînirea sa sub o altă formă." (Ibid., 323). 
Nu sîntem departe de concepţia paralelistă propovăduită de către Piaget. Insuficienţele abordării piagetiene sînt 

denunţate şi de către Waller (1978, 13) : 
„Aceste tentative remarcabile şi relativ vechi ale lui Piaget, vizînd integrarea aspectelor dezvoltării sociale în 

modelul său teoretic şi structuralist ai dezvoltării cognitive, au ca o caracteristică importantă faptul că ele nu 

consideră dezvoltarea 
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socială decît ca un epifenomen al dezvoltării cognitive. Mai precis, Piaget reduce direct expresia proceselor 

dezvoltării sociale la explicarea regularităţilor de ordin psihogenetic în structurarea cognitivă a realităţilor 

nonsociaîe". 
Concluzia este că dezvoltarea cognitivă, din acelaşi motiv ca şi dezvoltarea capacităţilor de comunicare, este o 

condiţie necesară pentru a participa la interacţiuni sociale complexe: 
„Concepţia noastră nu implică deloc că dezvoltarea ontogenetică a competenţei interactionale 3-ar derula 

independent de dezvoltarea capacităţilor cognitive, lingvistice şi comunicative. în cursul prezentării modelului 

nostru asupra construirii aşteptărilor interactionale, noi am arătat în mai multe rînduri că dezvoltarea cognitivă 

joacă un rol important în calitate de condiţie antecedenţă în elaborarea aşteptărilor interactionale. Acelaşi lucru 

este valabil pentru dezvoltarea capacităţilor lingvistico--comunicative. (...) Problema nu este dacă, ci în ce fel 

dezvoltarea ontogenetică a competenţei interacţionale se modelează prin intermediul unei dezvoltări psihologice 

a capacităţilor cognitive şi lingvistico-comunicative. După concepţia noastră - este vorba despre teza centrală a 

sistemului nostru -, influenţele acestor capacităţi se exercită în schemele comportamentale de anticipare în 

momentul transformării experienţei de interacţiune socială şi se reflectă şi în schimbările progresive ale acestor 

aşteptări comportamentale în cursul dezvoltării." {Ibid., 200). 
Dacă autorii textelor citate mai sus se deosebesc de Piaget, cerînd o anumită specificitate în analiza socialului, ei 

consideră întotdeauna că participarea individuală la interacţiunea socială este condiţionată de către dezvoltarea 

cognitivă, şi nu studiază retroacţiunea socialului asupra cognitivului ca atare. în concluzie, specialiştii în 

dezvoltarea cunoştinţelor sociale nu au mai elaborat paradigme şi proceduri propunînd o articulare mulţumitoare 

între cognitiv şi social. Ei nu studiază cognitivul ca o construcţie socială şi, din acest punct de vedere, ei nu se 

deosebesc de practica piagetiană. 
1.2. Practica testelor 
In ultimii ani, dosarul testelor psihologice a crescut în mod simţitor, iar noi nu putem face inventarul pieselor 

aduse de către acuzare şi de către apărare. Să notăm, cu toate acestea, că pînă şi la cei mai aprigi apărători ai 

testelor se admite că acuzaţiile tind să învingă argumentele apărării: 



„La începutul anilor cincizeci, (...) era de la sine înţeles că testele coeficientului intelectual ofereau o măsură 

valabilă a inteligenţei şi că diferenţele în gradul de inteligenţă aveau cauze genetice. După aproape zece ani, 

situaţia s-a schimbat considerabil. Mai mulţi psihologi au pus la îndoială valoarea testelor de CI ca măsuri ale 

inteligenţei, iar alţii au pus la îndoială importanţa contribuţiei genetice ca sursă a diferenţelor de inteligenţă." 

(Eysenck, 1978, 8). 
Dacă testele de inteligenţă pot fi de o anumită utilitate pentru „a diagnostica" trăsăturile funcţionării cognitive a 

unui individ, utilizarea lor a devenit 
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o practică socială a cărei finalitate scapă în egală măsură testatorilor ca şi celor testaţi. Legitimitatea utilizării lor 

sociale este aşadar în centrul controversei, cu atît mai mult cu cît recurgerea la teste tinde „să psihologizeze" - ba 

chiar să înscrie în moştenirea neurobiologică - probleme rezuitînd adesea dintr-o dinamică socială. Este celebra 

dezbatere asupra înnăscutului şi a dobînditului, asupra legăturilor între moştenirea neurobiologică şi mediu 

pentru a explica diferenţele individuale ale rezultatelor la teste. Nu este vorba acolo despre doi factori putînd 

interveni separat şi independent unul de celălalt. Desigur, moştenirea biologică oferă indivizilor potenţialităţi, dar 

acestea nu sînt activate decît prin intervenţia mediului familial, educativ, social şi cultural, înnăscutul şi 

dobînditul sînt amîndouă indispensabile pentru ca o dezvoltare cognitivă să se producă. Diferenţele de moştenire 

biologică ale indivizilor pot eventual facilita sau împiedica asimilarea unei moşteniri culturale, iar diferenţele la 

nivelul moştemrii culturale pot orienta exprimarea potenţialităţilor înnăscute într-o direcţie sau în alta. Se insistă 

din ce în ce mai mult asupra interacţiunilor complexe existînd între cei doi factori, mediile neintervenind toate 

într-o manieră identică în dezvoltarea potenţialităţilor înnăscute, iar diferenţele înnăscute neexprimîndu-se toate 

în acelaşi fel în medii diferite (Jaspars şi De Leeuw, 1980). 
O lacună importantă caracterizează totuşi cercetările : ele nu au avut decît ambiţia de a măsura efectele 

diferenţiale ale înnăscutului şi dobînditului, una în funcţie de cealaltă, dar ele nu au propus un model psihologic 

sau psihosociologic pentru a explica aceste efecte. Cum o constată şi Lemaine şi Matalon (1985), lipseşte o 

teorie oarecum elaborată şi explicită despre modalităţile de intervenţie ale mediului şi îndeosebi ale factorilor 

sociali în dezvoltarea cognitivă. Complicarea la nivelul elaborării modelelor matematice nu a găsit un echivalent 

în studiul proceselor prin care se articulează caracteristicile mediului social şi dînamicile dezvoltării cognitive. 
O problematică cu o însemnătate socială încă mai vastă s-a dezvoltat cînd s-a dorit întrebuinţarea testelor pentru 

studierea diferenţelor între grupuri sociale. în această privinţă, anumite lucrări (Eysenck, 1971, 1977 ; Jensen, 

1969, 1972) au relansat dezbaterea asupra eventualelor inegalităţi de potenţial genetic între grupuri sociale, care 

evocă precedente istorice neplăcute. Asemenea comparaţii între grupuri sociale pun o problemă tehnică majoră 

(Jacquard, 1978) : estimările părţii de ereditate genetică în deosebirile dintre indivizii membri ai aceluiaşi grup 

sînt folosite pentru calcularea diferenţelor dintre moştenirile genetice ale diferitelor grupuri. Or, tehnicile de 

estimare a eritabiiităţii1 în interiorul aceluiaşi grup sînt deja contestate. Dar, independent de valoarea acestor 

estimări în interiorul aceluiaşi grup sociocultural, nimic nu ne permite să extrapolăm rezultatele ia grupuri trăind 

în medii diferite:  eritabilitatea 
1.   în fr., heritabilite = probabilitatea ca o caracteristică manifestă a unui individ să fie transmisă ereditar prin 

factori exclusiv genetici (n.tr.). 
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poate interveni în mare măsură în variaţiile dintre indivizii aceluiaşi mediu şi mult mai puţin în variaţiile dintre 

indivizii unui alt mediu. Nu putem deci utiliza estimările diferenţelor ereditare în interiorul grupurilor date pentru 

a efectua calcule cu referire la grupuri diferite: „Eritabilitatea, care nu poate fi definită şi măsurată decît în 

interiorul unui grup, nu poate fi utilizată în nici un caz pentru analiza devierilor dintre grupuri" (Jacquard, 1978, 

182). în această controversă, ne limităm la concluziile prudente la care peste o inie de geneticieni au subscris în 

1975 : 
„Limitele semnificaţiei CI sînt deosebit de importante atunci cînd se compară copii provenind din grupuri de 

culturi diferite ; 
- deşi o componentă majoritară a variaţiei CI în interiorul unui grup poate avea o bază genetică, această ipoteză 

rămîne de controlat; 
- nu există nici o probă convingătoare asupra unei diferenţe genetice de inteligenţă între rase; 
-  credem că geneticienii pot şi trebuie să se exprime opunîndu-se utilizărilor geneticii care trag concluzii sociale 

şi politice din date inadecvate." (Citat de Jacquard, 1978, 185). 
Dificultăţile oricărei comparaţii între grupuri culturale şi subgrupuri ale aceleiaşi culturi provin şi din 

imposibilitatea de a măsura cu precizie aceeaşi caracteristică în grupuri socioculturale diferite. Pentru a se 

apropia de această măsură ideală, testul nu trebuie să măsoare numai o caracteristică individuală, ci funcţionarea 

cognitivă în calitate de funcţionare socială. Deja, conţinutul şi condiţiile fiecărui test declanşează reacţii şi 

atitudini diferite în funcţie de apartenenţele culturale, etnice şi sociale ale indivizilor testaţi (Katz, 1973a, 19736 ; 

Zigler şi Butterfield, 1968). 
Să examinăm puţin mai pe larg cazul comparaţiilor interculturale propriu--zise: o categorie de teste pare să fi 

primit o anumită aprobare printre psihologii interesaţi de ele. Aceste teste (Witkin, 1967) şi variantele lor se 



referă la dependenţa sau independenţa cîmpului perceptiv şi la stilul cognitiv, global sau analitic. Teoria lor de 

bază consideră dezvoltarea individului ca rezultantă a unui ansamblu de diferenţieri, pornind de la o stare iniţială 

de sincretism. Aceste teste măsoară, deci, în ce fel individul este capabil să izoleze anumite elemente într-un 

cîmp perceptiv pentm a le organiza într-o formă sau cum separă elementele unei probleme cognitive pentru a 

construi un raţionament. Conotaţia socială a acestor stiluri globale de funcţionale perceptivă şi cognitivă nu este 

uitată, pentru că ele s-ar reflecta în strategii mai generale de investigare a informaţiei, anumiţi indivizi 

întorcîndu-se mai mult către mediul lor social pentru a structura o situaţie ambiguă, ceilalţi sprijinindu-se mai 

mult pe informaţiile care le sînt accesibile direct. Cercetări efectuate atît în interiorul culturilor occidentale cît şi 

în alte culturi (Witkin şi Berry, 1975) ar dovedi că diferenţele în practicile educative şi sociale mai generale ar fi 

sursa diferenţelor dintre aceste stiluri cognitive (Jahoda, 1980, 1989). 
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Modelul cel mai elaborat (Berry, 1975) referitor la legătura dintre stilurile de diferenţiere şi cultură atribuie o 

mare importanţă factorilor sociali, cum ar fi practica de socializare şi diferenţierile de rol. Din nefericire, noi nu 

regăsim deloc această importanţă în investigările empirice (Berry, 1971), avînd ca obiect corespondenţele între 

factorii ecologici sau tipurile mari de civilizaţie (în funcţie de practicile acumulării de hrană) şi stilurile 

cognitive. Dacă datele impresionează prin coerenţa lor, trebuie să regretăm că factorul specific social nu pare a fi 

analizat ca atare. în investigaţiile empirice se postulează intervenţia sa, dar nu i se studiază funcţionarea. Aceeaşi 

remarcă poate fi făcută pentru alte lucrări (Dasen, 1974) stabilind o legătură între variabile ecologice şi reuşita la 

anumite probe piagetiene. 
După cum skinnerienii studiază comportamentul ca rezultînd în mod direct din variabilele mediului (Skinner, 

1957), cercetările interculturale recente studiază direct legăturile între mediul ecologic sau cultural şi 

funcţionarea cognitivă, omiţînd studiul proceselor sociale care mijlocesc aceste legături. Această „uitare" este cu 

atît mai regretabilă cu cît cercetările interculturale oferă o ocazie privilegiată de a studia legăturile între social şi 

cognitiv, între universal şî contingent în interacţiunile sociale şi în operaţiile cognitive. 
Doi cercetători americani (Cole şi Scribner, 1974) inovează, deci, insistînd nu numai asupra necesităţii de a 

studia cu meticulozitate sistemele şi situaţiile de comunicare dintre membrii unei culturi cu scopul de a studia 

condiţiile de producere a proceselor cognitive, ci şi prezentînd în acelaşi timp un exemplu al unei asemenea 

investigaţii la populaţia Kpelle din Liberia; ei pot astfel demonstra că adaptarea unui test conceput pentru a 

sesiza o funcţionare cognitivă într-o cultură este imposibilă fără o cunoaştere aprofundată a situaţiilor de 

comunicare în interiorul acestei culturi. 
Ceea ce este adevărat pentru aplicarea testelor la comparaţii interculturale este adevărat, într-o anumită măsură, 

şi pentru aplicarea lor la comparaţii între diferite grupuri sociale în interiorul aceleiaşi societăţi. Ce semnifică o 

comparaţie (Eysenck, 1977, 140) indicînd coeficientul intelectual mediu al diferitelor grupuri socioprofesionale ? 

Scorurile lor medii ar fi: cadre cu pregătire superioară: 139,7; cadre medii: 130,6; clerul: 115,9; mînă de lucru 

calificată: 108,2; mînă de lucru semicalificată : 97,8; mînă de lucru necalificată: 84,9. 
Sînt posibile lecturi diferite ale acestor rezultate. Este evident că ele corespund nivelului şcolar cerut diverselor 

profesiuni. Testele au fost concepute pentru a prezice rezultatele şcolare şi reuşitele socioprofesionale legate de 

ele. Aceste rezultate confirmă, prin urmare, că testele sînt într-adevăr o miniaturizare a sistemului de evaluare 

şcolară şi le putem interpreta în perspectiva deschisă de către lucrările lui Bourdieu şi Passeron (1964, 1970) 

asupra reproducţiei inegalităţilor sociale. Baza sistemului şcolar, învăţămîntul primar, este în prezent puternic 

unificată, aşa cum este şi practica testelor. Această uniformitate induce tocmai o accentuare a inegalităţilor 

sociale. 
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„Pentru ca să fie favorizaţi cei mai favorizaţi şi defavorizaţi cei mai defavorizaţi, trebuie şi este suficient ca 

şcoala să ignore în conţinutul învăţămîntului transmis, în metodele şi tehnicile de transmitere şi în criteriile de 

judecare, inegalităţile culturale între copiii din diferite clase sociale : altfel spus, tratînd pe toţi cei învăţaţi, oricît 

de inegali ar fi ei în fapt, ca pe egali în drepturi şi în datorii, sistemul şcolar este făcut să dea, de fapt, sancţiunea 

sa inegalităţilor iniţiale faţă de cultură" (Bourdieu, 1966, 336). 
Astfel, explicăm rezultatele raportate mai sus. Cine ar îndrăzni să pretindă că mediile sociale din care provin în 

general cadrele şi muncitorii manuali sînt aceleaşi ? Şi că aceste medii pregătesc într-un mod la fel de eficace 

copiii lor pentru a înfrunta testele şi şcoala? Ceea ce se poate spune este că, pînă în prezent, „şcoala pentru toţi" 

şi „testele pentru toţi" nu au ţinut deloc seama de diferenţele culturale existînd şi în interiorul societăţilor noastre. 

Dacă anumite inovaţii au fost încercate, ele sînt încă departe de a fi reuşit. După părerea noastră, este astfel 

pentru că definiţia dominantă a inteligenţei se centrează prea mult asupra individului şi neglijează studiul 

condiţiilor sociale ale funcţionării cognitive. 
Lucrarea în care apar rezultatele CI menţionate mai sus se intitulează Inegalitatea omului. Sa nu conchidem 

asupra unei inegalităţi a genelor care ar condiţiona dezvoltarea intelectuală a membrilor diferitelor clase sociale, 

fabricarea socială a acestei inegalităţi fiind cu mult prea evidentă. Miza socială a studiilor asupra inteligenţei se 

situează cu precizie la nivelul explicaţiilor furnizate pentru diferenţele observate şi, de aici, la nivelul concepţiei 

asupra inteligenţei care serveşte ca fundament acestor explicaţii. Această problemă continuă să dea naştere 



controverselor, după cum dovedeşte dezbaterea în jurul cărţii lui Herrnstein şi Murray (1996), The Bell Curve, 

reactuali-zînd teza diferenţelor între grupuri etnice în Statele Unite. 
1.3. Reprezentările sociale ale inteligenţei 
O altă miză a unui studiu psihosociologic decurge, de altminteri, din aceea că aceste controverse ideologico-

ştiinţifice au avut ecoul lor în credinţele populare cu privire la inteligenţă. Noi am studiat deci anumiţi 

determinanţi psihosociali. Datele adunate de la mai multe sute de indivizi, de studenţi, de părinţi, de profesori, de 

femei şi de bărbaţi (cf. G. Mugny şi Camgati, 1985) ne permit să degajăm două aspecte psihosociologice 

fundamentale. Primul se referă la experienţa unei stranietăţi sociocognitive, de fapt, a unui fenomen care, 

neputînd fi înţeles, pare aproape „supranatural". Acesta este cazul diferenţelor de inteligenţă dintre indivizi, care 

structurează considerabil discursurile populare despre aceasta. Mai multe rezultate contribuie la a arăta că 

experienţa trăită a unor asemenea diferenţe, mai ales pentru părinţi, dar şi pentru cadrele didactice (şi, în special, 

cînd ele însele sînt părinţi) îi orientează în mare 
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măsură pe aceştia spre un gen de teorie a inegalităţilor naturale, dublată adesea de un anumit elitism 

discriminator căruia îi conferă statutul ideologiei darului. Trăind aceste diferenţe (între copii lor şi chiar între 

copiii celorlalţi, pentru părinţi, între elevii lor, pentru cadrele didactice), pe care nici un model ştiinţific nu le 

explică exhaustiv, asemenea diferenţe sînt „naturalizate" şi „obiectivate". Acest raţionament pare să ţină de o 

cauzalitate fenomenală, în care efectul este transformat mental în cauză. Aici apare, de altfel, cel de-al doilea 

aspect provocînd o asemenea reprezentare a inteligenţei: lipsa de informaţie. Aceleaşi date sugerează că această 

tendinţă pentru ideologia darului ar tinde să se dezvolte mai ales atunci cînd se conjugă o focalizare particulară 

asupra problemei diferenţei de inteligenţă şi o relativă „carenţă informaţională". „Absenţa explicaţiei" i-ar atinge 

selectiv pe părinţi, adesea tributari experienţei lor unice şi subiective de părinţi, şi îi dezamăgeşte şi pe profesori, 

cînd văd modelele instituţionale la care au fost socializaţi în timpul formării lor dovedindu-se neputincioase în a 

da socoteală de disparităţile de inteligenţă evidente printre elevii lor. Astfel, reprezentările sociale ale inteligenţei 

îndeplinesc o primă funcţie, participînd la stăpînirea mentală a experienţelor sociale în ceea ce au ele 

inexplicabil. 
Ele îndeplinesc totuşi o funcţie complementară, la fel de esenţială: definesc identităţi sociale particulare 

implicînd experienţe sociale specifice, contribuind în acelaşi timp la protejarea identităţii personale. Acest 

principiu de identitate, ca o construcţie cognitivă de experienţe sociale specifice, funcţionează în mod vizibil la 

„părinţii săraci" ai psihologiei dezvoltării care sînt... părinţii, ca şi la profesorii la care se conjugă şi se contrazic 

uneori identitatea didactică şi identitatea parentală. Pentru că de identitatea parentală este vorba : faptul de a fi 

părinte determină o redefinire a lumii sociale şi de sine însuşi, într-o manieră prea recurentă pentru a fi ignorată. 

Această experienţă particulară este deci formatoare de reprezentări sociale noi şi contribuie la conceptul de sine, 

tot atît cît variabilele greoaie ale sociologiei care sînt naţionalitatea, clasa socială sau identitatea sexuală. Din 

cauza noii socializări de care ştiinţele umane nu au ţinut cont, indivizii cu „identitate parentală" sînt extrem de 

susceptibili să dezvolte ideologia darului, să definească inteligenţa şi ca un conformism social şi, prin urmare, să 

exercite presiuni asupra copilului asigurînd învăţarea socială a regulilor şi a normelor de conduită, precum şi să 

instituie reuşita şcolară drept criteriu fundamental al inteligenţei. Tot atîtea discursuri aparent contradictorii, dar 

care dau seama de identitatea „dificilă" a părinţilor, puşi în situaţia de a se raporta simultan la copil şi la 

specificităţile lui, la exigenţele normative ale socializării lui, în special la şcoală. Tot atîtea discursuri care vor 

orienta în mod neunivoc propriile lor acţiuni didactice şi socializatoare. 
în final, dincolo de efectele generice ale identităţii parentale asupra organizării sociocognitive a reprezentărilor 

inteligenţei, diferite rezistenţe ale aces- 
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tora, mai parţiale dar nu mai puţin importante psihologic şi cultural, contribuie la păstrarea identităţii indivizilor 

şi a grupurilor purtătoare ale acestor reprezentări. Astfel, ideologia darului poate apărea ca eliberatoare pentru cei 

care sînt legaţi cel mai mult de propria lor responsabilitate faţă de copil. Cazul este şi mai evident atunci cînd 

conflictele de identificare văd confruntîndu-se între ele opinii şi atitudini divergente, în funcţie de identităţile 

diferite. Este cazul, de exemplu, atunci cînd se contrazic identitatea parentală şi identitatea didactică, în vreme, 

ce părinţii (care nu sînt cadre didactice) incriminează considerabil responsabilitatea cadrului didactic, profesorii 

înşişi o resping, cu atît mai mult cu cît sînt ei înşişi părinţi. Noi am putut astfel constata că mamele exercitînd o 

activitate profesională în afara mediului familial apără cel mai mult ideea unei dezvoltări „spontane" şi autonome 

a copilului, fără îndoială pentru a se apăra de a fi judecate (sau de a se judeca pe ele însele) pentru că nu şi-ar 

îndeplini „îndatoririle materne" aşa cum sînt ele definite cultural, adică într-un mod cu atît mai exclusiv. Aceasta 

se întîmplă atunci cînd membrii unui grup social „favorizat" din punct de vedere sociocultural neagă avantajele 

pe care le procură propriilor lor copii o asemenea moştenire socială, sau cînd părinţii mai puţin „norocoşi" neagă 

greutatea unei moşteniri familiale care nu le dă, prin forţa împrejurărilor, o imagine în avantajul lor, toate aceste 

ajustări ale reprezentărilor sociale contribuie la păstrarea unei identităţi sociale şi personale „ameninţate" sau cît 

mai puţin conflictuală. 



Astfel, reprezentările inteligenţei apar, se structurează şi evoluează în funcţie de experienţele „cotidiene", într-o 

dublă funcţie sociocognitivă: pe de o parte, de a asigura construirea unei lumi coerente mental, unde indivizii şi 

grupurile din care fac parte ocupă de altfel un loc definit prin identităţile lor sociale reliefate psihologic, şi pe de 

altă parte, de a asigura o identitate personală (rezultînd, de fapt, din întretăierea acestor identităţi sociale 

multiple) mulţumitoare, deci compatibilă cu sistemele de norme şi de valori avînd curs astăzi în societate. Acest 

joc de norme şi valori se manifestă într-un mod deosebit de clar în reprezentările reciproce pe care le construiesc 

profesorii şi elevii în cadrul instituţiei şcolare (Gilly, 1980). 
1.4. Era cognitivîsnraluî 
în zilele noastre, puţini psihologi ar invoca logica pentru a vorbi despre eventuale invariante ale inteligenţei, cum 

o făcea Piaget într-un text citat mai sus. Cînd ei se referă însă la inteligenţa artificială, la modelele conexioniste 

sau computaţionale, intenţia lor rămîne, de fapt, de a lucra la un fel de formalizare a inteligenţei, chiar dacă 

modelele lor sînt diferite de cele ale lui Piaget. Această formalizare înlocuieşte adesea explicaţia, cum a fost 

cazul cu lucrările lui Piaget din anii patruzeci şi nu lasă ioc pentru analiza condiţiilor sociale care actualizează 

sau modulează o funcţionare cognitivă. 
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Actualul curent al ştiinţelor cognitive, care drenează în apele sale mulţi psihologi, suferă şi el de o astfel de 

neglijenţă. Ea este deosebit de evidentă la cei care, după exemplul iui Chomsky (1975), insistă asupra 

intervenţiei unei preprogramări cognitive la indivizii umani. După un plan general, determinat genetic, structurile 

cognitive ar funcţiona ca organele. Acest program poate da naştere la structuri de o mare complexitate, cum este 

cazul în domeniul lingvistic. Ar însemna să uităm că multiple forme de interacţiune socială pot să joace în curînd 

un rol important în achiziţia limbajului (Bruner, 1975). 
O variantă de „debara biopsihosociologică", ajungînd de fapt la un reduc-ţionism cognitiv, îşi afirmă originea în 

neuroştiinţe. Piaget situează sursele lucrărilor sale asupra inteligenţei în biologie şi mai multe dintre operele sale 

tratează despre legăturile dintre Biologie şi Cunoaştere (Piaget, 1967). Un studiu detaliat al poziţiei lui Piaget cu 

privire la originile filogenetice ale inteligenţei nu ne priveşte aici. Nu se pune problema de a nega evidenţa că 

travaliul cognitiv, colectiv sau individual, „nu ar funcţiona niciodată dacă fiecare dintre membrii grupului nu ar 

dispune de un sistem nervos şi de reglările psihobiologice pe care el le presupune" (ibid.). Obiectul neuro-

ştiinţelor este incontestabil un obiect ştiinţific important. Dar aceste ştiinţe nu constituie singura cale şi nu 

neapărat o cale prioritară sau indispensabilă pentru studiul raţionamentului curent. Să fim bine înţeleşi. Fireşte, 

funcţionarea cognitivă individuală este întotdeauna şi o funcţionare neurofizîologică. Această evidenţă nu 

presupune ca o cunoaştere mai bună a fenomenelor neurofizio-logice să ducă la un progres în explicarea 

funcţionării cognitive. în această privinţă noi împărtăşim deplin punctul de vedere al lui Gardner (1987, 286) : 
„în grade diferite cercetătorii în ştiinţele cognitive se interesează de sau sînt la curent cu descoperiri recente şi 

modele cunoscute în ştiinţele creierului. Cu toate acestea, ei sînt de acord asupra unui aspect important, şi anume 

că nu putem avea o teorie adecvată asupra a ceea ce face creierul fără a avea totodată şi o teorie adecvată asupra 

acestei activităţi în ea însăşi (Mehler, Morton şi Jusczyk, 1984). Este imposibil să studiezi percepţia - chiar şi în 

formele sale cele mai specifice - fără o teorie a percepţiei. Este imposibil să studiezi clasificarea fără a dispune 

de o teorie a categorizării, fără o cunoaştere aprofundată a domeniului care este categorizat, nici chiar fără o 

înţelegere a problemelor filozofice pe care le pun întotdeauna construirea sau utilizarea unei categorii. Ar fi 

contraindicat să vorbim despre gîndire, sine, acţiune fără a fi bine informaţi despre capcanele care au pîndit 

demult, precum aligatorii, în aceste mlaştini, ale spiritului. Pentru a-1 parafraza pe Wittgenstein, am putea 

cunoaşte fiecare conexiune a creierului activată cu ocazia formării unui concept, dar aceasta nu ar face să 

progreseze cu ceva înţelegerea conţinutului unui concept". 
Recurgem adesea la o imagine, cea a ordinatorului, a „software"-ului şi „hardware"-ului, pentru a vehicula mai 

bine o concepţie neuronală asupra inteligenţei. Pare evident că dezvoltările „software"-ului şi „hardware"-ului 

sînt reciproc condiţionate, că noile misiuni încredinţate ordinatorului sînt cele care au stimulat inventivitatea la 

nivelul concepţiei sale, că aceste progrese 
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tehnice au permis chiar dezvoltarea noilor generaţii de programe. însă, pentru a înţelege logica acestor programe, 

calea cea mai indicată nu este, totuşi, studiul exclusiv al naturii componentelor şi a conexiunilor unui ordinator. 
Funcţionările cognitive specifice se desfăşoară prin intervenţia diferitelor structuri şi reglări ale creierului, iar 

studiul unor astfel de intervenţii poate fi foarte util pentru a verifica ipoteze referitoare la legătura dintre anumite 

funcţionări cognitive. Este într-adevăr unul dintre interesele principale ale neuroştiinţelor cognitive. Nu înseamnă 

că cercetătorii procedînd astfel dispuneau deja de modele asupra funcţionării cognitive, înainte de a încerca 

articularea cu neurofiziologicul şi că, pe moment, aportul neurofiziologicului la dezvoltarea însăşi a modelelor 

funcţionării cognitive pare restrîns. Nu este o întîmplare că inovatori în psihologia cognitivă ca J. Bruner, G. 

Miller, J. Piaget sau H. Simon nu au avut nevoie de ipoteze specifice de natură neurofiziologică pentru a concepe 

cercetări care rămîn mereu sursele de informaţie printre cele mai bogate asupra funcţionării cognitive. 
1.5. Cultură şi cogeifie 



în prezent, experimentarea constituie metoda prin excelenţă de investigare în psihologia cognitivă. Cel mai 

adesea, ea constă în a face să varieze în mod sistematic diferite aspecte ale problemelor de ordin cognitiv pe care 

le supunem indivizilor cu scopul de a analiza strategiile utilizate pentru a le rezolva. Rezultă, de aici, o viziune 

foarte personală: 
„Un mare număr de cercetări actuale asupra proceselor cognitive le consideră ca independente de orice context, 

ca o proprietate a organismului (sau a capului), şi nu ca pe o proprietate a organismului în raport cu un mediu 

specific." (Glick, 1974, 378). 
Concepţiile dominante în psihologia cognitivă reprezintă o abstracţie, cînd ele izolează individul de contextul 

social în care aceste activităţi cognitive,se desfăşoară. 
în această introducere, noi nu vom insista îndelung asupra problemei experimentării: restul cărţii va arăta că noi 

o promovăm ca metodă pentru a studia intervenţia dinamicilor sociale în activităţile cognitive legate de 

raţionament, însă un exemplu se poate dovedi util. îl împrumutăm de la Greenfield şi Bnmer (1971), care arată 

cum concepţii culturale generale vehiculînd valori cu o orientare mai individualistă sau mai colectivă pot să 

interfereze cu strategiile cognitive individuale ale copiilor confruntaţi cu probe de tip piage-tian. Copiii studiaţi 

erau senegalezi şcolarizaţi sau neşcolarizaţi, membri ai grupului etnic Wolof. Copiii neşcolarizaţi răspundeau în 

mod diferit de ceilalţi în timpul unei probe de conservare a lichidelor. Atunci cînd un adult transfera lichidele în 

pahare de forme diferite, copiii pretindeau cei mai adesea că cantitatea de lichid se schimba, dar nu acesta era 

cazul cînd ei puteau să facă 
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ei înşişi transvazările. Făcînd aceasta, explică autorii, copilul exercită o anumită stăpînire asupra situaţiei şi nu 

recurgea la explicaţii de tip magic, nici nu atribuia puteri extraordinare experimentatorului, pentru că ştia că el 

însuşi nu era dotat cu asemenea puteri. în cadrul unei culturi întemeiate foarte mult pe valori colective, copilul ar 

fi căutat în primul rînd o explicaţie de natură socială, şi o simplă modificare de situaţie a fost suficientă pentru a-

1 orienta către explicaţii de natură fizică. Ceea ce dovedeşte că dinamicile culturale complexe pot fi studiate 

experimental. 
Cu toate acestea problema nu este numai şi nici în primul rînd de ordin metodologic. Ea este teoretică şi se referă 

la statutul activităţilor legate de raţionament la un individ. în această privinţă, întreaga operă a lui Bruner aduce o 

contribuţie decisivă. De la început, cînd studia procesele de percepţie, el a insistat asupra intervenţiei valorilor 

sociale (Bruner şi Goodman, 1947). El a contribuit în mod important la studiul proceselor individuale ale 

raţionamentului şi la studiul dezvoltării cognitive la copil. Fondînd împreună cu G.A. Miller Centrul pentru 

Studiile Cognitive de la Harvard, el a fost unul dintre principalii protagonişti ai „revoluţiei cognitive" (cf. G. 

Gardner, 1987). Trecînd prin psihologia educaţiei, el a întreprins o serie de cercetări despre achiziţia limbajului 

unde a insistat, spre deosebire de Chomsky, asupra rolului interacţiunii sociale în această achiziţie (Bruner, 

1975). Nu este deci surprinzător faptul că acest protagonist al ştiinţelor cognitive se exprimă cu un anumit 

resentiment cu privire la devenirea lor actuală : 
„Vom lăsa istoricilor ideilor grija de a retrasa ceea ce s-a întîmplat, în istoria intelectuală a ultimului sfert de 

secol, cu acest impuls originar al revoluţiei cognitive şi cum s-a fragmentat şi tehnicizat acesta. Să indicăm doar 

cîteva jaloane care vor da o idee asupra terenului intelectual pe care evoluam cu toţii. Astfel, încetul cu încetul, 

accentul s-a deplasat de la semnificaţie la informaţie şi de la construirea semnificaţiei la tratamentul informaţiei. 

Sînt totuşi lucruri foarte diferite. La originea acestei alunecări se află o metaforă care a devenit dominantă, cea a 

ordinatorului; 
Cu această măsură s-a ajuns să se judece dacă un model teoretic era valabil. Informaţia nu se mai interesează de 

semnificaţie." (Brunner, 1991, 20). 
Bruner nu a rămas la acest diagnostic sever. El a căutat o soluţie altundeva, întorcîndu-se spre psihologia 

culturală a cărei problemă centrală este 
„aceea a felului în care să construim o ştiinţă a mentalului permiţîndu-ne să ne ocupăm de semnificaţie şi 

procesul prin care, în mijlocul unei comunităţi, ea este creată şi negociată... Obiectivul o dată fixat, trebuie să 

reflectăm asupra conceptului de cultură şi la rolul său constitutiv. Este probabil o evidenţă. Dar ea era atît de 

incontestabilă încît noi nu am apreciat-o cu claritate de la început. în plus, eram psihologi, formaţi de o tradiţie 

care pune în centru individul. Cu toate acestea, sistemele simbolice folosite de oameni pentru a construi 

semnificaţii funcţionează deja; ele se află deja «acolo», profund înrădăcinate în cultură şi în limbaj. Ele 

constituie un instrumentar comun cu totul deosebit: cel care îl utilizează devine dintr-o dată reflexul comunităţii" 

(ibid., 26). 
26 
PSIHOLOGIE SOCIALĂ ŞI DEZVOLTARE COGNITIVĂ 
Bruner regăseşte astfel preocupări care erau deja foarte vii la unul dintre întemeietorii psihologiei genetice 

cognitive de tip piagetian, Baldwin (1913, 107-8): 
„Societatea în care se naşte copilul nu trebuie concepută ca un simplu agregat compus dintr-un anumit număr de 

indivizi biologici. Este vorba mai degrabă de un ansamblu de produse mentale, de o reţea de relaţii psihice care 

modelează şi formează fiecare nouă persoană spre maturitate. Persoana intră în reţea ca o nouă celulă în ţesutul 



social, se integrează dinamicii lui, îi dezvăluie natura şi contribuie la creşterea lui. Este, într-adevăr, vorba de un 

ţesut, de natură psihologică, în dezvoltarea căruia individul este diferenţiat. Nu intră în ţesut ca un individ ; 

dimpotrivă, el nu este un individ decît atunci cînd iese de acolo printr-un procedeu de «înmugurire» sau de 

«diviziune celulară» pentru a continua analogia fiziologică. Societatea este un ansamblu de valori şi de stări 

mentale şi morale care se perpetuează în indivizi. în eul (moi) personal, socialul devine individualizat". 
Astfel, cercul este întrucîtva închis. La începutul oricărei reflecţii psihologice asupra naturii raţionamentului se 

găseşte o afirmaţie foarte marcată asupra caracterului ei social şi această afirmaţie este reluată cu şi mai multă 

forţă după ani de psihologie cognitivă ocultînd natura socială a raţionamentului. Sîntem atunci condamnaţi la o 

oscilare între studiul individului, de preferinţă neuronal (cf. Changeux, 1983) şi studiul produselor culturale? 

Acestea sînt, desigur, două niveluri de explicare foarte importante, dar pentru a le articula trebuie să avem în 

vedere multe alte niveluri de explicare care se situează între „neuron şi naţiune", pentru a utiliza expresia lui 

Gardner (1987, 391). Inteligenţa şi cultura sînt legate în multiple moduri; mai ales în situaţia de interacţiuni 

sociale vom studia, în ceea ce ne priveşte, felul în care intervine societatea în construirea inteligenţei individuale. 
în capitolul următor va fi propusă o definiţie a inteligenţei care nu va mai fi formulată numai în termeni 

individuali, nici în termeni culturali generali, ci va postula că inteligenţa umană se elaborează în relaţii 

interindividuale, stabilindu-se în situaţii sociale specifice. Această lucrare nu are pretenţia de a rezolva toate 

problemele evocate în prezentul capitol; ea va încerca să propună un cadru teoretic şi paradigme de investigare 

mai adecvate pentru a studia legăturile dintre planurile cognitiv şi social, permiţîndu-ne astfel să ieşim din 

impasurile caracteristice pentru studiile actuale asupra inteligenţei. 
O definiţie socială a inteligenţei 
Problemele puse de studiul actual al inteligenţei nu vor putea fi rezolvate decît în cadrul unei definiţii a acesteia, 

ţinînd seama de aspectele sale în acelaşi timp individuale şi sociale. Acest capitol ar dori să propună o asemenea 

definiţie. Nu avem totuşi pretenţia de a fi primii care pun problema inteligenţei în aceşti termeni: discipline atît 

de diferite ca etnologia, etologia animală, sociologia, psihologia sau psihologia socială au propus deja o definiţie 

socială a inteligenţei, în epoci diferite şi în şcoli de gîndire foarte variate. Din nefericire, aceste definiţii diferite 

au rămas mai degrabă postulate şi nu au lăsat loc nicicum pentru curentele de cercetare susţinută. Cea de-a doua 

parte a acestui capitol va propune o concepţie socială asupra inteligenţei, care poate face obiectul cercetărilor 

sistematice şi experimentale, ale căror axe mari vor fi descrise, furnizîndu-se exemple concrete în cele patru 

capitole următoare. 
2.1. Postulatul socialului 
O concepţie socială asupra inteligenţei este deja prezentă în scrierile lui Wilhelm Wundt. Se ştie că creatorul 

metodei experimentale în psihologie rezerva această metodă pentru studiul proceselor elementare de senzaţie şi 

asociaţie, care sînt cărămizile şi cimentul vieţii psihice. El destina psihologia socială studiului fenomenelor 

cognitive mai complexe, care nu găsesc o formă stabilă decît într-o producţie colectivă. Or, după cum pretindea 

Wundt, colectivul nu putea fi studiat decît printr-o metodă de observaţie nonexperimentală : 
„Psihologia socială propriu-zisă recurge la metoda observaţiei pure, obiectele observaţiilor sale fiind produsele 

mentale. Natura legăturilor întreţinute de aceste produse cu comunităţile sociale, şi care au dat psihologiei 

sociale numele său, îşi are originea în faptul că producţiile mentale ale unui singur individ sînt de natură prea 

variabilă pentru a fi observate cu obiectivitate. Aceste fenomene nu ating un grad necesar de consistenţă decît 

atunci cînd devin colective." (Wundt, 1907, 26-27). 
Dacă trebuie într-adevăr să studiem fenomenele mentale în contextul lor social, este totuşi_timpul să depăşim 

dihotomia dintre psihologie şi psihologia socială (Doise, 1982). Noi vom demonstra că metoda experimentală, şi 

nu 
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numai observaţia pură, poate fi indispensabilă studiului proceselor mentale mai complexe. Psihologia socială pe 

care Wundt o practica şi recomanda era în realitate o Volkerpsychologie, o psihologie comparativă, bazată pe un 

demers etnografic constînd în descrierea obiceiurilor, a tradiţiilor şi moravurilor din diferite societăţi umane, aşa 

cum au fost raportate de către călători, misionari şi exploratori. Dimpotrivă, vom încerca să sesizăm legăturile 

dintre factorii sociali şi procesele cognitive în cadrul propriei noastre culturi. 
Durkheim a vizitat laboratorul lui Wundt, la care admira „munca experimentală în psihologie, cu centrarea sa 

asupra problemelor precise şi bine delimitate şi cu refuzul generalizărilor vagi şi al proiecţiilor metafizice" 

(Lukes, 1975, 90); el credea, de asemenea, că fenomenele mentale complexe trebuiau să fie studiate ca fenomene 

sociale. Astfel, viguros apărată, concepţia asupra unei geneze sociale a operaţiilor logice este opusă tezei după 

care interacţiunea cu obiectele şi cu mediul ar fi la originea dezvoltării anumitor funcţionări cognitive: 
„Oricît de departe ar fi, cum pare se admită Frazer, relaţiile logice dintre lucruri care au servit ca bază pentru 

relaţiile sociale dintre oameni, în realitate acestea sînt cele care au servit ca prototip pentru cele dintîi. După el, 

oamenii s-ar fi împărţit în clanuri în funcţie de o clasificare prealabilă a lucrurilor; or, din contra, ei au clasat 

lucrurile pentru că erau împărţiţi în clanuri". 
Teza lui Durkheim şi Mauss (1969, 83) este într-adevăr că: 
„Primele categorii logice au fost categorii sociale; primele clase de lucruri au fost clasele de oameni în care 



aceste lucruri au fost integrate. Pentru că oamenii erau grupaţi şi se gîndeau sub formă de grupuri, ei au grupat în 

mod ideal celelalte fiinţe, iar cele două modalităţi de grupare au început să se confunde pînă la a nu putea fi 

deosebite. Fratriile au fost primele genuri; clanurile, primele specii. Lucrurile erau considerate ca făcînd parte 

integrantă din societate şi locul lor în societate determina locul lor în natură. Chiar ne putem întreba dacă 

maniera schematică în care genurile au fost în mod obişnuit concepute nu ar depinde parţial de aceleaşi influenţe. 

Este un fapt de observaţie curentă că lucrurile cuprinse în ele sînt în general imaginate ca fiind situate într-un fel 

de mediu ideal, de circumscriere spaţială mai mult sau mai puţin net limitată. Cu siguranţă, nu este întîmplător 

faptul că, atît de des, conceptele şi raporturile dintre ele au fost figurate prin cercuri concentrice, excentrice, 

interioare, exterioare unele altora etc. Această tendinţă de a ne reprezenta grupări pur logice sub o formă care 

contrastează cu natura lor adevărată nu ar veni din faptul că ele au început să fie concepute sub forma unor 

grupuri sociale, ocupînd, prin urmare, un amplasament determinat în spaţiu ? Şi nu am observat această 

localizare spaţială a genurilor şi speciilor într-un număr destul de mare de societăţi foarte diferite ? ". 
Sub forme diferite, această teză istorică asupra sociogenezei operaţiilor cognitive este foarte răspîndită. De 

exemplu, teza organizării sociale a vînă-torii ca motor al dezvoltării cognitive la anumiţi hominieni a devenit 

foarte populară (Ardrey,  1977;  Mendel, 1977;  Moscovici,  1972). Organizarea 
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primitivă a muncii (şi îndeosebi interschimbabilitatea rolurilor pe care ea ar fi determinat-o) este considerată ca o 

matrice generatoare de diferite alte forme de activităţi structurate şi îndeosebi cea a limbajului. Astfel este 

exemplul hăituielii vînatului: activitatea de hăitaş constituie aparent un contrasens ; numai punerea sa în 

corespondenţă cu cea a altor vînători îi dă o semnificaţie şi o face să scape contrasensului aparent : 
„Gonirea vînatului duce la satisfacerea unei necesităţi, dar nicidecum pentru că astfel sînt raporturile naturale în 

situaţia materială dată; este mai degrabă contrariul; în mod normal, aceste raporturi naturale sînt astfel încît 

înspăimîntarea vînatului înlătură orice posibilitate de a pune mîna pe el. Cine atunci, în cazul de faţă, leagă 

rezultatul imediat al acestei activităţi şi rezultatul său final ? Nu este, evident, nimic altceva decît raportul 

individului cu ceilalţi membri ai colectivităţii, graţie căruia primeşte partea sa de pradă, parte din produsul 

activităţii de muncă în colectiv. Acest raport, această relaţie se realizează datorită activităţii celorlalţi indivizi. 

Ceea ce înseamnă că tocmai activitatea celorlalţi oameni este cea care constituie baza materială obiectivă a 

structurii specifice a activităţii individului uman; istoriceşte, prin modul său de apariţie, legătura dintre motivul şi 

obiectul unei acţiuni nu reflectă relaţii şi raporturi naturale, ci relaţii şi raporturi obiective sociale. Astfel, 

activitatea complexă a animalelor superioare, supusă raporturilor naturale între lucruri, se transformă la om într-o 

activitate supusă de la început relaţiilor şi raporturilor sociale. Aici este cauza imediată care dă naştere formei 

specific umane de reflectare a realităţii, conştiinţa umană." (Leontiev, 1976, 71). 
Inteligenţa este adesea definită drept capacitatea de adaptare la un mediu. Pe drept cuvînt, etologii subliniază că 

primatele şi oamenii nu trebuie numai să se adapteze la un mediu fizic, ci deopotrivă la un mediu social. Mediul 

social ar stimula cel mai mult evoluţia capacităţilor cognitive. Astfel, indivizii din speciile antropoide şi chiar din 

triburile umane nu utilizează decît rareori toate capacităţile cognitive observate la el pentru a rezolva problemele 

de supravieţuire biologică în mediul lor natural: 
„Sîntem confruntaţi cu un paradox. în mai multe rînduri, a fost demonstrat, în situaţiile artificiale ale 

laboratorului de psihologie, că maimuţele antropoide posedă o uimitoare putere de a raţiona creativ; totuşi, nu 

găsim echivalentul la aceleaşi animale observate în mediul lor natural. Nu mi s-a prezentat încă niciodată o 

observaţie de teren arătînd un cimpanzeu (sau, în această privinţă, un boşiman) care îşi utilizează capacitatea 

deplină de raţionare inferenţială pentru a rezolva o problemă practică de natură biologică." (Humphrey, 1976, 

307). 
De ce primatele superioare ar fi atunci inteligente şi, cum se pare, mai inteligente decît alte specii ? Pentru că ele 

trebuie să dobindească cunoştinţe elementare, dar indispensabile adaptării lor fizice, pe parcursul inserţiei lor 

într-o comunitate socială. Funcţia principală a inteligenţei lor creatoare ar fi atunci cea de a se adapta la viaţa 

socială. Şi cercetătorii conchid realmente că cerinţele cognitive cele mai complexe puse primatelor superioare 

sînt de 
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origine socială. Pe parcursul adaptării lor la mediul social, mult mai complex din punct de vedere cognitiv, 

primatele superioare şi oamenii se adaptează la mediul lor fizic. 
Un ansamblu de cercetări asupra primatelor arată (Chance şi Larsen, 1976) cum respectul continuu al diferitelor 

ordine ierarhice, într-un acelaşi grup şi în situaţii mereu schimbătoare, necesită simultan la indivizi o activitate de 

atenţie susţinută şi un efort pentru a atrage atenţia celuilalt. Acestea sînt operaţii cognitive deja foarte complexe. 
Alţi autori consideră că un aspect important al dezvoltării cognitive este capacitatea de a suspenda o activitate 

(capacitate pe care ei o numesc „factorul P", de la cuvîntul „postponement" : 
„Caracteristica esenţială a factorului P este de a inhiba, într-o situaţie dată şi cel puţin temporar, un răspuns 

instinctiv care, înainte, era normal, cu scopul de a-i substitui un răspuns nou şi inteligent, adică adaptativ" 

(Stenhouse, 1976-1977, 53). 



Aparent, factorul social nu intră în această definiţie ; dar, atunci cînd este descrisă apariţia acestui aspect al 

inteligenţei la hominieni, este descrisă tocmai punerea momentană între paranteze a atenţiei acordate unei 

structuri ierarhice permiţînd organizarea unei interacţiuni sociale în care indivizii ocupă poziţii interschimbabile: 
„Dacă se acceptă că dobîndirea mersului biped a fost urmată de o extindere a grupului social cu adoptarea 

concomitentă a prădării, atunci ce presiuni noi putem presupune că acţionează asupra factorilor de inteligenţă în 

această nouă situaţie? Cînd cooperarea socială trebuie să se adauge organizării ierarhice, caracteristică primatelor 

vegetariene, una dintre primele exigenţe rezultate de aici trebuie să fie slăbirea mecanismelor de dominaţie 

socială. Aceste mecanisme nu pot fi abolite pentru că, în anumite condiţii, ele rămîn funcţionale; de asemenea, 

abolirea lor completă nu ar putea să se producă fără rupturi nedorite în alte sectoare ale repertoriului de 

comportamente. în acest caz era necesară capacitatea de a suprima momentan interacţiunile ierarhizate (de 

exemplu, în timpul vînătorii), dar nu în alte momente (de exemplu, cînd era vorba despre repartizarea spaţiului 

de dormit sau a partenerilor sexuali şi, probabil, cînd era vorba şi despre respingerea prădătorilor." (Stenhouse, 

1973, 173). 
Etnologii, etologii şi psihologii nu duc lipsă de imaginaţie atunci cînd proiectează geneza socială a inteligenţei 

într-un trecut istoric îndepărtat. De asemenea, ei nu văd cauzalităţi unidirecţionale liniare, ci retroacţiuni 

continue între dezvoltarea capacităţilor intelectuale (situate în neocortex) şi dezvoltarea organizărilor sociale mai 

complexe. O organizare socială dată ar favoriza apariţia capacităţilor cognitive noi. Acestea, la rîndul lor, ar face 

posibilă dezvoltarea organizărilor sociale mai complexe şi aşa mai departe. Anumiţi cercetători (Fox, 1972) 

insistă asupra acestor retroacţiuni dintre dezvoltarea adaptării sociale şi structurile neocortexului, arătînd 

totodată, pe linia lucrărilor 
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lui Levi-Strauss, cum regulile sociale simple şi elementare care guvernează căsătoria pot produce sisteme de 

înrudire foarte complexe, impunînd reglări cognitive tot mai evoluate. Calculele genealogice nu par a fi fost 

inventate de către etnologi: ele se aflau deja la baza practicilor sociale din vechime. 
2.2. Mead, Piaget, Vîgoţki 
Dar să părăsim terenul reconstrucţiilor istorice pentru a vedea cum psihologii şi psihologii sociali propun o 

explicaţie de natură socială a faptului că, în primii ani ai existenţei lor copiii de specie umană devin „inteligenţi". 

în ţări atît de diferite ca Statele Unite, Elveţia sau Uniunea Sovietică, în cursul anilor douăzeci şi treizeci, 

sociogeneza operaţiilor cognitive la copii făcea obiectul unui anumit consens. 
Astfel, scrierile apărute postum ale lui G.H. Mead propun o conceptualizare a legăturilor între interacţiunea 

socială şi dezvoltarea intelectuală, pornind de la noţiunea de conversaţie prin gesturi: înainte chiar de apariţia 

conştiinţei de sine sau a gîndirii propriu-zise, interacţiunea a doi indivizi furnizează deja o bază pentru 

construcţia gîndirii simbolice. Actul unui individ faţă de un altul se adaptează la reacţia posibilă a acestuia; 

astfel, gestul unuia pregă-tindu-se să reacţioneze faţă de celălalt este deja, într-o anumită măsură, un semnificant 

care se raportează la un semnificat. „în scrimă, a para înseamnă a interpreta lovitura (de sabie); în aceeaşi 

manieră, în actul social, reacţia adaptativă la gestul celuilalt este o interpretare a acestui gest; este semnificaţia 

acestui gest" (Mead, 1963, 67). Gîndirea ar fi o interiorizare a conversaţiei prin gesturi: „în experienţa noastră, 

interiorizarea conversaţiilor prin gesturi pe care le facem împreună cu ceilalţi în procesul social este însăşi esenţa 

gîndirii. Gesturile interiorizate astfel sînt simboluri semnificative pentru că ele au aceleaşi semnificaţii pentru toţi 

indivizii unei societăţi date ; respectiv, ele fac să se nască aceleaşi atitudini la cei care le fac şi la cei care 

reacţionează la ele. Altfel, individul nu ar putea să le interiorizeze" (ibid., 41). Această interiorizare s-ar realiza 

într-un mod privilegiat atunci cînd conduitele verbale se îmbină cu conversaţia prin gesturi: „Dacă interlocutorul 

utilizează un gest vocal asemănător celui pe care îl aude şi dacă el şi-1 repetă punîndu-se în locul celui care 

vorbeşte, el posedă atunci semnificaţia a ceea ce aude, are o idee, semnificaţia a devenit a lui" (ibid., 92). 
Piaget, a cărui ultimă practică de cercetare face abstracţie de intervenţia factorilor sociali în dezvoltarea 

cognitivă, propune în aceeaşi epocă o concepţie asupra dezvoltării cognitive făcînd să intervină în mod explicit 

factorul social, într-un articol intitulat „Logică genetică şi sociologie" (Piaget, 1976&, 67), publicat pentru prima 

dată în 1928, el face o distincţie între autism, care ar fi o formă accentuată de gîndire egocentrică, constrîngerea 

socială, care ar da 
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loc unei gîndiri conformiste şi neautonome, şi cooperare, definită ca „orice raport între doi sau n indivizi egali 

sau crezîndu-se astfel, altfel spus orice raport social în care nu intervine nici un element de autoritate sau de 

prestigiu". Şi adaugă: 
„este foarte dificil să clasezi conduitele, altfel decît prin grade, în coercitive şi de cooperare: produsul unei 

cooperări poate fi impus ca urmare a constrîngerii etc. Dar, de fapt, distincţia este inteligibilă şi, în practică, se 

ajunge la o estimare suficientă pentru necesităţile discuţiei. Acestea fiind spuse, noi credem că numai cooperarea 

constituie un proces generator de raţiune, autismul şi constrîngerea socială neajungînd decît la prelogică sub 

toate formele sale." 
Articolul se termină astfel: 
„în concluzie, credem că viaţa socială este o condiţie necesară dezvoltării logicii. Credem deci că viaţa socială 



transformă individul în însăşi natura sa, făcîndu-1 să treacă de la starea autistă la starea de personalitate. Vorbind 

despre cooperare, ne gîndim aşadar la un proces creator de noi realităţi, şi nu la un simplu schimb între indivizi 

dezvoltaţi în întregime. (...) Constrîngerea socială nu este decît o etapă către socializare. Numai cooperarea 

asigură echilibrul spiritual, care permite deosebirea dintre starea de fapt a operaţiilor psihologice şi starea de 

drept a idealului raţional." (Ibid., 80). 
Cu ocazia unui colocviu, în 1931, Piaget rezuma astfel ideile sale asupra rolului cooperării interindividuale în 

elaborarea activităţii intelectuale : 
„Cooperarea este sursa a trei feluri de transformări ale gîndirii individuale, toate trei fiind de natură să permită 

indivizilor o mai mare conştiinţă a raţiunii imanente oricărei activităţi intelectuale. în primul rînd, cooperarea 

este sursă a reflecţiei şi a conştiinţei de sine. Din acest punct de vedere, ea marchează o inversare de sens nu 

numai în raport cu inteligenţa senzorio-motorie proprie individului, ci şi în raport cu autoritatea socială, care 

generează credinţa coercitivă şi nu o adevărată deliberare. în al doilea rînd, cooperarea disociază între subiectiv 

şi obiectiv. Ea este astfel sursă de obiectivitate şi corectează experienţa imediată în experienţă ştiinţifică, în 

vreme ce constrîngerea se limitează la consolidarea celei dintîi, promovînd doar egocentrismul la rang de 

sociomorfisrn. în al treilea rînd, cooperarea este sursă de reglare. Dincolo de simpla regularitate percepută de 

individ şi de regula eteronomă impusă prin constrîngere, în domeniul cunoaşterii ca şi în morală, ea instaurează 

regula autonomă, sau regula deplinei reciprocităţi, factor de gîndire logică şi principiu al sistemului de noţiuni şi 

de semne." (Piaget, 1976c, 114). 
L.S. Vîgoţki deceda în 1934 ; în acelaşi an apărea cu titlu postum o lucrare (Vîgoţki, 1962) în care el ataca 

anumite concepţii ale lui Piaget în legătură cu limbajul infantil. Autorul genevez insista prea mult, după el, 

asupra caracteristicilor egocentrice (monologuri, necoordonare între discursurile simultane ale diferiţilor copii) 

ale primului limbaj. Pentru Vîgoţki (1962, 19-20), limbajul egocentric nu ar fi în fapt decît o etapă intermediară: 
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„Limbajul egocentric, ca formă lingvistică specifică, este legătura genetică cea mai importantă în trecerea de la 

limbajul vorbit la limbajul interiorizat; el corespunde unei faze intermediare între diferenţierea funcţiilor 

limbajului vorbit şi transformarea finală a unei forme de limbaj vorbit în limbaj interiorizat. Acest rol al 

limbajului egocentric în dezvoltare este cel care îi dă o asemenea importanţă teoretică. întreaga concepţie asupra 

dezvoltării limbajului diferă profund în funcţie de interpretarea dată rolului limbajului egocentric. Astfel stăpînul 

nostru al dezvoltării - limbajul social, apoi limbajul egocentric şi, în sfîrşit, limbajul interiorizat - se opune 

stăpînului behaviorist tradiţional - limbajul vorbit, şuşotirea, limbajul interiorizat - şi secvenţei piagetiene - de la 

gîndirea autistă nonverbală la vorbirea socializată şi la gîndirea logică, trecînd prin gîndirea egocentrică şi 

vorbire. în concepţia noastră, adevărata direcţie în dezvoltarea gîndirii nu merge de la individual către social, ci 

de la social către individual." 
Altfel spus: 
„Puţin mai tîrziu în dezvoltare, se produce cea mai mare schimbare în capacitatea infantilă de a utiliza limbajul 

ca un instrument de soluţionare a problemelor : limbajul socializat (utilizat mai înainte pentru a se adresa 

adultului) devine interiorizat. în loc să se adreseze adultului, copiii se adresează lor înşile; limbajul dobîndeşte o 

funcţie intrapersonală în plus faţă de utilizarea sa interpersonaîă. Cînd copiii adoptă, pentru a se conduce pe sine, 

un mod de comportare care mai înainte a fost utilizat în privinţa altor persoane, cînd îşi organizează propriile lor 

activităţi în,felul unei conduite sociale, ei reuşesc să aplice o orientare socială lor înşile. Istoria procesului de 

interiorizare a limbajului social este în acelaşi timp istoria socializării inteligenţei practice a copiilor." (Vîgoţki, 

1978, 27). 
Pentru acelaşi autor, 
„tentativa nereuşită a copilului (care caută să atingă un obiect) nu generează o reacţie din partea obiectului, ci din 

partea unei alte persoane. Plecînd de aici, prima semnificaţie a acestei mişcări de apucare care eşuează este 

stabilită de către celălalt. Abia mai tîrziu, cînd copilul poate stabili legătura între actul nereuşit al apucării şi 

ansamblul situaţiei obiective, începe să-şi considere actul ca un act de indicare. în momentul stabilirii acestei 

legături, actul îşi schimbă funcţia: dintr-un act orientat către obiect, devine un act destinat celuilalt, un mijloc de 

a stabili relaţii. Actul de a apuca se schimbă în act de a indica. Rezultatul acestei schimbări este o simplificare a 

mişcărilor fizice, devine un mod de a indica putînd fi considerat ca un adevărat gest! Un adevărat gest nu există 

decît atunci cînd îşi manifestă în mod obiectiv toate funcţiile de a indica pentru celălalt şi cînd celălalt îl 

consideră ca un astfel de gest. Semnificaţia şi funcţiile sale sînt create mai întîi printr-o situaţie obiectivă şi, apoi, 

prin indivizii care înconjoară copilul." (Ibid., 56). 
O generalizare importantă decurge de aici: 
„Un proces inteipersonal se transformă într-un proces intrapersonal. Fiecare funcţie apare de două ori în 

dezvoltarea culturală a copilului: mai întîi la nivel social şi apoi la nivel individual; mai întîi între indivizi 

(interpsihologică) şi apoi în copil (intrapsihologică). Aceasta se aplică la fel de bine atenţiei voluntare ca şi 

memoriei logice şi formării conceptelor. Toate funcţiile superioare încep ca relaţii efective între indivizi umani." 

(Ibid., 57). 
34                               PSIHOLOGIE SOCIALA ŞI DEZVOLTARE COGNITIVĂ 



Trei concepţii, fără îndoială, diferite, se pun, aşadar, de acord pentru a trata cu insistenţă despre intervenţia 

factorilor sociali în dezvoltarea cognitivă. Ce au devenit aceste concepţii o jumătate de secol mai tîrziu ? Se 

poate afirma că, dacă au supravieţuit, ele nu se reflectă deloc în curentele dominante de cercetare asupra 

dezvoltării cognitive. Ideile lui Mead asupra conversaţiei prin gesturi sînt citate în scrieri de natură filosofică sau 

epistemologică, dar nu au făcut obiectul cercetărilor sistematice. îndeosebi celălalt aspect al activităţii sale, 

referitor la originea socială a definirii de sine şi la interiorizarea valorilor, a reţinut atenţia cercetătorilor şi a făcut 

din Mead un predecesor al interacţionisniului simbolic. încă din timpul vieţii lui Vîgoţki, cercetările (Luria, 

1976) conduse în Uzbekistan au arătat cum schimbările sociale importante ale colectivizării şi alfabetizării 

comunităţilor agrare determină o capacitate de raţionare mai abstractă. Dacă aceste rezultate au fost regăsite 

(Cole, Gay, Glick şi Sharp, 1971) în momentul schimbărilor culturale (şcolarizare şi urbanizare) în alte ţări, 

totuşi nu se poate afirma că asemenea cercetări au permis clarificarea proceselor intermediare care unesc 

schimbările în stilul de raţionare cu răsturnările istorice aîît de profunde, cum ar fi colectivizarea mijloacelor de 

producţie. Chiar dacă Vîgoţki insista asupra necesităţii de a situa studiul funcţionării cognitive în contextul său 

istoric, pentru el era la fel de necesar să analizeze interacţiuni pentru a explica dezvoltarea cognitivă a copiilor. în 

Marea Britanic, au fost făcute studii (Schaffer, 1977 ; Murphy şi Messer, 1977) asupra originii relaţiilor sociale 

la copii şi îndeosebi asupra genezei semnului de indicare, într-un cadru teoretic care îl reaminteşte pe cel al lui 

Vîgoţki. 
în primul capitol, am arătat că nici Piaget, nici elevii săi nu au încorporat studiul factorului social în multiplele 

lor cercetări. Aceasta nu îl împiedică pe autorul genevez să citeze factorii de interacţiune socială şi de moştenire 

culturală în acelaşi timp cu cei de maturizare biologică şi de echilibrare pentru a explica dezvoltarea cognitivă a 

copilului. Cooperarea indivizilor rămîne „punctul de plecare al unei serii de condiţii importante pentru 

constituirea şi dezvoltarea logicii" (Piaget, 1956, 194). într-un anumit fel, cazul lui Piaget este tipic pentru 

decalajul ce a subzistat între concepţiile generale şi efortul de cercetare teoretică şi empirică care ar fi trebuit să 

le expliciteze. Piaget pare de altminteri să admită: „Inteligenţa umană se dezvoltă, la individ, în funcţie de 

interacţiunile sociale neglijate, în general, mult prea mult" (Piaget, 1967, 260). 
Să tragem o concluzie : un curent teoretic important în ştiinţele umane admite originea socială a inteligenţei, fie 

că se studiază evoluţia sa istorică sau evoluţia sa la individ. Totuşi, studiile despre inteligenţă efectuate de către 

psihologi fac abstracţie cel mai adesea de caracteristicile sale sociale. Astfel, concepţiile sociale asupra 

inteligenţei au rămas, întrucîtva, nişte postulate: natura socială a inteligenţei este recunoscută, dar nu o studiem 

în această 
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perspectivă. Situaţia a creat problemele definite în capitolul precedent. Cum să ieşim din impas, cum să iniţiem 

un studiu al inteligenţei care să ţină cont de natura sa socială ? După părerea noastră, soluţia se găseşte în 

elaborarea teoretică a unei definiţii a inteligenţei integrînd componenta socială şi putînd face obiectul studiilor 

empirice. Mead, Piaget şi Vîgoţki nu ne-au lăsat nici paradigme, nici proceduri empirice pentru a ilustra 

concepţiile lor sociale asupra inteligenţei, ci doar idei. Cu toate acestea, ideile lui Vîgoţki asupra dezvoltării 

sociale a inteligenţei, mai mult decît cele ale lui Piaget, sînt astăzi prelucrate de către mai mulţi autori, 

deopotrivă în Statele Unite (cf. Wertsch, 1985) şi în Europa, îndeosebi în Italia (Mecacci, 1983), în Ţările de Jos 

(Van der Veer, 1984), în Franţa (Deleau, 1990) sau în Elveţia (Schneuwly şi Bronckart, 1985). Utilizarea 

scrierilor lui Vîgoţki este dintre cele mai diferite, mergînd de la construirea unei epistemologii normative asupra 

a ceea ce ar trebui să fie ştiinţele sociale (cf. Bronckart, Clemence, Schneuwly şi Schurmans, 1996) pînă la 

studiul interacţiunilor comunicative (Deleau, 1990). O noţiune specială care este adesea împrumutată de la el 

este cea de zonă proximă de dezvoltare (Vîgoţki, 1978, 87-88), adică aceea a capacităţii de a accede la o fază 

ulterioară de dezvoltare, mai ales imitînd un model uşor mai avansat (cf. Rogoff, 1990 ; Tudge, 1992). 

înscriindu-se în orientarea generală a lucrărilor lui Vîgoţki, propriile noastre cercetări, după cum vom arăta în 

ceea ce urmează, s-au străduit îndeosebi să „socializeze" o teorie mult mai elaborată asupra dezvoltării cognitive, 

cum este cazul cu cea a lui Piaget. 
2,3. Către o nouă abordare psihosociologică 
Mai multe ansambluri de lucrări în psihologie şi în psihologia socială permit să se creeze legături între studiul 

funcţionării cognitive şi efectul anumitor factori sociali. Astfel, cercetările asupra întăririi studiază felul în care 

un organism îşi schimbă şi îşi adaptează comportamentul pentru a produce efecte benefice şi a evita efecte 

nocive. Teoria efectului a fost dezvoltată în mod deosebit de către Skinner (1971) şi s-a dovedit eficace în 

producerea condiţionărilor atît la animale, cît şi la oameni. Or, este evident că, la oameni, întăririle pozitive sau 

negative sînt adesea de origine socială. Teoria efectului constituie, prin urmare, o abordare permiţînd articularea 

cognitivului şi a socialului, cel puţin pentru a explica anumite forme de învăţare. Psihologia socială tradiţională 

oferă deopotrivă un ansamblu de lucrări (Bandura şi Walters, 1963) asupra imitaţiei modelelor. O astfel de 

teorie, făcînd să intervină apartenenţe sociale comune modelului şi eventualului imitator, permite totodată studii 

articulînd mdividualul şi colectivul pentru a da seama de anumite modalităţi de apropriere a unei moşteniri 

culturale. Tarde (1898), care la sfîrşitul secolului trecut voia deja să construiască o psihologie socială întemeiată 

pe studiul proceselor de imitaţie, a făcut şcoală (cf. Winnykamen, 1990). 
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Oricît de utile ar putea fi cele două direcţii de reflecţie, ele nu ni se par astăzi cele mai apte să descrie 

funcţionarea operaţiilor cognitive complexe la individ. Teoria lui Piaget, explicînd cum schemele cognitive cele 

mai elementare se integrează în structuri din ce în ce mai complexe în cursul dezvoltării individului, descrie într-

o manieră mai adecvată şi mai directă principalele faze ale dezvoltării cognitive. 
Pentru Piaget, „operaţiile intelectuale constituie acţiuni interiorizate, reversibile (din punct de vedere al inversării 

sau al reciprocităţii la nivel concret, şi al celor două în acelaşi timp, la nivel formal) şi coordonate în structuri de 

ansamblu" (Piaget, 1976^, 187). Baza acestei definiţii este aşadar acţiunea, ale cărei efecte pot fi anulate printr-o 

acţiune inversă sau compensate printr-o altă acţiune. Aceste transformări nu se efectuează numai prin intervenţii 

directe asupra realului: ele pot să se efectueze şi în mod simbolic, prin gîndire. Imitarea este un proces 

intermediar între gîndirea în acţiune a oricărui copil mic şi simbolizarea sau acţiunea interiorizată (Piaget, 1945). 

Acţiunile interiorizate sînt atunci coordonate progresiv în structuri de ansamblu pe care modelele logice le pot 

explica. De zeci de ani, aportul principal al lui Piaget Ia psihologie a fost descrierea acestor structurări, cu 

ajutorul modelelor logico-matematice: a explica dezvoltarea cognitivă înseamnă a elabora modele ce permit să se 

înţeleagă în ce fel structurile cele mai dezvoltate sînt rezultatul transformărilor şi al coordonărilor de structuri sau 

de scheme de nivel inferior. 
Scopul nostru este de a propune o definiţie socială integrînd concepţia piagetiană asupra inteligenţei. Dacă Piaget 

descrie activitatea intelectuală ca o coordonare, sîntem de părere că această coordonare nu este numai de natură 

individuală, ci şi de natură socială. Ar însemna că individul ar dobîndi stăpînirea sistemelor de coordonări, mai 

apoi individualizate şi interiorizate, tocmai coordonîndu-şi acţiunile cu cele ale celorlalţi. Restul acestei lucrări 

va explicita şi va ilustra definiţia inteligenţei întemeiată pe teza generală potrivit căreia coordonările între 

indivizi sînt la originea coordonărilor individuale, pe care le precedă şi le generează. 
A apăra teza conform căreia coordonările acţiunilor interindividuale joacă un rol cauzal în dezvoltarea cognitivă 

nu înseamnă atît a adera la concepţiile care afirmă că individul este modelat în mod pasiv prin reglări impuse din 

exterior. Concepţia noastră este interacţionistă şi constructivistă: acţionînd asupra mediului înconjurător, 

individul elaborează sisteme de organizare a acestei acţiuni asupra realului. în majoritatea cazurilor, el nu 

acţionează singur asupra realului: coordonîndu-şi propriile acţiuni cu cele ale celuilalt, elaborează sisteme de 

coordonare a acţiunilor sale şi ajunge să le reproducă ulterior de unul singur. Cauzalitatea pe care noi o atribuim 

interacţiunii sociale nu este unidirecţională; ea este circulară şi progresează în spirală: prin interacţiune, individul 

stăpîneşte anumite coordonări permiţîndu-i să 
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participe la interacţiuni sociale mai elaborate care, la rîndul lor, devin sursă de dezvoltare cognitivă. Astfel, la 

niveluri precise de dezvoltare cognitivă, anumite interacţiuni sociale, acţionînd ca unul dintre inductorii 

embriogenezei, cauzează dezvoltarea unei noi organizări cognitive. 
Noţiunea de progres în spirală, articulînd dezvoltarea socială şi cea cognitivă, prezintă o oarecare asemănare cu 

concepţia care descria dezvoltarea istorică a inteligenţei. Interacţiunile sociale mai complexe favorizau apariţia 

capacităţilor cognitive mai evoluate graţie cărora indivizii puteau participa la forme încă mai complexe de 

interacţiuni sociale. O astfel de retroacţiune, sau de dezvoltare în spirală, este esenţială pentru definiţia noastră şi 

explică de ce o interacţiune socială nu este profitabilă în orice moment al dezvoltării unui individ. O anumită 

pre-cerinţă este necesară pentru a profita de o interacţiune socială, dar aceasta este în aceeaşi măsură produsul 

interacţiunilor sociale prealabile şi mai elementare. 
Dacă studiul istoric al începuturilor dezvoltării cognitive la om trebuie să se mulţumească doar cu reconstrucţii 

plauzibile, noi nu sîntem în aceeaşi situaţie. Cînd avansăm ipoteza că formele interacţiunii sociale provoacă un 

progres cognitiv la un copil, la un nivel dat al dezvoltării sale, avem posibilitatea de a face copilul să participe la 

o interacţiune căreia să-i determinăm caracteristicile şi ale cărei efecte consecutive le putem observa. Altfel spus, 

şi contrar afirmaţiei lui Wundt, avem posibilitatea de a studia în mod experimental efectele interacţiunii sociale 

(introdusă cu titlu de variabilă independentă) asupra dezvoltării cognitive (considerată ca variabilă dependentă). 

Metoda experimentală poate arăta ce interacţiuni şi în ce momente sînt capabile să declanşeze un progres dat. Ea 

permite deopotrivă depăşirea unei concepţii care s-ar limita la paralelismul unic între cele două dezvoltări şi s-ar 

mulţumi numai să arate că există o corespondenţă între ele. în acest sens, ne despărţim de practica piagetiană, 

întrucît nu studiază intervenţia interacţiunii sociale ca atare, dar ne vom sprijini pe opera sa care ne oferă 

alegerea variabilelor dependente: progresele în studiu la copiii unei grupe de vîrstă date. 
înainte de a descrie axele principale în jurul cărora se regrupează lucrările noastre experimentale, să mai 

precizăm că ne-am limitat la studiul funcţionării gîndirii operatorii concrete, adică a noilor competenţe dobîndite 

de copii către şase sau şapte ani şi pe care le revelează organizarea acţiunilor lor asupra obiectelor prezente. 

Această alegere nu implică nicidecum ca geneza competenţelor anterioare să se facă într-o manieră mai puţin 

socială. Din contra, anumite lucrări (Schaffer, 1978) au arătat cum diferite reglări care funcţionează în primele 

luni ale copilăriei sînt de natură socială şi se înscriu într-o interacţiune cu mama sau cu orice altă persoană 

ocupîndu-se de copil. 
Cu mult timp înainte de a se bucura de folosirea cuvîntului, copilul poate participa la o formă de dialog, în cursul 



căruia fazele activităţii lui coincid cu fazele de calm la mama sa şi viceversa. De asemenea, reglarea privirii şi a 
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atenţiei se efectuează într-un context social. împreună cu stăpînirea „actului de a semnala", asemenea reglări 

sociale vor permite copilului să participe la interacţiuni din ce în ce mai complexe, după cum ele îi oferă accesul 

la lumea limbajului (cf. Camaioni şi Laicardi, 1985). 
Dacă ne interesăm într-un mod mai special de sociogeneza operaţiilor concrete, este pentru că acestea constituie 

o nouă fază în dezvoltarea cognitivă, cu atît mai importantă cu cît ea deschide accesul învăţării şcolare propriu-

zise. Nu rezultă de aici că progresele posterioare acestei perioade se fac într-o manieră mai individuală. Studiul 

activităţii ştiinţifice arată că raţionamentul ipotetico-deductiv ai oamenilor de ştiinţă poate fi el însuşi analizat ca 

un proces social de luare de poziţie faţă de alţi savanţi şi şcoli de gîndire. 
2.4. Teme de cercetare 
Stabilind ca teză centrală a acestei cărţi pe aceea potrivit căreia coordonările cognitive sînt născute din 

coordonările sociale, adoptăm o poziţie a psihologiei sociale actuale. Aceasta insistă asupra necesităţii de a 

depăşi o abordare care s-ar limita la studiul interacţiunii între individ şi obiect; ea recomandă studiul 

interacţiunilor mai complexe care unesc mai mulţi indivizi în acţiunile lor asupra unui obiect sau în interacţiunile 

lor prin intermediul unui obiect. Studiul nostru asupra dezvoltării cognitive vrea deci să realizeze în acest 

domeniu trecerea „de la o psihologie bipolară (ego - obiect) la o psihologie tripolară (ego - alter - obiect), mutaţie 

necesară pentru că este mai conformă cu realitatea" (Moscovici şi Ricateau, 1972, 141). Este ceea ce vom face 

dezvoltînd teoretic şi ilustrînd experimental teza după care dezvoltarea cognitivă nu rezultă dintr-o simplă 

interacţiune a copilului cu mediul său fizic, ci că aceasta este mediatizaîă prin interacţiuni sociale cu unul sau 

mai mulţi alţi indivizi. Totuşi, individul este adesea nevoit să acţioneze singur asupra realităţii care îl înconjoară. 

Va fi el atunci în mod necesar „handicapat" în raport cu o situaţie „colectivă" în care acţionează împreună cu 

celălalt? O primă temă de cercetare se va referi tocmai la diferenţele dintre performanţele cognitive ale 

indivizilor acţionînd împreună asupra unui material dat şi performanţele indivizilor acţionînd singuri asupra 

aceluiaşi material. 
Interacţiunea strucîurantă 
Numeroase cercetări (cf. Keiley şi Thibaut, 1969; Moscovici şi Paicheler, 1973) în psihologia socială 

experimentală se referă la comparaţia între travaliul individual şi travaliul în grup. Rezultă de aici că, după natura 

sarcinii, după resursele individuale ale membrilor grupului şi după modul lor de interacţiune, travaliul unui grup 

poate fi inferior, egal sau superior celui al individului confruntat izolat cu aceeaşi sarcină. Dar, în majoritatea 

acestor cercetări, 
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interesul se îndreaptă mai mult asupra comparării performanţelor decît asupra construirii noilor instrumente 

cognitive. La fel, dacă cercetări celebre asupra facilitării sociale (Zajonc, 1965) au arătat că numai prezenţa 

celuilalt poate ameliora performanţele unui individ în diferite domenii, aici era vorba şi de activarea 

răspunsurilor deja învăţate, şi nu de construirea de noi sisteme de răspuns pe care, de altfel, simpla prezenţă a 

celuilalt le-ar împiedica. Aceste lucrări se referă deci, în principal, la diferitele forme de randament, pe linia 

studiilor efectuate de la sfîrşitul secolului al XlX-lea asupra performanţelor comparate ale sportivilor izolaţi sau 

în grup (Triplett, 1898). 
Dacă lucrările asupra facilitării sociale arată că prezenta celuilalt poate împiedica producerea răspunsurilor 

originale, puţin frecvente într-o populaţie dată, susţinem, din contra, că interacţiunea socială poate fi 

producătoare de noi coordonări cognitive. Totuşi, nu orice interacţiune şi nu în orice moment al dezvoltării 

cognitive. într-adevăr, există situaţii de travaliu colectiv în care indivizii nu sînt deloc incitaţi să-şi coordoneze 

acţiunile : de exemplu, atunci cînd produsul colectiv poate fi obţinut numai prin adunarea contribuţiilor 

individuale. Astfel, cînd mai mulţi copii trebuie să deseneze în colectiv case sau personaje juxtapuse, necesitatea 

unei coordonări interîndividuale este mai mică decît atunci cînd trebuie să deseneze împreună planul satului lor, 

în aşa fel încît propriile lor case să figureze la locul lor adevărat (Cecchini, Dubs şi Tonucci, 1972). Numai în cel 

de-al doilea caz ne putem aştepta la un progres datorat unei interacţiuni. Pe de altă parte, structurile autoritare 

dintr-un grup sau piedicile împotriva comunicării pot foarte bine limita participarea activă a anumitor membri la 

o acţiune coordonată. Nici în acest caz, nu trebuie să ne aşteptăm ca produsul unui grup să fie neapărat superior, 

pentru că structura interacţiunii poate să fi fost astfel ca produsul grupului să se bazeze numai pe capacităţile 

individuale. 
Cînd anumite competenţe sînt deja stăpînite de către un individ, o interacţiune socială nu va produce o capacitate 

de coordonare care este deja prezentă. Se pot atunci observa cel mult diferenţele de motivaţie, de randament, 

cum ne-au învăţat tocmai cercetările asupra facilitării sociale. în astfel de cazuri, diferenţele nu se vor stabili 

întotdeauna în favoarea performanţei colective, individul care stăpîneşte perfect coordonările necesare şi dispune 

de întreaga informaţie putînd uneori organiza mai rapid această informaţie decît ar face-o mai mulţi indivizi care 

ar trebui să verifice informaţiile procurate de către ceilalţi şi să se pună de acord asupra organizării lor sociale şi 

asupra organizării informaţiilor. 



Pre-cerinţele 
Participarea la anumite interacţiuni sociale necesită competenţe iniţiale pentru ca ea să poată fi sursă de progres 

individual. Noi vorn reţine, într-adevăr, din teoria piagetiana concepţia evolutivă sau genetică asupra construirii 

instrumentelor 
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cognitive la copil. Această dezvoltare se efectuează potrivit unor etape ; mai multe căi pot conduce de la o fază la 

alta (Longeot, 1978), iar decalajele pot exista în funcţie de diferitele conţinuturi cărora le sînt aplicate 

capacităţile dobîndite. însă „echilibrările crescătoare" despre care vorbeşte Piaget (1975, 171) sînt în mare 

măsură elaborări ale organizărilor cognitive anterioare : 
„Problema crucială este atunci de a înţelege mecanismul ameliorării reglărilor, altfel spus cauza echilibrărilor 

crescătoare sub dublul lor aspect de construcţie şi de coerenţă sporită. In ceea ce priveşte «cum»-ul lor, situaţia 

este clară: partea de construcţie pe care o cuprind constă în elaborarea de operaţii sprijinite pe cele precedente, de 

relaţii ale relaţiilor, de reglări ale reglărilor etc., pe scurt, de forme noi sprijinite pe formele anterioare şi 

înglobîndu-le cu titlul de conţinuturi". 
Pentru ca o nouă reglare să coordoneze reglările precedente, trebuie într-adevăr ca acestea să existe. Nu îl urmăm 

pe Piaget cînd afirmă mai apoi că „această elaborare rămîne în mod esenţial endogenă", pentru că ea este în 

aceeaşi măsură socială şi individuală. Piaget numeşte acest proces de construire abstracţie reflectantă: 
„Abstracţia reflectantă cuprinde două momente indisociabile: o «reflectare» în sensul unei proiecţii pe un palier 

superior a ceea ce este împrumutat de la palierul precedent (...) şi o «reflecţie» în sensul unei reconstrucţii sau 

reorganizări cognitive (mai mult sau mai puţin conştientă sau nu) a ceea ce a fost astfel transferat. Trebuie numai 

să se precizeze că această abstracţie nu se limitează la utilizarea unei succesiuni de paliere ierarhice a căror 

formare i-ar fi străină: ea este cea care le generează prin interacţiuni alternate de «reflectări» şi de «reflecţii»". 

(Ibid., 41). 
Aici este o descriere a ceea ce se întîmplă cu individul la nivelul psihologic, dar jocul de integrare a reglărilor 

prealabile în organizări noi trebuie să fie şi el studiat la nivel social: elaborarea colectivă de noi reglări 

reorganizează reglările individuale preexistente. Pentru a profita de aceste reglări colective pe un palier superior, 

trebuie ca indivizii să fie deja capabili de reglări la nivelul palierului precedent. 
Pare necesar ca un copil să poată discerne prin ce diferă poziţia sa de cea a partenerului său pentru a putea profita 

de participarea sa la o interacţiune socială ducînd la o nouă coordonare a punctelor de vedere. în condiţiile în 

care coordonare nu înseamnă anulare a unei centrări existente, ci integrare într-o nouă reglare, avem toate 

motivele să credem că o conştientizare a diferenţelor dintre propria centrare şi cea a celuilalt este la baza unei 

astfel de integrări. Trebuie totuşi să determinăm de fiecare dată ce nivel de competenţă iniţială facilitează 

conştientizarea unei astfel de divergenţe. 
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Efecte individuale ulterioare interacţiunii sociale 
Cea mai mare parte a cercetărilor noastre vor arăta cum participarea copiilor la anumite interacţiuni sociale a 

provocat la ei un progres cognitiv. Ele vor ilustra astfel propoziţia lui Vîgoţki: „Ceea ce un copil poate să facă 

astăzi colaborînd cu celălalt, el poate să facă singur mîine" (Vîgoţki, 1962, 104). Interacţionînd unii cu ceilalţi 

sau cu adulţii, copiii nu produc numai organizări cognitive mai elaborate decît cele de care erau capabili înainte 

de interacţiune, ci ei devin, după aceasta, capabili să reia singuri coordonările. Aceste achiziţii ar trebui atunci să 

le permită participarea la interacţiuni mai complexe şi înaintarea de-a lungul spiralei sociogenezei operaţiilor 

cognitive. Aceste achiziţii le vor permite deopotrivă, în consecinţă, să înfrunte în mod autonom anumite 

probleme cognitive. Interdependenţă şi autonomie sînt intim legate, în acest domeniu ca şi în altele (cf. Doise, 

Deschamps şi Mugny, 1991). 
Bineînţeles, este necesar să ne asigurăm că progresele observate după o interacţiune sînt autentice, că reflectă o 

nouă organizare cognitivă şi că nu se limitează la o simplă repetiţie verbală învăţată rapid. în cursul experienţelor 

noastre au fost utilizate diferite mijloace de a verifica această autenticitate: probe ale generalizării operaţiilor 

studiate la domenii sau materiale care nu intervin în faza experimentală; studiul minuţios al argumentaţiei 

copilului; prezentarea de probe similare celor din faza experimentală, cerînd însă un răspuns diferit. 
Conflictul sociocognitiv 
O noţiune importantă în teoria piagetiană este cea de «centrare». Ea desemnează utilizarea unei scheme cognitive 

care nu este încă inserată într-o structură de ansamblu. Să luăm două exemple, pe care le vom studia în 

experienţele noastre. Un copil recunoaşte că două pahare identice conţin aceeaşi cantitate de suc de fructe. Dacă 

experimentatorul transferă conţinutul unuia dintre pahare într-un pahar mai înalt şi subţire, iar conţinutul celuilalt 

într-un pahar mai lat şi jos, copilul crede atunci că este mai mult suc de fructe în paharul subţire: el compară în 

mod corect înălţimea nivelului lichidelor, dar nu ţine cont de lărgimea paharelor. Atenţia sa este centrată asupra 

înălţimii; el nu coordonează diferenţa de înălţime cu cea de lărgime. Se poate foarte bine, dacă îl facem să 

remarce această diferenţă, ca el să se centreze atunci asupra diferenţei de lărgime, dar ignorînd de această dată 

diferenţa de înălţime. Să luăm un al doilea exemplu : două rigle de 10 cm, puse în paralel, cu extremităţile lor 



coincizînd, sînt judecate corect ca fiind de aceeaşi lungime. Ajunge să deplasăm lateral una dintre rigle pentru ca 

acel copil să se centreze asupra unei singure depăşiri. Evaluarea lungimii făcută de el nu ţine seama de 
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depăşirea celeilalte rigle în direcţia opusă. Spre marea mirare a adultului, copilul nu se simte deloc deranjat de 

centrările succesive, dînd loc la răspunsuri contradictorii. 
în astfel de cazuri, progresul cognitiv va rezulta din integrarea celor două centrări diferite într-un unic sistem de 

reglări cognitive compensînd diferenţele opuse. Această integrare este bazată pe compensare - depăşirea într-o 

direcţie fiind judecată echivalentă unei depăşiri în cealaltă direcţie - şi pe reversibilitate -o reîntoarcere la starea 

iniţială fiind efectuată mental. Cum se efectuează asemenea coordonări cognitive? Piaget (1975) propune o teorie 

a echilibrării care descrie cum reacţionează copilul la eventuale perturbări putînd proveni din conflicte între 

propriile sale răspunsuri. Dacă, într-o primă fază, el poate nega centrarea opusă, el o integrează mai apoi parţial 

sau complet. Perturbarea joacă un rol important în echilibrare; ea permite dezvoltarea către un echilibru de nivel 

superior. Şi ea ne pare mai ales de natură socială. într-adevăr, cînd celălalt introduce în mod ferm o centrare 

opusă celei a copilului, acesta nu se găseşte în faţa unui conflict de natură exclusiv cognitivă, ci şi socială. 

Conflictul sociocognitiv, care face să coexiste în aceeaşi situaţie şi în acelaşi timp două centrări opuse, nu poate 

fi negat la fel de uşor ca un conflict rezultînd din oscilaţii între centrări individuale provizorii şi succesive. 
Putem astfel vorbi, împreună cu Smedslund (1966, 165-166) de originea socială a, decentrării. Dinamica 

dezvoltării cognitive rezultă în principal dintr-un conflict de comunicare socială. în momentul interacţiunii între 

mai mulţi indivizi, centrările se opun în mod mai direct decît în momentul interacţiunii unui singur individ cu 

obiectele fizice: 
„Avem motive să credem că singurul factor care ar putea amorsa o schimbare într-un sistem egocentric întemeiat 

pe o succesiune de situaţii hic et nune ar fi un conflict el însuşi hic et nune. Este vorba despre un conflict între 

mai multe răspunsuri incompatibile provocate simultan de o situaţie dată. Există două tipuri foarte diferite de 

conflicte imediate : primul tip se prezintă cînd rezultatele anticipate nu se produc şi conduce la o nouă învăţare, 

dar nu schimbă natura egocentrică a sistemului; cel de-al doilea tip este provocat de interacţiunea socială şi în 

special de comunicările emanînd de la o altă persoană asupra situaţiei date. Comunicarea introduce punctul de 

vedere al celuilalt şi dacă ei diferă de punctul de vedere propriu subiectului, va avea loc un conflict hic et nune. 

Se poate rezuma discuţia precedentă propunînd ipoteza următoare: ocurenţa conflictelor de comunicare este o 

condiţie necesară decentrării intelectuale. Această expunere pledează în favoarea unei modificări a cadrului de 

cercetare: nu ar mai fi subliniată interacţiunea mediului nonuman şi a subiectului, ci interacţiunea socială. 

Această modificare pare necesară dacă vrem să ajungem la o înţelegere mai profundă a mecanismelor şi a 

conţinutului dezvoltării cognitive". 
O astfel de concepţie asupra conflictului sociocognitiv este o explicitare a ceea ce „tînărul" Piaget scria asupra 

rolului cooperării în elaborarea cunoaş- 
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terii. Dar întreprinderea noastră vizează în aceeaşi măsură să dea o substanţă empirică noţiunii de cooperare şi 

celei de conflict de comunicare utilizată de Smedslund. 
Constructivism sociogenetic şi teorie a modelului 
O psihologie socială a dezvoltării cognitive nu poate exclude studiul fenomenelor de învăţare pornind de la 

modele. Studiile recente asupra învăţării utilizînd probele piagetiene confirmă existenţa unei învăţări operatorii la 

copiii care observă un model (Cbarbonneau şi Robert, 1976, 1977 ; Robert şi Charbonneau, 1977, 1978, 1979). 
Dar rolul conflictului sociocognitiv nu se poate reduce la o teorie a „efectului model". Ni se pare mai degrabă că 

acest „efect model" trebuie integrat în concepţia noastră sociogenetică şi constructivistă asupra dezvoltării 

cognitive. 
Vom arăta ca mai multe progrese se pot explica fără intervenţia modelelor corecte, ci pornind de la confruntarea 

cu centrările opuse produse social. în anumite condiţii, observarea unei abordări cognitive de nivel inferior poate 

şi ea să facă să progreseze subiecţii experimentali; este posibilă învăţarea pornind de la erorile celuilalt. Modelul 

corect joacă, fireşte, un rol în învăţare, în măsura în care provoacă un conflict sociocognitiv: modelul introduce 

centrări opuse şi oferă în acelaşi timp subiectului perturbat elemente importante pentru reorganizarea demersului 

său cognitiv (cf. Winnykamen, 1990). 
Marcajul social 
Mai multe cercetări (Damon, 1977 ; Furth, Baur şi Smith, 1976; Jahoda, 1979) studiază felul în care copiii îşi 

elaborează cunoaşterea realităţii sociale. Adesea, aceste studii încă se limitează la descrierea unei corespondenţe 

între dezvoltarea cunoaşterii sociale şi cea a gîndirii aşa cum este prezentată de Piaget, dar nu se pronunţă asupra 

legăturilor cauzale care unesc cele două evoluţii. 
Noi am propus noţiunea de marcaj social pentru a analiza intervenţia cauzală a reglărilor sociale în dezvoltarea 

cognitivă. Există marcaj social cînd este o analogie între, pe de o parte, relaţiile sociale caracterizînd 

interacţiunea protagoniştilor unei situaţii specifice şi, pe de altă parte, relaţiile cognitive bazate pe anumite 

proprietăţi ale obiectelor care mijlocesc relaţiile sociale. 



Specificitatea unei relaţii sociale într-o situaţie dată depinde de un sistem de norme şi de reprezentări, preexistent 

situaţiei experimentale. Bineînţeles, normele şi reprezentările se pot modifica într-o situaţie specifică. Aceste 

transformări nu se efectuează în mod arbitrar; o anumită necesitate caracterizează principiile şi schemele care 

guvernează desfăşurarea unei 
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interacţiuni sociale. Pe de altă parte, la nivelul organizării cognitive, există de asemenea o necesitate care 

caracterizează structurile operatorii descrise de psihologia genetică a şcolii geneveze. Noţiunea de marcaj social 

trebuie să ne permită tocmai studierea legăturilor dintre principiile de reglare socială şi principiile de reglare 

cognitivă. 
Marcajul social induce în anumite cazuri soluţia conflictelor sociocogni-tive; noi reglări cognitive se realizează 

în măsura în care servesc la stabilirea sau la menţinerea unei reglări sociale. Vom încerca să verificăm şi această 

propoziţie în mod experimental. Astfel vom arăta că acordul social asupra unei distribuţii egalitare îl îndeamnă 

pe copil să reziste la centrările sugerate prin transformarea perceptivă a două cantităţi egale, după cum 

conservarea unei inegalităţi este facilitată cînd ea mijloceşte un raport social asimetric, de exemplu între un copil 

şi un adult. 
Factorul sociologic 
Psihologii şi sociologii elaborează teorii asupra inteligenţei, iar punctele de întîlnire între cele două curente de 

gîndire sînt rare. La prima vedere, s-ar putea crede că aceste condiţii sociale ale dezvoltării inteligenţei nu pot 

duce decît la forme de inteligenţă variind în mod arbitrar, în funcţie de diferenţele de condiţii sociale. în fapt, nu 

acesta este cazul aici. Caracteristicile coordonărilor de acţiuni interindividuale cuprind în mod necesar invarianţi, 

cum ar fi, în reprezentarea spaţiului, coordonările în faţă - în spate, dreapta - stînga, deasupra - dedesubt. Fără 

nici o îndoială, marcajele sociale pot da semnificaţii diferite unor poziţii diferite, pot face să fie evaluat diferit 

ceea ce este sus sau jos, la dreapta sau la stînga, în faţă sau în spate. Dar aceasta nu se opune ca fiecare dintre 

aceste poziţii să implice o poziţie complementară şi ca, în momentul unei acţiuni concrete, aceste poziţii să nu 

poată fi coordonate în mod arbitrar. Scopul cărţii de faţă nu este acela de a arbitra dezbaterea asupra 

universalităţii sau a specificităţii proceselor cognitive. Dar ni se pare totuşi imprudent să conchidem prea repede 

asupra diferenţelor dintre culturi şi grupuri sociale. Diferenţele aparente dintre grupuri culturale în ceea ce 

priveşte anumite funcţionări cognitive pot să dispară dacă se ajunge la crearea unor astfel de condiţii încît 

anumite operaţii cognitive să fie puse în acţiune (Cole şi Scribner, 1974). 
Acelaşi demers ar trebui să fie aplicat într-o manieră exhaustivă înainte să se poată conchide asupra diferenţelor 

dintre copii de diverse apartenenţe sociale. Abordarea sociogenetică a funcţionărilor cognitive ne-a permis să 

elaborăm paradigme mai puţin individualiste pentru studiul inteligenţei. Metoda clasică a testelor de inteligenţă 

nu se sprijină, după teoria noastră, decît pe un moment al dezvoltării cognitive : expresia sa la nivelul 

individului. Dar ea izolează în acelaşi timp copilul de condiţiile sociale ale dezvoltării inteligenţei 
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sale. Paradigmele noastre vor să surprindă chiar momentul acestei geneze sociale. O astfel de abordare, mai 

completă, a studiului inteligenţei ne va permite oare să modulăm într-o anumită măsură concepţiile dominante 

asupra diferenţelor dintre copiii din diverse clase sociale ? 
Concluzie 
Continuarea cărţii va arăta cum definiţia socială a inteligenţei propusă în acest capitol ne-a condus la cercetări 

experimentale în direcţiile indicate. Bineînţeles, nici o cercetare nu a putut integra ansamblul respectivelor axe 

de cercetare ; cel mai adesea, nu a fost posibilă abordarea decît a unora dintre aceste problematici, în aceeaşi 

experienţă. Ansamblul cercetărilor este cel care va dovedi validitatea abordării noastre, fiecare cercetare izolată 

ilustrînd prin forţa lucrurilor numai anumite elemente ale unei construcţii teoretice mai vaste. 
Fiecare dintre temele expuse aici ar fi putut fi reluată pentru a ilustra studiul său experimental. Un asemenea 

demers ar fi avut ca inconvenient obligaţia de a mobiliza în mai multe rînduri diferitele proceduri experimentale 

utilizate. Noi am preferat să regrupăm cercetările în funcţie de paradigmele utilizate, ceea ce permite reducerea la 

minimum a descrierii tehnicilor experimentale. 
Vom vedea succesiv cercetările efectuate cu ajutorul unui dispozitiv cerînd coordonarea acţiunilor motrice 

interdependente într-un joc de cooperare (capitolul 3), în sarcini de împărţire bazate pe probele de conservare a 

lichidelor şi a numărului (capitolul 4), în probe de conservare a lungimilor egale sau inegale (capitolul 5) şi în 

transformări spaţiale intervenind în reproducerea unui sat (capitolul 6). Vom expune, în sfîrşit (capitolul 7), în ce 

fel studii recente asupra raţionamentului formal au permis o extindere a două dintre noţiunile centrale ale teoriei 

noastre, cele de marcaj social şi de conflict sociocognitiv. 
 

Jocul de cooperare şi coordonarea acţiunilor interdependente 
„Nu există nici individ în sine, nici societate în sine. Există relaţii interindi-viduale, dintre care unele nu schimbă 

cu nimic structura mentală a indivizilor, în timp ce altele transformă în acelaşi timp spiritul individual şi grupul" 

(Piaget, 1916b, 80). Atunci cînd Piaget scria aceste rînduri, în 1928, el se referea la două tipuri polarizate de 

interacţiune : constrîngerea, în care intervine un element de autoritate şi cooperarea, care nu implică nici 



autoritate, nici prestigiu. Această a doua formă de raport social constituia în ochii săi un proces creator de noi 

realităţi, fără ca societatea să-şi explice sieşi gîndirea individului. A porni de la o constrîngere socială pentru a 

ajunge la un echilibru în cooperarea dintre parteneri egali, aceasta era ideea centrală a lui Piaget. 
Cum se dezvoltă atunci o astfel de cooperare ? Unele experienţe (Nielsen, 1951) relative la dezvoltarea socială a 

copilului ar părea să arate că respectiva cooperare nu este posibilă decît tîrziu şi că ea constituie ultima etapă a 

dezvoltării. Să luăm ca exemplu al unei asemenea dezvoltări una dintre sarcinile propuse copiilor, sarcină 

prezentând similitudini interesante cu cea pe care o vom studia în acest capitol. Este vorba, de „desenul cu 

creioanele legate". Doi copii sînt aşezaţi faţă în faţă la o masă. Ei trebuie să execute cu creionul acelaşi desen, în 

ocurenţă o casă. Creionul fiecărui copil este legat de creionul celuilalt printr-o sfoară, prea scurtă pentru ca 

amîndoi copiii să poată trasa simultan părţile desenului cele mai apropiate de ei: pentru ca un copil să poată 

desena partea de jos a casei sale, trebuie ca tovarăşul său să se ocupe cu desenarea, de exemplu, a acoperişului la 

a sa. Se constată că, pînă la zece ani, copiii, întîmpină mari dificultăţi în a realiza corect această sarcină. La şapte 

ani, aproape 50% dintre copii nu reuşesc să se „adapteze reciproc". La zece ani, încă aproape 30% prezintă 

conduite „egocentrice". Va fi necesar să aşteptăm ultima vîrstă studiată, treisprezece ani, pentru ca această rată a 

egocentrismului să se reducă la zero. 
Cooperarea „autentică" constituie în această perspectivă ultimul stadiu al dezvoltării cognitive. Nu vom pretinde 

aici că această concepţie este eronată: este sigur, într-adevăr, că, în sine, cooperarea pune probleme ce nu sînt 
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rezolvate dintr-o dată de către copil (de altfel, nici de către adult întotdeauna). Ne vom distanţa de această 

abordare în măsura în care nu vom considera cooperarea ca o variabilă dependentă (definind-o a priori prin 

raporturi sociocognitive echilibrate cărora li se studiază stadiul ultim), ci ca o variabilă independentă, într-o 

sarcină în care acţiunile diverşilor indivizi nu au sens decît dacă ele sînt coordonate. Considerînd astfel 

cooperarea drept un proces social de construire, vom fi arunci determinaţi să luăm drept cooperative activităţile 

realizate de către copiii mult mai mici, chiar atunci cînd acestea nu sînt încă organizate în forme foarte avansate 

de echilibru. 
Experienţa „desenului cu creioanele legate" nu permite nici studierea cu adevărat a comportamentelor de 

cooperare în sine: într-adevăr, sarcina nu implică în mod intrinsec o coordonare reală a acţiunilor, din moment ce 

desenul fiecărui copil poate, şi chiar trebuie, să fie realizat individual. Cooperarea este cerută copiilor printr-un 

ordin verbal, şi ne putem întreba dacă dificultatea întîmpinată de cercetători în obţinerea unei cooperări nu ţine 

mai curînd de această dificultate metodologică decît de dificultăţile proprii gîndîrii infantile. Voind să studiem 

cooperarea, reactivăm în mod paradoxal o normă de competiţie. 
Oricum ar fi, vom fi atenţi ca, în stabilirea sarcinii noastre de cooperare, cooperarea să fie o necesitate intrinsecă 

situaţiei propuse copilului. în acest sens, ne vom inspira din studiile făcute asupra conduitelor de cooperare şi de 

competiţie ale copiilor din diverse subcuîturi, punînd în evidenţă capacităţi de cooperare satisfăcătoare la vîrste 

mai precoce, prin urmare atunci cînd realizarea sarcinii implică în mod necesar o astfel de cooperare (Madsen, 

1967). 
Sarcina pe care ne-am imaginat-o pentru a studia cooperarea ca proces dinamic al dezvoltării cognitive răspunde 

la aceeaşi exigenţă: cooperarea interindividuală nu va rezulta dintr-un consemn verbal, ci din caracteristicile 

înseşi ale sarcinii propuse. în plus, nu ne vom mulţumi numai să studiem geneza cooperării per se. O vom studia 

în situaţii sociale pe care le vom face să varieze experimental. 
Dar, îndeosebi, vom căuta să evaluăm progresele cognitive consecutive cooperării interindividuale : pînă acum, 

am neglijat să-i atribuim cooperării un statut dinamic. 
3.1. Jocul de cooperare 
„Jocul de cooperare" se poate practica de unul singur sau în mai mulţi. Principiul său : din mai multe locuri, 

coordonarea acţiunilor în scopul mişcării unui mobil legat de aceste locuri cu fire. Din fiecare loc este posibil să 

tragem firul, fie să-1 lăsăm, fie să-1 încordăm. Numai prin coordonarea diverselor acţiuni directe, nule sau 

inverse, poate fi aplicată o mişcare coerentă mobilului. Atunci cînd mai mulţi copii lucrează concomitent, numai 

coordonarea socială 
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a acestor acţiuni permite o astfel de mişcare : jocul cooperativ cere, în mod intrinsec, o astfel de coordonare 

socială, fără ca un ordin specific de cooperare să fi fost dat copiilor. De aceea s-a găsit numele de „joc 

cooperativ". 
Să vedem detaliile tehnice ale jocului cooperativ, a cărui versiune informatizată a fost realizată de către Miiller 

(1994). Este format dintr-un platou de 60 cm diametru în jurul căruia sînt dispuse bare fixate pe o bază metalică 

şi susţînînd cîte un scripete (se pot pune pînă la şase). Scripeţii sînt formaţi dintr-un cilindru (cu un sistem de 

rulare cu bile) înconjurat de două „roţi" de prindere. Pe cilindru, un şurub menţine o extremitate a firului legînd 

fiecare scripete de mobil. Cealaltă extremitate este prinsă de mobil printr-un mic şurub. Firul de pescuit utilizat, 

destul de lung, nu riscă să se rupă. Roţile de prindere sînt de un diametru suficient pentru a fi ţinute bine în mînă 

de către copil, dar nu prea mari, în scopul de a-1 feri de eforturi importante. Una dintre roţi este străpunsă de 

găuri. Un sistem permite, cu ajutorul unui şurub, apropierea unei bile de roată şi reglarea în acest fel a rezistenţei 



scripetelui la mişcarea care îi este impusă manual. Sînt posibile trei reglaje : 
1) Atunci cînd şurubul este la maxim, scripetele este blocat total, oricare ar fi forţa exercitată. 
2)  Atunci cînd şurubul este uşor înfundat, el asigură o mişcare „pas cu pas", fiecare mişcare desfăşurînd (sau 

înfaşurînd) aproximativ jumătate de centimetru de fir. Este de obicei reglajul cel mai utilizat, pentru că el cere de 

la copil o mişcare voluntară, pentru a exercita o acţiune asupra firului, permiţîndu-i în acelaşi timp să blocheze 

cu uşurinţă roata de scripete atunci cînd el consideră necesar. Acest reglaj limitează mai ales efectul mişcărilor 

involuntare. Mişcarea „pas cu pas" împiedică în plus ca, prin simpla presiune asupra unui alt scripete, firul să fie 

mişcat automat; dar el permite totuşi ca o presiune puternică să slăbească puţin firul, fără însă ca tot firul să se 

desfăşoare dintr-o dată, cum ar fi cazul cu numeroşi copii tentaţi să rezolve dificultatea de coordonare prin forţă. 
3) Atunci cînd şurubul este deşurubat, el asigură o rulare liberă a scripetelui, care urmează mişcarea dată de către 

un alt scripete. Acest reglaj este puţin utilizat; nu se va recurge la el decît în ultima experienţă care va fi 

prezentată, în timpul fazei experimentale, cu scopul de a permite subiecţilor (îndeosebi celor care lucrează 

singuri) să exercite o presiune chiar indirectă pornind de la un alt scripete şi sa realizeze jocul pînă la capăt. într-

adevăr, cei mai mici dintre copiii studiaţi nu ajung adesea nici măcar să înceapă jocul atunci cînd scripeţii opun o 

rezistenţă (pas cu pas, şi mai ales blocaj), pentru că ei sînt incapabili să coordoneze acţiunile directe (de a trage) 

şi inverse (de a reţine şi de a da drumul). 
Jocul constă în deplasarea mobilului de-a lungul unui parcurs. Acest parcurs este imprimat cu foi mari prinse cu 

agrafe de platou, locurile (fiind) indicate prin însemne. Mobilul este legat printr-un fir de doi sau trei scripeţi, în 

funcţie de experienţe. 
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în centrul mobilului este fixat un creion cu vîrful gros care desenează parcursul realizat. Subiecţii au, prin 

urmare, un suport perceptiv, întrucît ei dispun astfel de un feed-back direct al performanţelor lor. Să adăugăm că 

înălţimea scripeţilor este calculată aşa încît, chiar cu o puternică întindere a celor trei fire, mobilul nu părăseşte 

niciodată platoul; astfel, nici o întrerupere a desenului nu poate să facă dificilă evaluarea performanţelor. 
Consemne 
Să ne imaginăm că un copil participă pentru prima dată la experienţă (să amintim că în anumite experienţe el va 

avea de executat această sarcină în mai multe reprize); el este luat în grijă în clasa sa, experimentatorul 

asigurîndu-se că acceptă să participe la joc (refuzurile sînt rare şi în general nu sînt definitive). Condus aşadar la 

localul de experienţă, el este pus în faţa jocului cooperativ. 
Experimentatorul îi spune că este vorba de un joc constînd în dirijarea mobilului („chestia", „lucrul") de-a lungul 

drumului desenat. Experimentatorul pune mobilul la începutul parcursului şi îl face să urmeze drumul, mişcîndu-

1 cu mîna sa, pînă la punctul de sosire, insistînd asupra faptului ca trebuie urmat bine drumul rămînînd cît mai 

mult posibil la mijloc. Copilul trebuie apoi să respecte ordinul. 
Experimentatorul continuă : „Jocul presupune să urmezi drumul, pe cît se poate la mijloc, dar nu o vei face cu 

mîna ta, pentru că ar fi prea uşor, şi apoi, va fi mult mai amuzant cu roţile" (desemnînd scripeţii). Ei arată atunci 

cu un singur scripete (unul singur, pentru a nu indica posibile coordonări cu un alt scripete) diversele acţiuni 

posibile : „Vezi, dacă faci roata să se învîrtă către tine, tragi firul; dacă împingi roata înapoi, dai drumul firului; 

şi dacă o ţii bine ea nu se mişcă" (totul sprijinit pe demonstrarea efectelor). Este vorba de fapt de a se asigura că 

materialul nu pune dificultăţi pur tehnice. De aceea, experimentatorul îi cere copilului să repete fiecare acţiune 

(în general, fiecare dintre cele trei acţiuni posibile : «Cum faci pentru a trage firul ? Şi pentru a-1 lăsa larg? Şi 

dacă vrei să reţii roata?» Dacă acel copil nu-şi aminteşte mişcările de executat, experimentatorul le repetă şi 

efectuează o nouă verificare. Numai unii subiecţi, cei mai tineri, desigur, s-au arătat incapabili să realizeze 

acţiunile corespunzătoare. Lor li s-au adus mulţumiri şi au fost conduşi în clasa lor. Să subliniem, întrucît este de 

o importanţă capitală, că. experimentatorul se asigură că copiii ştiu să execute cele trei tipuri de acţiuni, dar că o 

face evitînd cu grijă să dea vreo indicaţie, oricare ar fi, despre coordonările necesare ale acţiunilor simultane ale 

mai multor scripeţi. 
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Parcursurile şi dificultatea lor 
Parcursurile imaginate implică folosirea a doi sau trei scripeţi. Cu ocazia primelor cercetări, s-a ales un parcurs 

conceput pentru doi scripeţi: deci el putea să fie realizat uşor de către un singur copil (manevrînd fiecare scripete 

cu o mînă) sau de către doi copii. Ulterior, s-a utilizat un parcurs ce implica trei indivizi acţionînd fiecare cîte un 

scripete. De altminteri, a fost mai uşoară decît s-a prevăzut realizarea acestui parcurs cu trei scripeţi de către un 

singur subiect. 
Parcursul cu doi scripeţi este mai simplu decît cel cu trei. De altfel, este vorba, după cum indică figura 3.1., de un 

dublu parcurs, copiii realizîndu-le unul după celălalt. 



 

 

 
Scripete                                                                                      Scripete  
Fig. 3.1. - Schema parcursurilor din jocul cooperativ cu doi scripeţi 
Care sînt coordonările de acţiuni necesare realizării precise a acestui parcurs? în mod schematic, trebuie să luăm 

în considerare următoarele secvenţe (exemplul este valabil pentru parcursul din stînga, coordonările fiind 

simetrice pentru parcursul din dreapta; A şi B corespund celor doi scripeţi manevraţi fie cu ambele mîini de către 

acelaşi subiect, fie de către doi copii): 
- De la 1 la 2 este vorba de tragerea scripetelui A, nefiind necesară nici o acţiune asupra scripetelui B (la 

începutul parcursului, cele două fire sînt întinse). 
52 
PSIHOLOGIE SOCIALĂ ŞI DEZVOLTARE COGNITIVĂ 
-  De la 2 la 6, trebuie să tragă de cei doi scripeţi (fie simultan, fie prin smucituri succesive de slabă amplitudine 

asupra celor doi scripeţi, ceea ce practică cel mai frecvent copiii). 
- De la 6 la 9, trebuie să tragă de scripetele B şi să slăbească scripetele A. 
-  De la 9 la 13, este vorba din nou de tragerea concomitentă de cei doi scripeţi. 
Remarcăm că parcursul cu doi scripeţi implică mai ales acţiuni directe (tragerea), acţiunile inverse (cele mai 

dificile pentru subiecţii noştri) rămînînd puţin uzitate, mai ales atunci cînd copilul nu face mobilul să iasă din 

centrul parcursului. Aceste acţiuni inverse nu sînt totuşi inexistente prin faptul că, înşelîndu-se frecvent, copiii 

trebuie să facă mobilul să revină în centrul parcursului, ba chiar pe parcursul însuşi, atunci cînd s-a îndepărtat 

complet de el. Totuşi, acest lucru nu este posibil întotdeauna, şi avem aici o dificultate a respectivului tip de 

parcurs, mobilul nefiind legat de un al treilea scripete care i-ar permite să „revină înapoi". 
Dificultatea nu mai există pe parcursul în care este introdus un al treilea scripete (C) (fig. 3.2.). 
Scripete 

 

 



 
H 
Scripete © Fig. 3.2. - Schema parcursului jocului cooperativ cu trei scripeţi. 
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Să imaginăm din nou, în mod schematic, secvenţele de coordonare ale acţiunilor necesare realizării parcursului 

(firele fiind din nou ţinute întinse la punctul de plecare): 
- De la 1 la 2, este vorba de tragerea scripetelui B, de slăbirea firului cu scripetele A, şi de tragerea de scripetele 

C (fără de care mobilul ar tăia virajul). 
- De la 2 la 5, trebuie să se tragă de scripetele C şi să se slăbească firul scripeţilor A şi B pentru a permite 

mobilului să înainteze. 
-  De la 5 la 8, este vorba de tragerea de scripeţii B şi C şi de slăbirea firului unui alt scripete etc. 
S-ar putea, desigur, să complicăm totul după plac : într-adevăr, acţiunile simultane de a trage şi de a slăbi nu sînt 

în mod strict egale : trebuie să tragi mai repede de un scripete decît de celălalt sau să slăbeşti pe unul mai puţin 

decît pe celălalt. 
Ne imaginăm cu uşurinţă că parcursul cu trei este mai dificil: în fiecare clipă, pentru a spune astfel, cel puţin o 

acţiune inversă (de a slăbi) este necesară pentru a permite uneia (sau mai multor) acţiuni directe (de a trage) să 

fie efectuată (efectuate). Or, o dublă dificultate apare pentru subiecţii noştri: pe de o parte, acţiunea inversă este 

dificil de imaginat, deci, a fortiori, de coordonat cu acţiunea directă care îi este complementară, şi, pe de altă 

parte, coordonarea diverselor acţiuni directe este şi ea astfel. Se verifică de altfel că parcursul cu doi scripeţi este 

mult mai simplu de realizat decît parcursul cu trei. 
Evaluarea performanţelor 
Principiul evaluării parcursurilor este următorul (pentru fiecare experienţă, se vor preciza detaliile demersului): 

parcursul este împărţit într-un anumit număr de pătrăţele pe direcţia lungimii; fiecare pătrăţică reprezintă o 

unitate care va fi acreditată cu o valoare : -l, 0 sau +1. în acest scop, parcursul este divizat şi în trei treimi, pe 

direcţia lăţimii (pentru materialul definitiv, aşa cum este el utilizat în ultima experienţă prezentată: o treime 

centrală de 12 mm şi două treimi exterioare de 10 mm, ceea ce constituie un total de 32 mm, lăţimea exactă a 

mobilului. Pentru fiecare pătrăţică, traiectoria efectuată de către mobil (pe care o ştim datorită creionului cu 

vîrful gros situat în centrul acestuia) este astfel evaluată : 
Dacă traseul nu iese din treimea centrală (rezultat al coordonărilor reuşite), pătrăţică este socotită +1. O dată 

considerată ca reuşită, o pătrăţică nu-şi mai schimbă valoarea, chiar dacă linia, după ce a înaintat în direcţia 

obiectivului, traversează din nou aceeaşi pătrăţică înapoi şi/sau în afara treimii centrale. 
O pătrăţică are valoarea 0 (zero) dacă traseul iese din treimea centrală pe direcţia lăţimii sau dacă iese din nou 

înapoia pătrăţelei fără a fi ieşit mai 
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înainte în direcţia obiectivului. Această evaluare indică existenţa anumitor dificultăţi în coordonarea acţiunilor. 
în sfîrşit, o pătrăţică este cotată -l atunci cînd traseul se îndepărtează de o parte sau de cealaltă a drumului. Este 

vorba, în acest caz, de dificultăţi extrem de importante de coordonare. 
Este de notat că nu lipsesc cazurile dificile de evaluare, dar ele sînt relativ puţin frecvente, iar scorurile obţinute 

par să reflecte gradul de dificultate întîmpinat. Figura 3.3. dă un exemplu de evaluare a unui parcurs. 
Pentru fiecare parcurs, indicele de performanţă este obţinut prin suma algebrică a evaluărilor ansamblului de 

pătrăţele constituind parcursul (al căror număr, variabil, va fi precizat pentru fiecare experienţă). 
traseu obţinut In momentul unui parcurs 
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   J -\    
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' 
J 
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- 1           - 1 
evaluare prin pătrăţele Fig. 3.3. - Exemple de evaluare a segmentelor unui parcurs. 
3.2. Demers experimental 
Această primă paradigmă experimentală a fost elaborată mai întîi în scopul de a studia coordonările acţiunilor 

interindividuale într-o sarcină cerînd cooperarea socială a indivizilor care o realizează împreună. 
în primul rînd, se vor compara performanţele realizate de către grupuri de copii şi cele realizate de către indivizi 



lucrînd izolat la aceeaşi sarcină, din moment ce aceasta poate fi la fel de bine realizată de către un singur individ, 

într-o primă experienţă, grupurile vor putea funcţiona şi structura în mod liber, fără alt consemn decît cel de a 

realiza ansamblul parcursului, fiecare copil avînd de manipulat un scripete. Comparaţia dintre travaliul 

individual şi travaliul colectiv se va efectua cu copii de vîrste diverse. 
într-adevăr, superioritatea travaliului colectiv postulată la capitolul precedent nu ar trebui să apară decît la copiii 

cei mai tineri, care au de elaborat instrumente cognitive indispensabile unei coordonări eficace a acţiunilor lor. 

După ce aceste instrumente au fost elaborate în colectiv şi interiorizate individual, deci la vîrste mai avansate, o 

astfel de diferenţă ar trebui să dispară. 
O a doua experienţă va compara de această dată performanţele colective între ele, la aceleaşi vîrste ca pentru 

experienţa precedentă, modifîcînd natura 
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interacţiunilor. Dacă anumite grupuri vor putea să se structureze în mod liber, în alte grupuri se va impune o 

structură ierarhică. Cerîndu-se grupului să desemneze un şef pentru fiecare parcurs, se speră ca performanţa 

colectivă să devină mai dependentă de contribuţia unui singur individ. O astfel de „individualizare" a 

interacţiunilor ar trebui aşadar să se traducă la copiii cei mai mici printr-o sărăcire a performanţelor colective, 

întrucît acestea se întemeiază mai mult pe capacităţile individuale. Diferenţa dintre travaliul colectiv spontan şi 

cel ierarhizat ar trebui să dispară la copiii de vîrstă mai mare, în măsura în care se poate presupune că au 

interiorizat instrumentele cognitive necesare bunei realizări a acestei sarcini. 
într-o a treia experienţă, la fel, anumite grupuri îşi vor vedea interacţiunile perturbate : li se va interzice de fapt să 

comunice verbal. Din nou, o astfel de procedură ar trebui să facă performanţa colectivă mai dependentă de 

contribuţia fiecărui individ considerat izolat decît de cooperarea interindividuală astfel limitată. Ipotezele sînt 

similare celor din primele două experienţe: perturbarea interacţiunii ar trebui să fie cu atît mai gravă cu cit 

subiecţii mai tineri au încă de elaborat instrumentele cooperării lor. 
Cea de-a patra şi ultima experienţă din această serie este importantă pentru un dublu motiv. în primul rînd, 

măsurile individuale ale capacităţilor de coordonare vor fi luate înainte şi după interacţiune, permiţînd verificarea 

unei ipoteze centrale în cercetările noastre : cea potrivit căreia coordonarea interindividuală precedă coordonarea 

intraindividuală şi o provoacă. Precizîndu-se mai bine vîrstele alese pentru studiu, ar trebui de altfel să fie mai 

bine delimitată secvenţa teoretică propusă: într-o primă „etapă", nici travaliul colectiv nici travaliul individual nu 

ar trebui să ducă la un progres cognitiv, „pre-cerinţele" cognitive lipsind. într-un al doilea moment, travaliul 

colectiv ar trebui să se dovedească superior travaliului individual prin capacitatea sa de a determina progrese 

individuale consecutive interacţiunii. în sfîrşit, cele două forme ale travaliului ar trebui să provoace ulterior o 

aceeaşi rată a progresului. 
Această experienţă va fi în plus o ocazie pentru abordarea problemei mediilor sociale: experienţa se va referi la 

copii din două medii foarte contrastante din punct de vedere social, economic şi cultural. Se va putea astfel 

evalua generalitatea abordării teoretice care a fost avansată. 
Experienţa 1: coordonare intraindividuaiă şi interindividuală 
Copiii îşi coordonează mai bine acţiunile atunci cînd aceste acţiuni interdependente sînt repartizate între mai 

mulţi indivizi sau atunci cînd sînt repartizate intraindividual între mîmile aceluiaşi copil ? Ipoteza noastră 

generală urmăreşte ca o superioritate a produselor colective asupra produselor 
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individuale să apară într-un moment al dezvoltării în care începe o astfel de coordonare. O astfel de diferenţă nu 

ar trebui să apară la subiecţii de vîrstă mai mare. 
Aceste ipoteze au fost testate pentru prima dată (Doise şi Mugny, 1975) o dată cu jocul cooperativ în doi, pe care 

un sondaj 1-a arătat a fi mai uşor decît jocul cooperativ în trei, datorită numărului mai mic al combinaţiilor de 

coordonări posibile, cum am văzut mai sus. 
Planul experimental cuprinde patru condiţii rezultînd din întretăierea a două variabile dihotomice : coordonările 

sînt efectuate fie de către un copil, fie de către doi (fiecare fiind responsabil de un scripete); copiii sînt studiaţi la 

două vîrste diferite : la şapte-opt ani, vîrsta la care - după cum a indicat un sondaj - se construiesc progresiv 

coordonările implicate în această sarcină, şi la nouă-zece ani, cînd principalele dificultăţi de coordonare par a fi 

fost rezolvate. Potrivit ipotezelor, la şapte-opt ani ar trebui să apară diferenţe între travaliul individual şi travaliul 

în grup, iar la nouă-zece ani, o astfel de diferenţă nu ar trebui să mai existe. 
Subiecţii trebuie să efectueze succesiv parcursul din dreapta, apoi pe cel din stînga, reprezentate în figura 3.1. 

Subiecţii din condiţia individuală au de executat parcursul manevrînd simultan cei doi scripeţi (poziţia pas cu pas 

utilizată evită ca mişcările involuntare să scadă nivelul performanţelor, fără să ceară totuşi un efort mare pentru 

ca mobilul să fie mişcat). In condiţia de grup, indivizii sînt aşezaţi la întîmplare, fiecare în faţa unuia sau a doi 

scripeţi, şi realizează concomitent cele două parcursuri, mereu cu acelaşi scripete. Nici un consemn nu limitează 

funcţionarea şi structurarea interacţiunii. Experimentatorul precizează subiecţilor numai că pot vorbi între ei. în 

timpul executării sarcinii se îndepărtează puţin, pentru a-i lăsa pe copii să-şi dezvolte acţiunile cît mai spontan 

posibil. Jocul o dată terminat, copiilor li se pun întrebări numeroase despre impresiile lor, natura dificultăţilor 

întîmpinate, remarcile lor asupra travaliului individual şi colectiv etc. Aceste date, nepertinente în ceea ce ne 



priveşte, nu vor fi prezentate aici. 
Numărul de măsuri pentru o condiţie este de 8. Astfel, 24 de copii de şapte-opt ani au fost chestionaţi, 8 în 

condiţie individuală şi 16 repartizaţi în 8 grupuri de cîte 2. La fel şi pentru 24 de copii de nouă-zece ani. 
Să notăm că criteriul de performanţă este calculat pentru cel mai bun dintre cele două parcursuri realizate, 

aşadar, în funcţie de performanţa cea mai bună de care se arată capabili subiecţii. Fiecare dintre aceste parcursuri 

este divizat în 88 de pătrăţele pe direcţia lungimii. Indicele celei mai bune performanţe posibile este deci de +88, 

iar indicele celei mai mici performanţe posibile este de -88. 

+ 46,63a + 54,00 

+ 59,25b +59,00 
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Rezultate 
Tabelul 3.1. ne oferă mediile indicelui de performanţă pentru cele patru condiţii: Tabelul 3.1. - Performanţe 

medii (n=8) 
Şapte-opt ani                Nouă-zece ani 
.   Indivizi Grupuri Testul Mann-Whitney, condiţii a şi b, U: 14, p < 0,032. 
Rezultatele acestei prime experienţe ne confirmă parţial ipoteza. într-adevăr, apare o diferenţă semnificativă între 

performanţele indivizilor şi cele ale grupurilor de şapte-opt ani: numai şi numai la această vîrstă grupul 

realizează performanţe mai bune decît cele de care se arată capabili indivizii izolaţi. Interacţiunea socială 

constituie într-adevăr un cadru favorabil elaborării coordonărilor de acţiuni. Cum am prevăzut, la o vîrstă mai 

avansată, cea de nouă-zece ani, o astfel de diferenţă nu mai apare. Mai mult, performanţele grupurilor de copii de 

şapte-opt ani nu diferă de cele ale grupurilor de nouă-zece ani, nici de performanţele individuale ale copiilor de 

această vîrstă, ca şi cum travaliul colectiv ar determina coordonări prefigurînd întrucîtva coordonările care sînt 

realizate mai apoi de către fiecare copil studiat izolat. 
Totuşi, se pune o problemă la vederea acestor rezultate: diferenţa dintre travaliul individual al copiilor de şapte-

opt ani şi cel al copiilor de nouă-zece ani nu atinge pragul de semnificaţie presupus teoretic. De ce ? O explicaţie 

pare să se impună, explicaţie ce ţine de materialul utilizat: într-adevăr, scorurile obţinute sînt deosebit de ridicate 

; aşadar, cum am prevăzut, jocul cooperativ în doi se dovedeşte a fi relativ uşor întrucît, la el, dificultatea majoră 

a jocului cooperativ în trei este redusă: intervenţia constantă a acţiunii inverse de „a slăbi". De aceea, este posibil 

să apară un relativ „efect de plafon" mascînd întrucîtva progresia performanţelor fiecărei vîrste. Totuşi, utilizarea 

dispozitivului cu doi scripeţi prezintă o dificultate specifică : el face imposibile corecţiile prin întoarcere. Două 

experienţe apropiate vor utiliza deci jocul cooperativ în trei, a cărui dificultate extremă o vom vedea, şi care va 

permite o mult mai bună diferenţiere a performanţelor de niveluri diferite. Mai înainte, totuşi, să prezentăm o 

experienţă care se bazează pe jocul cooperativ în doi. 
Experienţa 2: grupuri spontane şi grupuri ierarhice 
Cea de-a doua experienţă (Doise şi Mugny, 1975) se interesează în mod special de calitatea produselor colective, 

după natura relaţiilor care se stabilesc 
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între partenerii unei interacţiuni. într-adevăr, simpla comparaţie a produselor individuale şi a celor colective nu 

este suficientă pentru a ne informa asupra naturii a ceea ce, într-o întîlnire interindividuală, asigură superioritatea 

unui grup la un anumit moment al dezvoltării. 
O problemă esenţială este ca orice manevrare care face performanţa colectivă mai dependentă de contribuţia unui 

singur individ (vom vorbi atunci de individualizarea interacţiunii) ar trebui să readucă nivelul performanţelor 

colective la cel al capacităţilor individuale ale partenerilor. Altfel spus, cea mai bună performanţă a unui grup 

astfel „individualizat" la vîrsta de şapte-opt ani (cînd apare o diferenţă semnificativă între individ şi grupul 

„spontan") ar trebui să se îndepărteze puţin de cea a indivizilor izolaţi. Această demonstraţie, întemeiată pe 

manevrarea structurii grupului, va fi prezentată în cele ce urmează. 
în acest scop, vom relua cele patru condiţii ale experienţei precedente, cărora le vom mai adăuga două : 32 de 

subiecţi noi repartizaţi în 16 grupe de cîte 2, 8 de şapte-opt ani şi 8 de nouă-zece ani. Sarcina va fi riguros 

identică celei propuse subiecţilor în condiţia colectivă din experienţa precedentă, pe care o vom denumi acum 

„grup spontan", pentru a ne reaminti mai bine că nici un consemn special nu este dat în legătură cu funcţionarea 

sau structurarea grupului. Pentru cele 16 grupuri noi, consemnul va crea o structură ierarhică : vom cere copiilor 

ca unul dintre ei să joace rolul de şef, precizînd că acesta va trebui să comande şi celălalt să se supună. 
După cum ne reamintim, copiii au de efectuat două parcursuri similare, dar simetrice. Pentru primul parcurs, 

unul dintre copii este ales la întîmplare pentru a juca rolul de şef. Pentru al doilea parcurs, celălalt copil va juca 

acest rol. De ce ? Inversîndu-se rolurile, evaluarea performanţei avînd ca obiect cel mai bun dintre cele două 

parcursuri ne asigură că performanţa finală va putea, în cazul de faţă, să provină de la cel mai bun dintre cei doi 

şefi, într-atît de importantă este eventuala diversitate a aptitudinii de a comanda. Compararea acestei condiţii cu 

cea de grup spontan este astfel posibilă de vreme ce, în aceste grupuri, unul dintre cei doi copii poate să 



stăpînească interacţiunea pentru ambele parcursuri. în caz contrar, poate fi introdus un biais, prin aceea că 

probabilitatea ca cel mai bun dintre cei doi copii să comande sau să stăpînească ansamblul unei interacţiuni este 

mai mică pentru grupurile ierarhice. 
Să vedem performanţele rezultate din noile condiţii experimentale, realizate în acelaşi loc, în acelaşi moment şi 

în aceleaşi clase ca şi cele patru condiţii din experienţa precedentă. 
Rezultate 
Tabelul 3.2. ne oferă mediile indicelui de performanţe obţinute prin cele două condiţii noi (indicele mergînd de 

la -88 la +88), fiind amintite mediile celor patru condiţii din experienţa precedentă. 

+ 46,63a + 54,00d 

+ 59,25b + 59,00 = 

+ 43,50c + 71,63f 
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Tabelul 3.2. - Performanţe medii (n—8) 
Şapte-opt ani                  Nouă-zece ani 
Indivizi 
Grupuri spontane 
Grupuri ierarhice 
TestulMann-Whitney, condiţiile b şi c, U: 16, p < 0,052; condiţiile d şif, 11:12,5, p < 0,05, ipoteză bilaterală. 
Ipotezele sînt clar confirmate: la şapte-opt ani, performanţele grupurilor ierarhice nu se deosebesc de cele ale 

indivizilor luaţi izolat şi sînt chiar semnificativ inferioare celor ale grupurilor spontane. La nouă-zece ani, 

asistăm la o inversare a efectului: nu numai că apare o uşoară tendinţă de superioritate a grupurilor ierarhice 

asupra grupurilor spontane, ci, în plus, grupurile centralizate se întîmplă să fie în mod semnificativ mai bune 

decît indivizii de aceeaşi vîrstă. 
Efectul ierarhizării relaţiilor interpersonale se dovedeşte aşadar deosebit de complex. în etapa de elaborare a unei 

noţiuni, ea poate constitui un obstacol în măsura în care face performanţa colectivă să se sprijine pe capacităţile 

individuale, pe cînd mai tîrziu, o dată stăpînite aceste coordonări, făcînd rînd pe rînd pe unul dintre copii 

responsabil de desfăşurarea interacţiunii, ea poate să asigure exprimarea deplină a potenţialităţilor lor de 

coordonare. Vedem o altă confirmare a acestui efect de individualizare în interacţiune. 
Experienţa 3 : funcţionarea colectivă împiedicată 
Un alt mod de a face travaliul colectiv să se bazeze numai pe capacităţile individuale ale partenerilor constă în a 

împiedica funcţionarea liberă a grupului, în această experienţă (Doise şi Mugny, 1975), subiecţii au fost 

împiedicaţi să comunice verbal între ei. 
Conform ipotezei, conflictul de comunicare constituie una dintre sursele esenţiale ale dinamicii cognitive în 

producerea unei noţiuni. Propriile noastre observaţii asupra desfăşurării interacţiunilor au pus, de altfel, în 

evidenţă conflicte puternice în schimburile verbale ale subiecţilor. Aceste schimburi sînt cu atît mai necesare cu 

cît dispozitivul utilizat împiedică subiecţii să exercite o acţiune reciprocă directă, de exemplu trăgînd atît de tare 

încît scripetele celuilalt să se desfăşoare. în faţa imposibilităţii de a semnifica prin forţă, ei trebuie s-o facă prin 

comunicare, clarificînd dezacordurile şi propunerile. 
Două condiţii experimentale au fost deci elaborate şi studiate din nou la două niveluri de vîrstă (şapte-opt ani şi 

nouă-zece ani). 
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într-o primă condiţie de comunicare, procedura este identică cu cea a condiţiei spontane comune primelor două 

experienţe. Grupul nu primeşte nici un consemn (decît pe cel de a realiza împreună parcursul) şi doar li se 

reaminteşte copiilor că pot să-şi vorbească. 
într-o a doua situaţie, fără comunicare, li se cere clar subiecţilor să nu-şi vorbească; în plus, experimentatorul, 

deşi stînd deoparte în timpul desfăşurării interacţiunilor, reaminteşte consemnul atunci cînd nu este respectat. 

Chiar dacă se ţine seama de comunicările nonverbale (mişcări ale capului indicînd un acord sau un dezacord, 

clipiri ale ochilor, gesturi ale mîinii putînd eventual indica o acţiune dorită), este evident că, în această situaţie, 

subiecţii sînt lipsiţi de indicaţii explicite despre acţiunile complementare şi coordonările lor. 
Copiii sînt chestionaţi de această dată cu jocul cooperativ în trei (cf. fig. 3.2.) realizat o singură dată. Indicele de 

performanţă este evaluat pe ansamblul parcursului, care este divizat în această experienţă în 27 de pătrăţele, mai 

mari decît în celelalte experienţe. Scorul cel mai bun posibil este aşadar de +27 şi cel mai mic de -27. 
72 de copii sînt repartizaţi în 24 de grupuri de cîte 3, 12 în situaţia „vorbitoare" şi 12 în condiţia „mută". 8 

grupuri au putut fi constituite în cele două situaţii experimentale, cu subiecţii cei mai tineri. Din raţiuni practice, 

numai 4 grupuri de copii în preajma vîrstei de 10 ani au putut fi studiate pentru fiecare condiţie. 

+ 3,50a + 8,75 



-4,50b + 7,00 

Rezultate 
Tabelul 3.3. oferă mediile indicelui de performanţe obţinute în cele patru condiţii experimentale. 
Tabelul 3.3. - Performanţe medii 
Şapte-opt ani                  Nouă-zece ani 
Cu comunicare 
Fără comunicare 
Testul Mann-Whitney, condiţiile a şi b, U:13,5p < 0,03. 
Rezultatele ne confirmă ipotezele şi sînt într-o perfectă coerenţă cu rezultatele experienţelor precedente. într-

adevăr, dacă grupurile fără comunicare cunosc, către opt ani, dificultăţi serioase care le fac să realizeze 

parcursuri vizibil mai puţin bine coordonate decît grupurile de copii de aceeaşi vîrstă, dar care comunică, o astfel 

de diferenţă nu mai apare către vîrsta de zece ani. Din nou, în momentul elaborării coordonărilor este necesar să 

nu fie împiedicată comunicarea liberă; într-adevăr, o astfel de împiedicare revine, ca în experienţa precedentă, la 

a face să depindă performanţa colectivă mai mult de capacităţile individuale de coordonare decît de cooperarea 

pe care o împiedicăm să se 
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stabilească. In fapt, aceste rezultate indică faptul că interacţiunea nu se reduce la o simplă punere în comun a 

competenţelor individuale iniţiale şi că ea nu doar reproduce, ci din contra, este generatoare de instrumente noi 

depăşindu-le pe cele ale individualităţilor. Vom vedea cu ajutorul altor paradigme că în centrul dinamicii sociale 

a dezvoltării se află conflictul interindividual de comunicare. 
Trebuie să notăm marea dificultate a celor mai tineri subiecţi de a realiza sarcina cu trei scripeţi. Ne amintim că 

la jocul cooperativ cu doi scripeţi, subiecţii obţineau, deja individual, scoruri deosebit de ridicate. In această 

experienţă, din contra, subiecţii cei mai tineri prezintă, independent de situaţia experimentală, scoruri aproape de 

zero, ceea ce confirmă analiza noastră potrivit căreia coordonările implicate în jocul cooperativ în trei sînt în 

mod clar mai complexe, mai ales prin faptul că ele implică întotdeauna acţiuni directe şi inverse. 
în sfîrşit, şi acest lucru este valabil pentru cele trei experienţe prezentate pînă aici, putem să credem că grupele de 

vîrstă considerate nu acoperă un cîmp destul de vast pentru a sesiza întreaga complexitate a dezvoltării 

coordonărilor sociale. De aceea, în experienţa nouă, vom studia copii de vîrste mai apropiate şi situîndu-se chiar 

în momentul acestei elaborări. 
Experienţa 4:  progrese consecutive travaliului de grup în două medii sociale diferite 
Ultima experienţă prezentată (Mugny şi Doise, 1979) comportă mai multe diferenţe importante în raport cu 

primul ciclu de cercetări: 
-  Materialul cunoaşte o formă definitivă. 
-  Efectivele sînt considerabil întărite. 
- Procedura va implica un test individual, o fază experimentală (individuală sau colectivă) şi un post-test 

permiţînd să se surprindă dinamica dezvoltării pentru fiecare subiect, în mod individual. 
-  în sfîrşit, aceeaşi experienţă va fi realizată simultan într-un mediu sociocultural sau economic defavorizat şi 

într-un mediu social mai favorizat. 
Materialul acestei experienţe este constituit de jocul cooperativ în trei. Modalităţile de evaluare ale indicilor de 

performanţă variind după fazele experimentale, le vom vedea pe fiecare dintre acestea. 
Teste individuale 
în cursul diferitelor etape experimentale este utilizat un acelaşi parcurs cu trei scripeţi (fig. 3.4.). în pre-test şi în 

post-test, subiecţii trebuie să realizeze primele două treimi ale parcursului cu doi scripeţi (scripetele C avînd fir 

complet liber) şi ultima treime cu cei trei scripeţi; numai această treime va 
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conta pentru diferitele noastre analize. în timpul fazei experimentale va trebui să fie realizat ansamblul 

parcursului cu cei trei scripeţi, fie individual, fie pe grupe de cîte doi sau trei copii. 
La sosirea lor în sala de experienţă (un local al şcolii) pentru pre-test, copiilor li se explică funcţionarea 

aparatului, ca de obicei. Aşezaţi între scripeţii A şi B, ei pot aşadar să înceapă primul parcurs de la X la W, prin 

intermediul scripeţilor A şi B, C avînd sfoara complet liberă. Scripete                                                                                                                   

Scripete 
© 



 
Scripete ® Fig. 3.4. - Schema de parcurs a experienţei 4. 
Al doilea parcurs este apoi realizat, de la Y la W, cu aceiaşi scripeţi, sfoara C fiind la fel de largă. Apoi cele trei 

sfori sînt întinse în punctul X şi subiecţii trebuie, cu cei trei scripeţi, să realizeze ultimul parcurs, de la X la Y. 

Pentru aceasta, ei trebuie să se învîrtă în jurul jocului cooperativ, punctul de plecare propus fiind în C (după cum 

a indicat un sondaj, anumiţi subiecţi s-ar bloca dintr-o dată dacă ar fi plasaţi între B şi C : cei avînd cele mai 

multe dificultăţi, 
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trăgînd concomitent de cei doi scripeţi, deci fără să ştie să tragă şi să slăbească simultan, nu ar putea nici măcar 

să înceapă parcursul). 
Experimentatorul precizează clar că mobilul nu trebuie să se îndepărteze de drum şi că scripetele (scripeţii) 

utilizabiî(i) dar neutilizat (neutilizaţi) de către copii este (sînt) blocat (blocaţi), aşa că ei nu pot în nici un caz să 

se folosească de forţa lor pentru a obţine o acţiune complementară făcînd „să cedeze" un scripete. Să notăm că, 

nereuşind să realizeze parcursul cu doi scripeţi, cîţiva subiecţi nu au fost reţinuţi în continuarea procedurii 

experimentale. Durata jocului variază de la zece la aproximativ douăzeci de minute, ultimul parcurs, cu trei 

scripeţi, punînd numeroase probleme. Atunci cînd un subiect rămîne blocat zece minute într-un loc oarecare al 

parcursului, jocul este oprit, ca şi atunci cînd un subiect nu ajunge să înceapă parcursul. In acest caz, îi reamintim 

că jocul nu poate fi realizat decît jucîndu-se cu cei trei scripeţi şi că el poate fie să tragă, fie să slăbească. în caz 

că subiecţii trag cu prea multă violenţă, se repetă acelaşi consemn, precizînd că scripeţii trebuie mînuiţi pentru a 

putea să se mişte. 
La aproape o săptămînă după pre-test, are loc faza experimentală în timpul căreia este propus un travaliu 

individual sau colectiv pe care îl vom descrie mai departe. La aproape o săptămînă după această fază, au loc 

post-testele : aşezaţi între scripeţii A şi B, subiecţii trebuie să realizeze mai întîi un singur parcurs numai cu doi 

scripeţi, de la Y la W; post-testul ia sfîrşit cu parcursul cu trei scripeţi, de la X la Y. Consemnul amănunţit este 

reamintit subiecţilor blocaţi; dacă blocajul durează zece minute, subiecţii sînt consideraţi ca fiind în 

imposibilitatea de a continua şi experienţa ia sfîrşit pentru ei, ceea ce nu se întîmplă de altfel decît pe parcursul 

cu trei scripeţi. 
In ceea ce priveşte evaluarea performanţei, este de notat că indicele nu se referă decît la parcursul cu trei scripeţi, 

de vreme ce s-a putut constata că parcursul cu doi scripeţi este mai puţin discriminativ. Acest parcurs cu doi 

scripeţi este totuşi propus pentru a permite subiecţilor să se exerseze puţin şi pentru a-i elimina pe cei care s-ar 

dovedi absolut incapabili măcar să manevreze scripeţii. 
Indicele nu este calculat aşadar decît pentru o treime din parcursul divizat în 60 de pătrăţele. Indicele cel mai 

scăzut va fi deci de -60 şi iridicele cel mai ridicat de +60. 



Faza experimentală propunînd realizarea întregului parcurs, indicele va putea aşadar să se situeze între -180 şi 

+180 (pentru a uşura lectura tabelelor, şi mai ales compararea diferitelor faze, scorurile din această fază 

experimentală vor fi împărţite la trei, cu scopul de a le reduce la aceeaşi scară ca şi la parcursurile testelor 

individuale : de la -60 la +60). 
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Faza experimentală 
Subiecţii trebuie să realizeze un parcurs complet prin intermediul a trei scripeţi, plecînd de la X pentru a se 

întoarce trecînd mai întîi prin Y şi apoi prin W. 
într-o primă condiţie, este propus un exerciţiu individual. Funcţionarea scripeţilor este mai întîi reamintită şi 

încercată de către subiecţi, apoi sforile celor trei scripeţi sînt întinse în punctul X, subiecţii fiind aşezaţi în faţa 

scripetelui C. Parcursul este efectuat, subiecţii deplasîndu-se de jur împrejurul jocului şi scripeţii nefiind de data 

aceasta blocaţi (contrar testelor individuale), în scopul de a da voie subiecţilor de a parcurge întreg jocul, cum o 

cere consemnul, şi, în acelaşi timp, de a vedea realizîndu-se acţiunile „inverse" (trăgînd tare, copilul face să se 

desfăşoare ceilalţi scripeţi), ceea ce este mai aproape de realitatea condiţiilor colective. Parcursul este încheiat 

automat după zece minute, timp mai lung decît cel necesar pentru cea mai mare parte a grupurilor din celelalte 

condiţii experimentale, însă permiţînd aproape tuturor indivizilor să-şi termine parcursurile. 
în alte două situaţii experimentale, colective, doi sau trei subiecţi sînt provocaţi să se joace împreună. Fiecărui 

subiect, separat, i se aminteşte funcţionarea scripeţilor, făcîndu-1 să efectueze o încercare (de a trage şi a slăbi); 

înainte de a începe jocul, li se precizează copiilor că pot comunica liber între ei. Posibilitatea de a comunica, 

esenţială în momentul elaborării unei noţiuni, după cum am văzut în experienţa precedentă, este deci o constantă. 

Subiecţii au zece minute pentru a realiza parcursul, timp suficient pentru aproape toate grupurile. 
într-o primă condiţie de grup, trei subiecţi manevrează fiecare un singur scripete. Experimentatorul insistă ca 

fiecare subiect să menţină sistematic scripetele în mîini, cu scopul de a evita desfăşurările involuntare sau cel 

puţin nedorite, datorate presiunii unui subiect asupra unui alt scripete. 
într-o a doua condiţie de grup, numărul partenerilor este redus la doi. Unul joacă manevrînd doar scripetele A, pe 

cînd celălalt manevrează scripeţii B şi C. Acesta este invitat să lucreze simultan cu cei doi scripeţi (fără a slăbi 

vreunul), altminteri această poziţie nu s-ar deosebi atît de cea a unui subiect ocupînd succesiv o singură poziţie. 
Rezultatele celor două condiţii de grup nefiind diferite, le vom considera împreună, ceea ce ne va asigura pentru 

fiecare condiţie efective mult mai importante. în fapt, speram să obţinem în condiţia cu doi parteneri anumite 

diferenţe între subiecţii avînd de manevrat unul sau doi scripeţi. Nici la acest nivel nu a apărut o diferenţă 

sistematică. 
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Compoziţia grupurilor 
în compoziţia grupurilor din cele două condiţii colective, au fost respectate mai multe criterii de omogenitate, pe 

cît a fost posibil. Astfel, grupurile cuprind întotdeauna doi sau trei copii de acelaşi sex, de aceeaşi vîrstă, de 

acelaşi nivel social şi din aceeaşi clasă şcolară. Acest ultim criteriu nu a putut fi respectat pentru nivelul social 

scăzut, din cauza organizării şcolii în clase după nivel: a fost utilizată o parte egală a copiilor din clase diferite, 

cu scopul de a evita o distorsiune a datelor. 
Cel mai important criteriu de compoziţie era gradul de omogenitate al scorurilor obţinute de către parteneri la 

pre-test. A defini omogenitatea prin similitudinea maximă a scorurilor în fiecare grup ar fi însemnat să favorizăm 

omogenitatea distribuirilor între condiţiile experimentale. Prin urmare, a fost hotărîtă compunerea grupurilor cu o 

abatere mai mare între subiecţi, obţi-nîndu-se astfel o medie şi o abatere asemănătoare în grupurile şi în diferitele 

condiţii experimentale. O aceeaşi grijă a fost arătată pentru situarea subiecţilor faţă de diferiţi scripeţi în funcţie 

de scorurile lor. 
Să amintim că scorurile considerate pentru compoziţia grupurilor, ca şi pentru analiza transformărilor 

performanţelor, sînt întemeiate pe parcursul cu trei scripeţi, corespunzător primei părţi a parcursului de efectuat 

în faza experimentală. în plus, acest parcurs este mai discriminativ decît cel cu doi scripeţi: în acest caz, într-

adevăr, este practic imposibil de a reveni imediat în centrul parcursului, atunci cînd mobilul se îndepărtează de 

drum, prin faptul că unul dintre scripeţi este inoperant; scorurile relativ apropiate pot atunci să reliefeze reglări 

de nivel diferit, „cei mai buni" subiecţi neputînd realiza anumite reglări pe care ei sînt capabili de a le imagina în 

mod reprezentativ. 
Plan experimental 
Trei variabile caracterizează această experienţă: subiecţii lucrează fie individual, fie în grupuri; ei sînt în vîrstă 

fie de cinci-şase ani, fie de şase-şapte ani, fie de şapte-opt ani; în fine, experienţa este realizată simultan în două 

medii sociale diferite, puternic contrastate. 95 de copii au fost chestionaţi într-un cartier muncitoresc de la 

periferia Barcelonei, în majoritate fii de muncitori imigranţi din sudul Spaniei, ale căror caracteristici sociologice 

şi economice le cunoaştem. Ne vom referi la acest grup ca la nivelul social scăzut. Cît despre grupul considerat 

ca nivel social ridicat, el este compus din 95 de copii dintr-un mic oraş industrial în apropiere de Barcelona, 

frecventînd un colegiu privat al cărui stil pedagogic nu diferă prea mult de cel al şcolii frecventate de către 

grupul nostru cu nivel social scăzut. Părinţii lor au un venit suficient pentru a-şi asuma costul şcolarizării lor, 



însă provin din profesiuni diferite şi pot să aibă origini culturale foarte diferite. însuşi cadrul 
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şcolar este puternic contrastant: clădiri „provizorii" din prefabricate pentru unii, o vilă superbă cu grădină pentru 

ceilalţi. 
în fiecare mediu, au putut să participe la ansamblul procedurii experimentale 32 de copii de cinci-şase ani, 32 de 

copii de şase-şapte ani şi 31 de copii de şapte-opt ani. La fiecare nivel de vîrstă, 8 copii au trecut în condiţia 

individuală (numai 7 de şapte-opt ani), ceilalţi 24 lucrînd în grupuri (4 grupuri de cîte 3 şi 6 grupuri de cîte 2, 

ceea ce reprezintă pe vîrste un total de 10 grupuri). în condiţiile de grup, numai un copil de cinci-şase ani din 

mediul social cel mai de jos nu a putut participa la post-test şi nu va fi considerat în datele testelor individuale. 
înainte de a trece la rezultate, să precizăm două lucruri. Datele pre- şi post-testelor se vor referi la fiecare individ 

considerat independent (ceea ce este adevărat pentru pre-test, dar nu este la fel pentru post-test, de vreme ce 

copiii în condiţiile de grup au lucrat cel puţin cu un alt coleg). Din contra, şi pentru a respecta principiile 

elementare ale metodei experimentale, nu vom aborda datele relative la progrese (între pre-test şi post-test) decît 

considerînd progresele partenerilor din aceeaşi interacţiune ca dependente, ceea ce sînt de altfel în mod obiectiv. 

Pentru aceasta, vom considera aşadar mediile progreselor celor doi sau trei parteneri, ceea ce va reduce 

considerabil efectivele pentru fiecare condiţie însă va face analiza mai valabilă. Să amintim că, neapărînd nici o 

diferenţă sistematică între cele două condiţii, ele vor fi mereu considerate laolaltă. 
Rezultatele celor două medii sociale vor fi tratate mai întîi separat, prin faptul că apare un decalaj temporal, 

amestecînd aparent efectele condiţiilor experimentale. Abia după aceea le vom considera simultan, atunci cînd ne 

vom centra asupra problematicii sociologice. 
Rezultate 
Tabelul 3.4. oferă media performanţelor obţinute în diferitele faze experimentale (scorurile posibile : de la -60 la 

+60). 
De la bun început, se poate constata marea dificultate a acestei sarcini pentru ansamblul subiecţilor: mediile sînt 

chiar puternic negative la cei mai tineri, ceea ce indică un număr important de pătrăţele în care linia desenată de 

către mobil se situează mult în afara parcursului de urmat. Chiar la şapte-opt ani, rezultatele pre-testului indică 

medii foarte apropiate de zero. Erau aşadar întrunite condiţiile pentru a examina foarte precis evoluţia 

coordonărilor decurgînd dintr-un travaliu individual sau colectiv. 
Să analizăm rezultatele obţinute în aceste condiţii în timpul fazei experimentale. Se confirmă iarăşi că, în 

general, coordonarea interindividuală a acţiunilor este superioară coordonării intraindividuale. în două feluri: în 

primul rînd pentru că datele din faza experimentală indică o superioritate a travaliului colectiv ; mai apoi pentru 

că grupurile obţin medii mult superioare 
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-20,13(8) - 13,21 (8) - 25,00 (8) 

- 11,25 (8) -8,13* (8) - 13,25 (8) 

+ 1,00(7) + 0,52b (7) + 24,14 (7) 

- 24,70 (23) - 16,87 (10) - 26,52 (23) 

- 12,75 (24) + 17,03c (10) + 17,79 (24) 

+ 1,08 (24) + 18,70" (10) + 16,92 (24) 

travaliului colectiv ; mai apoi pentru că grupurile obţin medii mult superioare faţă de ceea ce partenerii erau 

capabili să realizeze individual în timpul pre-testului. 
Tabelul 3.4. - Performanţele medii în mediul social de jos (n între paranteze) Pre-test            Faza experimentală            

Post-test 
Indivizi 5-6 ani Indivizi 6-7 ani Indivizi 7-8 ani Grupuri 5-6 ani Grupuri 6-7 ani Grupuri 7-8 ani 
Testul Mann-Whitney, datele fazei experimentale, condiţiile a şi c, U: 17, p < 0,025; condiţiile b şi d, U:21,p < 

0,10. 
Concepţia noastră postulează de altfel că această superioritate nu este totuşi identică la toate vîrstele. 
într-adevăr, la prima vîrstă studiată, subiecţii nu îşi îmbunătăţesc performanţele individuale iniţiale, ceea ce ne 

face să presupunem că anumite pre-cerinţe nu au fost încă elaborate, competenţe iniţiale, esenţiale pentru 

elaborarea acestor coordonări. 
Dacă la cinci-şase ani grupurile reproduc într-o anumită măsură performanţele de care partenerii se arată capabili 

în mod individual, de la şase-şapte ani apare o elaborare colectivă, grupurile fiind semnificativ mai bune decît 

indivizii. La şapte-opt ani, această superioritate este desigur menţinută, însă ea nu se traduce decît printr-o 

tendinţă statistică. Cele două situaţii confirmă aşadar din plin rezultatele primei experienţe. 
însă - întrebare esenţială - aceste efecte de grup au declanşat progrese de care partenerii ar da dovadă, individual, 

în timpul post-testului ? 



Tabelul 3.5. recapitulează diferenţele dintre performanţele medii la pre-test şi post-test. Să amintim că aceste 

calcule sînt efectuate asupra mediei performanţelor obţinute de către doi sau trei parteneri ai unei aceleaşi 

interacţiuni. 
Tabelul 3.5. - Diferenţele medii ale performanţelor între pre-test şi post-test în mediul social de jos (n între 

paranteze) 
Indivizi                           Grupuri 
5-6 ani 6-7 ani 7-8 ani * Testul Wilcoxon, p < 0,05. 

- 4,88 (8) - 1,83(10) 

-2,00 (8) + 30,54* (10) 

+ 23,14* (7) + 15,83* (10) 
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Cu o singură excepţie, progresele individuale constatate corespund rezultatelor observate în cursul fazei 

experimentale. La vîrsta de cinci-şase ani nici travaliul individual, nici travaliul de grup nu produc progrese. La 

şase-şapte ani, travaliul de grup, pe care l-am văzut fiind superior travaliului individual, îi determină pe subiecţi 

să se arate capabili, în timpul post-testului, de coordonări intraindividuale superioare celor ale pre-testului şi de 

acelaşi nivel cu coordonările interindividuale pe care le-au elaborat în timpul fazei experimentale. Travaliul 

individual nu ajunge la nici o ameliorare a acestor coordonări. La şapte-opt ani, travaliul de grup cunoaşte 

aceleaşi efecte, favorabile elaborării individuale a instrumentelor cognitive implicate. Un rezultat surprinzător 

apare la copiii de aceeaşi vîrstă care au lucrat individual în cursul fazei experimentale, fără o ameliorare în raport 

cu nivelul atins în pre-teste. în cursul post-testului, din contra, ei realizează progrese importante. Decît să vedem 

acolo un simplu efect de familiarizare, putem să credem că este vorba de o consecinţă a autonomizării progresive 

a dezvoltării cognitive. însă, înainte de a argumenta în această privinţă, să vedem în ce măsură datele mediului 

social „înalt" coroborează aceste efecte. 
Tabelul 3.6. oferă media performanţelor obţinute în timpul diferitelor faze ale procedurii experimentale (scoruri 

posibile : de la -60 la +60). 
Tabelul 3.6. - Performanţele medii în mediul social înalt (n între paranteze) 
Pre-test            Faza experimentală            Post-test 
Indivizi 5-6 ani Indivizi 6-7 ani Indivizi 7-8 ani Grupuri 5-6 ani Grupuri 6-7 ani Grupuri 7-8 ani Testul Mann-

Whitney, datele fazei experimentale, condiţiile a şi b, U:8,p < 0,01. 
Chiar dacă la pre-test rezultatele copiilor din mediul social înalt sînt în medie mai ridicate decît cele ale copiilor 

din mediul de jos, asta nu înseamnă că sarcina prezintă şi pentru ei dificultăţi mari, ceea ce ne permite să asistăm 

în acelaşi timp la evoluţia coordonărilor implicate. Examinînd mai întîi rezultatele fazei experimentale, putem să 

reţinem următoarele efecte: la cinci-şase ani, indivizii şi grupurile îşi ameliorează simţitor performanţele lor în 

raport cu pre-testul. Să notăm că acest progres nu va fi stabil, deci nu va reapărea în cursul post-testului decît 

pentru copiii care au lucrat în grup. Este aşadar posibil să explicăm progresul aparent prin natura dispozitivului 

utilizat în cursul diferitelor etape:  ne amintim că, în timpul testelor individuale, 

- 10,88 (8) + 1,38 (8) - 9,88 (8) 

- 1,13(8) + l,42a(8) + 0,75 (8) 

+ 4,43 (7) + 15,57 (7) + 24,86 (7) 

- 23,50 (24) - 6,67 (10) - 9,25 (24) 

+ 4,88 (24) + 26,90" (10) + 18,17 (24) 

+ 12,71 (24) + 18,83 (10) + 25,67 (24) 
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scripeţii nemanevraţi de un copil erau blocaţi, în vreme ce, în faza experimentală, ei nu erau astfel. Or, după cum 

s-a putut observa, copiii de cinci-şase ani din acest mediu social au făcut adesea uz de forţă: trăgînd tare, ei 

exercitau asupra celorlalţi scripeţi o presiune suficientă pentru ca ele să dea drumul firului. Aplicarea acestei 

„chestii" permite de fapt copiilor să eludeze problema dificilă a coordonării acţiunilor directe (a trage) şi 

indirecte (a slăbi), şi nu va duce la nici un progres în cursul post-testelor, în caz că o asemenea „chestie" nu va 

mai fi aplicabilă. 
La şase-şapte ani apare din nou diferenţa prevăzută între condiţiile de travaliu individual sau colectiv: dacă 

indivizii nu-şi ameliorează performanţele iniţiale la pre-test, grupurile realizează performanţe net superioare. 

Către şapte-opt ani, lucrurile devin mai puţin clare : numai indivizii progresează întrucîtva, pe cînd progresul nu 

este clar pentru grupuri: este adevărat că acestea realizau încă de la pre-teste performanţe de nivel bun. 
Efectele vor deveni mai clare dacă se vor examina progresele consecutive fazei experimentale? Să considerăm 



pentru aceasta datele din tabelul 3.7. 
Tabelul 3.7. - Diferenţele medii ale performanţelor între pre-test şi post-test în mediul social înalt (n între 

paranteze) 
Indivizi                           Grupuri 
5-6 ani 6-7 ani 7-8 ani 
* Testul Wilcoxon, p < 0,05, ** Testul Wilcoxon, p < 0,10. 
Cu o singură diferenţă, a cărei importanţă o vom vedea, progresele sînt asemănătoare celor obţinute de către 

copiii din mediul social inferior: într-adevăr, la şase-şapte ani, un progres semnificativ este obţinut la copiii care 

au lucrat în grup în timpul fazei experimentale, ceea ce nu este cazul pentru cei care au lucrat individual. La 

şapte-opt ani apare acelaşi efect ca în mediul social precedent: travaliul individual ca şi travaliul colectiv 

provoacă progrese individuale substanţiale. Acest rezultat, alăturat celui obţinut în mediul social inferior, indică 

faptul că dezvoltarea cognitivă se autonomizează progresiv, atunci cînd a fost începută elaborarea unei noţiuni. 
în acest mediu social înalt apare totuşi un efect suplimentar : de la cinci--şase ani, travaliul de grup provoacă 

progrese semnificative, ceea ce nu era cazul în mediul social inferior. 
Considerînd aşadar progresia efectelor travaliului individual sau colectiv, putem să rezumăm astfel rezultatele: în 

tabelul 3.8., vom atribui fiecărei condiţii un semn + sau 0 după cum progresul consecutiv fazei experimentale 

apare sau nu. 

+  1,00 (8) + 14,25* (10) 

+ 1,88 (8) + 13,29* (10) 

+ 20,43** (7) + 12,96* (10) 
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ani între cele două medii sociale, dacă ea se menţine pentru subiecţii care au lucrat individual, dispare dacă se 

compară post-testele subiecţilor care au participat la un travaliu de grup. Apoi, această diferenţă nu este mai 

semnificativă în cursul etapei ulterioare, către şapte-opt ani (ceea ce era deja cazul la pre-test), ceea ce ar arăta că 



potenţial ităţile de coordonare în cele două medii sociale nu sînt diferite. în sfîrşit, rezultatele copiilor de nivel 

social inferior de şase-şapte ani şi de şapte-opt ani ating şi chiar depăşesc la post-teste rezultatele obţinute la pre-

test de către copiii din mediul social superior. O interacţiune relativ scurtă are drept consecinţă situarea copiilor 

defavorizaţi la nivelul iniţial al copiilor mai favorizaţi. Rezultate asemănătoare vor fi prezentate în capitolele 

următoare. 
Cu toate acestea, trebuie să notăm că interacţiunea socială nu şterge pur şi simplu discriminările sociale : dacă ea 

permite copiilor din mediul social de jos să exprime potenţialităţi pe care travaliul individual nu este capabil să le 

provoace de la început, ea permite totuşi copiilor din mediul social înalt să progreseze, şi aceasta chiar la o vîrstă 

mai precoce : progresele situaţiei de grup la cinci-şase ani sînt în aşa fel că diferenţa dintre medii sociale este din 

nou semnificativă, în raport cu condiţia corespunzătoare a mediului social de jos. Nu vom merge aici mai departe 

cu această discuţie pe care vom avea ocazia de a o dezvolta din capitolul următor; să reţinem pentru moment 

faptul că o evoluţie similară apare în cele două medii, evoluţie care conduce copilul către o dezvoltare cognitivă 

mai autonomă, întemeiată pe o interdependenţă iniţială ce poate, în funcţie de medii, să se arate efectiv începînd 

de la vîrste diferite. 
Concluzie 
Să recapitulăm contribuţiile celor patru experienţe realizate cu jocul cooperativ. Această sarcină a fost aleasă 

pentru că însăşi natura sa implică în mod necesar, atunci cînd mai mulţi copii o realizează împreună, o 

coordonare a acţiunilor lor. Graţie sarcinii cu un grad înalt de cooperare, a fost posibil să ne ilustrăm punctul 

nostru de vedere asupra a trei teme de reflecţie propuse la sfîrşitul capitolului precedent. 
în primul rînd, a fost arătat cum travaliul de grup generează coordonări pe care indivizii sînt capabili să le 

realizeze abia mai tîrziu. Totuşi, această superioritate nu este întîlnită în orice moment al dezvoltării cognitive: 

de fapt, efectele specifice apar cel mai clar în cursul producerii unei noţiuni. Interacţiunea socială nu constituie 

neapărat un obstacol în anumite momente ale dezvoltării: aceasta pentru că, după o etapă în care ea se dovedeşte 

primordială (travaliul colectiv fiind superior travaliului individual), travaliul individual va apărea el însuşi 

eficace. 
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Acelaşi lucru îl regăsim cu privire la a doua temă: însuşirea individuală a coordonărilor colective. în general, ea a 

apărut mai întîi atunci cînd grupurile ajungeau să-şi elaboreze coordonări noi, acestea erau interiorizate de către 

parteneri în mod individual, de vreme ce la post-test sînt prezentate de către subiecţi coordonările de acelaşi 

nivel, superioare celor de care subiecţii s-au arătat capabili în cursul pre-testului. însă, după cum travaliul 

colectiv nu este superior travaliului individual decît în momentul elaborării unei noţiuni, la fel progresele 

individuale rezultate din acesta nu se deosebesc decît exact în momentul de elaborare. A apărut un mod de 

dezvoltare care confirmă în mare măsură ideea noastră despre conceptualizarea socială a dezvoltării cognitive: în 

afara elaborării anumitor pre-cerinţe, nici travaliul de grup şi nici travaliul individual nu sînt în stare de a 

provoca începutul unei dezvoltări; apoi travaliul de grup se dovedeşte fundamental în elaborarea coordonărilor 

implicate în jocul cooperativ (vom vedea mai departe că acelaşi lucru este valabil pentru alte sarcini din cele mai 

variate), pe cînd travaliul individual nu oferă aceeaşi posibilitate de dezvoltare. în sfîrşit, apare un proces de 

autonomizare, întemeiat, după noi, pe această interdependenţă socială iniţială : elaborarea socială anterioară are 

să permită copilului să completeze, prin propria sa activitate, dezvoltarea coordonărilor sale. 
în concluzie, aceste cercetări au subliniat importanţa capitală a modalităţilor înseşi ale interacţiunii sociale. 

Pentru a permite grupului să dezvolte deplin potenţialităţile sale de coordonare, interacţiunea trebuie să fie astfel 

ca să asigure o cooperare totală. Putem împiedica apariţia coordonărilor modifi-cînd funcţionarea şi structura 

grupului: astfel, impunerea unei structuri ierarhice reduce schimbul interindividual şi face produsul interacţiunii 

mai dependent de capacităţile individuale ale partenerilor. Acestea fiind inferioare, în timpul unei faze de 

elaborare a unei noţiuni, celor potenţiale ale grupurilor, realizările colective ale acestor grupuri sînt aşadar 

inferioare celor ale grupurilor libere de a se organiza spontan. La fel, suprimarea comunicării verbale alterează 

procesul de elaborare colectivă a coordonărilor. Deci nu orice travaliu de grup întemeiază dezvoltarea cognitivă. 
Totuşi, la acest nivel, experienţele propuse nu oferă un răspuns satisfăcător. Măcar avem indicaţia că 

posibilitatea deplină de confruntare interindividuală este necesară pentru ca interacţiunea să fie constructivă. 

Dacă aceste experienţe nu au abordat direct problema procesului făcînd din interacţiunea socială elementul 

fundamental al dezvoltării cognitive, pe care am propus-o să fie constituită prin conflictul sociocognitiv, există 

anumite indicaţii ce ne-ar putea face sa credem că este un caz asemănător. Astfel, experienţele au fost conduse cu 

sarcina urmăririi unui obiect în mişcare (tracking) implicînd coordonări ale acţiunilor interdependente similare 

celor implicate în jocul nostru cooperativ. Deşi efectuate cu adulţi şi integrînd parametri precum viteza, anumite 

experienţe sînt de o pertinenţă directă. Vom reţine în esenţă o serie de studii 
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prezentate de către Leontiev (1970-1971), referitoare la natura feed-back-ului care este propus grupurilor. într-

una din experienţe, experimentatorul cerea anumitor subiecţi să acţioneze în direcţia unei creşteri a erorii: în mod 

paradoxal, cum ar părea la prima vedere, a rezultat o eficacitate a reglajului sporită simţitor. Dar, în realitate, 



aceasta nu însemna a introduce o procedură permiţînd să se intensifice conflictul sociocognitiv şi investigarea 

unor coordonări eficace ? 
O ilustrare mai directă a intervenţiei dinamicilor de confruntare interindivi-duală în sarcini de tipul celei pe care 

am utilizat-o în acest capitol este furnizată de studiile lui Dalzon (1988), care examinează impactul 

interacţiunilor sociocognitive asupra construirii noţiunii de dreapta/stînga, a cărei dezvoltare era măsurată prin 

intermediul diferitelor probe (ca testul Piageî--Head; cf. Galifret-Granjon, 1958), după modelul pre-test, test, 

post-test. în timpul etapei experimentale, subiecţii, de vîrste de la 7 la 8 ani, lucrau individual sau în diade. 

Pentru acestea din urmă a fost imaginată o situaţie de „conflict tactilo-kinestezic", astfel că subiecţilor le era 

aproape imposibil să scape de conflict. 
In cursul fazei experimentale, fiecare subiect era legat printr~o baghetă de o maşină mică, pe care trebuia să o 

dirijeze într-un labirint, urmînd un itinerar programat de către experimentator. Acesta dădea ordine preluînd 

oarecum punctul de vedere al şoferului maşinii: „maşina trebuie să ia virajul la dreapta". Copiii reţinuţi pentru 

etapa experimentală nu ştiu să se proiecteze asupra obiectului decît în oglindă, adică pentru ei stînga sau dreapta 

unui obiect corespund propriei lor stingi sau drepte pe pianul frontal-paralel, adică independent de orientarea 

proprie a obiectului în spaţiu la un moment dat. Aşezaţi faţă în faţă, copiii aceleiaşi diade nu pot decît să intre în 

dezacord, pentru că exercită asupra obiectului acţiuni care merg obligatoriu în direcţii opuse. Pentru a rezolva 

sarcina şi a se angaja pe parcursul cerut de către experimentator, ei sînt obligaţi de a se decentra pentru a 

determina stînga şi dreapta relative la maşină, ceea ce este indispensabil pentru a se pune de acord asupra 

mişcărilor vehiculului. în vreme ce, în mod logic, nici o diferenţă nu caracterizează cele două condiţii la pre-test 

(subiecţii forrnînd o pereche pe baza rezultatelor la acesta), la primul post-test, imediat după faza experimentală, 

ca şi la al doilea post-test petrecut după 12 zile, apar diferenţe puternic semnificative, subiecţii aflaţi în situaţia 

conflictului „tactilo-kinestezic" făcînd dovada unui progres considerabil în stăpînirea noţiunii de dreapta/stînga. 

Dalzon notează de altfel că progrese mai puţin importante au fost înregistrate în alte studii în care dispozitivul 

experimental nu permitea subiecţilor să devină conştienţi de dezacordul lor decît prin vizualizarea rezultatului 

acţiunilor lor, aşadar fără confruntarea „motrice" ce caracterizează conflictul „tactilo-kinestezic". Astfel, cu cît 

conflictul centrărilor este ineluctabil, cu atît interacţiunea duce la decentrare. 
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Dispozitivul imaginat de Dalzon ilustrează în mod subtil teoria care subîntinde concepţia asupra efectului 

structurant al interacţiunii sociale, susţinută şi în această lucrare şi, mai precis, ipoteza conflictului sociocognitiv 

ca mecanism central la originea progreselor constatate în cercetările asupra jocului cooperativ. Vom afirma 

această concepţie socioconstructivistă în capitolele următoare. 
4 
Beneficiile partajului 
Cîte mici drame familiale nu şi-au găsit originea în certurile infantile asupra împărţelilor? Mizele unor asemenea 

dispute depăşesc de departe pierderile sau cîştigurile materiale ce pot rezulta din ele; o dată efectuată împărţeala 

„dreaptă", copiii pot foarte repede să abandoneze partea care le-a fost atribuită, cu condiţia ca cealaltă parte să nu 

o ceară într-un mod prea direct. Cercetările experimentale au confirmat că unii copii de cinci ani ştiu să efectueze 

împărţeli după principii egalitare (Lane şi Coon, 1972 ; Lerner, 1974 ; Leventhal şi Anderson, 1970), însă 

principiile de echitate îi duc uneori să efectueze împărţeli inegale (Coon, Lane şi Lichtman, 1974; Leventhal, 

Popp şi Sawyer, 1973). Egalitarismul şi echitatea sau justiţia pot să se concureze şi să intervină în chip diferit 

după caracteristicile diferite ale situaţiei experimentale, mai ales cu ocazia atribuirii de recompense la copiii de 

cinci ani (Damon, 1977 ; Swerts, 1978). O întreagă inteligenţă socială se manifestă în astfel de conduite 

complexe. 
Să observăm un copil de această vîrstă participînd la o probă pîagetiană clasică, şi anume conservarea cantităţilor 

de lichide. Experimentatorul dispune {cf. figura 4.1.) de două pahare identice (A şi A1), de un pahar mai înalt şi 

mai îngust (B) şi de un pahar mai larg şi mai plat (C). El toarnă aceeaşi cantitate de apă sau de suc de fructe în 

paharele A şi A1 şi întreabă copilul dacă în cele două pahare este aceeaşi cantitate de băut. Copilul încuviinţează, 

cerînd uneori să se adauge cîte un pic într-unui dintre cele două pahare pentru ca nivelurile să fie exact ia aceeaşi 

înălţime. Experimentatorul transferă deci conţinutul din A1 în B şi întreabă iarăşi copilul dacă în cele două 

pahare este aceeaşi cantitate de lichid. Copilul răspunde că este mai mult în paharul înalt şi subţire (B), indicînd 

nivelul cel mai ridicat în acest pahar. Experimentatorului care insistă şi care, eventual, povesteşte că o dată, un 

alt copil mic i-a spus că în paharul A era la fel de mult de băut, subiectul răspunde că el preferă totuşi să bea din 

paharul B pentru că acolo este mai mult. Altfel spus, el rezistă la o sugestie contrară. Apoi experimentatorul 

varsă din nou conţinutul lui B în A1, iar copilul este iarăşi de acord să afirme că este acelaşi lucru în cele două 

pahare. După aceea, conţinutul lui A1 este vărsat în C ; comparând pe A cu C, A conţine acum mai mult, după 

spusele copilului, de vreme ce nivelul este aici mai ridicat. 
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Scene de acest gen au fost observate de mii de ori la Geneva şi oriunde în lume. Nu am descris decît o parte din 



proba de conservare a cantităţilor de lichid (Piaget şi Szeminska, 1941; Inhelder etal., 1974). Bineînţeles, 

răspunsurile copiilor nu sînt întotdeauna clare; ele pot să fie mai ezitante, să oscileze şi să cedeze la sugestiile 

contrare ale experimentatorului; ele pot, de asemenea, să devină de-a dreptul „conservatoare" afirmînd că, 

independent de prezentarea lor în pahare diferite, cantităţile de lichid rămîn aceleaşi. 
De obicei, după răspunsurile pe care le dau la ansamblul acestei probe, copiii sînt repartizaţi în trei categorii, sau 

stadii, pentru a utiliza terminologia piagetiană. 
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faza 3                                             faza 4 
Fig. 4.1. - Schema diferitelor faze ale unei probe de conservare a lichidelor. 
-  Primul stadiu: absenţa conservării (NC). Copilul din acest stadiu, văzînd aceeaşi cantitate de lichid în pahare 

identice, nu încearcă nici o dificultate în a recunoaşte această egalitate. însă dacă lichidul este transferat în 

recipiente de forme diferite, el crede atunci că, în funcţie de configuraţia şi, mai ales, de înălţimea atinsă de 

lichid în recipiente, cantitatea de lichid sporeşte sau scade. 
în faţa contraargumentelor experimentatorului, copilul fie îşi menţine judecata, fie formulează altele, însă tot 

neconservatoare. Rapelul cantităţilor egale iniţiale nu-i modifică deloc opinia. 
- Al doilea stadiu: răspunsul intermediar (I). Aceşti subiecţi oscilează între conservarea şi neconservarea 

cantităţii. Justificările oferite sînt în general puţin explicite şi incomplete. Ei nu par să vadă în conservare o 

necesitate fizică sau logică. Ei fluctuează între o coordonare a relaţiilor în joc (înălţimea şi lărgimea) şi centrarea 

pe o singură dimensiune. 
- Al treilea stadiu : conservarea necesară (C). Copilul afirmă dintr-o dată conservarea cantităţilor de lichid, 

independent de numărul şi de natura trans-vazărilor efectuate. El rezistă la contra-sugestiile experimentatorului. 

Ca argumente ale acestei conservări, el dă una sau mai multe dintre explicaţiile următoare : identitate, 

compensare, reversibilitate. 
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Argumentele de identitate constau în a afirma că în cele două pahare este acelaşi lucru pentru că nu s-a adăugat 

nici nu s-a înlăturat nimic în cursul transvazării. Cele de compensare pun în legătură diferenţele de înălţime şi de 

lărgime ale celor două pahare, iar cele de reversibilitate se sprijină pe faptul că o operaţie inversă constînd în a 

reveni la starea iniţială, adică în a vărsa conţinutul lui B sau C înapoi în A, ar duce la o egalitate între A şi A1. 
O asemenea probă poate aşadar să surprindă apariţia succesivă a unei funcţionări cognitive, cum se întîmplă şi în 

alte probe din alte domenii, precum conservarea numărului, a materiei, a lungimilor, a greutăţii, a suprafeţei. 

Vom descrie ulterior unele dintre aceste probe. Dar dacă statutul cognitiv al răspunsurilor la aceste probe a fost 

studiat relativ bine, altfel stau lucrurile cu statutul lor social. Răspunsurile sînt, într-adevăr, date într-un context 

social; dacă ele trebuie raportate la configuraţiile succesive ale unui material dat, ele trebuie raportate şi la 

intervenţiile, întrebările, sugestiile experimentatorului. Aceste intervenţii nu pot fi considerate ca un instrument 

de măsură sau de diagnostic care nu modifică realitatea studiată. Examinînd cu minuţiozitate anumite protocoale 

de experienţe ale lui Piaget, se constată (Van de Voort, 1977) că adesea modul de a întreba se află la originea 

unui progres la copil. Asemenea consideraţii nu intră în analizele obişnuite pe care piagetienii le fac 

protocoalelor lor de experienţă; analizele lor se sprijină numai pe reglările cognitive şi neglijează aspectul de 

reglare socială pe care îl vehiculează în acelaşi timp răspunsurile copilului. 
Un demers invers a fost întreprins de către colegul nostru A.N. Perret--Clermont (1979), care reia paradigma 

transvazării de lichide pentru a o resitua într-un context social, cu scopul de a arăta cum o interacţiune socială, 

utilizînd respectiva paradigmă, conduce copiii la un progres cognitiv. Acest capitol va descrie o primă cercetare 



punînd în evidenţă beneficiul cognitiv reţinut de copii în urma participării lor la o interacţiune socială şi 

confirmat de cercetările ulterioare. Vom arăta apoi că progresele observate nu se limitează la noţiunea care 

intervine direct în interacţiunea socială şi că ele se verifică după o interacţiune socială implicînd o împărţire care 

se sprijină pe conservarea numărului. în sfîrşit, vom expune rezultatele unei cercetări (Perret-Clermont şi Leoni, 

1979) ce introduce preocupări marcat sociologice în planul experimental. în expunerea acestor cercetări ale 

colegului nostru vom intercala descrierile a două cercetări efectuate la Universitatea din Tilburg, în Ţările de Jos, 

ce confirmă rezultatele obţinute la Geneva, şi dintre care cea de-a doua se referă exact la rolul marcajului social, 

ca şi o experienţă explicitînd rolul conflictului sociocognitiv în acesta. 
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Experienţa 1: progrese individuale după un partaj 
Copiii care au participat la această experienţă (Doise, Mugny şi Perret--Clermont, 1975, experienţa 2; Perret-

Clermont, 1979) aveau între cinci ani şi jumătate şi şapte ani şi cinci luni, vîrsta lor medie fiind de aproape şase 

ani şi jumătate. Toţi au participat la o primă şedinţă individuală (pre-test) care permitea stabilirea nivelul lor NC, 

I sau C la o variantă a probei de conservare a lichidelor. După două săptămîni, cea mai mare parte dintre ei 

(condiţie experimentală) au participat la o situaţie de interacţiune socială înainte de a trece, o săptămînă mai 

tîrziu, printr-o nouă probă individuală (primul post--test); un al doilea, post-test urma după o lună. Alţi copii 

(condiţia de martor) nu au participat decît la un pre-test şi la un post-test. Condiţia de martor trebuia să ne 

permită de a estima rata dezvoltării „spontane" care ar fi putut să se producă, în afara oricărei intervenţii 

experimentale, la copiii de această vîrstă. într-adevăr, în timpul celor trei săptămîni ce separă pre-testul de post-

test, copiii continuă, evident, să frecventeze şcoala şi să participe la multiple interacţiuni sociale care pot fi sursă 

de progres. De altfel, numai pre-testul a putut să le trezească curiozitatea, cum a fost cazul unei fetiţe în condiţia 

de martor care povestea în timpul post-testului că ea a cerut mamei sale să refacă proba împreună cu ea. 
Trei subiecţi participau de fiecare dată ia etapa interacţiunii sociale. Doi dintre ei (CI şi C2) fuseseră clasaţi drept 

conservatori la pre-test, cel de-al treilea (S, subiectul experimental propriu-zis), participînd singur la două post-

teste, era neconservator (28 NC) în cea mai mare parte a cazurilor sau, uneori, intermediar (9 I). 
Interacţiunea se desfăşura astfel: S era aşezat în capul mesei şi dispunea de un pahar A putînd să conţină 2,5 dl. 

Ceilalţi doi copii (CI şi C2) erau aşezaţi aproape de el, faţă în faţă, CI dispunînd de un pahar A1 egal cu cel al lui 

S, şi C2 dispunînd de un pahar mai înalt şi mai îngust (B). S primea atunci o sticlă opacă, conţinînd sirop sau suc 

de fructe şi un alt pahar A2, identic cu al său şi cu cel al lui CI. Era invitat atunci să toarne lichide de băut 

celorlalţi doi copii cu scopul ca ei să aibă „amîndoi acelaşi lucru de băut şi ca ei să fie amîndoi la fel de 

mulţumiţi". Experimentatorul preciza în plus că S, după ce a efectuat împărţeala pentru CI şi C2, trebuia să ceară 

aprobarea lor, că el putea utiliza paharul dacă acesta i se părea util, dar că nu putea să se servească el însuşi decît 

atunci cînd toţi trei ar fi de acord cu împărţirea. 
Această şedinţă de partaj dura aproximativ zece minute. In general, subiectul, avînd în vedere că era NC sau I, 

turna imediat sirop în paharele A1 şi B egalizînd înălţimea nivelurilor; el provoca astfel protestele din partea lui 

C2 care primea astfel mai puţin sirop în paharul său mai îngust. Cînd discuţia dintre copii avea dificultăţi în a 

începe, experimentatorul îi îndemna să-şi prezinte părerile şi făcea să reiasă eventualele diferenţe dintre păreri. 

El avea 
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grijă în acelaşi timp ca S să se poată exprima şi să fie auzit repetînd, dacă era necesar, intervenţiile sale care 

uneori nu erau ascultate de către CI şi C2, mai siguri de ei înşişi. Cei din urmă determinau adesea pe S să 

utilizeze paharul A2 pe care îl umplea înainte de a-1 turna în B. Numărul de explicaţii şi de argumente furnizate 

de către cei doi copii C varia considerabil, după grupuri. Ceea ce nu i-a împiedicat pe copiii NC sau I în această 

condiţie să participe la o situaţie în care egalitatea a fost instituită ca normă şi să constate adesea că un acord 

asupra egalităţii persista după o transformare a configuraţiei cantităţilor respective. Această caracteristică 

specifică situaţiei de partaj va face obiectul unei cercetări ulterioare. Atunci cînd CI sau C2 îl convinge pe S să 

utilizeze paharul A2, acesta învaţă întrucîtva utilizarea unui instrument de măsură. Această situaţie putea 

deopotrivă să creeze multiple conflicte de centrări între înălţimea lichidului dintr-un pahar şi lărgimea sa din 

celălalt, şi invers. Pe scurt, mai multe caracteristici ale acestei situaţii de partaj îl determină pe subiectul S să 

pună în discuţie răspunsurile sale neconservatoare sau intermediare. Există deci motive pentru a ne aştepta la un 

progres. Oare este cazul ? 
într-adevăr, au avut loc progrese: în timpul primului post-test, 24 de subiecţi din 37 au progresat în situaţia 

experimentală pe scara NC, I, C, faţă de numai 2 din 12 în condiţia de martori. Pe de altă parte, aceste progrese 

rămîn stabile în timpul celui de-al doilea post-test într-o proporţie de 20 din 24, primă indicaţie a autenticităţii 

lor; totuşi, probele utilizate pentru post--teste erau destul de asemănătoare cu cele utilizate în cursul interacţiunii 

sociale. Trebuia deci să ne asigurăm că o schimbare între pre-test şi post-teste corespundea unei restructurări 

cognitive şi nu se limita numai la reproducerea răspunsurilor şi a justificărilor învăţate în timpul interacţiunii. 
Un studiu amănunţit al răspunsurilor copiilor la probele din post-teste a adus dovada autenticităţii acestor 

progrese cognitive. în cursul interacţiunii, cel puţin unul dintre argumentele de identitate, de compensare sau de 



reversibilitate a fost utilizat în majoritatea grupurilor. însă copiii care au progresat în timpul post-testelor şi au 

atins atunci nivelul de conservare (23 de copii) nu fac decît să repete argumentele utilizate în timpul interacţiunii. 

Mai mult de jumătate dintre ei (13 copii) oferă argumente care nu au fost avansate în timpul situaţiei colective. 

Printre noile argumente se pot număra 3 argumente de identitate, 7 argumente de compensare şi 7 argumente de 

reversibilitate. Relativa raritate a noilor argumente de identitate nu trebuie să ne mire : a fost utilizat în cursul 

interacţiunii în 18 cazuri din 23, şi doar 5 copii puteau aşadar să inoveze în acest domeniu. Acest exemplu arată 

cît de sever este criteriul utilizat pentru a verifica autenticitatea progreselor; nimic nu ne împiedică, într-adevăr, 

să presupunem că reutilizarea unui argument produs în timpul interacţiunii sociale nu rezultă dintr-o înţelegere 

adevărată. Din contra, studiile asupra memoriei arată că aceasta este bazată pe înţelegere. în schimb, cînd 
 UEiVUUAKC 
mai mult de jumătate dintre copiii care au atins stadiul de conservare aduc justificări noi, aceasta arată că 

argumentele lor din cursul post-testului nu pot fi explicate printr-un simplu proces de imitaţie. Ele sînt semnul 

unei noi elaborări. 
O altă modalitate de a studia natura progreselor constă în a utiliza probe de conservare care nu se bazează pe 

transvazări de lichide ; ea va fi utilizată în experienţa următoare. 
Experienţa 2 : generalizarea progreselor consecutive partajului 
Această experienţă urmărea mai multe scopuri. Era vorba mai întîi de a confirma rezultatele obţinute în 

experienţa precedentă studiind mai pe larg natura progreselor observate. Pentru aceasta, subiecţii experimentului 

vor fi pre-testaţi şi post-testaţi cu probe diferite, cu scopul de a verifica dacă un progres la proba de conservare a 

lichidelor este însoţit de progrese în alte domenii. Era vorba de a examina apoi rolul compoziţiei grupului: erau 

necesari doi C pentru a face să progreseze un NC, sau un singur C ar fi avut destulă greutate în interacţiune 

pentru a face să progreseze doi NC ? Altfel spus, era posibil de a exclude o explicaţie în termenii efectului 

majorităţii? Experienţa presupunea deci mai multe condiţii, însă nu vom analiza aici decît rezultatele condiţiilor 

implicînd un subiect NC (N : 5) în interacţiune cu doi copii C sau implicînd doi subiecţi NC (N : 12) în 

interacţiune cu un copil C. Aceste condiţii experimentale au determinat mai multe progrese în raport cu o 

condiţie control (numai NC) şi cu o condiţie în care trei subiecţi NC interacţionau. 
Ca în experienţa precedentă, interacţiunea consta într-o sarcină de împărţire de sirop între trei copii. Pre-testul şi 

post-testul erau mult mai cuprinzătoare decît în prima experienţă: toţi subiecţii răspundeau în pre-test şi în post-

test la probe de conservare a lichidelor şi a materiei; în plus, ei participau, în cursul pre-testului, la o probă de 

conservare a numărului şi, în timpul post--testuîui, la o probă de conservare a lungimilor. Nu vom descrie aici 

caracteristicile esenţiale ale acestor probe (Perret-Clermont, 1979). 
Proba lichidelor se baza nu numai pe conservarea cantităţilor egale, ca în timpul experienţei precedente, ci 

includea şi o întrebare asupra conservării de cantităţi inegale. Două pahare erau umplute inegal, apoi conţinutul 

unuia era transvazat într-un pahar înalt şi îngust astfel încît cele două niveluri să fie la aceeaşi înălţime ; apoi 

avea loc o nouă tranvazare într-un pahar foarte larg şi plat. Era vorba evident de a verifica dacă copilul conserva 

inegalitatea în pofida transformărilor de configuraţie suferite de către cantităţile de lichid. 
în proba numărului, copilul trebuia mai întîi să alinieze de la şase la opt jetoane de aceeaşi culoare, apoi, mai jos, 

un acelaşi număr de jetoane de o altă culoare. O dată sarcina efectuată, cu sau fără ajutorul experimentatorului, 
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acesta aducea aranjamentului celor două serii de jetoane mai multe modificări, restrîngîndu-le pe unele şi 

rărindu-le pe celelalte, cu scopul de a verifica dacă, în ciuda schimbărilor de configuraţie, copilul conserva 

egalitatea numerelor. 
Pentru proba conservării materiei erau utilizate două bucăţi de cocă de modelat în cantitate egală. Una dintre 

bucăţi era transformată în „plăcintă", apoi în „cîrnat" şi, în sfirşit, în mai multe bucăţele. Ansamblul probei 

permitea să se determine dacă copilul stăpînea conservarea cantităţii în acest domeniu. 
Proba de conservare a egalităţii lungimilor va fi descrisă mai în detaliu în capitolul următor. Pentru experienţa de 

faţă au fost folosite două probe. Una utiliza două baghete cu lungimea de 16 cm, dispuse mai întîi paralel şi cu 

coincidenţa perceptivă a extremităţilor. O dată constatată egalitatea lor, erau efectuate deplasări succesive ale 

uneia dintre baghete pentru a vedea dacă copilul compensa depăşirea unei laturi printr-o depăşire opusă pe 

cealaltă latură. Cea de-a doua probă utiliza o singură baghetă de 16 cm şi patru baghete mici de 4 cm ale căror 

aranjamente diferite permiteau din nou de a verifica dacă copilul conserva egalitatea constatată la început, atunci 

cînd cele patru baghete mici erau aliniate în paralel cu bagheta mare. 
Răspunsurile copiilor la toate aceste probe au fost clasate în NC, I sau C. Principalul scop al experienţei era de a 

vedea dacă un progres din timpul unei interacţiuni sociale referitoare la partajul unui lichid provoca o 

reorganizare cognitivă repercutîndu-se asupra altor probe. Desigur, chiar exigenţele trecerii prin mai multe probe 

cu interogatoriu clinic limitau efectivele. 
Rezultate 
Pentru cei 17 copii NC care interacţionau cu unul sau doi C, au fost observate nouă progrese la proba lichidelor 

în timpul primului post-test şi au rămas stabile, cu numai două excepţii, în cursul celui de-al doilea post-test. Să 

vedem dacă performanţele lor la proba lichidelor în timpul primului post-test sînt legate de performanţele la 



celelalte teste. Deşi cifrele nu sînt prea ridicate, legăturile sînt semnificative din punct de vedere statistic: numai 

copiii care au progresat în timpul probei materiei se găsesc printre cei deveniţi I sau C în timpul probei lichidelor 

ca urmare a interacţiunii (tabelul 4.1.) 
La fel, numai copiii care au progresat ca urmare a interacţiunii pot eventual să dea un răspuns I sau C la proba 

lungimilor din primul post-test (tabelul 4.2.). Progresele declanşate experimental constau deci în reorganizări 

cognitive foarte generale. 
Toţi copiii care, în această experienţă, au participat la o interacţiune cu unul sau doi copii C, nu progresează 

totuşi. Prezenţa unui C sau a doi C nu explică progresul la unii şi absenţa progresului la ceilalţi, pentru că ratele 

progresului sînt similare în condiţiile unui NC cu doi C sau a doi NC cu un C. De altfel, un rezultat asemănător 

va fi obţinut în experienţa următoare, 
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NC I C 

8 2 1 

0 1 5 

NC I c 

8 3 2 

0 0 4 

care va presupune deopotrivă condiţii destinate să controleze eventualul efect al compoziţiei grupurilor. Trebuie 

deci să căutăm motivele care fac ca, în aceleaşi condiţii, anumiţi copii să progreseze şi alţii nu. 
Tabelul 4.1. - Nivelurile la proba lichidelor din post-teste şi progresul 
la proba materiilor 
Proba lichidelor 
Materii 
Fără progres 
Cu progres 
Testul lui Jonckheere, z: 2.836, p < 0,005. 
Tabelul 4.2. - Nivelurile la probele lichidelor şi ale lungimilor la post-testul 1 
Proba lichidelor 
Lungimi 
NC 
IsauC 
Testul lui Jonckheere, z: 2,369, p < 0,02. 
Nu putem insista destul aici asupra naturii complexe a situaţiilor colective. Ele vehiculează semnificaţii diferite 

pentru indivizi cunoscînd variate istorii sociale. Asemenea efecte diferenţiale, care vor trebui să facă obiectul 

studiilor, nu erau scopul cercetărilor noastre. O altă diferenţă importantă poate să existe între copii: ea se referă la 

competenţele lor iniţiale. Copiii clasaţi NC la un pre-test nu dispun numai pentru atît de acelaşi echipament 

cognitiv. Totul ne face să credem că copiii avînd deja dobîndite competenţe lărgite sînt mai apţi de a profita de o 

interacţiune socială decît colegii lor la care asemenea competenţe trebuie să fie create. Această ipoteză decurge 

din concepţia noastră socio-constructivistă asupra dezvoltării cognitive şi a căpătat deja un început de verificare 

în ultima cercetare din capitolul precedent, arătînd că interacţiunea socială nu era profitabilă decît pornind de la 

un anumit nivel al dezvoltării. Experienţa de faţă oferă din nou o indicaţie asupra importanţei pre-cerinţelor. Se 

ştie că, în general, conservarea numerelor este dobîndită înaintea celei a lichidelor. Or, copiii care au participat la 

condiţii sociale trebuind să declanşeze un progres nu erau toţi la acelaşi nivel în cursul probei numerelor 

suportată la testul iniţial. Tabelul 4.3. indică faptul că cei mai avansaţi copii în privinţa conservării numerelor 

aveau mai multe şanse de a progresa ca urmare a interacţiunii sociale. 
Aceste rezultate le confirmă pe cele ale experienţei precedente. Mai mult, ele arată că se produce o generalizare a 

competenţelor dobîndite în cursul interacţiunii şi că progresele nu sînt independente de competenţele anterioare 

interacţiunii. 
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Tabelul 4.3. - Nivelurile la proba numărului din pre-test şi progresul la proba lichidelor între pre-test şi primul 

post-test 

 
Proba lichidelor 
Fără progres 
Cu progres 
Testul lui Jonckheere, z: 1,766, p < 0,04. 



Proba numărului (pre-test) 
NC        IC 

8 3 2 

0 0 4 

Experienţa 3 : o replică în Ţările de Jos 
Să reluăm acum cîteva din problematicile unei cercetări efectuate la Universitatea din Tilburg (Rijsman, 

Zoetebier, Ginther şi Doise, 1980; Zoetebier şi Ginther, 1978). Metodologia utilizată pentru a determina 

nivelurile operatorii ale copiilor este diferită de cea utilizată la Geneva. Ea recurge la o interogaţie mai puţin 

clinică şi mai standardizată, utilizînd itemii unui test asupra noţiunilor de conservare (Goldschmid şi Bentler, 

1968). Cînd ei răspund incorect la un item, subiecţii obţin zero ; ei primesc un punct pentru un răspuns corect şi 

două puncte cînd un argument bun însoţeşte acest răspuns. 
Pentru pre-test au fost utilizaţi trei itemi asupra conservării lichidelor; după scorurile obţinute, copiii sînt clasaţi 

NC (de la 0 la 2 puncte), I (3 şi 4 puncte) sau C (5 şi 6 puncte). Aceste denumiri nu au în mod necesar aceeaşi 

semnificaţie ca atunci cînd desemnează stadii detectate prin interogatoriul clinic practicat la Geneva. Este 

realizat un progres cînd subiecţii, iniţial toţi NC, devin I sau C. 
Rezultatele prezentate aici se sprijină pe primul post-test cu 105 copii, NC la pre-test (cu scoruri de la 0 la 2) şi 

avînd un acelaşi statut şcolar (primul an al învăţămîntului primar). 88 dintre aceşti copii participă în cursul etapei 

experimentale la situaţii de partaj (Perret-Clermont, 1979) care fac să inter-acţioneze fie doi subiecţi NC (N : 

31), fie trei subiecţi NC (N : 9), fie un NC şi un C (N : 38), fie un NC şi doi C (N : 10). în sfîrşit, 17 subiecţi 

participă la un pre-test şi la un post-test şi constituie astfel o situaţie control fără interacţiune socială. 
Tabelul 4.4a. - Frecvenţa progresului în diferite condiţii ale primei experienţe de la Tilburg 
Fără progres 
Cu progres 
X2 coloana 1 şi 3: 2,602, p < 0,06. 
P coloana 2 şi 3 : 9,561, p < 0,005. 
Să examinăm tabelul 4.4a. care oferă numărul de progrese pentru situaţia control, pentru condiţiile de 

interacţiune a subiecţilor NC şi pentru ansamblul 
Condiţie control Interacţiuni intre NC Interacţiuni N

C 
ş

i 
C 

13 34  26    

4 6  22    
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20 6 

18 4 

situaţiilor în care a avut loc interacţiunea subiecţilor NC şi C. Aceste rezultate sînt compatibile cu cele de la 

Geneva şi, cînd rezultatele celor 48 de copii NC care au interacţionat cu unul sau doi C sînt comparate cu cele ale 

unor 40 de copii NC interacţionînd cu unul sau doi NC, se observă o diferenţă foarte semnificativă în favoarea 

primilor. De altfel, prezenţa a doi C sau a unui C în faţa unui NC nu a avut ca atare nici un efect (tabelul 4.4b.). 
Tabelul 4.4b. - Compararea interacţiunilor între un NC şi unul sau doi C 
NCşiC         NCşi2C Fără progres Cu progres 
Diferenţa foarte mare între rezultatele subiecţilor NC care au lucrat cu alţi subiecţi NC şi subiecţii NC care au 

lucrat cu unul sau doi C arată deopotrivă că o interpretare întemeiată numai pe activitatea de manevrare a 

paharelor şi a lichidelor este insuficientă. Această insuficienţă se manifestă încă mai direct cînd se studiază toate 

situaţiile la care au participat doi copii; de fiecare dată unul dintre aceşti copii trebuia să efectueze operaţiunile 

de turnare, unul fiind donator şi celălalt primitor. Nici o diferenţă nu se manifestă în favoarea copiilor NC care, 

în calitatea de donatori, au putut să manevreze materialul (tabelul 4.5.). 
Tabelul 4.5. - Frecvenţa progresului la copiii NC donatori şi primitori 
Donatori        Primitori 
Fără progres Cu progres 
Alte caracteristici ale interacţiunii sociale au totuşi un efect foarte clar asupra progresului copiilor care au 

participat la ea. Astfel, cînd se compară copiii care au participat la o interacţiune ce a dus la un partaj corect cu 

cei ce au participat la o interacţiune fără partaj corect, descoperim un progres mult mai mare la primii decît la cei 

din urmă (tabelul 4.6.). 
Tabelul 4.6. - Frecvenţa progresului şi rezultatele partajului 
Partaj 
Corect            Incorect 
Fără progres Cu progres X2:6,776, p < 0,01. 



O relaţie asemănătoare există între grupurile care au furnizat argumente de conservare şi grupurile care nu le-au 

furnizat (tabelul 4,7.). 

24 22 

11 12 

16 44 

15 12 
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23 36 

24 4 

Tabelul 4.7. - Frecvenţa progresului şi argumentarea în timpul interacţiunii 
Interacţiuni 
Cu argument            Fără argument 
Fără progres Cu progres X2:16,695, p < 0,001. 
Pentru a fi asigurată autenticitatea progreselor, au fost utilizaţi în timpul post-testului doi itemi referitori la 

conservarea lungimilor şi un item asupra conservării suprafeţei. Ipoteza de verificat era că acei copii deveniţi I 

sau C la itemii asupra lichidelor vor da răspunsuri mai bune şi la ceilalţi itemi (au fost deosebiţi subiecţii avînd 

scoruri inferioare - 0 sau 1 - sau superioare - de la 2 la 6 - celor medii). Tabelul 4.8. arată că acesta este cazul 

cînd se pun în corespondenţă rezultatele la itemii asupra lichidelor şi rezultatele la ceilalţi itemi din cursul 

primului post-test, pentru subiecţii NC interacţionînd cu unul sau doi copii C. 
Tabelul 4.8. - Rezultatele pentru proba lichidelor şi probele de generalizare la primul post-test 
NC 
Proba lichidelor 
I 

21 3 2 

5 8 9 

Scor de generalizare 
0 1a 1 2 la 6 Testul lui Jonckheere, z : 3,756, p < 0,002. 
Rolul competenţei iniţiale poate fi ilustrat şi prin această experienţă. Ne reamintim că numai copiii avînd note de 

la 0 la 2 (NC) la proba lichidelor din pre-test au funcţionat ca subiecţi experimentali propriu-zişi. Este deci 

posibil de a ordona aceşti subiecţi după cum au obţinut 0, 1 sau 2 puncte. Noi am făcut-o pentru subiecţii care au 

interacţionat cu unul sau doi parteneri de nivel C şi găsim că există aici efectiv o relaţie strînsă între rezultatele 

lor la pre-test şi progresele lor consecutive interacţiunii (tabelul 4.9.). 
Un alt rezultat reiese încă din primele trei experienţe descrise în acest capitol. în cursul celui de-al doilea post-

test, se produce un uşor progres în raport cu primul post-test. Noi îl punem în legătură cu un fenomen 

asemănător, observat în timpul cercetărilor asupra învăţării; acest fenomen de evoluţie tîrzie se manifestă deja în 

anumite cazuri între sfîrşitul procedurilor de învăţare şi post-testul 1, dar mai ales între post-testele 1 şi 2, 

anumiţi subiecţi trecînd de la un rezultat instabil la o soluţie complet operatorie sau marcînd un progres clar la 

unul sau două sub-niveluri sau categorii de răspunsuri ierarhizate. 
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0 1 2 

18 7 2 

4 5 13 

Tabelul 4.9. - Rezultatele la itemii pre-testului şi progresul după interacţiune (proba lichidelor) 
Scoruri la pre-test 
0~ 
Fără progres Cu progres Testul lui Jonckheere, z: 4,041, p < 0,001. 
în cursul intervalului dintre două post-teste (de la două la şase săptămîni, după caz) achiziţiile realizate prin 

procedurile de învăţare se prelungesc şi se produce un ansamblu de integrări ale cărui detalii ne scapă prin forţa 

împrejurărilor, dar al cărui rezultat pare a dovedi că este vorba de reorganizări interne de acelaşi ordin cu cele la 

care am asistat în cursul procedurilor de învăţare. 
Fără nici o îndoială, copilul participă între cele doua post-teste la numeroase interacţiuni sociale putînd explica în 

parte asemenea progrese. însă acestea par prea regulate pentru a se reduce la un efect al întîmplării; pe de altă 

parte, ele ar părea mai puţin frecvente la copiii care au participat numai la o condiţie control sau la o condiţie 



socială ce nu ar genera un progres important. Aceasta ar indica cel puţin că subiecţii condiţiilor experimentale ar 

dobîndi aici o competenţă permiţîndu-le apoi să profite de mai multe interacţiuni care nu sînt produse 

experimental. Am putea să vedem aici un exemplu al cauzalităţii în spirală între autonomie şi interdependenţa 

socială aflată la baza concepţiei noastre asupra dezvoltării cognitive: travaliul început într-o situaţie de 

interdependenţă ar continua mai apoi într-un mod autonom. 
Experienţa 4: partaj şi conservarea numărului 
Anumite forme de interacţiune socială declanşează un progres în privinţa conservării cantităţilor de lichid. Un 

asemenea progres poate fi obţinut şi pentru noţiunea de număr ca urmare a unei interacţiuni de partaj sprijinindu-

se direct pe această noţiune? O altă experienţă (Perret-Clermont, 1979) avea să răspundă la întrebare. Patruzeci 

de copii NC au participat la interacţiunea socială, fie cu un C (N : 14), fie cu un I (N : 10), fie cu un alt NC (N : 

16). Ei trebuie să-şi împartă bomboane cu ajutorul unor farfurii speciaîe cu cercuri pe care bomboanele trebuie să 

fie aranjate (vezi fig. 4.2.). 

 0 o o o o  

   A    

O 0 o 0 o 0 o 

 o  o    o o 

   B  

 o 0 oooooj  

c                                                o 
Fig. 4.2. - Schema materialului utilizat în experienţa asupra împărţirii 
bomboanelor. 
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Farfuriile A şi B au fiecare cîte 5 cercuri, dar una măsoară 9 cm lungime şi alta 17 cm; farfuria C are tot 17 cm, 

însă cuprinde 7 cercuri iar farfuria D are 7 cercuri pe 9 cm lungime. Cum cercurile sînt aranjate la intervale 

regulate pe întreaga lungime a farfuriilor, nu este o legătură între lungimea acestei linii de cercuri şi numărul lor: 

sînt atîtea pe farfuria A, care este scurtă, ca şi pe farfuria B, care este lungă. 
La începutul interacţiunii, experimentatorul pune o grămadă de drajeuri pe o măsuţă, la care copiii sînt aşezaţi 

faţă în faţă. Apoi, dă unuia dintre copii farfuria A şi celuilalt farfuria B. Celor doi copii li se atribuie farfurii 

diferite conţinînd de fapt acelaşi număr de cercuri, mai restrînse pe farfuria A şi mai rărite pe farfuria B. 

Experimentatorul explică bineînţeles că cercurile de pe farfurii corespund „locurilor pentru drajeuri" şi le spune: 

„Puteţi să luaţi bomboane şi să le puneţi pe cercurile de pe farfuria voastră, dar cu condiţia ca să aveţi amîndoi 

acelaşi lucru. Nu trebuie să aveţi mai puţin sau mai mult decît colegul. Trebuie să aveţi tot atîtea amîndoi, să fiţi 

la fel de mulţumiţi unul ca şi celălalt, altfel nu este drept. Cum veţi face?" în anumite cazuri, unul dintre cei doi 

subiecţi efectuează o distribuire; în alte cazuri, fiecare copil se serveşte el însuşi. O dată acţiunea de „luare a 

drajeurilor" terminată, experimentatorul se adresează celor doi copii, întrebîndu-i dacă au la fel de multe drajeuri, 

şi din ce cauză, sau cum trebuie să facă aceasta, îndemnîndu-i să găsească o modalitate de acord în privinţa 

egalităţii. O dată acordul încheiat, experimentatorul inversează farfuriile între cei doi parteneri pentru a pune la 

încercare consistenţa acordului. Apoi reia experienţa în mod asemănător cu alte farfurii: „Iată, aţi înţeles bine 

jocul, vom încerca şi cu alte farfurii. Apoi, vom mînca drajeurile." Perechile de farfurii utilizate sînt, succesiv, B 

şi C (amîndouă de 17 cm, dar cu un număr diferit de cercuri) şi A şi D (de 9 cm, dar cu un număr diferit de 

cercuri). La capătul ultimului partaj, experimentatorul permite copiilor să mănînce drajeurile şi îi întreabă dacă 

sînt satisfăcuţi amîndoi de partaj. 
Tabelul 4.10. arată că progresele sînt în funcţie de nivelul partenerului; cu cît nivelul este mai ridicat, cu atît 

copii au şanse de a progresa în urma interacţiunii. 
Tabelul 4.10. - Condiţiile de interacţiune şi frecvenţa progresului 
Interacţiuni 
NCcuC NC cui NC cu NC 

6 2 2 

8 8 14 

Fără progres 
Cu progres 
Testul lui Jonckheere, z: 1,658, p < 0,05. 
în capitolele următoare, vom vedea că nu este vorba de o concluzie generală, copiii clasaţi NC la o probă putînd 

şi ei să progreseze ca urmare a 
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unei interacţiuni cu un alt NC, după cum ei pot să nu aibă nici un folos dintr-o interacţiune cu un C. Să mai 

semnalăm că în experienţa de faţă nici un copil C nu a regresat ca urmare a interacţiunii sale cu un NC, în timp 

ce din 10 copii I care au interacţionat cu copii NC, unul singur a regresat, cinci atingînd nivelul C. Acest rezultat 

este o altă indicaţie permiţîndu-ne să spunem că procesele de restructurare cognitivă desfăşurîndu-se în cursul 

unei interacţiuni sociale nu pot fi reduse la efecte ale imitaţiei. Rezultate asemănătoare vor fi expuse în capitolul 

asupra coordonării punctelor de vedere. 
Ca şi cele trei experienţe precedente, aceasta arată că interacţiunea poate să ducă la progrese operatorii. Este 

necesar acum să examinăm în ce fel dinamicile acestor situaţii de partaj sînt legate de un context social mai 

general şi, mai ales, în ce fel normele sociale pot să joace un rol reglator în coordonările cognitive. 
Experienţa 5: marcajul social în conservarea lichidelor 
O situaţie socială este legată de societate în general prin normele care guvernează comportamentele în această 

situaţie. Cum am văzut, comportamentele copiilor foarte mici sînt deja guvernate de către o normă egalitară. Este 

vorba acum de a arăta cum această normă poate să intervină în achiziţia unei noţiuni operatorii. 
După o experienţă a lui Finn (1979), doi copii se lasă mai puţin influenţaţi de transformările figurative a două 

cantităţi de lichide cînd ei au admis în prealabil egalitatea lor exact într-o situaţie în care aveau dreptul, fiecare, 

la o aceeaşi cantitate din acest lichid. Acordul asupra unui drept dobîndit şi partajul egalitar care decurge de aici 

par deci că introduc o conservare a egalităţii pentru obiectul împărţirii, independent de configuraţia sa. 
Pentru a evalua stabilitatea acestui progres şi extinderea sa la o situaţie fără egalitate în drepturile dobîndite, a 

fost realizată o altă experienţă (Doise, Rijsman, Van Meei, Bressers şi Pinxten, 1981; Pinxten şi Bressers, 1979). 

Planul experimental cuprinde cinci condiţii cu un pre-test şi cu două post-teste. Pre-testul se bazează numai pe 

conservarea lichidelor ; post-testele includ de asemenea probe de generalizare bazate pe număr şi materie 

(Goldschmid şi Bentler, 1968). Am avut mare grijă să constituim o populaţie experimentală omogenă. într-

adevăr, nu participă decît copii NC admiţînd că este aceeaşi cantitate de lichid în două pahare identice umplute la 

fel şi admiţînd în plus, mai apoi, justîficîndu-şi răspunsul, că în paharul în care a adăugat experimentatorul este 

mai mult lichid. Toţi aceşti copii au aşadar un scor de 2 puncte la plecare şi se ştie căror performanţe corespunde 

acest scor. Vîrsta lor variază de la patru ani şi cinci luni la şase ani şi o lună. 
Toţi subiecţii, cu excepţia celor dintr-o situaţie control, participă la etapa experimentală la o săptămînă după pre-

test. într-o primă condiţie, cei doi 
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subiecţi sînt aşezaţi la o masă la care se găsesc un pahar înalt şi îngust (B), un pahar larg şi plat (C) şi două 

pahare identice A şi A1). Experimentatorul aminteşte copiilor participarea lor la pre-test, le spune că au lucrat 

amîndoi la fel de bine, că merită aceeaşi recompensă şi că, în consecinţă, vor primi amîndoi aceeaşi cantitate de 

sirop. Experimentatorul umple apoi paharele B şi C cu o aceeaşi cantitate de sirop şi întreabă copiii dacă după 

părerea lor este aceeaşi cantitate în fiecare pahar. El spune apoi că vrea să verifice dacă este aceeaşi cantitate în 

cele două pahare şi, pentru aceasta, varsă conţinutul fiecărui pahar în paharele identice A şi A1. El cere atunci 

copiilor să explice cauza acestei egalităţi şi le reaminteşte, dacă este necesar, drepturile lor egale. El întreabă iar 

dacă partajul este corect înainte de a vărsa din nou cele două cantităţi în B şi C. Dacă atunci copiii nu pot să se 

pună de acord asupra egalităţii lichidelor, procedura este repetată. La sfîrşitul interacţiunii, experimentatorul dă 

cîte un pahar fiecărui copil şi acesta poate să-1 bea. 
Este vorba aici de o situaţie colectivă cu drept social. O altă situaţie colectivă, fără drept social, se desfăşoară ca 

şi prima, dar nu se referă la un drept dobîndit. Experimentatorul aminteşte şedinţa precedentă şi anunţă, fără să 

facă aluzii la drepturi dobîndite, că el va turna din nou aceeaşi cantitate de lichid în două pahare. Exact ca în 

cealaltă situaţie, el utilizează mai întîi paharele B (înalt şi îngust) şi C (larg şi plat), înainte de a proceda la o 

verificare a paharelor A şi A1 şi de a turna din nou conţinuturile în B şi C. în cursul discuţiilor, s-a făcut referirea 

la intenţia iniţială de a turna aceeaşi cantitate de lichid în cele două pahare. Procedura este reluată dacă nu 

răspund amîndoi copiii că în B şi C este aceeaşi cantitate, după ce experimentatorul a recurs la verificare 

utilizîndu-le pe A şi A1. La sfîrşit, copiii pot să bea unul din paharul B şi celălalt din paharul C. 
în cele două situaţii „individuale", copilul se găseşte singur cu experimentatorul, în condiţia individuală cu drept 

social, experimentatorul anunţă că „în curînd, va veni un alt copil care a lucrat la fel de bine şi merită aceeaşi 

recompensă", în cealaltă condiţie spune că va veni un alt copil care va participa la acelaşi joc constînd în a turna 

aceeaşi cantitate de lichid în două pahare. Restul procedurii este acelaşi ca pentru situaţiile colective. 
Tabelul 4.11. - Frecvenţa progreselor Cu drept social                            Fără drept social 
Situaţie:        Colectivă      Individuală      Colectivă      Individuală        Control Cu progres Fără progres 

Diferenţa dintre condiţiile cu drept şi condiţiile fără drept, X2:13,533, p < 0,001. 
Rezultatele la primul post-test (tabelul 4.11) arată că situaţia cu drept social este sursă de progres, fie că 

partenerul este prezent sau absent. Numai 

11 10 5 2 1 

4 4 10 12 13 
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4 din cei 21 de subiecţi care au progresat în cele două situaţii cu drept social regresează între primul şi al doilea 

post-test; dimpotrivă, alţi 6 subiecţi încă mai progresează. 
La post-testul 1 ca şi la post-testul 2, progresele observate în diferitele condiţii ale experienţei sînt legate în mod 

foarte semnificativ de scorurile obţinute în cursul testelor de generalizare cu privire la conservarea numărului şi a 

materiei (tabelul 4.12.). 
Tabelul 4.12. - Legături între progres în timpul post-testelor şi scoruri de generalizare 
Scoruri de generalizare Primul post-test                  AI doilea post-test 
0                   1-6                    0                   1-6 
Cu progres Fără progres 

8 21 7 27 

29 14 27 11 

X2:11,013, p < 0,001. 
X2:18,336, p < 0,001. 
O coordonare socială se realizează de-a lungul unei restructurări cognitive astfel încît conflictul sociocognitiv se 

resoarbe într-un acord bazat pe o normă. Acest acord atrage după sine conservarea de natură operatorie, 

corespunzătoare conservării de natură socială. Marcajul social facilitează deci apariţia reglărilor cognitive; în 

absenţa unui asemenea marcaj, nu se constată deloc progrese, chiar în condiţia colectivă în care copiii împart 

aceleaşi centrări. Deşi în condiţiile fără marcaj se induc conflicte la nivelul observabilelor, numai înscrierea lor 

într-o semnificaţie socială provoacă un conflict sociocognitiv ducînd la o nouă reglare cognitivă. 
Experienţa 6: marcaj social şi contra-sugestie 
în cercetările sale, Zhou (1987) utilizează ca sarcină experimentală o variantă a probei de conservare a 

cantităţilor discontinue descrisă de Piaget şi Szeminska (1941). Experimentatorul cere copiilor neconservatori să 

pună aceeaşi cantitate de bomboane sau de mărgele în două pahare egale sau inegale. El observă că, pentru a 

realiza egalitatea, copiii sînt determinaţi cu uşurinţă să utilizeze o procedură simplă: ei pun pe rînd un element în 

fiecare pahar. Ei aplică adesea spontan această strategie cînd trebuie să distribuie o cantitate egală în două pahare 

opace în care ei nu pot privi, gura paharelor găsindu-se deasupra cîmpului lor vizual. De fapt, după Zhou, ei ar 

aplica o regulă deja bine stăpînită: „fiecare la rîndul său". în timpul unui post-test, copiii care au utilizat această 

regulă nu progresează, în general, la o probă asupra conservării cantităţilor egale de lichide neimplicînd un 

marcaj social. Ei nu rezistă la transformările perceptive produse prin transvazări în pahare inegale. Totuşi, dacă, 

în cursul sarcinii experimentale, copiii au utilizat procedura „fiecare la 
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rîndul său", însă cu consemnul de a respecta un acord social asupra partajului egalitar, ei progresează în timpul 

post-testului. Trebuie să conchidem de aici că marcajul social ca atare are un efect, fără să existe neapărat 

intervenţia unui conflict sociocognitiv ? Un fel de conflict sociocognitiv a putut realmente să joace un rol: cel pe 

care experimentatorul îl poate provoca utilizînd o sugestie contrară sau producînd un contrast puternic între 

aşteptările întemeiate pe respectul regulii „fiecare la rîndul său" şi rezultatul obţinut în cursul transvazărilor în 

două pahare inegale. 
O experienţă (Doise şi Hanselmann, 1990) a controlat efectele celor două tipuri de conflict. Marcajul social a 

fost manevrat cerîndu-se subiecţilor să distribuie în mod echitabil o cantitate de bile între doi experimentatori 

meritînd exact aceeaşi recompensă în cursul unei sarcini precedente. în condiţiile fără marcaj, distribuirea era 

făcută fără nici o menţionare a drepturilor egale. în privinţa contra-sugestiei, experimentatorul atrăgea atenţia 

copilului asupra diferenţelor de înălţime, cînd copilul răspundea corect că în două pahare inegale este aceeaşi 

cantitate, sau invoca diferenţele de lărgime şi de înălţime cînd copilul nu se centra decît asupra uneia dintre 

aceste dimensiuni. în absenţa contra-sugestiei, experimentatorul acceptă fără să spună nimic răspunsurile 

copilului. Cei 160 de subiecţi reţinuţi pentru experienţă erau toţi neconservatori la proba conservării cantităţilor 

egale de lichide, însă intermediari la o probă de conservare a numărului în care ei stăpîneau corespondenţa în 

detaliu. în timpul sarcinii experimentale ei sînt toţi determinaţi să utilizeze procedura unul cîte unul pentru a 

asigura egalitatea repartiţiei. Tabelul 4.13. oferă frecvenţele subiecţilor care au progresat sau nu la primul post-

test. 
Tabelul 4.13. - Frecvenţele progresului (+) şi non-progresului (0) 
Contra-sugestie:                   Cu                                 Fără 
____+                 0                  +                 0 
Cu marcaj Fără marcaj 
Rezultatele dovedesc că marcajul social are un efect important atunci cînd este însoţit de contra-sugestie. 

Reglările sociale participă aşadar la progresul cognitiv, cu condiţia ca ele să fie utilizate pentru a orienta un 

conflict sociocognitiv. De altfel, reglarea socială apare nu neapărat producînd o schimbare cognitivă. Atunci cînd 

reglarea nu intră în conflict cu o centrare individuală, funcţionarea cognitivă obişnuită a copiilor nu este repusă 

în discuţie şi nu are un motiv de a evolua. Dimpotrivă, conflictul sociocognitiv produs prin divergenţa dintre 



răspunsurile induse printr-o reglare socială şi cele decurgînd dintr-o abordare cognitivă devine sursă de 

schimbare cognitivă. 

20 20 3 37 

9 31 7 33 
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Experienţa 7: limitele handicapului sociocultural 
Apartenenţele sociologice ale participanţilor la o interacţiune socială ţes legături între această situaţie particulară 

şi dinamicile sociale mai generale. în această privinţă, să menţionăm că cele două experienţe ale lui A.N. Perret--

Clermont asupra partajului lichidelor s-au desfăşurat în diferite cartiere ale oraşului Geneva. Copiii din cele două 

cartiere nu reuşeau în aceeaşi măsură la probele pre-testului. Fără îndoială, diferenţa era legată de diferenţele 

socio-economice ale locuitorilor din cele două cartiere. O dată analizate rezultatele experienţelor, au putut fi 

obţinute informaţii referitoare la profesiunile părinţilor subiecţilor din cea de-a doua experienţă asupra lichidelor 

şi din experienţa asupra numerelor. Astfel a fost posibil să se repartizeze a posteriori copiii în trei categorii, după 

profesiunea părinţilor (utilizîndu-se clasificarea Serviciului de Cercetare Sociologică din Geneva). 
Categoria A : muncitori necalificaţi, lucrători specializaţi, lucrători calificaţi, funcţionari subordonaţi etc. 
Categoria B : funcţionari calificaţi, mici întreprinzători, agricultori, cadre medii etc. 
Categoria C: profesiuni liberale sau intelectuale, cadre superioare şi conducători. 
Oricît de rudimentară ar fi această clasificare, ea corespunde totuşi reuşitelor copiilor la pre-teste în cele două 

experienţe (Tabelul 4.14.). 
Tabelul 4.14. - Procentajul copiilor neconservatori în pre-testele din experienţele 2 şi 4, după apartenenţa lor 

socială 
A Apartenenţe sociale 

B 
C 

51 % (41) 44% (34) 25% (16) 

48% (52) 50% (66) 27% (22) 

Experienţa 2 Experienţa 4 (între paranteze: efectivele totale pentru fiecare categorie) 
Aproape jumătate dintre copiii aparţinînd mediilor sociale cel mai puţin favorizate (A şi B) sînt neconservatori, 

faţă de aproape un sfert dintre copiii cei mai favorizaţi (C). Mai mulţi dintre copiii neconservatori au avut ocazia 

de a participa la o interacţiune despre care se presupunea că ar declanşa un progres cognitiv. Astfel, în experienţa 

2, şapte copii NC de o apartenenţă A au participat la o interacţiune fie a unui NC cu doi C, fie a doi NC cu un C ; 

cinci dintre aceşti copii manifestă un progres în cursul post-testului. Nu este posibil de a obţine concluzii 

definitive pornind de la date atît de puţin numeroase. Să efectuăm totuşi o extrapolare cu scopul de a stimula 

reflecţia. 
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Să amintim că în momentul pre-testului, 51 % dintre copiii din categoria A erau NC; dacă toţi ar fi putut 

participa la o interacţiune cu cel puţin un C, numai 29% (2 din 7) din cei 51% ar fi rămas NC, adică 15%. O 

extrapolare asemănătoare aplicată copiilor NC din categoria B duce la o proporţie de 22% în urma interacţiunii 

cu un C sau cu doi C. Or, 25 % dintre copiii din categoria cea mai favorizată erau NC la pre-test; aşadar o 

interacţiune de cîteva minute ar fi suficientă pentru „a recîştiga" o întîrziere sau pentru a compensa un 

„handicap" sociocultural referitor la o noţiune specifică. Extrapolări asemănătoare pornind de la datele 

experienţei 4 oferă rezultate identice. în cele două experienţe, efectivele sînt, desigur, scăzute, însă rezultatele 

extrapolărilor sînt suficient de constante pentru ca să nu poată fi vorba aici numai de efectul întîmplării. 
O altă experienţă (Perret-Clermont şi Schubauer-Leoni, 1981) efectuată într-un alt context social, trebuia să 

studieze eficacitatea diferitelor modalităţi de interacţiune la copiii dintr-un mediu mai puţin favorabil. 159 de 

copii au participat la un pre-test asupra conservării lichidelor, apartenenţa lor sociologică fiind cunoscută 

înaintea experienţei. Tabelul 4.15. oferă repartiţia nivelurilor operatorii în funcţie de apartenenţa la un mediu mai 

mult sau mai puţin favorizat. 
Tabelul 4.15. - Nivelurile operatorii şi apartenenţele sociale în timpul pre-testului din experienţa 7 
Niveluri operatorii 
NC                            I                             C 
Mediu favorizat Mediu defavorizat Testul lui Jonckheere, z :4,400, p < 0,001. 
Din nou, rezultatele variază în funcţie de apartenenţa socială. Ce devin aceste diferenţe în urma participării la 

diferite interacţiuni sociale ? Să prezentăm aici în detaliu nivelurile atinse la post-teste de către copiii NC mai 

puţin favorizaţi, care au participat la experienţă. Ele au fost repartizate în trei condiţii de interacţiune; fie un copil 

neconservator interacţionînd cu unul conservator (NC cu C); fie unul NC interacţionînd cu un adult utilizînd 

argumentele unui copil C (NC cu adult); fie doi NC interacţionînd împreună (NC cu NC). Tabelul 4.16. arată că 

efectul acestor condiţii merge într-o ordine descrescătoare. 
Tabelul 4.16. - Nivelurile operatorii la post-test şi condiţiile experimentale pentru subiecţii din mediu defavorizat 



Condiţii experimentale 
Niveluri la post-test            NC cu C               NC cu adult              NC cu NC 
NC 
IsauC 

17 4 30 

77 4 27 

4 9 17 

8 10 10 
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Să efectuăm iarăşi o extrapolare utilizînd acelaşi principiu de prognostic ca pentru experienţele precedente şi 

precizînd că proporţia iniţială de copii NC în grupul favorizat era de 33% (tabelul 4.17.). 
Astfel verificăm că o participare de cîteva minute la o interacţiune cu un copil C umple o diferenţă. Considerînd 

funcţionarea cognitivă ca un moment al unei funcţionări sociale, trebuie să conchidem că faimosul handicap 

sociocultural în acest domeniu specific nu este un obstacol aşa greu de depăşit cum am vrea uneori să facem să 

se creadă. 
Această experienţă aduce şi alte rezultate importante, în raport cu semnificaţia socială a sarcinii de partaj care a 

fost variată sistematic. La jumătate din subiecţi, pre-testul era prezentat ca un partaj între experimentator şi 

subiect; pentru cealaltă jumătate, partajul se efectua între două păpuşi identice („două gemene care vor să aibă de 

băut la fel de mult atunci cînd sînt invitate de către copil"). 
Tabelul 4.17. - Procentajul copiilor din mediu defavorizat 
neconservatori în timpul pre-testului şi al post-testului şi extrapolări 
pentru ansamblul acestor copii 
Medii 

 Favorizat  Defevorizat 

pre-test: 33%  71% 

 Condiţii experimentale: mediu NC cu C               

NC cu adult 
defavorizat 
NC cu NC 

post-test: 33% 47% 63% 

Extrapolări: 24% 34% 45% 

Pentru prima jumătate a subiecţilor, este vorba de o acţiune implicîndu-i personal; pentru cealaltă jumătate, 

contextul este mai ludic şi copilul este mai puţin direct implicat. Această diferenţă relaţională a avut impactul 

aşteptat (tabelul 4.18.). 
Tabelul 4.18. - Niveluri operatorii la pre-test şi condiţii de prezentare la probă 
Partaj: 
Cu experimentatorul 
între păpuşi 
Testul lui Jonckheere, z: 2,292, p < 0,02. 
NC Niveluri operatorii I C 

40  6  35 

54  2  22 
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Concluzie 
Experienţele descrise în acest capitol s-au referit îndeosebi la progresele individuale rezultînd din participarea la 

anumite interacţiuni sociale. Situaţiile de partaj cu un partener mai avansat sînt surse privilegiate de progres 

cognitiv; semnificaţiile sociale, care sînt activate în asemenea situaţii de partaj, joacă deopotrivă un rol important 

în producerea de noi organizări cognitive. 
în capitolele următoare, vom vedea că interacţiunea cu un copil mai avansat nu este o condiţie nici necesară, nici 

suficientă pentru ca un copil mai puţin avansat să progreseze. In anumite cazuri, un copil mai avansat poate să-1 

împiedice pe celălalt de a participa deplin la interacţiunea socială şi de a coordona astfel demersul său cognitiv 

cu cel al partenerului său. Dacă în situaţiile experimentale cu copii de niveluri inegale au existat numeroase 

progrese, este din cauză că aceşti copii erau puternic implicaţi în sarcinile de partaj. 
Dacă a fost astfel demonstrat că progresele individuale pot fi generate de interacţiuni sociale şi că aceste 

progrese sînt generalizabile la alte probe cognitive, ne rămîne să elucidăm mai bine procesele prin care 

interacţiunea socială produce aceste progrese. în situaţiile de partaj, interacţiunile sociale erau foarte complexe şi 



făceau să intervină în acelaşi timp efectele de model, de conflict sociocognitiv şi de marcaj social. Pentru a studia 

natura progreselor, era necesar, într-o primă etapă, să se optimizeze şansele de a le produce creîndu-se situaţii în 

acelaşi timp bogate în potenţialităţi de progres şi uşor de reprodus. Paradigmele descrise în capitolele următoare 

au avut un scop diferit; ele urmăreau în principal să lămurească rolul specific al diferitelor aspecte ale 

interacţiunii sociale - precum conflictul sociocognitiv, efectele de model şi marcajul social - în geneza 

progreselor cognitive. 
 
Conflictul sociocognetiv 
Cele două capitole precedente au arătat că interacţiunea socială se poate dovedi de o deosebită eficacitate pentru 

iniţierea dezvoltării unei noţiuni specifice. Progresele care rezultă din aceasta sînt durabile şi pot să se extindă 

asupra altor noţiuni învecinate, extinderi ce oferă dovada unei reale restructurări cognitive. 
Totuşi, s-a constatat că nu orice interacţiune socială posedă a priori caracteristicile propice dezvoltării. Acesta 

era cazul atunci cînd o structură ierarhică, impusă copiilor participanţi la jocul cooperativ, făcea coordonarea 

interindividuală mai dependentă de capacităţile individuale ale partenerilor. Se întîmpla la fel cu copiii cărora li 

se interzicea comunicarea liberă cu privire la acelaşi joc. într-o probă de conservare a numerelor, interacţiunile 

dintre trei subiecţi de nivel cognitiv inferior (neconservatori) nu se arătau propice dezvoltării cognitive. La fel, 

interacţiunile referitoare la partajul lichidelor nu duceau la progrese cognitive atunci cînd partenerii nu au 

dobîndit mai înainte un drept social. 
Aceste interacţiuni sociale, dintre cele mai diferite, nu dădeau prilejul unor conflicte sociocognitive suficient de 

importante pentru a determina partenerii să elaboreze instrumente cognitive permiţîndu-le să rezolve aceste 

conflicte ; constrîngerile situaţiei erau de aşa natură încît îi împiedicau pe parteneri să dezvolte o confruntare. 

Aparentele eşecuri sînt, desigur, coerente cu propoziţiile noastre teoretice: interacţiunea socială nu este 

constructivă decît dacă induce o confruntare între soluţiile divergente ale partenerilor. 
Un mod de a induce asemenea conflicte constă în a forma grupurile cu copii de niveluri cognitive diferite. După 

cum am arătat în capitolul precedent, divergenţele lor pot să ducă la progrese substanţiale. Unele rezultate din 

capitolul următor vor confirma de altfel acest fapt, precizîndu-se mai bine condiţiile cerute pentru ca divergenţele 

să fie profitabile grupului şi partenerilor luaţi individual. 
Opoziţia dintre copiii de niveluri cognitive diferite nu exclude totuşi anumite mecanisme ce ţin de imitaţie, chiar 

dacă se observă o reconstrucţie autentică, depăşind simpla însuşire individuală imitativă, într-o formă de imitaţie 

„interactivă" care implică atît activitatea subiectului imitator, cît şi 
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cea a individului model (Winnykamen, 1990). Pentru a surprinde în sine mecanismul conflictului sociocognitiv, 

îi vom studia efectele în situaţiile în care, din punct de vedere cognitiv, nici unul dintre parteneri nu este a priori 

mai avansat decît un altul. Dacă vom reuşi să declanşăm un progres cognitiv la copilul neconservator la o probă 

de conservare opunîndu-i un rjîspuns asemănător cu al său (bazat pe acelaşi raţionament preoperatoriu) dar 

contradictoriu, atunci vom fi încredinţaţi că progresele nu pot rezulta decît dintr-un proces de construcţie, de 

elaborare a unor răspunsuri noi într-un conflict de natură exclusiv socială. 
Să cerem la doi copii de cinci-şase ani să aprecieze lungimea a două bare egale. Atunci cînd acestea sînt paralele, 

extremităţile lor fiind corespondente, copiii admit că sînt egale. Să deplasăm una dintre bare, şi cei doi copii 

judecă atunci că una este mai lungă: ei se centrează asupra uneia dintre depăşiri, fără ţină cont de depăşirea 

complementară. Să presupunem că raţionamentul fiecărui copil se bazează pe depăşirea barei celei mai 

îndepărtate de el şi să-i aşezăm pe cei doi copii faţă în faţă. Unul dintre ei va aprecia că bara mai îndepărtată este 

cea mai lungă, contrar celuilalt copil: aceeaşi bară fiind cea mai apropiată de el, o va considera deci mai scurtă. 

Din acest conflict al răspunsurilor, întemeiate pe un acelaşi schematism, poate rezulta că, determinaţi să-şi 

coordoneze centrările opuse, copiii descoperă că lungimile sînt egale, din moment ce o depăşire este compensată 

printr-o retragere. 
Un asemenea conflict nu apare totuşi automat şi chiar atunci cînd apare, el nu este rezolvat neapărat în termeni 

propice dezvoltării cognitive. Nu vom pune dintr-o dată problema condiţiilor de apariţie a conflictelor 

sociocognitive. Urmînd un raţionament experimental riguros, vom încerca mai întîi să realizăm condiţiile 

necesare eficacităţii unui conflict: nu am presupus teoretic că acesta constituie mecanismul fundamental prin care 

interacţiunea socială este sursă de dezvoltare cognitivă ? Să o arătăm deci! 
5.1. Conflictul centrărilor şi conservarea lungimii 
O aceeaşi paradigmă şi un acelaşi raţionament întemeiază ansamblul celor patru experienţe care vor ilustra 

mecanismul conflictului sociocognitiv, graţie căruia interacţiunea socială duce la o dezvoltare cognitivă. 
Mai întîi, paradigma: ea implică un pre-test, o fază experimentală, un prim post-test - identic pre-testului şi 

petrecut exact la sfîrşitul fazei experimentale - şi un post-test de rapel avînd loc la aproximativ zece zile după 

faza experimentală, permiţînd să se surprindă gradul de stabilitate al progreselor constatate imediat după aceasta. 
Să vedem întîi testele individuale. în număr de trei, ele cuprind aceleaşi întrebări şi aceleaşi consemne; avînd 

două aspecte, ele se referă la conservarea lungimilor egale şi la cea a lungimilor inegale. 
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Conservarea lungimilor egale 
Pre-testul începe întotdeauna prin întrebări referitoare la conservarea lungimilor egale. Copilul, ţinut sub 

observaţie în clasa sa, este adus în localul de experimentare şi aşezat în profil faţă de experimentator. 
După ce 1-a întrebat care este numele său, ce face în clasă etc., experimentatorul, îl anunţă că vor juca un joc 

împreună. El scoate atunci două rigle din lemn de aceeaşi culoare, lungi de 10 cm. 
„Vezi, acestea sînt rigle, şi vom spune că sînt nişte drumuri. Crezi că aici (experimentatorul parcurge cu degetul 

una dintre bare) trebuie să mergem tot atît ca şi aici (parcurge cu degetul cealaltă bară) ? Sau crezi că există un 

drum pe care trebuie să mergem mai mult ? Ce crezi ? " Dacă copilul nu înţelege corect, experimentatorul repetă 

consemnul, însă vorbind despre o furnică: „Crezi că furnica trebuie să meargă la fel de mult aici şi aici ? Sau 

există un drum pe care are mai mult de mers ? Ce crezi ? " Dacă copilul răspunde, experimentatorul repetă 

întrebarea utilizînd din nou termenul de lungime: „Crezi că riglele sînt amîndouă de aceeaşi lungime? Sau că una 

este mai lungă ? Care este părerea ta ? ". 
Aceeaşi întrebare va fi pusă la fiecare item, aproximativ în aceeaşi formu-' lare. Formularea răspunde la două 

dificultăţi: copilul nu ştie întotdeauna cu exactitate ce este lungimea, însă este capabil adesea de conservarea 

lungimii: astfel, un copil poate să afirme că drumul este acelaşi (drumul cuprins între punctul de plecare şi cel de 

sosire al parcursului efectuat de către furnică), dar că lungimea este diferită; pentru el, lungimea se referă la locul 

de sosire al barei care este*efectiv mai „departe" pentru una dintre bare atunci cînd aceasta este deplasată : aceşti 

subiecţi deosebesc cu siguranţă lungimea (determinată de drumul cuprins între două extremităţi), care rămîne 

constantă de-a lungul transformărilor perceptive, şi poziţiile în spaţiu care sînt diferite. Cuvintele nu au aceeaşi 

semnificaţie pentru copil şi pentru adult. Consemnul astfel stabilit permite evitarea unor asemenea neînţelegeri. 
Aceeaşi întrebare este pusă deci în diferite momente ale interogării. La fiecare configuraţie nouă, 

experimentatorul atrage atenţia copilului asupra transformărilor pe care le efectuează : „Ia aminte la ceea ce fac. 

Şi acum, ce crezi? Drumurile sînt...". Adesea, după cîteva întrebări, copilul răspunde spontan, înainte chiar ca 

experimentatorul să fi avut timp de a spune întregul consemn. în cazul neconservării, acesta întreabă de 

asemenea cum erau riglele mai înainte. Etapele succesive ale interogării sînt prezentate în figura 5.1. 
Cele două bare sînt aşezate mai întîi în aşa fel încît extremităţile lor coincid. Apoi, una dintre bare este deplasată 

cu cîţiva centimentri: extremităţile celor două bare nu mai coincid. Se revine apoi la prima configuraţie, înainte 

de a deplasa cealaltă bară, însă în sensul opus. La fiecare nouă configuraţie este pusă aceeaşi întrebare. 
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Care sînt răspunsurile posibile ale copiilor? Clasificarea subiecţilor se face în trei niveluri: 
- Neconservatorii, la un nivel inferior, nu conservă lungimea atunci cînd configuraţiile perceptive sînt în aşa fel 

că extremităţile barelor nu coincid. Astfel, configuraţia 1 aduce un răspuns de egalitate ; aceşti copii nu au nici o 

dificultate în a recunoaşte că barele corespondente sînt de aceeaşi lungime. în configuraţia 2, din contra, una 

dintre bare devine mai lungă, una dintre furnici va avea mai mult de mers decît cealaltă (adeseori, însă nu 

exclusiv, bara deplasată este astfel „alungită"). Copilul îşi aminteşte perfect că înainte (în configuraţia 1), ele 

erau de aceeaşi lungime, însă acum una dintre bare este apreciată mai lungă pentru că ea „depăşeşte". La fel, la 

configuraţia 4, lungimile sînt judecate inegale, deşi copilul recunoaşte şi îşi aminteşte că atunci cînd ele sînt 

aşezate în corespondenţă perceptivă (configuraţia 3), ele au aceeaşi lungime. 
Figura 5.1. - Configuraţii succesive la proba de conservare a lungimilor egale. 
-  La un nivel intermediar se naşte îndoiala : uneori, în cursul configuraţiilor 2 şi 4 este afirmată egalitatea, însă 

momentan, întrucît are cîştig de cauză inegalitatea rezultată din configuraţia perceptivă. - La fel, adesea îi este 

imposibil copilului să-şi explice răspunsul de egalitate. 
-  La nivelul conservării, din contra, nu numai că subiecţii recunosc conservarea lungimilor, ci sînt capabili de a 

furniza un argument operatoriu. Copilul fie insistă asupra identităţii: „Trebuie să mergi la fel de mult; doar ai 

mişcat bara", fie face apel la reversibilitate : „Dacă o pui la loc ca înainte, vor fi asemănătoare" (amintire a 

configuraţiei iniţiale), fie, în sfîrşit, raţionează asupra dublei compensaţii: „Vezi, aici este mai lungă, însă 

dincoace, cealaltă este mai lungă". 
Conservarea lungimilor inegale 
După ce copilul a răspuns la întrebările asupra lungimilor egale, el răspunde la aceleaşi întrebări aplicate la 

lungimi inegale (pentru formulare, ne vom referi la cea ce a fost spus pentru lungimile egale). Sînt utilizate două 
1 
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lănţişoare, din acelaşi material şi de aceeaşi culoare, unul de 10 cm şi celălalt ■ de 15. întrebările obişnuite sînt 

puse pentru configuraţiile reprezentate în figura 5.2. 
Răspunsurile la ansamblul acestor întrebări se clasează, în acelaşi mod, în trei niveluri: 



- La un nivel inferior, copilul neconservator, dacă recunoaşte în configuraţia iniţială (1 şi 3) că lănţişorul x este 

mai lung, nu o mai recunoaşte atunci cînd îi sînt propuse alte configuraţii. în configuraţia 2, consideră că cele 

două lănţişoare sînt egale, că furnica trebuie să meargă tot atît pe cele două drumuri. 

 
Fig. 5.2. - Configuraţii succesive la proba de conservare a lungimilor inegale. 
în configuraţia 4, el judecă acum că lanţul y (în realitate cel mai scurt) este cel mai lung, şi aceasta în pofida 

amintirii configuraţiei iniţiale: copilul nu apreciază lungimea decît în termeni de depăşiri perceptive. 
- La un nivel intermediar, copilul acceptă şi ca lănţişorul x să fie mai lung în configuraţia 2, unde extremităţile 

celor două lanţuri coincid, existînd o diferenţă perceptivă între cele două lungimi. Totuşi, îi este încă dificil să 

argumenteze. Pe deasupra, el nu mai conservă această inegalitate în configuraţia 4, cea mai pregnantă perceptiv, 

şi judecă, precum cei inferiori, că lanţul de aici este acum cel mai lung : iluzia devine mai puternică decît 

compensarea. Unii subiecţi ezită uneori la acest item, însă fără a putea argumenta, şi revin definitiv la răspunsul 

lor. 
- La un al treilea nivel, conservator, inegalitatea iniţială este conservată, independent de configuraţiile perceptive, 

iar subiecţii sînt capabili de a da cel puţin un argument conservator, de identitate, de reversibilitate sau de 

compensare (aceste explicaţii diferite urmează acelaşi principiu ca şi în conservarea lungimilor egale). 
Pentru pre-test, ordinea de parcurgere, după cum am spus, este de la conservarea egalităţii la conservarea 

inegalităţii. Pentru post-teste, ordinea diferă după natura conservării studiate în cursul fazei experimentale. Fiind 
trecut un post-test imediat după această fază, se începe cu tipul de conservare 
*., rt a r\ rr O 
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neutilizat în timpul acesteia, cu scopul de a evita o simplă transpunere a răspunsurilor de la o fază la alta. Al 

doilea post-test este organizat de către un experimentator „orb", neinformat asupra condiţiilor experimentale 

cărora le aparţin subiecţii. 
Faza experimentală 
în cursul acestei faze, probele propuse copiilor sînt legate numai de unul dintre testele de conservare. Procedura 

specifică fiecărei experienţe poate varia în mod fundamental, însă un acelaşi principiu guvernează ansamblul j 

acestor experienţe, realizate pentru a arăta că, într-adevăr, conflictul sociocognitiv constituie elementul generator 

al dezvoltării cognitive în interacţiunea socială: situaţiile sînt alese astfel ca un conflict al centrărilor opuse - 

ţinînd însă de acelaşi raţionament preoperatoriu - să fie făcut posibil. 
Proba conservării lungimilor egale este cel mai adesea reluată în cursul acestei faze. Ne amintim că subiecţii 

neconservatori (nu vom utiliza decît subiecţii de acest nivel pentru demonstraţiile noastre) judecă mai lungă una 

dintre bare, în proba egalităţii lungimilor. Să luăm atunci exemplul unui copil care, în configuraţia următoare 

(fig. 5.3.), judecă bara y mai lungă „pentru că ea depăşeşte aici" (porţiunea lui y corespunzînd lui x'). Putem să 

creăm un conflict sociocognitiv introducînd un al doilea copil (sau un experimentator: conflictul este atunci mai 

sistematic) care, urmînd acelaşi raţionament (este o bară care depăşeşte), dispune totuşi de o centrare opusă, 

contrară celei a primului copil. Este suficient pentru aceasta ca al doilea subiect (sau experimentatorul) să 

răspundă că bara x este cea mai lungă „pentru că ea depăşeşte aici" (porţiunea lui x corespunzînd lui y'). 
într-o asemenea situaţie, este posibil un conflict sociocognitiv; însă, pentru I aceasta, trebuie să fie îndeplinite 

anumite condiţii: trebuie mai ales să se evite ca unul dintre subiecţi să se conformeze la răspunsul celuilalt, 

anulînd astfel orice conflict. Vom vedea, în primele trei experienţe prezentate, în ce mod am reuşit să impunem 

un conflict, apoi să-1 modulăm în funcţie de interacţiunile propuse copilului. 
bara x                x' 
bara y 
Fig. 5.3. - Schema unei configuraţii şi a „depăşirilor". 
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5.2. Demers experimental 
Pentru cele patru experienţe sprijinindu-se pe această paradigmă, vom preciza numai detaliile fazei 

experimentale, din moment ce evaluările individuale sînt de fiecare dată identice cu ceea ce tocmai am prezentat. 
Primele două experienţe ilustrează caracterul propriu-zis experimental al demersului nostru : experimentatorul va 

interveni el însuşi pentru a-1 contrazice pe copil; astfel ne vom asigura că conflictul sociocognitiv postulat 

teoretic va fi realizat în cursul fazei experimentale. Vom putea atunci să măsurăm dacă progresul aşteptat apare 

efectiv. 
în prima experienţă, vom evalua ipoteza potrivit căreia un model corect nu este necesar dezvoltării cognitive a 

copilului: un conflict sociocognitiv, întemeiat chiar pe răspunsuri opuse însă ţinînd de acelaşi schematism opera-

toriu, ar trebui să aducă şi el progrese, deci fără ca, în cursul acestui conflict, să fie propusă copilului o soluţie 

corectă. 
în această primă experienţă, conflictul indus de către experimentatori va fi 
deosebit de puternic. Copilul va fi închis în acest conflict, din care nu va putea 



să iasă, după toate aparenţele, decît elaborînd o coordonare a acestor centrări 
diferite. De aceea, într-o a doua experienţă, vom varia intensitatea conflictului, 
pe care îl vom face mai puţin constrîngător. Situaţiile vor corespunde mai bine 
situaţiilor obişnuite şi vor permite anumitor dinamici relaţionale să devină 
; explicite; astfel, de exemplu, copilul va fi autorizat să scape de conflictul 
interindividual făcînd dovadă de complezenţă faţă de adult. Progresele aştep- 
I tate sînt atunci mai scăzute şi invers proporţionale cu ratele de apariţie ale 
acestei complezenţe. 
Conflictele sociocognitive au vreo şansă de a apărea „spontan" între doi copii, aşezaţi faţă în faţă într-o situaţie 

de acest tip ? La întrebarea „deschisă" va răspunde cea de-a treia experienţă, cu ipoteza complementară că în 

grupurile în care va fi apărut un asemenea conflict progresele cognitive vor trebui să fie cele mai evidente. 
în cea de-a patra şi ultima experienţă legată de această paradigmă va fi studiat efectul unui conflict relativ la 

conservarea lungimilor inegale. Pertinenţa socială a conflictului va fi variată: putem într-adevăr să prezicem că 

progresele cognitive vor apărea, ca urmare a interacţiunii, cu atît mai mult cu cît reglarea cognitivă va fi în 

corespondenţă directă cu reglările sociale. Aceasta va însemna de fapt a valida, în cadrul noii paradigme, ipoteza 

marcajului social. 
Experienţa 1: conflictul sociocognîtiv şi modelele 
Această experienţă (Mugny, Doise şi Perret-Cîermont, 1975-1976) are scopul de a arăta în mod decisiv că 

progresul cognitiv rezultînd din participarea la o 
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interacţiune socială se poate baza pe existenţa unui conflict de natură socio-cognitivă. Această demonstraţie 

trebuie să se sprijine pe situaţii care să excludă anumite explicaţii concurente. 
în principal, trebuie să demonstrăm că progresele nu se pot datora explici-tării sociale a unui răspuns corect: dacă 

aşa ar sta lucrurile, o explicaţie făcînd să intervină un proces de imitaţie interindividuală ar fi fost la fel de 

legitimă. Deci modelul propus nu este corect. Dar ce model să alegem? 
O a doua explicaţie concurentă este de evitat. Situaţia propusă nu trebuie să implice existenţa schemelor 

eterogene (Inhelder, Sinclair şi Bovet, 1974). De aceea, modelul de răspunsuri pe care experimentatorul îl va 

propune copilului va fi de acelaşi nivel cu al său: vom putea deci vorbi despre un model similar celui al 

copilului. 
Să notăm că sarcina utilizată, cea a conservării lungimii, în măsura în care implică judecăţi neverificabiîe empiric 

în situaţiile propuse copilului, exclude o explicaţie în termeni de conflict între ipotezele copilului şi infirmarea 

lor numai prin observaţie, al cărei impact posibil asupra dezvoltării cognitive a fost arătat (Lefebvre şi Pinard, 

1972). 
Utilizîndu-se un model asemănător pentru a ne întemeia demonstraţia, trebuie să asigurăm, pe de o parte, 

posibilitatea unui conflict şi, pe de alta parte, desfăşurarea sa efectivă. Posibilitatea conflictului este asigurată în 

proba conservării lungimilor egale de vreme ce, în cazul neconservării, sînt posibile două răspunsuri: fie una 

dintre bare este judecată mai mare, fie] cealaltă. Atunci poate fi indus un conflict după un model asemănător, 

jude-cîndu-se mai lungă bara pe care copilul o judecă mai scurtă. Mai mult, pentru a maximiza şansele de 

conflict sociocognitiv (ceea ce este legitim, deoarece ipoteza noastră este tocmai că acesta constituie procesul 

constructiv prin care interacţiunea socială este sursă de dezvoltare cognitivă), experimentatorul însuşi va 

prezenta răspunsul de nivel similar dar contradictoriu, veghind de altfel ca acel copil să nu poată scăpa decît cu 

greu de conflict prin reglări pur relaţionale precum complezenţa. 
Să vedem în detaliu diferitele condiţii propuse celor 53 de copii cu o medie de vîrstă de şase ani şi trei luni. în 

condiţia experimentală, esenţială pentru noi (şi pe care o vom denumi, pentru a simplifica, model similar), se 

propun în timpul fazei experimentale itemi asemănători celor din testele individuale relative la egalitatea 

lungimilor; copilul este, în plus, aşezat în faţa unui colaborator al experimentatorului (putem să ne referim la 

ilustraţia 3 ; colaboratorul este aşezat în locul unuia dintre copii). 
Pe masă sînt aşezate două şine din lemn de 4 cm lăţime şi de 22 cm lungime. Pentru a da o anumită semnificaţie 

materialului, sînt puse vagoane cu care copiii pot să se joace cîteva clipe înainte de începerea experienţei. Şinele 

sînt aşezate mai întîi în corespondenţă perceptivă şi facem copilul să 
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constate identitatea de lungime a celor două şine. O dată ce copilul a constatat egalitatea, experimentatorul cere 

colaboratorului să-i răspundă la rîndul său. Acesta dă şi el un răspuns de egalitate. 
Experimentatorul modifică atunci configuraţia mişcînd una din şine şi pune copilului întrebarea tradiţională, iar 

acesta, fiind neconservator, răspunde că una dintre cele două şine este mai lungă. Experimentatorul îi cere să-şi 

justifice alegerea, ceea ce el face în termeni de depăşire a şinei judecate mai lungă. Aceeaşi întrebare este pusă 

colaboratorului, care judecă şina nealeasă de copil ca fiind cea mai lungă, şi aceasta tot din cauza depăşirii. 

Experimentatorul remarcă atunci că ei nu sînt de acord: „Cum vine asta? Puteţi încerca să vă puneţi de acord ? ". 
Dacă acel copil îşi menţine răspunsul iniţial, colaboratorul insistă: „Eu unul cred că acesta este ; vezi, aici o 



depăşeşte", urmînd acelaşi raţionament incorect ca şi copilul, însă alegînd răspunsul opus. Experimentatorul 

trece la itemul următor (deplasarea în sens opus a celeilalte şine), discuţia durînd circa cinci minute. Dacă copilul 

dă un răspuns corect de egalitate, cei doi adulţi se feresc să aprobe răspunsul şi colaboratorul îşi reia contra-

sugestia. Dacă copilul îşi menţine răspunsul de egalitate, se trece la itemul următor, sau se opreşte şedinţa dacă s-

a ajuns deja la cel de-al doilea item. Dacă, după cum este cazul adesea, copilul adoptă răspunsul incorect al 

colaboratorului, experimentatorul intervine activ spunîndu-i: „Eu însă eram de acord cu tine că aceasta (arătînd 

şina aleasă iniţial de către copil) este cea mai lungă, aici o depăşeşte". Jocul poate dura cele cinci minute 

prevăzute de item, copilul fiind aşadar pur şi simplu închis într-un dublu conflict: între răspunsul său iniţial şi cel 

al colaboratorului şi între răspunsurile contradictorii ale celor doi adulţi. 
Această condiţie de model similar va fi comparată cu condiţia de model corect în care va fi urmată aceeaşi 

procedură, cu singura diferenţă că respectivul colaborator va da un răspuns corect: „Eu cred că cel două şine sînt 

de aceeaşi lungime, pentru că, vezi, asta o depăşeşte aici, dar cealaltă o depăşeşte dincolo, aşadar ele sînt la fel". 

în această condiţie, experimentatorul nu intervine niciodată în mod activ şi se mulţumeşte să dea cuvîntul rînd pe 

rînd copilului şi colaboratorului. El opreşte un item după cinci minute de discuţie sau atunci cînd copilul a 

recunoscut egalitatea şinelor şi a justificat-o. Ca în condiţia precedentă, există doi itemi experimentali. 
în sfîrşit, într-o condiţie de martor, subiecţii lucrează individual cu privire la itemi asemănători. Lipsa 

conflictelor sociocognitive reducînd simţitor timpul de interacţiune cu materialul, numărul de itemi a fost dublat, 

subiecţii răspunzînd deci la patru itemi. Pentru aceasta, se mişcă o bară într-un sens, apoi în celălalt pentru a lăsa, 

eventual, loc unei contradicţii. Ultimii doi itemi sînt asemănători, însă cealaltă este bară mişcată, într-un sens, 

apoi în celălalt. Cu toate acestea, este adevărat că probabilitatea de conflict este scăzută, prin aceea că între 

răspunsurile succesive ale copilului neconservator există contradicţii nepertinente. 
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Rezultate 
Ce s-a întîmplat în cursul interacţiunii? Printre cei 13 subiecţi în condiţie individuală de martor, nici un copil nu 

a dat vreun răspuns corect. în condiţia de model corect, în care răspunsul corect era dat de către colaboratorul 

adult, toţi copiii încheie itemii dînd un răspuns de egalitate (chiar dacă nu toţi îl justifică). însă sînt acolo efecte 

evidente. Ceea ce este mai puţin evident este faptul că 15 din 20 de subiecţi în condiţia de model similar dau, 

într-uni moment sau în altul al interacţiunii conflictuale, un răspuns de egalitate, lai care ei renunţă adesea, atunci 

cînd colaboratorul îşi repetă contra-sugestia. Avem aici o indicaţie potrivit căreia conflictul sociocognitiv îi poate 

determina pe subiecţi să încerce răspunsuri noi, printre care cel de egalitate cu scopul de [ a rezolva conflictul, 

repetăm, deosebit de important. Dinamica interacţiunii I este totuşi prea puternică, îndeosebi din cauza contra-

sugestiei incorecte al colaboratorului care urmează imediat eventualei propuneri de egalitate al copilului, la care 

acesta renunţă atunci, pentru ca să putem conchide asupra unei absenţe a progresului în cursul acestei faze 

experimentale. Ce fac atunci copiii [ în timpul primului post-test, petrecut imediat după interacţiunea conflictuală 

? \ Rezultatele sînt consemnate în tabelul 5.1. Să amintim că toţi subiecţii! selectaţi pentru experienţă erau 

neconservatori la cele două probe de egalitate I şi de inegalitate. 
Tabelul 5.1. - Frecvenţa subiecţilor neconservatori (NC), intermediari (I) şi conservatori (C) în timpul primului 

post-test 
Conservare de lungimi egale 
NC                  1                   C 
Condiţie martor Model similar Model corect 
13 
11 
1 
0 
0 
1 
16 
Conservare de lungimi inegale 
NC                  I                   C 

12 1 0 

7 5 8 

10 5 4 

Condiţie martor Model similar Model corect 
Testul lui Jonckheere, condiţii a şi b, z ■'2,577, p < 0,01; condiţii a şi c, z: 4,862, p < 0,00003; condiţii d şi e, z: 

3,053, p < 0,002; condiţii dşif, z: 2,173, p < 0,02. 
Rezultatele confirmă în mare măsură ipotezele noastre: în primul rînd -trebuie să ne mirăm de aceasta ? - 

condiţia de martor, fără un conflict chiar intra-individual, nu aduce decît un singur progres, un subiect devenind 



intermediar la testul de inegalitate ; în privinţa egalităţii, nu apare nici un progres, 
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Dimpotrivă, atunci cînd modelul corect sau răspunsul corect sînt date şi argumentate de către colaboratorul 

experimentatorului, majoritatea subiecţilor se arată capabili de a relua răspunsul corect la proba de egalitate, 

argumen-tîndu-1. Să notăm de altfel că o mare parte a argumentelor avansate de către subiecţii din această 

condiţie nu sînt identice cu argumentul de compensare oferit de către colaboratorul experimentatorului: numai 

patru subiecţi reiau acest argument, pe cînd ceilalţi avansează în majoritate un argument de identitate. 

Originalitatea argumentării se alătură deci celei puse în evidenţă în capitolul precedent cu privire la prima 

experienţă asupra conservării lichidelor. Cît despre efectele observate la proba de conservare a inegalităţilor, şi 

chiar dacă progresele sînt mai puţin puternice, ele se deosebesc totuşi în mod semnificativ de cele din condiţia 

control. 
în condiţia de model similar, esenţială pentru discuţia noastră, un răspuns incorect este sugerat sistematic de către 

colaborator, chiar după un răspuns corect al copilului, şi se asistă la o progresie a aproape jumătate dintre 

subiecţii la testul de egalitate. Chiar dacă aceste progrese sînt mai puţin numeroase decît în condiţia de model 

corect, ele se deosebesc totuşi în mod semnificativ de condiţia control. Aceste progrese sînt chiar generalizate în 

mare măsură la conservarea inegalităţii şi sînt uşor superioare celor din condiţia cu model corect. 
Vom nota, în sfîrşit, că aceste progrese sînt în mare măsură conservate zece zile după faza experimentală, în 

cursul celui de-al doilea post-test ale cărui rezultate figurează în tabelul 5.2. 
Tabelul 5.2. - Frecvenţa subiecţilor neconservatori (NC), intermediari (I) şi conservatori (C) în timpul celui de-al 

doilea post-test 
Conservare de lungimi egale 
__NC                  I                   C 
Condiţie martor Model similar Model corect 
Conservare de lungimi inegale NC                  I                   C 
Condiţie martor Model similar Modei corect 
Testul lui Jonckheere, condiţii a şi b z : 2,168, p < 0,02; condiţii a şic, z:4,291, p < 0,00003; condiţii d şi e, 

z:2,580, p < 0,01; condiţii d şif, z:l, 715, p < 0,05. 
Ca în timpul primului post-test, remarcăm la cel de-al doilea progresele importante rezultate din condiţia de 

model similar, a cărei caracteristică 
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conflict; ne aşteptăm ca această condiţie de conflict similar să determine din nou soluţii de egalitate la copiii 

care, astfel, ar încerca să rezolve, în manieră cognitivă, conflictul opunîndu-le adultului. în sfîrşit, se emite 

ipoteza că subiecţii cei mai complezenţi, aşadar cei reluînd cel mai adesea ca atare soluţia incorectă a adultului, 

vor progresa cel mai puţin: complezenţa ca modalitate relaţională de rezolvare a conflictului interindividual s-ar 

opune unei reglări pur cognitive a conflictului. 
Au fost elaborate trei condiţii pentru a verifica aceste predicţii. într-o condiţie de martor, fără conflict, nu este 

introdus nici un conflict. Pentru a fi totuşi prezent ca în celelalte condiţii, colaboratorul experimentatorului 

răspunde în acelaşi mod ca şi copilul neconservator, judecind una dintre şine mai lungă, aceeaşi cu cea 

desemnată mai întîi de către copil, şi argumentînd prin depăşire, reluînd aceeaşi formulă propusă de către copil. 

Sînt propuşi 4 itemi pentru a compensa scurtimea interacţiunii. 
în condiţia de model similar cu un conflict slab, după ce copilul a dat şi şi-a argumentat răspunsul neconservator, 

colaboratorul oferă propriul său răspuns, judecind mai lungă cealaltă şină decît cea desemnată de către copil, sub 

pretextul depăşirii acestei şine. Experimentatorul cere atunei direct copilului să dea răspunsul său definitiv şi să-1 

justifice. La fel ca în condiţia fără conflict, numărul itemilor este de patru, pentru a compensa durata scurtă a 

interacţiunilor în raport cu cea a condiţiei de model similar cu un conflict puternic. 
în condiţia de model similar cu un conflict puternic este introdus un conflict, mult mai puţin violent totuşi ca în 

experienţa precedentă. Pentru cei doi itemi cuprinşi în această condiţie, procedura este asemănătoare. După ce 

copilul a dat şi şi-a justificat răspunsul, experimentatorul îl roagă pe colaborator să-1 ofere pe al său. Din nou, 

acesta judecă şina opusă mai lungă şi dă justificarea obişnuită. Dacă copilul se arată complezent, adică dacă el 

adoptă răspunsul colaboratorului, experimentatorul îi aminteşte copilului primul său răspuns şi îi cere să justifice 

această schimbare neaşteptată. Atunci cînd copilul rezistă la contra-sugestia colaboratorului, experimentatorul 

subliniază dezacordul şi întreabă partenerii dacă nu ar exista un mijloc de a se pune de acord. Experimentatorul 

încearcă aşadar să facă explicită opoziţia centrărilor şi să obţină o soluţie care să nu fie contradictorie. Conflictul, 

deşi puternic, este fără îndoială mai mic decît în experienţa precedentă. 
Rezultate 
în ce măsură a apărut complezenţa în două condiţii implicînd un model similar? Din cei 15 subiecţi ai condiţiei 

cu conflict slab, 10 au acceptat într-un moment sau altul al interacţiunii răspunsul adultului. în aceeaşi proporţie, 

11 dintre cei 17 subiecţi ai condiţiei cu conflict puternic îşi însuşesc 
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răspunsul - la fel de incorect ca al lor - al colaboratorului, într-un moment sau altul al interacţiunii. Aceste date 

indică faptul că, în experienţa precedentă, s-a întrerupt, prin intervenţia activă a doi adulţi, o dinamică 

interindivi-duală avînd o probabilitate puternică de a-şi găsi loc în schimburile dintre copil şi adult. 
Care subiecţi descoperă întotdeauna, într-un moment sau altul al interacţiunii, răspunsul corect de egalitate? 

Răspuns pe care adultul, să ne amintim, nu îl dă niciodată. în condiţia fără conflict, 2 subiecţi din 14 dau un 

asemenea răspuns. In condiţia cu conflict slab, 5 subiecţi din 15 încearcă astfel să rezolve conflictul. Numărul 

creşte în condiţia cu conflict puternic în care experimentatorul cere subiecţilor să găsească oarecum un termen 

mediu: în acest caz, 11 din 17 subiecţi au propus la un moment dat un răspuns corect. Ce efecte au aceste 

comportamente asupra progreselor din timpul primului post-test? Rezultatele figurează în tabelul 5.3. 
Tabelul 5.3. - Frecvenţa subiecţilor neconservatori (NC), intermediari (I) şi conservatori (C) în timpul primului 



post-test 
Conservarea lungimilor egale 
NC                 I                   C 
Fără conflict Conflict slab Conflict puternic 

13 0 1 

12 2 1 

10 4 3 

Conservarea lungimilor inegale NC                 I                   C 

13 1 0 

14 1 0 

12 5 0 

Fără conflict 
Conflict slab 
Conflict puternic 
Testul lui Jonckheere, conservarea lungimilor egale, z: 2,140, p<0,02. 
Putem mai întîi constata că numai condiţia cu un conflict puternic prezintă progrese substanţiale şi relative, în 

principal la conservarea egalităţii. Contrar experienţei precedente în care conflictul era mult. mai intens, 

progresele la egalitate şi la diferenţe nu sînt decît slab corelate, ceea ce arată că, atunci cînd este moderat, 

conflictul nu duce decît la o elaborare parţială a noţiunii respective. 
Totuşi, modelul similar cu conflict puternic se deosebeşte în mod semnificativ de condiţia fără conflict în care un 

singur subiect progresează la testul de egalitate. Cît despre condiţia cu simplă prezentare a unui răspuns similar 

opus, ea ocupă o poziţie intermediară şi nu se deosebeşte în mod semnificativ de condiţia control. Pentru testul 

de inegalitate, tendinţa este similară, însă nesemnificativă. 
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In ceea ce priveşte stabilitatea progreselor din cursul celui de-al doilea post-test, ea este de 8 din 11 pentru 

egalitate, din care, este important să o subliniem, 6 din 7 pentru condiţia cu conflict puternic. Stabilitatea 

progreselor la inegalităţi este de aceeaşi importanţă (5 din 7). Astfel, în pofida numărului mai puţin ridicat de 

progrese obţinute, acestea se arată în mare măsură stabile şi indică începutul unei restructurări. 
Rezultatele aparent foarte importante ale primei experienţe sînt puse astfel la locul lor adevărat: conflictul 

sociocognitiv, atunci cînd este împins pînă la limitele suportabile pentru copil, provoacă progrese mari, 

generalizate şi stabile. Prin aceasta, ipoteza noastră teoretică relativă la rolul conflictului sociocognitiv este clar 

ilustrată. Experienţa de faţă, din contra, revine oarecum la a evalua extinderea posibilă a unui asemenea conflict 

în situaţii apropiate de cele cu care copilul s-a acomodat. Or, am văzut că apare o dificultate atunci cînd copilul 

poate să găsească în complezenţă un refugiu faţă de tensiunea indusă prin conflictul cu un adult: progresele scad 

atunci cînd reglări pur raţionale iau locul reglărilor de ordin strict cognitiv. Putem avea o indicaţie mai precisă 

confirmînd această supoziţie ? 
Pentru a o obţine, nu vom examina decît rezultatele la testul de egalitate, din moment ce numai el corespunde 

testului practicat în cursul fazei experimentale, şi aceasta doar pentru condiţia de conflict puternic, deoarece ea 

singură prezintă un progres substanţial. Care sînt nivelurile atinse de către subiecţii care au reţinut contra-

sugestia eronată a adultului la cei doi itemi ai interacţiunii (maximă complezenţă), la un item sau la nici unul? 

Rezultatele figurează în tabelul 5.4. 
Tabelul 5.4. - Frecvenţa subiecţilor neconservatori (NC), intermediari (I) 
şi conservatori (C) la testul de conservare a lungimilor egale în funcţie 
de numărul de itemi în care dau dovadă de complezenţă 
Complezenţă:                           NC                 I 
0  item 
1  item 
2  itemi 
Testul lui Jonckheere, z : 1,649, p<0,05. 
Deşi analiza s-a bazat pe un număr mic de copii, diferenţele dintre ei în funcţie de complezenţa lor sînt 

semnificative şi arată că progresul este opus complezenţei dovedite de către subiecţi faţă de adult: atunci cînd 

intervine o reglare pur relaţională a conflictului, aceasta este în detrimentul unui progres cognitiv (o asemenea 

reglare era contracarată în experienţa precedentă care ducea la mai multe progrese). Acest rezultat îl vom întîlni 

în mai multe ocazii cu privire la alte paradigme putînd da seamă de efectele nesemnificative observate în alte 

studii. 

2 2 2 

3 2 0 



5 0 1 
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Experienţa 3 : conflicte sociocognitive între egali 
Copiii pot intra în conflict sociocognitiv „în mod spontan" cînd sînt puşi în situaţii asemănătoare cu unele din 

cele două experienţe precedente ? Nu este propusă aici atît o extindere teoretică, cît un studiu al posibilităţilor 

unor asemenea conflicte în interacţiunile dintre „egali". Ipoteza fundamentală rămîne, desigur, că progresele ar 

trebui să apară îndeosebi în grupurile prezentînd un asemenea conflict. 
Să presupunem că, în situaţii exact asemănătoare cu ale celor două experienţe precedente, doi copii 

neconservatori sînt aşezaţi faţă în faţă şi au de răspuns succesiv, apoi trebuie să se pună de acord dacă dau 

răspunsuri contradictorii şi incorecte. Probabilităţile unui asemenea conflict sînt identice pentru sarcina de 

conservare a lungimilor egale şi pentru cea a lungimilor inegale ? Să semnalăm că în toate condiţiile acestei 

experienţe (Mugny et al., 1978-1979, experienţa 2) în cursul fazei experimentale vor fi utilizate lănţişoare. 
De fapt, probabilitatea unui conflict între doi copii neconservatori este foarte scăzută pentru proba lungimilor 

inegale. într-adevăr, în această probă, cei doi subiecţi împărtăşesc aproape obligatoriu aceleaşi centrări: atunci 

cînd configuraţia (vezi fig. 5.2., configuraţia 4) este astfel încît lănţişorul cel mai lung îşi are extremităţile 

cuprinse „în interiorul" celui mai scurt, cei doi neconservatori sînt de acord pentru a-î judeca pe acesta mai lung. 

De asemenea, ei sînt de acord, în principiu, pentru a judeca lanţurile egale cînd extremităţile lor coincid 

(configuraţia 2). Probabilitatea conflictului este deci aproape nulă. Să anticipăm aici întrucîtva experienţa 4 şi să 

subliniem că, în pofida probabilităţii scăzute, vom găsi mijlocul de a introduce în acest tip de probă un conflict 

sociocognitiv contrapunînd centrărilor neconservatorilor judecăţi opuse şi corecte decurgînd dintr-o necesitate de 

natură socială. 
în schimb, pentru proba lungimilor egale, probabilitatea este mai ridicată: pentru fiecare dintre cei doi itemi 

există patru posibilităţi (deşi este imposibil de a prevedea cu exactitate gradul acestora): 
- fie cei doi copii sînt de acord să afirme că lanţul x este mai lung (dacă, de exemplu, ei au drept criteriu că cel 

mai lung este mişcat de către experimentator), sau lanţul y dacă criteriul este opus ; 
-  fie ei se centrează fiecare pe unul dintre lanţuri. Unul îl alege pe x ca fiind mai lung, celălalt pe y, sau invers. 

Ceea ce este posibil dacă, de exemplu, cei doi subiecţi se centrează asupra lanţului celui mai îndepărtat de ei sau, 

dimpotrivă, asupra celui care le este mai aproape. 
Cel puţin putem spune că probabilitatea unui conflict, în acest caz, nu este nulă. Vom avansa deci ipoteza potrivit 

căreia conservarea egalităţii determină mai multe interacţiuni conflictuale decît conservarea inegalităţii. Aşadar, 

ne aşteptăm la mai multe progrese în prima condiţie. Să subliniem şi că, după exemplul celei de-a doua 

experienţe, ne aşteptăm la dezvoltări mai graduale, 
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mai puţin marcate decît în prima experienţă, întrucît este puţin sigur că subiecţii se închid într-un conflict la fel 

de violent ca acela special procurat în prima experienţă. Să vedem acum în ce fel a fost realizată experienţa. 
La experienţă au participat 96 de copii cu o vîrstă medie de şase ani şi trei luni 24 în condiţii individuale de 

control şi 72 repartizaţi în 36 de grupuri de cîte doi; 48 de copii au lucrat asupra conservării lungimilor egale, 48 

asupra conservării lungimilor inegale, de fiecare dată în proporţii de 12 în condiţie individuală şi de 36 în 18 

grupuri de cîte 2. 
Să rezumăm condiţiile experimentale pentru proba conservării lungimilor egale, cea mai importantă, din moment 

ce ea pare singura susceptibilă de a provoca conflicte. în toate cazurile sînt utilizate două lănţişoare de aceeaşi 

lungime, dar de culori diferite. Experimentatorul le aranjează succesiv în trei configuraţii, întotdeauna în planul 

frontal-paralel faţă de subiecţi. La început, extremităţile lor coincid; după aceea, un lănţişor este deplasat cu 

cîţiva centimetri, apoi celălalt lănţişor este deplasat la rîndul său pentru ca să depăşească în aceeaşi direcţie 

primul lănţişor; cele două lănţişoare rămîn mereu paralele. 
în cele două situaţii colective, copiii sînt aşezaţi faţă în faţă de ambele părţi ale unei măsuţe şi experimentatorul 

atribuie fiecărui copil un lănţişor insistînd asupra culorii acestuia. Pentru fiecare prezentare, el le cere să se pună 

de acord asupra lungimilor respective ale lănţişoarelor repetîndu-le dacă este necesar: „unul dintre ele este mai 

mare decît celălalt, sau amîndouă au aceeaşi lungime, sau ce altă părere aveţi?". Pentru o treime din cupluri, 

răspunsul comun nu va atrage nici o consecinţă. Pentru celelalte cupluri, fiecare copil primeşte la începutul 

interacţiunii două bomboane, cu următoarele instrucţiuni : „Cel care cîştigă are lanţul cel mai lung şi va lua o 

bomboană de la cel care a pierdut pentru că are lanţul cel mai scurt. Voi trebuie întotdeauna să vă puneţi de acord 

asupra celui care cîştigă şi a celui care pierde, dacă nu iau de la fiecare cîte o bomboană". Doar experimentatorul 

manevrează lănţişoarele. 
Cum ipoteza noastră menţionează că unele conflicte de centrări sînt necesare pentru apariţia progreselor 

individuale, analiza rezultatelor va deosebi grupurile unde un asemenea conflict este efectiv de cele în care nu 

este. Va fi considerată conflictuală o interacţiune care, într-un moment sau altul, va lăsa loc pentru un dezacord 

în răspunsurile incorecte date de cei doi copii ale căror discuţii vor fi fost înregistrate. 
într-o condiţie individuală, un copil trebuie să atribuie bomboane lanţului celui mai lung. Experimentatorul pune 

două bomboane lîngă fiecare lănţişor şi spune: „Aceste bomboane aparţin lanţurilor. Regula jocului este că, de 



fiecare dată cînd un lanţ va fi mai lung, vei lua una dintre bomboanele celui mai mic şi o vei da celui mai mare, 

care va fi cîştigat". 
Planul experimental şi procedurile sînt strict identice pentru condiţiile bazate pe conservarea lungimilor inegale, 

cu singura diferenţă că unuia dintre copii i se atribuie un lănţişor mai lung şi unul mai scurt. 

9 4 

9 14 
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Rezultate 
Am presupus că apariţia conflictelor sociocognitive era mai probabilă pentru grupurile lucrînd asupra conservării 

egalităţii decît pentru cele lucrînd asupra inegalităţii. Tabelul 5.5. oferă numărul de grupuri în care a apărut un 

conflict între răspunsurile incorecte ale celor doi copii, într-un moment sau altul al interacţiunii. 
Tabelul 5.5. - Frecvenţa grupurilor prezentînd sau nu un conflict 
Conservarea lungimilor Egale                     Inegale 
Cu conflict Fără conflict 
După cum am presupus, ocurenţa conflictelor între răspunsurile incorecte tinde să fie mai mare în condiţia bazată 

pe egalitate, în care jumătate dintre grupuri prezintă un asemenea conflict, în cealaltă jumătate a grupurilor 

subiecţii punîndu-se de acord în timpul întregii interacţiuni asupra aceluiaşi răspuns incorect. Continuarea 

analizelor noastre nu se va referi decît la această condiţie, singura care permite o comparaţie semnificativă între 

grupuri conflictuale şi neconflictuale. 
Prima întrebare : introducerea cîştigului a avut un efect asupra frecvenţei conflictelor ? Răspunsul este de fapt 

negativ, din moment ce 3 din 6 grupuri fără cîştig sînt conflictuale, la fel cu cele 6 din 12 grupuri ce au obţinut 

un cîştig. Este adevărat că împărţirea celor două bomboane poate să constituie un cîştig puţin încurajator. însă nu 

este imposibil nici ca introducerea unui cîştig să poată favoriza deopotrivă o schimbare a centrării şi menţinerea 

răspunsului iniţial al subiecţilor. Oricare ar fi situaţia, avem aici doar o variabilă secundară şi nu vom ţine cont 

de ea în continuarea analizei (a fost, de altfel, verificat faptul că ea era fără un efect important asupra progreselor 

puse în evidenţă în grupurile cu sau fără conflict). 
înainte de a oferi rezultatele grupurilor cu sau fără conflict, să mai semnalăm că această condiţie individuală fără 

conflict, în afară de cel intra--individual, nu duce decît la progrese nesemnificative: în cursul primului post-test 

un singur subiect devine conservator (pe cînd nici unul nu devine intermediar) pentru testul de egalitate ; pentru 

inegalitate, un singur alt subiect oferă răspunsuri clasate la nivel intermediar, nici unul neajungînd să dea 

răspunsuri conservatoare. Tabelul 5.6 oferă rezultatele din timpul primului post-test pentru grupurile 

experimentale cu sau fără conflict. 
Rezultatele arată că subiecţii participanţi la interacţiuni conflictuale progresează cel mai mult. Efectul este foarte 

clar în ceea ce priveşte proba egalităţilor (pe care se sprijină interacţiunea), în vreme ce la proba lungimilor 

inegale apare o tendinţă statistică. 
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Tabelul 5.6. - Frecvenţa subiecţilor neconservatori (NC), intermediari (I) şi conservatori (C) în timpul primului 

post-test 
Conservarea lungimilor egale 
NC                 I                   C 
Fără conflict3 Cu conflictb 

14 3 1 

7 10 1 

Conservarea lungimilor inegale 
NC                  I                   C 

12 6 6 

7 10 1 

Fără conflict0 Cu conflict" 
Testul lui Jonckheere, condiţiile a şi b, z: 1,944, p < 0,03; condiţiile c şid, z: 1,500, p<0,07. 
Aşadar în ansamblu, a fost verificat faptul că interacţiunea între copii constituie şi un cadru privilegiat de 

dezvoltare cognitivă, însă apariţia unor asemenea progrese nu are loc decît dacă se instaurează un conflict socio-

cognitiv între parteneri. Desigur, cîteva progrese apar şi în grupurile pe care le-am considerat neconflictuaîe; aici 

nu este o contradicţie, deoarece criteriul utilizat pentru a deosebi cele două tipuri de grupuri este cel al 

explicitării sociale a unui dezacord între răspunsurile la fel de incorecte. Nu este improbabil ca anumite 

dezacorduri să fi putut exista fără a se fi manifestat verbal. Ne amintim că, în experienţa precedentă, simpla 



prezentare a unui model fără procedură de conflict, chiar dacă ducea la progrese slabe, nu implica absenţa totală 

a progreselor. 
Cît despre conservarea progreselor în cursul celui de-al doilea post-test, ea este foarte sistematică: din 15 subiecţi 

care au progresat la proba egalităţii, 12 îşi menţin progresul (iar 4 chiar îl accentuează). în ceea ce priveşte 

conservarea inegalităţii, 13 din 17 subiecţi care au progresat imediat după interacţiune rănim stabili. Puternica 

stabilitate indică un progres autentic. Natura operatorie a progreselor este subliniată şi de numărul important al 

subiecţilor care progresează la două teste simultan; ceea ce nu este valabil decît pentru grupurile conflictuale, în 

cadrul cărora 9 copii progresează (în majoritate la nivelul intermediar) la proba de egalitate ca şi la cea de 

inegalitate. 
Contrar primei experienţe, în care un număr de subiecţi reuşeau să dea răspunsuri de conservare, aceasta, 

opunînd copiii în interacţiuni „spontane", vede apărînd în principal răspunsuri de nivel intermediar. 
Numai situaţiile sociale deosebit de constrîngătoare (ca în experienţa 1) permit răspunsuri conservatoare mai 

rapide. Aceste situaţii sînt fundamentale pentm demonstraţia experimentală (de aceea au fost imaginate) a unui 

mecanism psihosociologic, însă nu sînt neapărat reprezentative pentm situaţiile sociale cotidiene întîlnite de către 

copii, nici pentru cele imaginate de către alţi cercetători făcînd să intervină conflicte de intensitate mai rnică. 
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Progresele constatate sînt specifice anumitor indivizi în grupurile care au trăit un conflict sociocognitiv, sau ţin 

ele însele direct de dinamica socială ce se instaurează între parteneri ? Un element de răspuns se află în 

distribuţia progreselor în grupuri: dacă progresele sînt legate de desfăşurarea însăşi a interacţiunii, nu putem să 

ne aşteptăm, după toate aparenţele ca să apară progrese la cei doi protagonişti ? Pentru a răspunde la această 

întrebare, vom considera numărul de grupuri în care cei doi parteneri au progresat în timpul primului post-test, în 

care numai unul din doi a progresat şi în sfîrşit, în care din interacţiune nu a rezultat nici un progres. Vom 

efectua separat analiza pentru testul de egalitate şi de inegalitate (vezi tabelul 5.7.). 
Tabelul 5.7. - Numărul de grupuri în care 0, 1 sau 2 parteneri progresează în timpul primului post-test 
Test: 
Lungimi egale                            Lungimi inegale 
Numărul de parteneri care progresează într-un grup : 0               12                0               12 

5 4 0 5 2 2 

2 3 4 2 3 4 

Fără conflict 
Cu conflict 
Testul lui Jonckheere, conservare de lungimi egale, z : 1,736, p<0,05; conservare 
de lungimi inegale, z: 1,079, n.s. 
Rezultă efectiv că progresele grupurilor cu conflict sînt în mare parte valabile pentru cei doi parteneri, şi aceasta 

mai mult decît pentru progresele grupurilor fără conflict. Acest lucru este deosebit de evident pentru testul de 

egalitate, pe care se baza, să ne amintim, interacţiunea. într-adevăr, cele 4 progrese rezultate din grupurile fără 

conflict apar în 4 grupuri diferite, pe cînd în grupurile conflictuale au rezultat 8 din 11 progrese pentru 4 grupuri, 

ceea ce subliniază interdependenţa socială a progreselor cognitive. 
Pentru testul inegalităţilor, rezultatele sînt mai puţin clare, chiar dacă merg în acelaşi sens. După un conflict, în 4 

grupuri au rezultat 8 progrese din 11; proporţia progreselor provenite din aceleaşi grupuri este totuşi apropiată şi 

pentru grupurile neconflictuale, în care în 2 grupuri rezultă 4 progrese din 6. Dacă nu putem conchide că există o 

diferenţă între cele două tipuri de grupuri, vom reţine totuşi constanţa efectelor la două probe pentru grupurile la 

care interacţiunea a fost conflictuală. 
Această ultimă experienţă este un prim rezultat al cercetărilor care vor să asigure un suport experimental tezei 

conflictului sociocognitiv ca mecanism prin care interacţiunea interpersonală se dovedeşte un cadru privilegiat al 

dezvoltării cognitive. Prima experienţă a propus o operaţionalizare deosebit de strictă ilustrînd cum un conflict 

sociocognitiv dus pînă la capăt este sursă de progres cognitiv ; nici un răspuns corect nu era sugerat copilului; 

dimpotrivă, adultul nu înceta să sugereze un răspuns incorect, ţinînd de acelaşi 
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raţionament neconservator ca acela de care copilul se arăta capabil la început. Din acest conflict foarte 

constrîngător au rezultat efectiv progrese foarte importante. Cea de-a doua experienţă a diminuat intensitatea 

conflictului şi a rezultat de aici un progres mai mic. Ea a permis îndeosebi să se arate că modalitatea de conflict 

interindividual permitea unui „model" incorect să ajungă la progrese atunci cînd acest model prin el însuşi avea o 

eficacitate scăzută. în sfîrşit, experienţa de faţă a arătat cum asemenea conflicte pot să apară între copii şi să 

atragă după ele progrese. 
Nu este inutil să semnalăm că unii cercetători de peste Atlantic au realizat un studiu care consolidează această 

orientare de cercetare. într-adevăr, Ames şi Murray (1982) au raţionat într-o manieră similară cu a noastră: dacă 



în sine conflictul social este o condiţie suficientă pentru generarea unei dezvoltări cognitive, copiii 

neconservatori ar trebui determinaţi să ofere judecăţi de conservare dacă sînt expuşi la afirmaţii la fel de 

incorecte, emise de către alţi neconservatori. De asemenea, în condiţia lor de interacţiune socială, ei 

împerechează în diade subiecţii care au dat răspunsuri în dezacord la pre-test (îndeosebi la un item de conservare 

a lungimii), unul judecind una dintre bare mai lungă, pe cînd celălalt o judecă mai scurtă, totuşi în virtutea unui 

aceluiaşi schematism preoperator. Un aspect important al studiului lor îl constituie condiţiile de control utilizate. 

în prima condiţie, subiecţii doar ascultau un alt copil care dădea un răspuns contrar celui dat de ei în timpul pre-

testului. într-o a doua condiţie, subiecţii erau determinaţi să dea răspunsul contrar celui pe care l-au dat la pre-

test, ceea ce testează eventualul efect al autocontra-zicerii. într-o altă condiţie, de acelaşi tip, experimentatorul 

amintea subiecţilor răspunsul pe care tocmai îl dăduseră atunci cînd lungimile le păreau egale (configuraţia de 

dinaintea transformării). în ultima condiţie, li se aminteau subiecţilor răspunsurile la pre-test, iar aceştia aveau de 

realizat sarcina din nou, în faţa unui egal îndeplinind rolul de observator pasiv. Rezultatele arată că răspunsurile 

subiecţilor din condiţia de interacţiune socială se deosebesc în mod semnificativ de cele ale copiilor din fiecare 

condiţie de control, la primul post-test dat imediat, ca şi la un al doilea dat patru săptămîni mai tîrziu. Progresele 

constatate în această situaţie experimentală se explică prin opoziţia socială a punctelor de vedere, absentă în 

condiţiile de control, şi subliniază prin contrast că o dezvoltare este puţin probabilă chiar atunci cînd copiii sînt 

puşi în faţa propriilor lor răspunsuri anterioare, datorită faptului că schematismul lor preoperator permite o 

variaţie a răspunsurilor care nu par deloc contradictorii. 
Experienţa 4: marcajul social 
Studiul anterior a arătat că probabilitatea de conflict sociocognitiv era slabă pentru sarcina inegalităţilor. Orice 

conflict sociocognitiv este atunci exclus 
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pentru o situaţie socială implicînd această sarcină ? La întrebare va răspunde experienţa următoare (Doise, 

Dionnet şi Mugny, 1978). Vom vedea cum dificultatea poate fi înlăturată graţie unei repuneri în discuţie 

sistematice a copilului de către adult şi că repunerea în discuţie nu este cu adevărat eficace decît dacă relaţia 

copilului cu adultul care îl chestionează este pertinentă în situaţia respectivă. 
Dacă doi copii neconservatori participă împreună la proba de conservare a lungimilor inegale, am văzut că, după 

toate probabilităţile, vor răspunde în mod foarte asemănător. într-adevăr, apar puţine conflicte, cum a indicat-o 

experienţa precedentă. Pentru a confirma totuşi din nou rolul conflictului sociocognitiv, de această dată 

partenerul copilului va fi un colaborator adult al experimentatorului. Prin procedura de repunere sistematică în 

discuţie pe care o vom vedea mai departe, el va declanşa conflictul sociocognitiv. Aceasta va fi ocazia de a 

ilustra într-un alt mod noţiunea de marcaj social. După cum ne amintim, noţiunea se referă la corespondenţele 

putînd exista între natura relaţiilor care sînt stabilite sau se stabilesc între parteneri sociali şi natura relaţiilor 

cognitive implicate în sarcina ce mijloceşte relaţia dintre parteneri, în anumite condiţii, corespondenţele pot să 

favorizeze elaborarea cognitivă, mai ales atunci cînd există între ele o izomorfie. în această experienţă vom face 

evidentă o asemenea corespondenţă într-o condiţie de marcaj social. Să vedem cum. 
Pentru a ilustra noţiunea de marcaj social, este necesar să dispunem de o situaţie experimentală astfel încît 

corespondenţa între o normă socială şi o noţiune intelectuală să fie deosebit de puternică. Conservarea lungimii 

satisface o asemenea exigenţă. într-adevăr, relaţia de mărime între diferitele obiecte poate, în cadrul unei 

interacţiuni copil-adult, să se refere la trăsăturile fizice sau sociale ale protagoniştilor. Corespondenţa între o 

noţiune cognitivă şi o normă socială va fi stabilită în cursul unei faze de interacţiune implicînd un partaj, 

atribuirea a două brăţări de lungimi diferite adultului şi copilului. Atribuirea va fi efectuată şi într-o condiţie de 

martor, dar cu cilindri de hîrtie. 
Paradigma situaţiei experimentale poate fi definită în modul următor. în primul rînd, relaţia de stabilit de către 

copil este mijlocită printr-o împărţire de obiecte între cineva (experimentatorul adult) şi el însuşi; apoi, 

reprezentările sociale la care se face apel sînt acelea de care copilul dispune în raporturile sale cu altul (aici: 

experimentatorul adult); astfel, proprietăţile particulare legate de această reprezentare fiind în funcţie de măsura 

corpului, norma socială implică aici că adultul are dreptul la obiecte mai mari decît cele ale copilului. Se 

descoperă că norma socială guvernînd atribuirea de obiecte de mărimi inegale coincide cu răspunsul corect de 

conservare la nivelul noţiunii: a menţine atribuirea pentru adult a unui obiect mai mare, independent de 

configuraţiile pe care le ia, coincide într-adevăr cu conservarea în proba lungimilor inegale. 
- 
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Subiecţii, toţi neconservatori la două probe de conservare a lungimii, vor fi determinaţi, prin repunerile în 

discuţie de către experimentator, să pună în relaţie judecăţile lor asupra lungimii brăţărilor, judecăţi tributare 

nivelului lor de dezvoltare cognitivă, şi atribuirea de brăţări, tributară normelor sociale care se exprimă prin 

relaţii funcţionale putînd deja să fie stabilite corect. Atribuirea pentru experimentator şi pentru el însuşi, 

subîntinsă de necesitatea de a da cea mai mare brăţară adultului, ar trebui să sporească la copil conflictul 

sociocognitiv şi, corelată cu acesta, căutarea unei reglări cognitive. Ea ar putea astfel să favorizeze descoperirea 

constanţei lungimii în cursul modificărilor poziţiilor spaţiale, din moment ce norma coincide cu conservarea 



identităţii obiectelor şi a proprietăţilor lor. într-adevăr, adultul fiind întotdeauna cel mai mare, brăţara mare care 

îi revine ar trebui să rămînă întotdeauna cea mai mare. Un astfel de marcaj social nu există în condiţia de martor 

în care atribuirea de brăţări se face cu cilindri de hîrtie ; în consecinţă, progresele la nivelul judecăţilor de 

conservare a lungimii ar trebui să fie mult mai puţin importante decît în situaţia experimentală. 
Treizeci şi cinci de copii au fost reţinuţi dintr-un eşantion mai larg pentru răspunsurile lor direct neconservatoare 

din cursul unui pre-test relativ la conservarea egalităţii şi a inegalităţii lungimii. Ei provin din clasa a doua 

preşcolară (vîrsta minimă cinci ani şi nouă luni) şi întîia primară (vîrsta medie : şase ani şi cinci luni). La o zi 

după pre-test, ei erau puşi într-o situaţie de interacţiune durînd aproape un sfert de oră. Ei treceau la primul post-

test imediat după interacţiune. Un al doilea post-test avea loc două săptămîni mai tîrziu. 
Toţi subiecţii erau confruntaţi cu trei experimentatori diferiţi, cu scopul de a neutraliza trăsăturile proprii 

experimentatorului. Doi dintre ei treceau fiecare o jumătate dintre subiecţi prin pre-test, apoi se ocupau de 

cealaltă jumătate în timpul interacţiunii şi al primului post-test. Un al treilea experimentator ignorînd condiţia de 

apartenenţă experimentală a subiecţilor se ocupă de desfăşurarea celui de-al doilea post-test. 
Materialul utilizat în timpul fazei experimentale este constituit din două lănţişoare de aceeaşi culoare, unul de 15 

cm lungime şi celălalt de 20 de cm. Acest material este completat pentru condiţia control prin doi cilindri de 

carton de 5 cm înălţime, diametrul unuia fiind de 4,5 cm şi al celuilalt de 6,5 cm, deci cu perimetrul 

corespunzător lănţişoarelor de lungimi diferite. 
Etapa de interacţiune 
în cele două condiţii, experimentală şi control, exista o identitate totală în procedura, consemnele şi termenii 

utilizaţi. Singura diferenţă era că, pentru condiţia experimentală, atribuirea brăţărilor era făcută „pentru ca să stea 

bine în jurul încheieturilor" experimentatorului şi ale copilului, şi în jurul a doi 
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cilindri pentru condiţia control. După o fază preliminară de prezentare a materialului şi de specificare a 

mărimilor brăţărilor şi a cilindrilor, patru itemi erau propuşi copilului: 
1.  Este vorba de configuraţia a două lănţişoare inegale la începutul probei de inegalitate (cf. fig. 5.2/, 

configuraţia 1). Experimentatorul cere mai întîi o judecată relativă la lungimea brăţărilor, răspunsul fiind evident 

pentru toţi subiecţii. El cere apoi copilului să aleagă brăţara „care îmi vine bine mie şi cea care îţi vine bine ţie" 

(sau celor doi cilindri de hîrtie ; din comoditate, nu vom indica de acum înainte decît consemnele relative la 

încheieturi, procedura fiind identică pentru cilindri). De fiecare dată este cerută o justificare. 
2.  Este vorba de cea de-a doua configuraţie la proba clasică cu corespondenţa extremităţilor brăţărilor (cf. fig. 

5.2., configuraţia 2). După ce a emis o judecată relativă la lungime, copilul alege brăţările pentru el însuşi şi 

pentru adult. Brăţările sînt atunci încercate, fapt care, după răspunsul copilului, este însoţit de două tipuri de 

contra-sugestii: 
a) cînd copilul s-a înşelat la nivelul alegerii: „Cum se face că tu ai ales-o pe aceea, pentru că amîndouă sînt de 

aceeaşi lungime, şi totuşi aceasta nu se potriveşte. Găseşti acest lucru normal ? ". 
b)  dacă, în pofida judecăţii sale eronate, copilul a ales brăţara cea bună pentru fiecare, îi reamintim judecata sa:  

„Din moment ce amîndouă sînt de aceeaşi lungime, putem să o alegem pe aceea ? " (propunîndu-i schimbarea 

brăţărilor). 
Copilul, adesea gata de a accepta propunerea experimentatorului, este atunci supus succesiv la cele două tipuri de 

contra-sugestii. La sfîrşitul itemului, i se cere din nou să prezinte o judecată asupra lungimii şi să efectueze o 

nouă alegere, de această dată fără să intervină; această alegere este corectă pentru toţi copiii. Atunci este cerută 

copilului o nouă justificare. 
3.  Este vorba despre ultimul item al probei clasice (cf. fig. 5.2., configuraţia 4). Centrîndu-se asupra capetelor, 

majoritatea subiecţilor judecă mai lungă brăţara cea mai scurtă. Pentru cei care atribuie brăţara inadecvată fie 

pentru încheietura experimentatorului, fie cilindrului mare, contra-sugestia constă în a aminti că, la începutul 

încercărilor, ei au ales cealaltă brăţară: „Cum vine asta? Ai spus la început că cea care îmi venea bine era mai 

mare pentru că şi eu sînt mare, iar cea mică este pentru tine fiindcă eşti mic; şi acum, îmi spui că cea mică mi se 

potriveşte mie. Găseşti acest lucru normal ? ". Celor care, în pofida judecăţii lor incorecte, atribuie brăţara în 

mod adecvat, este uşor să le amintim judecata lor iniţială opusă alegerii lor. Apoi, se procedează la o nouă 

alegere la care toţi copiii să reuşească, ca la itemul 2. 
4.  Un ultim item accentuează şi mai mult strîngerea brăţării celei mai lungi. Acest item concluziv nu cuprinde 

decît o judecată urmată de o alegere, fără contra-sugestie. 
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Rezultate 
Care sînt efectele marcajului social la nivelul progreselor individuale ? Rezultatele sînt consemnate în tabelul 

5.8., care prezintă distribuţiile nivelurilor la primul post-test pentru probele de egalitate şi de inegalitate. 
Tabelul 5.8. - Frecvenţa subiecţilor neconservatori (NC), intermediari (I) şi conservatori (C) în timpul primului 

post-test 
Conservarea lungimilor egale 



NC                      I                        C 

15 1 1 

8 2 8 

Conservarea lungimilor inegale 
NC                      I                       C 

15 1 1 

7 1 10 

Cilindri2 Brăţări" 
Cilindri0 Brăţări" 
Testul lui Jonckheere, condiţii a şi b, z:2,5 76, p<0,005; condiţii c şi d, z:2,930, p<0,002. 
Rezultatele ne confirmă ipoteza, întrucît în general condiţia implicînd un marcaj social duce la progrese mai 

importante decît condiţia fără marcaj. Acest efect este valabil pentru cele două teste de conservare a lungimilor 

egale şi inegale, chiar dacă, pentru inegalitate, efectul este încă mai marcat de faptul că faza experimentală îşi 

propunea o sarcină în această privinţă. 
Să notăm că, în timpul primului post-test, 8 subiecţi în condiţia experimentală din cei 11 care progresează la 

inegalităţi, pe care se baza manevrarea marcajului social, progresează şi la proba egalităţilor : se pare deci că am 

fi în prezenţa unor progrese autentice ale unei structuri cognitive. Cu atît mai mult cu cît, în comparaţie cu ele, 

cele cîteva progrese apărînd în condiţia control la egalităţi şi la inegalităţi nu merg deloc sau doar puţin 

împreună. Cît despre stabilitatea progreselor constatate în timpul primului post-test, ea este foarte puternică, din 

moment ce pentru testul inegalităţilor, 8 din 11 subiecţi care progresează la primul post-test îşi păstrează acest 

progres în timpul celui de-al doilea post-test; la fel se întîmplă pentru 9 din 10 subiecţi care, în timpul primului 

post-test, au progresat la proba egalităţilor. 
Analizele complementare s-au referit la răspunsurile copiilor chiar în timpul desfăşurării interacţiunii, şi 

îndeosebi la justificările avansate la sfîrşitul itemului 3, după ultima contra-sugestie a experimentatorului: în acel 

moment, conflictul sociocognitiv era cel mai puternic (de vreme ce majoritatea judecăţilor iniţiale la acest item 

erau, după configuraţia perceptivă şi după nivelul subiecţilor, incorecte); mai mult, după ce au tras concluziile 

din 
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eventualul lor eşec din cursul alegerii brăţărilor, toţi subiecţii din cele două condiţii atribuie în sfîrşit brăţara cea 

bună. Efectul marcajului social ar putea să se facă simţit deja la acest nivel. Noi am clasat răspunsurile la ultima 

contra-sugestie după argumentele fie conservatoare (identitate, reversibilitate, compensare), fie neconservatoare 

(absenţa coordonării între diferitele configuraţii ale brăţărilor, argumente funcţionale de tipul „asta funcţionează 

aşa"). Rezultatele arată că 13 din 18 subiecţi din condiţia cu marcaj social prezintă o argumentare operatorie, pe 

cînd numai 4 din 17 subiecţi din condiţia fără marcaj social fac aceasta. Astfel, în acest moment al experienţei, 

copiii din condiţia experimentală cu marcaj social dau mai multe justificări conservatoare, care anticipează 

restructurările cognitive determinate de respectiva condiţie la nivelul post-testelor individuale. 
Să insistăm în cele din urmă asupra unui rezultat care face caducă o interpretare alternativă a rezultatelor noastre. 

Pe scurt, dificultatea sarcinii nu ar fi diferită pentru cele două condiţii experimentale, cea care s-ar traduce prin 

simple învăţări cu materialul cel mai accesibil ? Nu este cazul de vreme ce, în timpul interacţiunii, atunci cînd 

subiecţii trebuie să emită o primă alegere pentru atribuirea brăţărilor, cele două condiţii nu se deosebesc în 

privinţa alegerii brăţării „bune", pentru încheieturi ca şi pentru cilindri. La itemul 1, atribuirile sînt întotdeauna 

corecte, pentru că, de fapt, el corespunde configuraţiei de plecare şi nu pune nici o problemă, chiar la nivelul 

judecăţii: alegerea însăşi nu poate fi decît corectă. Pentru următorii doi itemi, unde apare dificultatea, aproape 

jumătate dintre alegeri în cele două condiţii sînt corecte; numai ultimul item înregistrează o creştere a atribuirilor 

corecte din condiţia experimentală, care ar putea să coincidă cu începutul restructurării la sfîrşitul hemului 3. 

Diferenţa dintre cele două condiţii nu este totuşi semnificativă nici pentru acest item. 
Concluzie 
Această experienţă, ca şi cele anterioare, confirmă că interacţiunea socială este un cadru favorabil dezvoltării 

cognitive numai în măsura în care apar conflicte sociocognitive. Nu este necesar să i se indice clar copilului 

răspunsul adecvat: el îl construieşte în cursul interacţiunii, la fel cum în primele experienţe descoperea egalitatea 

lungimilor în ciuda modificărilor de configuraţie. Conflictul trebuie să fie deosebit de puternic pentru a 

determina o restructurare cognitivă; el poate să fie aşa atunci cînd adultul închide în el copilul, atunci cînd 

complezenţa îi este interzisă sau atunci cînd răspunsul copilului este direct pertinent în relaţia sa cu adultul. De 

fiecare dată reglarea de ordin cognitiv este singura în măsură să regleze însăşi relaţia socială. 

 
Coordonarea punctelor de vedere 
De mult timp, reprezentarea spaţiului la copil i-a interesat pe psihologi (cf. Piaget şi Inhelder, 1948 ; Laurendeau 

şi Pinard, 1968). Problema coordonărilor reprezentative a diferitelor puncte de vedere a fost deseori abordată cu 



privire la elaborarea spaţiului. Proba celor trei munţi a lui Piaget şi Inhelder este foarte cunoscută : se aşază în 

faţa copilului un carton pe care sînt aranjaţi trei munţi cu aspect diferit. Sarcina copilului constă în a imagina 

perspectiva pe care ar avea-o o păpuşă din diferite puncte de vedere. Sînt utilizate mai multe tehnici făcînd mai 

mult sau mai puţin apel la activitatea copilului, ce pun în lumină dificultăţile întîmpinate şi depăşirea lor 

progresivă. Analiza arată într-adevăr trecerea de la un egocentrism, pentru care ceea ce este perceput din punctul 

de vedere al copilului constituie unica posibilitate (atribuită deci păpuşii, independent de punctele de vedere pe 

care ea le ocupă), la o conştientizare progresivă a existenţei altor perspective, traducîndu-se mai întîi prin ajustări 

parţiale (de exemplu, transformîndu-se corect ordinea înainte-înapoi sau stînga-dreapta), pentru a ajunge la un 

sistem total de operaţii în care conservarea raporturilor spaţiale multiple se traduce prin transformarea corectă a 

ansamblului dimensiunilor implicate de diferitele puncte de vedere. 
Insă, ca şi în alte direcţii de cercetare deja discutate, coordonările spaţiale au fost considerate numai ca procese 

intraindividuale, deci în raport cu caracteristicile structurale ale acestui spaţiu reprezentativ. Dinamica socială 

este absentă din aceste studii; singurele relaţii sociale sînt imaginare şi, mai mult, implicite (deci niciodată 

considerate ca element constitutiv al dezvoltării) : acestea sînt relaţiile cu păpuşa, despre care trebuie să ne 

imaginăm ceea ce vede. 
Or, acest spaţiu, din nou, ar putea să rezulte din coordonarea punctelor de vedere efective, ocupate de către 

indivizi reali şi nu imaginari. Coordonările intelectuale caracteristice elaborării spaţiului nu ar rezulta special din 

necesitatea coordonării sociale a diferitelor puncte de vedere într-un sistem echilibrat în care aceste diferite 

puncte de vedere ar putea să se recunoască în pofida diversităţii aparenţelor perceptive ? 
Să luăm exemplul deja abordat în capitolul 3, al recunoaşterii părţilor dreaptă şi stingă. Pentru copilul care 

începe să recunoască că există ordine în 
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spaţiu, calificată prin termenii „la stînga" şi „la dreapta", această noţiune este absolută: un obiect nu poate fi decît 

„la stînga" sau „la dreapta" ; el nu poate fi amîndouă simultan pentru diferiţi indivizi, nici a fortiori pentru acelaşi 

individ. 
După un anumit antrenament, copilul va deosebi cu uşurinţă mîna sa dreaptă de mîna sa stînga şi le va arăta 

corect. Să aşezăm un individ în faţa lui şi să cerem copilului să indice mîna dreaptă a noului venit. Noţiunea de 

stînga şi dreapta fiind încă absolută, sînt şanse mari ca el să indice mîna care este în corespondenţă cu propria sa 

mînă dreaptă, deci mîna stînga a celuilalt. 
Pentru psihologul social, interesul acestei situaţii nu este atît imposibilitatea pentru copil de a considera relaţia 

stînga-dreapta ca situată într-un spaţiu ale cărui configuraţii pot să apară diferite după punctele de vedere, ci 

faptul că un asemenea răspuns are mari şanse de a determina un conflict sociocognitiv. într-adevăr, dacă 

partenerul este un copil, este probabil că acesta, în măsura în care recunoaşte mîna sa dreaptă (şi stînga) în 

funcţie de acelaşi criteriu ca şi celălalt, nu va accepta judecata sa. Să presupunem că cel de-al doilea copil ar fi de 

acelaşi nivel ca şi primul: el va considera că mîna dreaptă a primului copil este corespunzătoare propriei sale 

mîini drepte (deci mîna stînga a primului copil). Ipoteza noastră este atunci că asemenea conflicte sociocogni-

tive sînt la originea coordonărilor intra-individuale de care copiii se arată capabili mai tîrziu : acestea ar fi 

consecinţa necesităţii sociale de coordonare a punctelor de vedere (Dalzon, 1988). 
Un ansamblu de experienţe urmăreşte să ilustreze mecanismele psihosociale care guvernează o asemenea 

elaborare. El este inspirat din sarcina celor trei munţi, deşi se deosebeşte de ea în mai multe puncte. Aici este o 

problemă puţin importantă, deoarece sarcina propusă a fost elaborată îndeosebi pentru a permite diferitele 

manevrări experimentale ce vor fi prezentate. Să vedem totuşi mai întîi paradigma transformărilor spaţiale care 

va fi utilizată. 
6.1. Coordonarea socială a punctelor de vedere în reproducerea unui sat 
Sarcina de transformări spaţiale utilizată se supune aceluiaşi principiu în cursul diferitelor experienţe. Pentru 

fiecare dintre acestea pot să apară diferenţe de detaliu, fără să afecteze performanţele: acestea sînt în principal 

forma materialului (rectangulară în primele experienţe, apoi pătrată pentru a permite unele manevrări 

experimentale ulterioare ; vom prezenta aici ultima formă, pătrată, care oferă mai multe posibilităţi pentru 

manevrări) şi poziţia caselor din sat. 
Principiul este simplu : după ce au observat un sat construit din materiale de construcţie, copiii trebuie să-1 

reproducă cu ajutorul caselor identice pe un 
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teren identic, a cărui orientare poate totuşi să se deosebească în perspectiva unică a copilului. Să examinăm 

această procedură element cu element. 
Materialul 
Materialul se compune în general din două baze cartonate de 50 de cm pe 50. Pe „terenurile" respective vom 

construi satele. Orientarea unui teren este dată cel mai adesea de un semn de culoare albastră (un triunghi isoscel 

constituit de jumătatea unui pătrat cu latura de 15 cm) a cărui bază este aşezată într-un colţ al terenului, cu vîrful 

orientat spre interior. 



Pe una dintre aceste baze, experimentatorul construieşte un sat pe care copilul este apoi rugat să-1 reproducă pe 

cealaltă bază. în acest scop, avem nevoie de două jocuri de case (unul pentru experimentator şi unul pentru copil) 

ce cuprind fiecare cîte trei sau patru: pentru testele individuale se utilizează trei case în ansamblul experienţelor 

prezentate; pentru etapele experimentale, primele două experienţe utilizează trei case, pe cînd următoarele 

utilizează patru. 
Fiecare casă, de o culoare diferită (putem să le numim „casa roşie", „cea albastră", „cea galbenă", a patra fiind 

„cea albă"), este construită astfel încît să poată fi orientată : una din părţile sale reprezintă o faţadă cu o uşă. 

După experienţe şi experimentatori, detaliile fiecărei case se pot deosebi, ceea ce este fără importanţă. Dacă este 

posibil, totuşi, se utilizează acelaşi material. 
Pentru ansamblul fazelor, în special pentru testele individuale, avem nevoie, în plus, de foi de protocol pe care 

este desenat fiecare item şi unde notăm performanţa ca şi, după caz, transformările aduse poziţiei uneia sau a 

celeilalte case. 
în sfîrşit, şi numai pentru fazele experimentale, este important de a dispune de o instalaţie video pentru a 

înregistra interacţiunile la care se referă variabilele independente esenţiale. Acest lucru a fost făcut pentru 

majoritatea experienţelor, cînd era posibil. Protocoalele sînt luate cu grijă pe loc şi, pe cît posibil, verificate 

imediat de către un colaborator al experimentatorului. 
Procedura obişnuită 
Să precizăm consemnele date copilului în cursul diferitelor faze, individuale şi colective (în ultimul caz sînt date 

consemne suplimentare care, atunci cînd sînt specifice unei manevrări experimentale, vor fi menţionate la 

momentul oportun). Ca în celelalte experienţe, o să căutăm copilul în clasa sa. în sala de experimentare (un local 

al aceleiaşi şcoli), el este aşezat în faţa unei mese, după ce ne-am informat despre numele său, vîrsta sa şi despre 

ceea ce face în clasă, pe scurt, după ce i-am cîştigat încrederea. Experimentatorul a pus pe masă o bază cartonată 

figurînd un teren pe care a aranjat la locuri stabilite dinainte trei case constituind un sat. Să vedem acum un 

exemplu de consemn. 
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Experimentatorul începe arătîndu-i satul abia construit: „Bine, vezi, vom juca un joc cu case ; vom spune că 

această casă este casa roşie, că aceasta este casa albastră şi că aceasta este casa galbenă. Cu ele am construit un 

sat pe această masă: eşti de acord să spunem că este un sat? Ia aminte, aici (experimentatorul indică cu degetul 

semnul) vom spune că este o piscină. Jocul constă în a construi exact acelaşi sat pe această masă (spune el 

desemnînd masa de copiat). Trebuie să pui cele trei case pentru ca să fie exact acelaşi sat". Şi, arătînd satul 

tocmai construit el însuşi: „în acest sat, dacă un domn (să notăm că aşa-zisul domn nu este reprezentat de o 

păpuşă) iese din piscină aici (arată cu degetul colţul piscinei), el cunoaşte bine drumul pentru a merge pînă la 

casa roşie, drumul pentru a merge pînă la casa albastră, şi de asemenea drumul pentru a merge pînă la casa 

galbenă. în satul pe care îl vei construi aici trebuie ca domnul, ieşind din piscină, să regăsească aceleaşi case cu 

aceleaşi drumuri ca aici: el trebuie să regăsească casa roşie cu acelaşi drum ca aici, cea albastră cu acelaşi drum 

ca aici, şi apoi şi pe cea galbenă, cu acelaşi drum ca aici. Ai înţeles bine ? Ce trebuie să facă ? Explică-mi". 
începînd cu al doilea item, în general, ca şi pentru fazele următoare (faza experimentală şi post-testele), nu mai 

este necesar să ne amintim integral consemnul. Precizare importantă: nu este oferită nici o indicaţie verbală sau 

gestuală cu privire la dimensiunile semnificative pentru o transformare spaţială, pertinentă sau nu. 
Aşa cum indică schema (fig. 6.1.), copilul, în cursul testelor individuale, este aşezat mereu în poziţia x şi nu 

poate să se deplaseze decît în spaţiul restrîns delimitat de linia punctată (frontiere concretizate prin obstacole, de 

obicei scaune). 
Schema situaţiei de interogaţie individuale şi itemii 
în cursul unui prim item, zis şi „simplu", copilului i se explică ce se aşteaptă de la el: el trebuie să observe satul 

realizat de către experimentator pe masa 1, apoi să-1 reconstruiască pe masa 2, aşezată la dreapta sa la un unghi 

de 90°. Urmează alţi doi itemi, calificaţi drept „complecşi". Mai întîi se modifică orientarea terenului pe care 

experimentatorul îşi ridică satul: pe cînd pentru itemul simplu iniţial, semnul (piscina, muntele) este, pe un plan 

frontal--paralel, „la stînga sus", pentru itemii complecşi semnul este situat „la dreapta jos" (mereu pe acelaşi 

plan), ceea ce impune pentru o reconstrucţie fidelă nu numai o întreagă rotaţie cu 90° la stînga, ci şi o inversare a 

ordinii stînga/dreapta şi a ordinii înainte/înapoi. Astfel casa A de la cel de-al doilea item trece de la dreapta la 

stînga, iar casele B şi C se află la dreapta şi îşi schimbă locul pe dimensiunea înainte/înapoi. De asemenea, 

pentru itemul 3, este necesar, pentru ca soluţia să fie corectă, ca B să fie situată la dreapta şi casele A şi C la 

stînga, respectiv înainte şi înapoi. 
semn 
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subiectului 
item 1 simplu 

 
item 3 complex 
Fig. 6.1. - Schema situaţiei de interogare individuală şi itemi. 
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Evaluarea performanţelor 
Sînt posibile mai multe evaluări ale performanţelor. Astfel, putem să evaluăm în centimetri deviaţia medie a 

poziţiei unei case puse de către copil în raport cu poziţia corectă. Indicele de deviaţie, utilizat în mai multe 

rînduri, prezintă trei caracteristici: în primul rînd, este foarte laborios (după fiecare item trebuie să luăm măsuri 

detaliate, ceea ce ia mult timp); apoi, nu este lipsit de ambiguitate (două strategii incorecte diferite pot să ducă la 

un indice apropiat după cum copiii sînt exacţi sau nu în reconstrucţia lor); în sfîrşit, el oferă în general rezultate 

foarte apropiate de cele pe care le putem obţine printr-o analiză mai calitativă în termeni de niveluri sau stadii 

cognitive ale sarcinii considerate. întemeiată pe analiza strategiilor globale (şi nu pe deviaţie în calitatea sa de 

cantitate măsurabilă), ea oferă în plus avantajul de a se adapta la multe variaţii de detaliu existînd între 

experienţe cu privire la plasarea exactă a caselor. 
Să vedem această analiză pe niveluri, ştiind că evaluarea performanţelor nu se bazează decît pe itemii 2 şi 3, 

itemii complecşi. într-adevăr, subiecţii selectaţi pentru experienţele prezentate erau toţi capabili de a reproduce în 

mod corect itemui simplu, adică de a situa corect casele fie la stînga (sau la dreapta), fie înainte (sau înapoi). Să 



adăugăm că structura întregului este analizată, şi nu poziţia precisă a fiecărei case : relaţia între elemente ne 

reţine atenţia, şi nu exactitatea plasărilor. în sfîrşit, nu s-a ţinut seama de erorile de orientare a caselor; aceasta ar 

fi făcut aproape imposibilă o clasificare, îndeosebi la nivelul intermediar la care apar erorile. 
Aşadar, evaluările se referă la cei doi itemi complecşi. Mai exact, încadrarea la unul dintre cele trei niveluri de 

clasificare se face pe baza celei mai bune performanţe de care se arată capabili subiecţii. Acest lucru este 

important, pentru că progresele nu vor fi evaluate în funcţie de „generalitatea" unei strategii: nu vom considera 

ca fiind progres un subiect care, în cursul post-testului, răspunde corect la doi itemi dacă, în cursul pre-testului, el 

a răspuns deja corect la un item. Ar însemna să evaluăm nu o capacitate cognitivă, ci gradul de extindere. în 

accepţiunea noastră, nu există progres decît atunci cînd capacităţile cele mai avansate din timpul pre-testului sînt 

dezvoltate şi în timpul post-testului (sau al post-testelor), deci atunci cînd un subiect avansează la scara 

următoarelor niveluri: 
Nivelul 1: la un prim nivel, subiecţii nu ţin cont de orientarea diferită a satului şi fac întreg satul să suporte o 

rotaţie de 90° ; ei nu fac deci decit să reproducă tabloul perceptiv pe care :1 pot observa pe planul frontal -pai 

alei, fără a efectua nici una dintre inversările cerute de rotaţia de 180° imprimată de experimentator terenului său 

pentru itemii complecşi. Vom denumi aceşti 
COORDONAREA PUNCTELOR DE VEDERE                                     129 
subiecţi CN (subiecţi prezentînd „compensaţii nule") în măsura în care ei nu „compensează" această rotaţie 

(fig.6.2., soluţia I a). 
Anumiţi subiecţi pot să ofere, pentru una sau mai multe case, o soluţie (de tip I b, pentru cele trei case) care 

constă în a efectua o translaţie simplă. Această soluţie este rară şi atunci cînd apare, ea este cel mai adesea 

combinată cu o soluţie de tip CN. Cei cîţiva subiecţi sînt de asemenea consideraţi drept CN. în majoritatea 

experienţelor, nu facem să participe la faza experimentală decît subiecţii CN prezentînd o soluţie de tip I a la doi 

itemi complecşi ai pre-testului. In puţinele experienţe în care au fost selectaţi CN de tip I b (îndeosebi datorită 

dimensiunii reduse a eşantioanelor), ei au fost integraţi într-o proporţie identică în diferitele condiţii 

experimentale. 
Nivelul II: la acest nivel intermediar, subiecţii, calificaţi drept CP (compensare parţială), se arată capabili de a 

realiza una dintre inversările cerute : fie că ei transformă în mod adecvat ordinea stînga/dreapta, însă reproduc 

ordinea înainte/înapoi aşa cum apare (fig. 6.2., soluţia II c); fie că ei transformă în mod adecvat ordinea 

înainte/înapoi fără a transforma ordinea stînga/ dreapta (fig. 6.2., soluţia II d). Deci transformările efectuate sînt 

încă parţiale. 
Să notăm că indicele structural arată aici o precizie superioară celei a indicelui de deviaţie: într-adevăr, din 

punctul de vedere al raţionamentului care subîntinde asemenea performanţe, există o similitudine. Or, atunci cînd 

este transformată relaţia stînga/dreapta (soluţia II c), una dintre case este situată în mod corect: indicele de 

deviaţie este, fără îndoială, mai scăzut pentru aceasta. Dimpotrivă, atunci cînd ordinea înainte/înapoi este 

inversată în mod adecvat (soluţia II d), cele două case rămîn totuşi situate incorect, prin aceea că relaţia 

stînga/dreapta nu a fost transformată : indicele de deviaţie ar fi, în consecinţă, ridicat, desigur mai ridicat decît în 

cazurile anterioare, chiar dacă nivelul de transformări atins de către subiecţi este identic. Prin urmare, indicele 

structural este cel mai adecvat pentru demonstraţiile noastre. 
Pot desigur să apară anumite soluţii „hibride", necorespunzătoare definiţiilor tip. Pentru a le clasifica, 

considerăm şi tipul de transformare căutat de către copil. în caz de îndoială în cursul pre-testului, copilul este 

exclus din eşantion. Dacă apare o îndoială în timpul post-testului, clasăm copilul în CN, ceea ce evită de a 

introduce un biais cel mai adesea (dar nu exclusiv) în favoarea noastră. Astfel de cazuri sînt totuşi rare. 
Nivelul III: la acest ultim nivel, performanţa este corectă, „compensările" sînt totale; vom califica deci drept CT 

(compensări totale) subiecţii care transformă cele două dimensiuni în acelaşi timp pentru cel puţin unul dintre cei 

doi itemi complecşi. 
în cursul fiecărui test individual, subiecţii sînt clasaţi, după performanţa lor cea mai bună la cei doi itemi 

complecşi, în CN, CP sau CT. Un progres între pre-test şi unul dintre post-testele posibile este considerat Ia 

subiect 
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B 
B                C 
Nivel I a    Rotaţie cu 90° a ansamblului satului 
Nivel I b    Translarea ansamblului satului 
Nivel II c   Transformare adunată a relaţiei sfinga/dreapta 
Nivel II d   Transformare adunată a relaţiei înainte/înapoi 
Nivel III     Soluţie corectă 
subiect (poziţie x) 



 
situaţie de bază 
item 2 complex 
Fig 6.2. - Exemplu de clasificare a răspunsurilor. 
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iniţial CN atunci cînd este clasat apoi CP sau CT (vom preciza, pe cît posibil, natura progresului), şi la un subiect 

CP atunci cînd el se arată apoi capabil de cel puţin un răspuns corect CT. Subiecţii CT, neputînd face dovada 

unui progres în cadrul acestei sarcini aşa cum este ea definită, nu au fost selecţionaţi pentru continuarea 

experienţei (o experienţă a pus totuşi în evidenţă stabilitatea acestui comportament aproape pentru totalitatea 

subiecţilor clasaţi iniţial CT). 
Faza experimentală 
Aici sînt manevrate variabile experimentale cărora li se studiază, în principal, efectele asupra progreselor 

individuale. Diferitele manevrări experimentale vor fi prezentate în detaliu pentru fiecare experienţă, după cum 

vor fi detaliile itemilor, care variază după situaţiile imaginate. 
Totuşi, în fiecare experienţă, consemnele de bază rămîn aceleaşi. In cursul acestei faze, se începe prin a repeta 

copilului consemnul complet, cerîndu-i şi să-şi reamintească ce a făcut în timpul unei prime şedinţe (pre-testul). 

în cursul travaliului colectiv adesea propus copiilor, li se cere pur şi simplu să facă împreună acelaşi sat şi să 

avertizeze experimentatorul atunci cînd se vor fi pus de acord. Acesta întreabă atunci copiii dacă sînt de acord cu 

satul, dacă „domnul va găsi casele pe acelaşi drum". în cazul de faţă, li se cere din nou copiilor să se pună de 

acord şi să anunţe experimentatorul cînd acest lucru va fi făcut. 
Ca regulă generală, fiecare item este realizat în cîteva minute. în primele experienţe, mai exploratorii, unele 

grupuri au la dispoziţie pînă la douăzeci sau treizeci de minute. De aceea, ne-am hotărît să oprim interacţiunea 

după vreo zece minute, şi aceasta pentru fiecare item. De altfel această intervenţie este rareori necesară. 
în timpul acestor interacţiuni, ca şi în timpul testelor individuale, experimentatorul urmează o procedură dintre 

cele mai standardizate, veghind la a nu da nici o indicaţie copilului cu privire la soluţie (nu vorbeşte niciodată de 

stînga, dreapta, înainte, înapoi, aproape, departe etc). El se limitează să asigure desfăşurarea normală a 

procedurii. 
în timpul fazei experimentale, atunci cînd copiii interacţionează, apropierea experimentatorului poate să modifice 

dinamica interpersonală. De aceea experimentatorul are avantajul de a se situa în spatele unui paravan, de unde 

poate să urmărească prin intermediul unui monitor de televiziune interacţiunile filmate. Aceasta, încă o dată, 

dacă o permit condiţiile materiale şi tehnice. Oricum, experimentatorul şi colaboratorii săi trebuie să se 

îndepărteze cît mai mult posibil de copii şi să evite de „a supraveghea" în mod prea evident grupurile de lucru. 
Rolul experimentatorului va fi totuşi mai important în timpul anumitor experienţe. Uneori chiar (am văzut-o deja 

în experienţele asupra conservării 
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lungimii), adultul va interveni în mod direct în calitate de partener al copilului cu scopul de a-i crea conflicte. 

Ceea ce nu este de dorit faţă de copiii în interacţiune, şi a fost evitat, în pofida dorinţei frecvente de a interveni 

pentru a ajuta un grup, fie şi numai pentru a începe interacţiunea. Experimentatorul nu poate totuşi să se retragă 

cu totul. El trebuie cel puţin să se retragă mereu în acelaşi mod şi să respecte un anumit număr de reguli pe care 

poate să le controleze. 
6.2. Demers experimental 
O parte din experienţele descrise aici urmează schema deja observată la alte paradigme. Astfel, o primă 

experienţă va compara performanţele indivizilor cu cele ale grupurilor formate la întîmplare: acestea vor apărea 

superioare calitativ celor dintîi. în cursul unei a doua experienţe, vor fi izolate diferite procese care s-au putut 

produce în timpul primei experienţe: vom căuta să sistematizăm compoziţia cognitivă a grupurilor, avansînd 

ipoteza că mai multe conflicte ar trebui să se nască între indivizi de niveluri cognitive diferite decît între indivizi 

de acelaşi nivel, şi că în consecinţă progresele ar trebui să fie mai frecvente. O analiză mai clinică a 

interacţiunilor va urmări să înţeleagă motivele pentru care una dintre condiţiile experimentale pare să scape 

acestei ipoteze. Să notăm că, începînd cu a doua experienţă, vor fi realizate sistematic teste individuale înainte de 

interacţiune şi după aceasta. O a treia experienţă va opune copiii de acelaşi nivel cognitiv în această sarcină, însă 

creîndu-le condiţiile capabile de a produce conflictele sociocognitive. Pentru aceasta, nu-i vom lăsa pe copii să 

lucreze unul lîngă altul (cum era cazul în primele două experienţe), ci faţă în faţă cu scopul ca punctele de vedere 

diferite să nască conflicte. Cu această experienţă, problema factorilor sociologici va fi pusă din nou. într-o a patra 

experienţă, vom merge încă mai departe: vom suprima chiar total dificultatea de ordin cognitiv (subiecţii aflîndu-



se în faţa itemilor simpli). însă vom crea conflicte punînd în faţa copilului pe un altul confruntat cu un item 

complicat; răspunsurile greşite ale acestuia vor determina, cînd conflictul este suficient de puternic, subiectul 

„fără o dificultate de ordin cognitiv" să elaboreze noi coordonări. 
Două cercetări importante, realizate de către May Levy (1982), vor fi apoi prezentate, ceea ce ne va permite să 

abordăm din nou problema „efectului model" (modeling effect). Majoritatea cercetărilor din domeniu, după cum 

am văzut în capitolele introductive, au considerat dezvoltarea cognitivă ca rezultat al unei interacţiuni cu modele 

de rezolvare a sarcinii oferind răspunsuri corecte. Un astfel de efect nu era un caz particular al conflictului socio-

cognitiv? Dacă este cazul, aşa cum experienţele anterioare au sugerat-o deja, trebuie să fie posibil de a provoca 

progrese fără observarea modelelor corecte. 
COORDONAREA PUNCTELOR DE VEDERE                                     133 
Chiar modelele de rezolvare asemănătoare, dar întemeiate pe puncte de vedere, pe centrări diferite puteau să 

ducă la elaborarea de concepte mai evoluate. Vom studia deci diferite tipuri de modele, păstrînd constant modul 

de interogaţie. Vor fi observate efectele unui model corect, ale unui model incorect însă mai evoluat decît cel al 

copilului (deci, intermediar) şi, mai ales, ale unui model cîtuşi de puţin „regresiv", care vom vedea că duce la 

progrese substanţiale. Acelaşi tip de model regresiv va fi apoi reluat, însă de această dată pentru a-i studia 

efectele în diferite situaţii de prezentare de către adult. Va fi ocazia de a arăta eficacitatea repunerii în discuţie ca 

modalitate specifică de creare a unui conflict sociocognitiv, în afară de apelul la un model, chiar subiacent. 

Astfel va fi experimentată, e drept, cu cîteva secole mai tîrziu, ceea ce putem numi „metoda socratică". 
în sfîrşit, capitolul se va încheia cu o serie de experienţe punînd în evidenţă modalităţile de intervenţie ale 

marcajului social în această paradigmă de transformări spaţiale. 
Experienţa 1: travaliu individual şi travaliu colectiv 
Prima ipoteză cu privire la legăturile dintre dezvoltarea cognitivă şi interacţiunile sociale constă în aceea că, în 

perioada de elaborare a unei noţiuni, producţiile cognitive ale indivizilor lucrînd în colective pe grupuri mici ar 

trebui să fie superioare celor ale indivizilor - provenind din eşantioane echivalente - izolaţi. în această axă de 

reflecţie se înscrie prima experienţă (Doise et al., 1975, experienţa 1): dacă este adevărat că aceste coordonări ale 

punctelor de vedere de care se arată capabil un individ sînt elaborate social, atunci, realmente, trebuie să putem 

pune în evidenţă o superioritate a performanţelor colective într-un anumit moment al dezvoltării cognitive. 
Planul experimental este foarte simplu: compus la egalitate din băieţi şi din fete, eşantionul subiecţilor este 

împărţit la întîmplare în două grupuri experimentale, într-unui copiii lucrînd singuri, în celălalt cîte doi. Vîrstele 

(în medie de cinci ani şi nouă luni pentru jumătate din copii, provenind din grupa a doua de grădiniţă; şase ani şi 

opt luni pentru cealaltă jumătate, provenind din clasa întîi primară) coincid cu faza de elaborare a instrumentelor 

cognitive implicate în sarcina noastră de transformări spaţiale, după cum a arătat-o un sondaj. Ni s-ar părea 

indicat de a lucra cu copiii de la patru la cinci ani, însă, prea dificil de pus la lucru, interacţiunile lor ar fi mai 

puţin spontane decît cele care se produc în eşantionul ales. 
Nu există nici pre-test nici post-test. în total, la experienţă participă 60 de copii, 20 în condiţie individuală şi 40 

repartizaţi în 20 de grupuri de cîte doi. în fiecare grup, copiii provin din aceeaşi clasă şi sînt de acelaşi sex. 
Indivizii ca şi grupurile răspund la patru itemi: întîi la un item simplu, apoi la doi itemi complecşi, în sfîrşit din 

nou la un item simplu (fig. 6.3.). 
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Materialul utilizat este rectangular (60x40 cm). în cursul interacţiunilor, cei doi parteneri stau unul lîngă altul şi 

de aceeaşi parte cu cei lucrînd individual. 

 
item 1 simplu 



 
item 2 complex               item 3 complex 
Fig. 6.3. - Schema celor patru itemi. 
item 4 simplu 
Rezultate 
în ce proporţie copiii interogaţi sînt capabili de a situa corect casele, dîndu-le orientarea adevărată ? Este aici o 

măsură pe care nu o vom considera decît în această experienţă. Aceasta introducîndu-ne într-o nouă paradigmă, 

poate că nu este de prisos de a da astfel de indicaţii. Tabelul 6.1. indică deci media pe item a caselor aşezate 

corect. Să reamintim că, în item, copiii au de situat trei case. 
O analiză de variantă efectuată asupra acestor date a indicat o interacţiune semnificativă între condiţiile 

experimentale şi tipul de item. într-adevăr, nu apare nici o diferenţă între travaliul individual şi travaliul de grup 

pentru 
y 
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itemii simpli, foarte adesea corecţi; subiecţii avînd deja elaborate instrumentele cognitive necesare pentru o 

realizare adecvată, grupul nu este în stare să facă mai bine acest lucru. Ce se întîmplă cu itemii complicaţi, ce 

introduc o dificultate majoră ? Mai puţin de o treime dintre case sînt aşezate corect de indivizi, ceea ce ar 

confirma că ne aflăm încă într-o perioadă de elaborare. Or, în momentul elaborării unei noţiuni teoria noastră 

prezice o superioritate a grupului asupra individului. Datele arată că interacţiunea a fost structurantă, de vreme ce 

mai mult de jumătate din case au fost bine situate. 
Tabelul 6.1. - Numărul mediu al caselor corect situate 
Simpli 
Complecşi 

2,38 0,65 

2,53 1,65 

Itemi: 
Indivizi Grupuri 
Care este aici nivelul cognitiv care subîntinde aceste performanţe ? Tabelul 6.2. oferă, pentru cei doi itemi 

complecşi, nivelurile atinse de către grupuri şi de către indivizi. Să reamintim că la nivelul I, copiii nu prezintă o 

compensare a rotaţiei la 180° suportată de către satul experimentatorului, că, la nivelul II, copiii ajung să 

transforme în mod adecvat una dintre dimensiuni, compensarea fiind deci parţială, şi că cei de nivelul III 

realizează corect satul (ne amintim că pentru acest indice, mai calitativ, nu s-a ţinut cont de eventualele erori de 

orientare). 
Tabelul 6.2. - Nivelurile cognitive atinse la cei doi itemi complecşi 
Nivel I 
Primul item complex 
Nivel II 
Nivel III 

2 13 5 

1 8 11 

Al doilea item complex 
Nivel I               Nivel II              Nivel III 

3 10 7 

1 5 14 

Indivizi Grupuri 
Indivizi Grupuri 
Testul lui Jonckheere, primul item complex, i:l,638, p<0,06; al doilea item complex, z:l, 982, p<0,025. 
Analiza, mai calitativă, confirmă avantajul soluţiilor colective asupra soluţiilor individuale. Acest fapt este de 



altfel deosebit de accentuat în cursul celui de-al doilea item, performanţele colective ameliorîndu-se încă, deşi 

realizările individuale rămîn stabile. 
Din ce motive grupul este un cadru favorabil elaborării cognitive ? Această primă experienţă a lăsat loc unei 

abordări mai clinice a desfăşurării interacţiunilor, urmărind în principal să pună în evidenţă punctele cruciale 

pentru 
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evoluţia paradigmei şi întrebările de pus pentru a domina mai bine mecanismele în joc. Sînt obţinute următoarele 

fapte, al căror caracter provizoriu îl vom sublinia. 
în primul rînd se pune problema progresului individual în grup. Datorită complementarităţii acţiunilor a doi 

parteneri, este dificil de evaluat cu certitudine evoluţia strategiilor utilizate de către fiecare. Ceea ce este mai 

important, „progresele" nu apar numai la subiecţii care încep prin strategii de nivelul I sau II şi care sînt opuşi 

subiecţilor răspunzînd corect. Grupurile unde cei doi parteneri nu prezintă de la început o soluţie corectă par într-

adevăr să o elaboreze în cursul interacţiunii. Se pune aşadar problema constructivismului social şi a 

mecanismului ce le subîntinde, ca şi cea a nivelului modelelor cognitive propuse de către parteneri. Cele două 

puncte vor fi abordate în cursul cercetărilor ulterioare. 
Că progresele par să apară chiar acolo unde nici unul dintre parteneri nu este capabil de la început de un răspuns 

corect nu este singurul fapt evident: în astfel de grupuri, „progresele" ar fi legate de existenţa unui conflict între 

indivizii dispunînd de strategii diferite, chiar dacă ele sînt incorecte. Acest lucru este observabil de-a lungul 

dezacordurilor dintre parteneri cu privire la poziţia uneia sau a mai multor case. El este adevărat îndeosebi pentru 

grupurile în care conflictul nu se traduce prin „capitularea" unuia dintre subiecţi şi, după aceea, pentru grupurile 

în care nu s-a instaurat o structură de decizie astfel încît partenerii juxtapun situările lor fără să se pună problema 

vederii de ansamblu asupra satului. Acest punct va fi dezvoltat începînd cu experienţa 2. 
Ce se întîmplă cu indivizii care lucrează izolat? Pentru ei, un astfel de element de conflict nu există. Să 

reamintim că experimentatorul se „retrage" din situaţie, că nu intervine decît pentru a asigura procedura, fără a 

emite vreo judecată, fără a furniza indicaţii putîndu-1 ajuta pe copil să-şi evalueze producţia sau să devină 

conştient de o dimensiune pe care ar fi neglijat-o. Cînd copilul „uită" semnul sau dacă el nu transformă decît o 

singură dimensiune, nimeni nu i-o indică. Unicul conflict posibil se situează între anticipările sale şi observaţiile 

pe care le poate face : este cazul atunci cînd încearcă să situeze o casă acolo unde a pus deja una. însă, singur în 

faţa dificultăţilor pe care poate fi astfel determinat să le recunoască, copilul va fi adesea dezorientat şi va rămîne 

la strategiile sale iniţiale, chiar nesatisfăcătoare. 
Această primă experienţă ne-a permis să luminăm terenul, să inventariem problemele. în primul rînd, este 

evident că performanţele de care se arată capabili indivizii aleşi la întîmplare în situaţia de grup sînt superioare 

celor ale indivizilor lucrînd izolat. Va fi vorba, bineînţeles, de a reexamina această ipoteză în experienţe noi. în 

acestea, ne vom strădui să cunoaştem nivelul iniţial al partenerilor, din moment ce aici este vorba de o variabilă 

aparent esenţială, determinantă. Vom avea de altfel ocazia de a evalua mai direct ipoteza  potrivit  căreia  

conflictul  sociocognitiv  implicat prin diferenţa 
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strategiilor individuale opuse este cel care ar fi la originea progreselor. în respectiva experienţă, acestea nu erau 

determinabile în mod riguros, din moment ce nu existau teste individuale. 
Să începem cu o problemă importantă: opoziţia indivizilor de niveluri cognitive diferite produce un conflict 

sociocognitiv implicînd o progresie cognitivă a partenerilor ? 
Experienţa 2: compoziţia grupurilor după nivelurile cognitive 
Este important să notăm că, în experienţa precedentă, subiecţii, lucrînd unul lîngă altul, împărtăşesc acelaşi punct 

de vedere. Dacă, mai mult, s-au arătat de acelaşi nivel cognitiv în cursul pre-testului (şi dacă le-am garantat că 

vor acţiona în acelaşi mod cel puţin la începutul fazei de interacţiune), putem să presupunem că se va instaura un 

acord între ei, din moment ce aşteptările lor cu privire la fiecare casă coincid. N-ar trebui aşadar să avem conflict 

sociocognitiv, deci nici un progres. 
Acest lucru este valabil la grade diferite după nivelul cognitiv al partenerilor. Astfel, dacă avem în vedere copiii 

CN (nivelul inferior), probabilitatea conflictului este aproape nulă, copiii împărtăşind comportamente, pentru a 

spune astfel, stereotipe şi aplicîndu-i fiecărei case o rotaţie cu 90° la stînga. Din contra, pentru intermediari 

(subiecţi CP) există posibilitatea conflictului: într-adevăr, un subiect CP poate să transforme rînd pe rînd în mod 

adecvat una sau cealaltă dintre dimensiuni, de exemplu stînga/dreapta sau înainte/înapoi, rară ca să putem 

prezice cu siguranţă pe care. Nu putem aşadar să excludem a priori posibilitatea ca unele conflicte să poată 

apărea între doi subiecţi de nivel intermediar, din moment ce dezacordurile pot să se refere la una sau mai multe 

case, conflicte relative aşadar la considerarea simultană a diferitelor dimensiuni de către parteneri. 
Atunci cînd nivelul atins de către parteneri în timpul pre-testului nu este asemănător (sau similar), probabilitatea 

conflictelor sociocognitive este în schimb mult mai ridicată: cu siguranţă, trebuie să apară dezacorduri cu privire 

la poziţia caselor. Să luăm exemplul a doi copii, un CN şi un CP care ar transforma corect relaţia stînga/dreapta: 

figura 6.4. indică locul pe care fiecare subiect l-ar alege pentru fiecare casă. 



Dacă fiecare copil ar realiza separat satul său şi dacă mai apoi le-am confrunta, nici o casă nu ar coincide. In 

cursul interacţiunii, lucrurile nu sînt totuşi atît de simple : în măsura în care copiii elaborează împreună satul pe 

aceeaşi bază, poate să se instaureze o diviziune a muncii (de exemplu, subiectul CN aşază o casă şi subiectul CP 

pe celelalte două), făcînd să varieze intensitatea eventualului conflict. Mai mult, în măsura în care 

experimentatorul rămîne cît mai exterior posibil acestui travaliu colectiv, se poate ca pur şi simplu copiii să-şi 

juxtapună acţiunile, fiecare realizîndu-şi sarcina, fără ca 
138 
PSIHOLOGIE SOCIALĂ ŞI DEZVOLTARE COGNITIVĂ 
după elaborarea completă a satului ei să-şi reconsidere punctul de vedere în ansamblu. Pentru asemenea 

interacţiuni, vom avansa doar ipoteza că probabilitatea de conflict sociocognitiv este ridicată, fără ca aceasta să 

aprecieze dinainte modul de rezolvare al acestui conflict. Ne aşteptăm totuşi ca progresele să fie importante. 
Literele In chenar indică satul reprodus de un subiect CP, iar cele încercuite, de un subiect CN 

 

 
*       Poziţii ale subiecţilor 
\               CNşiCP 
\ \ \ \ 
sat de reprodus 
Fig. 6.4. - Poziţii ale caselor pe care le putem aştepta 
de la un subiect CN şi de la un subiect CP situaţi alături, 
în timpul unui item complex. 
Ipoteza relativă la progresele individuale trebuie, cu toate acestea, să fie încă specificată: într-adevăr, fiecare 

copil propune un mod de rezolvare a problemei puse, un fel de model (chiar dacă implicit sau, cel puţin, 

neexplicitat verbal). Copilul CN va putea astfel să fie confruntat cu un copil CP al cărui nivel cognitiv este mai 

elaborat decît al său : dacă el progresează, vom putea (cel puţin în parte) să-i explicăm progresul datorită faptului 

că celălalt copil îi va arăta o soluţie mai avansată, putînd să clarifice îndeosebi anumite îndoieli pe care ar fi 

putut să le aibă. Doar dacă subiectul la început CN nu devine CT (răspunzînd corect) la post-test, nu vom putea, 

prin urmare exclude existenţa unui simplu efect de model. Altfel stau lucrurile pentru copilul CP: el va fi 

confruntat cu un subiect realizînd situări de un nivel cognitiv inferior faţă de al său; progresul copilului CP va 

atesta o reconstrucţie cognitivă autentică, şi nu o imitaţie. Vom porni de la ipoteza că, în pofida faptului că am 

fost confruntaţi cu subiecţi de un nivel inferior faţă de al lor, subiecţii intermediari pot şi ei să profite de 

interacţiunea socială şi să prezinte progrese în cursul post-testului. 
Să considerăm acum o condiţie în care am confrunta un copil CN şi un copil CT, capabil deci de o realizare în 

întregime corectă a satului. Este greu să stabilim a priori ipoteze precise pentru această condiţie. Este într-adevăr 
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probabil că se va naşte un conflict sociocognitiv între cei doi copii. Va rezulta însă de aici un progres pentru 

subiectul CN ? Răspunsul subiectului CT nu va fi la o prea mare „distanţă cognitivă" de subiectul CN pentru ca 

acesta să-î poată înţelege (Kuhn, 1972) ? Pe de altă parte, subiectul CT, dispunînd de răspunsul corect, nu îl va 

impune pur şi simplu subiectului CN (cf. Miller şi Brownell, 1975 ; Silverman şi Geiringer, 1973 ; Silverman şi 

Stone, 1972), fără să-i lase posibilitatea de a interveni şi de a colabora la elaborarea unei soluţii de nivel mai 

avansat decît al său? Experienţa va hotărî. 
Experienţa 
Mai mult de 100 de subiecţi (Mugny şi Doise, 1978 a) au participat la pre-test şi au fost clasaţi în CN, CP sau CT 

pe baza nivelului atins la doi itemi complecşi. în cele din urmă au fost reţinuţi 74 de subiecţi care, la cei doi 

itemi, au prezentat o strategie de acelaşi nivel, cazurile „hibride" fiind, pentru necesităţile experienţei eliminate: 

în experienţa referitoare la compoziţia grupurilor după nivelul cognitiv iniţial al partenerilor era indispensabilă o 

mare rigoare. Cei 74 de copii erau astfel repartizaţi după nivelurile : 40 CN (de la cinci ani şi patru luni la şapte 



ani şi o lună), 23 CP (de la cinci ani şi cinci luni la şapte ani şi două luni). Au fost aleşi 11 copii CT dintre cei 

care au atins acest nivel pentru a participa la interacţiuni cu subiecţii CN. Subiecţii CT (a căror vîrstă medie este 

aceeaşi) nu vor fi consideraţi în analiza rezultatelor la post-test. Toţi copiii proveneau din aceeaşi şcoală şi, în 

părp aproape egale, din grupa a doua de grădiniţă şi din primul an primar. 
în cursul fazei experimentale, cei 74 de copii au participat la 37 de interacţiuni în grupuri de cîte 2, în patru 

condiţii experimentale întemeiate pe compoziţia grupurilor după nivelul cognitiv iniţial al partenerilor: 
- 9 grupuri opunînd doi copii de acelaşi nivel I (CN + CN); 
- 11 grupuri opunînd un copil de nivel I unui copil de nivelul II (CN + CP); 
- 11 grupuri opunînd un copil de nivelul I unui copil de nivelul III (CN+CT); 
-  în sfîrşit, 6 grupuri opunînd doi copii de acelaşi nivel II (CP+CP). 
O a cincea condiţie opunînd un copil de nivel II unui copil de nivelul III a fost abandonată din cauza numărului 

scăzut de copii CP şi a interesului minim prezentat de această condiţie, şansele de progres ale copilului CP fiind 

aici prea importante. 
Din punctul de vedere al performanţelor din timpul interacţiunii, dispunem aşadar de patru condiţii 

experimentale. In schimb, în ceea ce priveşte progresele individuale consecutive interacţiunii, au fost considerate 

cinci condiţii (sînt în italice subiecţii ale căror progrese sînt luate în considerare): 
- un copil de nivelul I cu un copil de acelaşi nivel I (CN+CN); 
- un copil de nivel I cu un copil de nivelul II (CN+CP); 
- un copil de nivelul I cu un copil de nivel III (CN+CT); 
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- un copil de nivelul II cu un copil de nivel I (CN + CP); 
-  un copil de nivelul II cu un copil de acelaşi nivel II (CP+CP). Partenerii unei interacţiuni provin întotdeauna 

dintr-o aceeaşi clasă şcolară 
şi sînt de acelaşi sex. Faza experimentală se desfăşoară aproximativ la zece zile după pre-test şi acelaşi timp o 

separă de post-test. 
Rezultate 
Care sînt nivelurile atinse de performanţele colective? Să reamintim că aprecierea se referă la cea mai bună 

performanţă realizată de grup la doi itemi complecşi (cea mai bună performanţă finală, din moment ce nu se 

înregistrează soluţiile intermediare adoptate înainte ca o soluţie să nu fie propusă ca definitivă pentru un item). 

Tabelul 6.3. oferă rezultatele. 
Tabelul 6.3. - Clasificarea performanţelor în faza de interacţiune 
CN 
CP 
CT 

7 1 1 

3 2 6 

1 1 9 

0 1 5 

CN + CN CN + CP CN + CT CP + CP 
în grupurile la care participă cel puţin un CN, nivelul mediu al performanţelor depinde aşadar de nivelul celui 

mai avansat partener. Să vedem, în mod mai calitativ, ce semnifică aceste rezultate pentru fiecare dintre condiţii. 
CN+CN: 
Atunci cînd doi copii CN interacţionează, performanţele sînt în cea mai mare parte de nivel inferior, cum am 

prevăzut, probabilitatea ca un conflict să apară fiind foarte scăzută. O analiză mai clinică a interacţiunilor arată 

că această absenţă a conflictului este deosebit de pronunţată: din filmele făcute în timpul interacţiunii rezultă că 

cele şapte grupuri compuse din doi CN ce nu „depăşesc" strategia de care erau capabili la pre-test au văzut pe cei 

doi parteneri acţionînd exact după nivelul iniţial atribuit lor la pre-test. în aceste grupuri, interacţiunile sînt foarte 

scurte, subiecţii punîndu-se de la început de acord asupra poziţiei caselor. Performanţele de nivelul superior 

nivelului iniţial al subiecţilor se găsesc atunci în cele două grupuri unde sînt probleme: în cele două cazuri, unul 

dintre subiecţi acţionează de la început transformînd în mod adecvat una dintre cele două dimensiuni, provocînd 

deci un conflict neprevăzut. în cele două grupuri, celălalt subiect CN se opune şi situează casa după propria sa 

strategie. Cu toate acestea, subiectul care a progresat (la nivelul II) decide în sfîrşit într-unui dintre grupuri. 

Celălalt grup observă la 

 
COORDONAREA PUNCTELOR DE VEDERE                                     141 
unul dintre CN un progres destul de spectaculos, necorespunzînd nivelului său din cursul pre-testului: el începe 

prin a situa casele după nivelul II, copie modificată atunci de către subiectul rămas CN, care aşază casele după 

aceeaşi schemă ca în timpul pre-testului; subiectul devenit CP o schimbă din nou în ciuda exclamaţiei „Ba nu! " 



a subiectului CN. Acesta explică atunci: „Ba da, este către munte" (semnul a fost considerat munte în acest 

grup). Primul item se opreşte aici. în cursul celui de-al doilea item, subiectul devenit CP trasează oarecum 

dezvoltarea acestei noţiuni: el aşază mai întîi o casă după nivelul I; nesatisfăcut, o aşază după nivelul II, pentru 

ca în sfîrşit să o pune corect. Sînt aici două grupuri necorespunzătoare cu adevărat definiţiei pe care voisem să o 

dăm condiţiei. în măsura în care rezultatele nu favorizează ipoteza noastră, am considerat totuşi aceste grupuri ca 

făcînd parte din condiţia experimentală. 
CN+CP: 
Atunci cînd se opun un subiect CN şi un subiect CP, de această dată rezultă un fapt deosebit de interesant. într-

adevăr, şase grupuri din unsprezece ajung să realizeze un item complex în mod corect din punctul de vedere al 

inversărilor stînga/dreapta şi înainte/înapoi cerute. Or, nici unul dintre partenerii din aceste grupuri nu era capabil 

să atingă un asemenea nivel de performanţă în timpul pre-testului. Efectul este datorat conflictelor sociocognitive 

scontate în această condiţie ? Analiza interacţiunilor arată că subiecţii au fost în dezacord cu privire la situarea 

caselor. Soluţia conflictelor este totuşi diferită după caz: mai multe grupuri îşi juxtapun acţiunile după două 

modalităţi posibile, în unele cazuri, fiecare subiect aşază una sau două case şi nu se mai ocupă apoi de sat în 

întregul său. Alte grupuri îşi „împart" itemii: la unul, subiectul CN decide în cele din urmă configuraţia 

întregului sat şi, la celălalt item, subiectul CP face acelaşi lucru. Să notăm că aceste grupuri nu explicitează 

punctele de dezacord şi că nici unul dintre subiecţii CN nu va progresa. în restul grupurilor, au loc negocieri, 

subiectul CP fiind adesea determinat să clarifice importanţa situărilor în funcţie de orientarea semnului. 

Clarificarea nu este utilă numai pentru subiectul CN, care este astfel pus la curent cu principala dificultate a 

sarcinii, ci şi pentru subiectul CP, el însuşi putînd astfel să precizeze dimensiunile încă problematice. Mai apoi, 

progresele individuale vor încorona nivelul înalt atins de către grupuri în această condiţie experimentală. 
CN+CT: 
Din punctul de vedere al performanţelor colective, interacţiunile dintre un copil CN şi un copil CT sînt mai 

simplu de analizat: ele se caracterizează (pentru opt din unsprezece grupuri) printr-o unidirecţionalitate a 

deciziilor 
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luate pentru situarea caselor. Cum trebuia să ne aşteptăm, de altfel (pentru şapte din cele opt grupuri), subiectul 

CT - capabil de a realiza corect sarcina -domină şi impune de fapt soluţia sa. Este de notat că impunerea se face 

fără o altă explicaţie şi că explicitarea orientării diferite a semnelor nu se realizează decît rar. Există aşadar un 

simplu conflict al răspunsurilor într-o interacţiune dominată de către unul. Să anunţăm deja că aceşti copii CN nu 

vor progresa, ceea ce repune în discuţie, ideea că dezvoltarea consecutivă interacţiunilor între egali ar fi 

imputabilă unei tendinţe a copiilor răspunzînd incorect de a accepta contra-sugestiile şi situările partenerului lor 

atunci cînd acesta este corect (Russell, 1981, 1982). 
Pentru celelalte trei grupe, luarea deciziei este mai împărţită. într-un prim grup, se instaurează o negociere care 

va duce la o performanţă de nivelul intermediar; copiii par satisfăcuţi de soluţie şi se arată fericiţi mai ales de a 

se juca cu microfonul. în al doilea grup, asistăm la o juxtapunere sistematică a acţiunilor: în cursul primului item 

complex, subiectul CN fiind cel mai rapid în a pune stăpînire pe case, le situează după cum vrea el. în cursul 

celui de-al doilea item, subiectul CT este cel mai rapid. Ceea ce nu pare, de altfel, să-i deranjeze deloc ; de fapt, 

ei nu se preocupă decît de a număra centimetrii ce separă casele din apropierea bazei (în timpul primelor două 

experienţe, o măsură a deviaţiilor este posibilă datorită împărţirii în pătrăţele a aşa-zisei baze): exactitatea 

contează pentru ei, şi nu respectarea raporturilor intra-figurale. Trebuie să ne mirăm că nici unul dintre subiecţii 

CN din cele două grupuri nu a progresat ? 
De fapt, în această condiţie, din cei unsprezece copii CN studiaţi, unul singur va progresa. El a participat de altfel 

numai la grupul în care a avut loc o reciprocitate reală. Să vedem interacţiunea în detaliu. De la început, în cursul 

primului item (simplu), subiectul CT comite o eroare de orientare la două dintre casele pe care le-a situat foarte 

rapid. Atunci începe o discuţie, la iniţiativa subiectului CN, la capătul căreia aceasta orientează corect casele. în 

timpul celui de-al doilea item (complex), subiectul CN acţionează după nivelul său iniţial şi priveşte sfaturile 

subiectului CT care îi indică după explicaţie poziţia bună pentru o casă. Subiectul CN se execută, apoi situează o 

altă casă în mod corect prin „complementaritate" (o casă fiind în faţa alteia mai deosebite). în timpul celui de-al 

treilea item (tot complex), subiectul CN reîncepe prin a situa o casă după nivelul său iniţial. Cel puţin schiţează 

gestul. El o situează apoi în mod corect, în timp ce subiectul CT aranjează o alta la fel de corect. Subiectul CN ia 

aşadar casa rămasă, ezită să o pună după nivelul II de această dată, însă locul este deja ocupat de o altă casă. Şi 

atunci, subiectul CT o va situa corect. Subiectul CN începe deci să încerce transformări. Acestea pot să fie mai 

mult sau mai puţin corecte; ele nu sînt încă pentru el o evidenţă: ca dovadă, erorile de orientare care decurg încă 

de la un nivel I (chiar dacă locul este corect în ansamblu). în timpul post-testului, acest subiect se va arăta capabil 

de a realiza corect cel puţin un item. 
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Un alt grup, unilateral în privinţa deciziilor, ne arată un subiect CT care se vrea pedagog : el îşi impune casele şi 



dezvoltă un comentariu lung. El explică „chestia" subiectului CN: „Cînd eşti acolo (în satul experimentatorului), 

asta merge dincolo (în satul lor)", şi tot aşa pentru fiecare casă. Subiectul CN nu acţionează niciodată, doar 

încuviinţează. în timpul celui de-al patrulea item (care este din nou simplu), acesta se grăbeşte să ajungă la case 

şi realizează un sat.... care ar fi corect dacă orientările suporturilor ar fi diferite, ceea ce nu este cazul! El a 

învăţat bine „chestia". însă acesta nu corespunde unei reale restructurări cognitive, cum o arată generalizarea 

abuzivă a „chestiei" la itemul simplu. Totuşi, să recunoaştem în apărarea sa că subiectul CN acceptă apoi de 

bună voie să modifice satul pentru a realiza răspunsul corect. El nu va progresa deloc în timpul post-testului. 
CP+CP: 
Cu privire la interacţiunile a doi subiecţi CP, este dificil de a preciza rolul conflictului sociocognitiv, datorită 

faptului că dacă unul situează corect o casă corespuzînd unei dimensiuni, este suficient ca subiectul celălalt să 

transforme în mod adecvat dimensiunea complementară pentru ca să apară o soluţie corectă. 
Ca o concluzie a analizei efectelor din timpul interacţiunii, putem rezuma astfel rezultatele: 
- în ceea ce priveşte interacţiunile la care participă un subiect CN, putem afirma că produsul colectiv depinde în 

realitate de nivelul partenerului său : el este de nivelul cel mai scăzut cu un alt subiect CN şi de nivel superior cu 

un subiect CT; cu un partener CP, el este în poziţie intermediară; totuşi, nivelul performanţelor poate să 

depăşească nivelul subiectului celui mai bun din timpul pre-testului:  există aşadar o construcţie socială de noi 

soluţii cognitive. Este ceea ce rezultă din condiţia opumnd un subiect CN unui subiect CP în care mai mult de 

jumătate din grupuri realizează cel puţin o performanţă corectă. 
- Este greu de a conchide cu privire la interacţiunile în care doi copii CP interacţionează, din motive legate numai 

de sistemul cognitiv intermediar. 
Care sînt aşadar consecinţele asupra nivelurilor cognitive atinse de către actorii acestor interacţiuni în cursul 

post-testelor individuale? Vom urma aceeaşi „logică" (de fapt, foarte liniară) ca a interacţiunilor interindividuale 

? Rezultatele la post-test figurează în tabelul 6.4. 
Luînd în considerare doar progresele subiecţilor iniţial CN, se constată că nu sînt la fel de liniare ca 

performanţele interacţiunii. într-adevăr, numai condiţia CN + CP detennină progrese semnificative, pe cînd 

condiţiile opunînd lui CN un subiect CN sau CT nu atrag după ele decît mult mai puţine. Pentru condiţia CN + 

CN, aceasta nu pune probleme, din moment ce ea nu este 
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conflictuală. însă ce se întîmplă cu condiţia CN + CT, unde ultimul impune în majoritatea cazurilor răspunsul 

corect? De ce subiectul CN nu progresează deloc ? Mai întîi, am văzut-o cu privire la analiza mai clinică a 

interacţiunilor, subiectul CT, foarte sigur de el, îşi impune soluţia; totuşi el face aceasta fără a explica motivele 

alegerii sale şi fără a lăsa lui CN o influenţă activă asupra desfăşurării interacţiunii. Aceasta va fi explicaţia 

noastră. De altfel, se poate ca nivelul cognitiv al subiectului CT să fi fost foarte îndepărtat de cel al subiectului 

CN? Dacă experienţa de faţă nu ne permite să răspundem la întrebare, ipoteza trebuie înlăturată deoarece, cum 

vom vedea în experienţa 5, prezentarea unui asemenea model corect de rezolvare a problemei poate să determine 

progrese importante la subiectul CN. 
Tabelul 6.4. - Clasificarea subiecţilor la post-test 
CN 
CP 
CT 

13 1 1 

4 4 3 

10 0 1 

0 1 8 

1 5 6 

CN + CN" 
CN + CPb 
CN + CTC 
CP + CNd 
CP + CPe 
In italice, subiecţii consideraţi pentru clasificare. 
Testul lui Jonckheere, condiţiile a şi b, z:2,285, p < 0,01; condiţiile 
b şi c, z: 2,130, p < 0,02; condiţiile d şi e, z : 1,560, p < 0,10. 
Cu privire la subiecţii CP, ei prezintă progrese importante în cele două condiţii experimentale, chiar dacă, după 

cum ne puteam aştepta, progresele tind să fie mai frecvente în condiţia CN + CP unde probabilitatea conflictului 

era şi mai puternică. 
Să precizăm că aceste rezultate au fost regăsite în Noua-Zeelandă (Mackie, 1980) în două culturi diferite. Totuşi, 

dacă efectele sînt confirmate pentru subiecţii CN, în schimb subiecţii CP progresează mult, oricare ar fi condiţia 



experimentală (la fel, în experienţa noastră, diferenţele dintre condiţii nu sînt foarte clare pentru aceştia). Aici 

este, fără îndoială, un efect al autonomizării progresive a dezvoltării. 
Rezultatele experienţei şi confirmarea lor prezentată mai sus arată că ipotezele noastre, oricît de întemeiate ar fi 

fost, trebuiau nuanţate prin experienţe noi. în primul rînd, ipoteza că progresele individuale rezultă din 

interacţiuni conflictuale (induse prin opunerea copiilor cu niveluri cognitive divergente) este verificată în 

ansamblu: este necesar să existe un conflict sociocognitiv pentru ca să existe progres. Totuşi, aceasta este o 

condiţie necesară, dar nu şi suficientă. în realitate, efectele conflictului sociocognitiv depind de negocierea 

acestuia: dacă negocierea este unilaterală, dacă se reduce la un fel de raport de forţă impus, ea nu duce la o nouă 

construcţie 
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cognitivă. în acelaşi timp, simpla divergenţă a răspunsurilor nu este suficientă : acestea se pot juxtapune într-o 

diviziune a muncii, astfel încît un conflict sociocognitiv nu rezultă de aici în mod automat. Pentru a fi fructuoase, 

divergenţele trebuie să fie puse în comun; ele trebuie să ducă la o căutare a coordonării punctelor de vedere. 
Se pune atunci o problemă de definire : cînd putem vorbi într-adevăr de un conflict sociocognitiv ? O simplă 

divergenţă de răspunsuri şi juxtapunerea lor este suficientă ? O dominaţie unilaterală, chiar explicitînd 

divergenţele, răspunde într-adevăr unei definiţii a conflictului sociocognitiv? Nu vom risca aici o definiţie mai 

pretenţioasă, de exemplu limitînd noţiunea de conflict sociocognitiv la interacţiuni ducînd la o reală coordonare a 

punctelor de vedere. Ar însemna să definim conflictul sociocognitiv prin progresele pe care le induce! 
Nu este mai profitabil să considerăm natura rezolvării divergenţelor care pot să apară în asemenea conflicte 

sociocognitive ? Am putea afirma că moduri diferite de rezolvare duc la progrese în proporţii diferite. în faţa 

unui dezacord implicat de situaţiile alese de către experimentator, pot să se opună două atitudini. 
Una constă în a regla dezacordul centrîndu-se asupra sarcinii: atunci apar reglări de ordin cognitiv ca răspuns la 

un dezechilibru de natură socială. Pot rezulta de aici progrese cognitive decurgînd din coordonarea socială a 

diferitelor puncte de vedere. 
O altă modalitate este de a regla conflictul în termeni relaţionali: în faţa unui dezacord, putem să cedăm în 

favoarea celuilalt sau să acceptăm de a juxtapune răspunsuri chiar contradictorii. în acest caz, o reglare 

relaţională înlocuieşte reglarea sociocognitivă. Conflictul este rezolvat printr-o centrare nu asupra sarcinii, aşadar 

asupra coordonării cognitive a punctelor de vedere, ci printr-o centrare asupra însăşi funcţionării grupului. în 

acest caz, progresele de ordin cognitiv au puţine şanse de a apărea. 
Regăsim aici anumite preocupări întîlnite cu privire la experienţele asupra conservării lungimii. Am putut să 

constatăm, într-adevăr, că o dinamică de complezenţă era susceptibilă să apară la subiecţii neconservatori cărora 

adultul le propunea un răspuns contradictoriu. Pentru a obţine progrese, am închis copilul într-un conflict între 

doi adulţi: în realitate, aceasta însemna să ne asigurăm că vor apărea reglări cognitive care ar dovedi un progres, 

împiedi-cîndu-se rezolvarea pur relaţională a conflictului sociocognitiv. Atunci cînd procedura experimentală era 

mai puţin constrîngătoare şi lăsa curs liber unor asemenea reglări, progresele scădeau considerabil: progresele 

rămase proveneau de altfel de la subiecţii care s-au opus răspunsului, incorect, al adultului. 
După exemplul paradigmei lungimilor, experienţa următoare va propune o procedură în care întîlnirea CN + CT 

se va face între un copil (CN) şi un adult (CT), care de această dată va evita să se impună şi va face să intervină 

activ 
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copilul. Din acest conflict sociocognitiv vor rezulta progrese importante. Uneori, e adevărat, adultul poate să se 

arate mai bun pedagog decît un egal! 
Experienţa 3: opoziţia punctelor de vedere 
în realitatea cotidiană a copilului, este dificil de a deosebi efectele travaliului cognitiv individual de cele ale 

travaliului sociocognitiv. Cele două aspecte sînt atît de strîns legate incit problema nu are de fapt un răspuns 

univoc. Dimpotrivă, din punct de vedere teoretic, din perspectiva construirii unui model al dinamicii dezvoltării 

cognitive, este important de a ilustra eficacitatea conflictului sociocognitiv propriu-zis ca dinamică centrală a 

dezvoltării cognitive. Unei asemenea ilustrări i-a fost destinată experienţa de faţă (Doise şi Mugny, 1979), ca şi 

experienţa 4 care duce raţionamentul pînă la ultimele sale consecinţe. 
O a doua preocupare subîntinde această cercetare: dacă, în experienţa precedentă, am văzut că întîlnirile dintre 

doi indivizi de acelaşi nivel CN nu determină nici un conflict şi a fortiori nici un progres, nu este posibil de a 

examina situaţii (care, mai mult, sînt verosimile) unde un astfel de conflict ar putea totuşi să apară ? Pentru 

aceasta, este necesar să ne amintim că subiecţii din primele două experienţe erau aşezaţi unul lîngă altul şi că 

împărtăşeau acelaşi punct de vedere. Ce se va întîmpla dacă, dimpotrivă, doi copii de acelaşi nivel CN în timpul 

pre-testului interacţionează pornind de la puncte de vedere diferite ? Dacă cei doi subiecţi acţionează după 

nivelul care le-a fost atribuit iniţial, este posibil să rezulte de aici situări diferite ale caselor: un conflict 

sociocognitiv ar trebui astfel să poată fi indus modificîndu-se doar caracteristicile situaţiei. 
Să dăm un exemplu. Să subliniem mai întîi că, în scopul de a obţine un grad de dificultate similar pentru cei doi 

subiecţi, vom modifica pentru cele două sate poziţiile semnului, situat astfel ca inversările necesare să fie de 



acelaşi ordin pentru cei doi subiecţi (singura diferenţă fiind că, pentru unul, transformarea se face de la stînga la 

dreapta şi, pentru celălalt, de la dreapta la stînga). Să situăm aşadar copiii faţă în faţă, simetric, cum o indică 

figura 6.5. 
Pe masa de copiat, am aşezat casele aşa cum copiii CN ar fi făcut-o, începînd cu unul sau celălalt, din punctele 

de vedere x sau y. Dacă cei doi subiecţi efectuează o simplă rotaţie de 90° - cum o fac subiecţii de nivelul 1 -unul 

o va face de la dreapta la stînga (x) şi celălalt de la stînga la dreapta (y), ceea ce va face ca nici una dintre situări 

să nu coincidă i Această situaţie a fost utilizată în a treia experienţă cu privire la această paradigmă. înainte de a 

trece la planul experimental, să precizăm cei patru itemi (toţi complecşi) utilizaţi în cursul interacţiunilor (fig. 

6.6.). 
Aranjarea semnelor reprezentată în figura 6 nu este valabilă decît pentru interacţiune. Pentru pre-teste şi post-

teste sînt utilizaţi itemii obişnuiţi. 
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în total, 72 de subiecţi de ambele sexe, în vîrstă aproximativ de la cinci la opt ani, participă la ansamblul etapelor 

experienţei, 40 fiind subiecţi CN şi 32 subiecţi CP. Pentru fiecare din grupuri, unora se propune un travaliu 

individual şi altora un travaliu colectiv în cursul fazei experimentale. Efectivele pentru cele patru condiţii 

experimentale realizate sînt următoarele : 
-  travaliu individual:  19 subiecţi CN ; 
- travaliu individual: 20 subiecţi CP; 
- travaliu de grup : 21 de subiecţi CN care au participat la un grup de 2 ; 
- travaliu de grup : 12 subiecţi CP care au participat la un grup de 2 ; 
sate reproduse 
cu subiecţii CN 
piecînd de la 
poziţia x şi y 

 

 
sat de reprodus Fig. 6.5. - Frecvenţa progreselor la post-test. 
în cursul etapei experimentale, unii subiecţi lucrează în grupuri de cîte doi, de acelaşi sex şi de aceeaşi clasă 

şcolară. Ca şi mai înainte, li se cere să lucreze împreună şi să încerce să se pună de acord asupra satului. Cu 

discreţie, se apropie două case de fiecare dintre subiecţi pentru a se evita pe cît posibil ca unul să nu fie complet 

inactiv. Apoi, ei pot să pună mîna pe toate casele. Dacă este necesar, fiecare item este oprit după cinci minute. 
în condiţia individuală, a fost propusă procedura următoare : pentru fiecare dintre cei patru itemi, copilul aşază 

casele pînă ce afirmă că este acelaşi sat. Fără a-1 modifica pe acesta, facem copilul să treacă de partea cealaltă 

(deci în poziţie opusă) şi îi cerem să verifice dacă satul este corect sau dacă trebuie să se schimbe aici ceva. El 

începe următorul item în noua sa poziţie, apoi revine 
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la vechea poziţie, ş.a.m.d. Sînt create deci condiţii în care poate apărea un conflict intra-individual datorită 



faptului că dacă sînt aşezate după o strategie incorectă, casele nu corespund aceloraşi poziţii atunci cînd punctul 

de vedere este modificat (cf. fig. 6.5.). 
Condiţia implică deci un conflict potenţial între centrările succesive ale aceluiaşi individ, pe cînd condiţia 

colectivă implică un conflict potenţial între centrările simultane ale celor doi copii. 
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 C 
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item 1 
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item 3                                                itern 4 
Fig. 6.6. - Schema celor patru itemi ai fazei experimentale. 
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Vom putea astfel să opunem unei abordări explicînd progresele cognitive printr-un conflict al observabilelor 

propria noastră abordare care le justifică în termenii conflictului sociocognitiv putînd apărea în cursul unei 

interacţiuni dintre mai mulţi indivizi. 
Nu vom prezenta rezultatele etapei experimentale : se întîmplă, într-adevăr, frecvent ca subiecţii în poziţie opusă 

să propună unul după altul un sat diferit fără a se pune de acord: a defini o soluţie unică pentru fiecare grup este 

atunci imposibil. De aceea, vom trece direct la rezultatele post-testelor individuale, subliniind că procedura ce 

constă în a situa în puncte de vedere diferite subiecţii de acelaşi nivel a avut efectul presupus a implica 

importante conflicte sociocognitive în timpul interacţiunii. 
Tabelul 6.5. indică frecvenţa progreselor în cele două condiţii pentru subiecţii CN şi CP. Să reamintim că pentru 

subiecţii CN, un progres este aşteptat atunci cînd subiectul devine CP sau CT în timpul post-testului. Subiecţii 

CP trebuie să devină CT pentru a fi consideraţi în progres. 
Tabelul 6.5. - Frecvenţa progreselor la post-test 
Progres              Fără progres 
Indivizi, CNa Grupuri, CNb Indivizi, CPC Grupuri, CP" 
Testul luiFisher, condiţiile a + c şib + d, z: 1,759, p < 0,04; condiţiile a şi b, z ; 1,581, p < 0,06. 
Pentru ansamblul subiecţilor, oricare ar fi nivelul lor cognitiv iniţial, rezultatele confirmă că conflictul 

interindividual rezultînd din puncte de vedere opuse, chiar între subiecţi de nivel identic, duce la progrese mai 

importante decît conflictul potenţial intra-individual. Centrările opuse simultane antrenează coordonări pe care 

nu le provoacă opoziţia punctelor de vedere succesive pentru acelaşi individ. Efectul este clar la subiecţii 

inferiori, de nivel CN, pentru care diferenţa între travaliul individual şi travaliul de grup este semnificativă. 

Rezultatele subiecţilor CP, deşi mergînd în acelaşi sens, nu ating pragul de semnificaţie. Este efectul întîlnit de 

obicei: eficacitatea superioară a travaliului de grup se atenuează în cursul dezvoltării unei noţiuni, atunci cînd 

individul a devenit mai autonom, datorită unei interdependenţe iniţiale. 
Vom nota că Emler şi Valiant (1982) au utilizat o paradigmă destul de apropiată de cea utilizată în acest studiu. 

în două experienţe, ei au examinat în acelaşi timp natura intra-individuală sau interindividuală a conflictului 

potenţial. Dacă pun în evidenţă un progres semnificativ datorat conflictului interindividual relativ la o condiţie 

martor de travaliu individual, ei observă unul în situaţia de conflict intra-individual, ceea ce explică îndeosebi 

prin 

6 13 

13 8 

12 8 

10 2 

150                             PSIHOLOGIE SOCIALĂ ŞI DEZVOLTARE COGNITIVĂ 
posibilele diferenţe interculturale, ideea fiind că aceşti copii ar profita deopotrivă de o situaţie de confruntare 

intra-individuală în culturi avînd o puternică orientare individualistă în modul lor de abordare a învăţării, contrar 

culturilor ce valorizează mai mult cooperarea (vezi şi Mackie, 1980). în sfîrşit, în unul dintre aceste studii, 

constatînd că unele grupuri din condiţia colectivă nu exprimă decît puţine discordanţe între punctele lor de 

vedere, autorii deosebesc între grupurile în care apar mai mult sau mai puţin dezacorduri, pe baza mediei 

numărului de dezacorduri exprimate în cursul interacţiunilor. Ele sînt capabile de a pune în evidenţă că 

progresele dintre pre-test şi post-test sînt în mod semnificativ mai ridicate în grupurile exprimînd mai multe 

dezacorduri. 
Diferenţe între medii sociale 
în mai multe rînduri, după cum am putut constata, copiii proveniţi din medii sociale diferite nu răspund în acelaşi 

mod la probele ce le sînt propuse. Ca regulă generală, în timpul pretestului apare o diferenţă în favoarea mediilor 

sociale mai favorizate. Or, de fiecare dată, a fost demonstrat că o asemenea diferenţă dispărea cînd copiii din 

mediul defavorizat puteau să realizeze aceeaşi sarcină în situaţia colectivă. Post-testele copiilor din mediul 

defavorizat se alăturau astfel pre-testelor copiilor din mediul favorizat. Să studiem în aceeaşi perspectivă (Mugny 

şi Doise, 1978 b) experienţa de faţă, efectuată în două medii sociale diferite, aceleaşi cu cele descrise în 



experienţa 4 din cel de-al treilea capitol (referitoare la coordonările din jocul cooperativ). Şi într-adevăr, cum 

indică tabelul 6.6., o diferenţă importantă apare în timpul pre-testului între cei 59 de copii din mediul defavorizat 

şi cei 66 din mediul favorizat selecţionaţi în vederea analizei. Ce se va întîmpla cu această diferenţă în timpul 

post-testului dacă tuturor copiilor din mediul defavorizat le este propus un travaliu de grup ? Vom utiliza din nou 

o metodă de extrapolare, din moment ce numai o parte dintre subiecţii CN şi CP a participat în realitate la 

asemenea interacţiuni. Considerîndu-se pentru mediul defavorizat procentajul de subiecţi CN care devin CP şi 

CT şi procentajul de subiecţi CP care devin CT în condiţia de travaliu colectiv, putem să găsim prin extrapolare 

procentajul copiilor la diferite niveluri ale post-testului (vezi tabelul 6.6.). 
Tabelul 6.6. - Procentajul subiecţilor de nivel I (CN), II (CP) şi III (CT) 
CN              CP              CT 
Mediu defavorizat la pre-test 
Mediu defavorizat la post-test (extrapolare) 
Mediu favorizat la pre-test 
Comparaţia procentajelor astfel extrapolate pentru copiii din mediul „inferior" la post-test şi a procentajelor 

pentru copiii din mediul favorizat la 

44 25 31 

14 32 54 

21 26 53 
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pre-test arată că diferenţa iniţială a dispărut. Aceste diferenţe sînt deci nesemnificative, din moment ce un 

travaliu colectiv oferit unora permite anularea lor. 
Evident, cum am văzut-o deja, aceasta nu înseamnă totuşi că diferenţele dintre grupurile sociale dispar. într-

adevăr, copiii din mediile mai favorizate profită ei înşişi de asemenea lucrări, mai ales de cele colective, ceea ce 

poate să asigure o reproducere efectivă a acestor diferenţe. 
Conflictul centrărilor şi corezolvarea 
Se pune o problemă cu privire la funcţionarea conflictului sociocognitiv şi în special cu privire la modalităţile de 

însuşire, dacă aşa ceva există, a unui produs colectiv superior capacităţilor individuale anterioare interacţiunii (c/. 

Gilly, Fraisse şi Roux, 1988; Howe, Rodgers şi Tolmie, 1990). Problema constă în a determina dacă progresele 

consecutive unui asemenea conflict sînt suficiente pentru un conflict al centrărilor sau dacă este necesară o etapă 

de corezolvare. 
Să prezentăm în această privinţă un studiu bazat pe 49 perechi (98 indivizi) de acelaşi nivel la pre-test (un sfert 

din subiecţi de nivel inferior şi restul de nivel intermediar) urmărind să examineze locul pe care clarificarea 

strategiilor opuse, compararea lor şi eventuala lor corezolvare pot să-1 aibă în construirea instrumentelor 

cognitive mai avansate la copiii care nu dispun de soluţia corectă în această sarcină de conservare a relaţiilor 

spaţiale. In fiecare condiţie de interacţiune copiii erau aşezaţi faţă în faţă (suportul pentru copiat fiind aşezat 

întotdeauna după o rotaţie de 180 de grade, ca în experienţa precedentă), ceea ce asigură acelaşi grad de 

dificultate pentru fiecare partener. Au fost realizate trei condiţii colective : 
- într-o primă condiţie experimentală, zisă de corezolvare, copiii au avut consemnul de a construi împreună copia 

satului. Nu le-a fost oferită nici o indicaţie asupra modalităţilor de reglare a interacţiunii, în afară de aceea că 

sarcina lor ar fi terminată din momentul în care ei s-ar fi declarat de acord asupra soluţiei produse. De fapt, este 

vorba de situaţia experimentală utilizată cel mai mult în cercetările noastre, în care condiţiile de conflict 

interindividual sînt induse potenţial prin opoziţia punctelor de vedere. 
- O a doua condiţie experimentală, zisă a centrărilor, asigura compararea strategiilor de rezolvare produse 

individual de către fiecare dintre copii. Aceştia erau aşezaţi faţă în faţă şi separaţi, în timpul executării, printr-un 

ecran împiedicîndu-i să vadă ce face celălalt. Cînd cei doi au terminat, ecranul era înlăturat şi soluţia produsă de 

către fiecare copil pe planul său de copiat era comparată cu aceea a partenerului său. Experimentatorul cere a 

insistent copiilor să evalueze diferenţele dintre soluţiile lor cu privire la adecvarea la modelul de bază şi ca ei să 

decidă care dintre cele două era, după părerea lor, 
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cea mai justă. Copiii nu aveau totuşi posibilitatea de a modifica soluţia lor iniţială, nici oportunitatea de a lucra 

împreună la o copie comună. 
- Posibilitatea de reconstrucţie comună era oferită în schimb perechilor din cea de-a treia condiţie experimentală 

{centrări cu corezolvare): interacţiunea se desfăşura exact ca în condiţia precedentă, numai că în loc de a cere 

copiilor să decidă cine a reuşit cel mai bine, experimentatorul le propunea să rezolve divergenţele reconstruind 

împreună un sat pe al treilea plan de copiere, avînd sub ochi primele lor soluţii şi, evident, modelul. 
Deşi analiza progreselor din cursul post-testului imediat următor fazei experimentale nu a lăsat loc pentru 

diferenţe statistic semnificative între condiţii, o analiză internă pune în evidenţă efecte revelatoare ale 

dinamicilor angajate. Ea a constat, cum o făcusem deja în alte ocazii (Carugati, De Paolis şi Mugny, 1980-1981; 



cf. cap. 5, experienţa 3), în a considera numărul de grupuri în care fie nici unul dintre parteneri nu progresează, 

fie unul singur face aceasta, fie, în sfîrşit, amîndoi. 
Se observă aproximativ acelaşi număr de grupuri în care cei doi subiecţi progresează în cele trei situaţii colective 

(corezolvare: 6 grupuri din 14; centrări: 6 din 18; centrări cu corezolvare: 7 din 17), ceea ce ne face să 

presupunem existenţa unei anumite proporţii de coelaborări sau cel puţin de elaborări interdependente. Găsim în 

schimb 9 grupuri din condiţia centrărilor fără corezolvări în care numai unul dintre parteneri progresează (faţă de 

2 la corezolvare şi 6 la centrări cu corezolvare). Aici este o formă de elaborare colectivă unde un singur membru 

ar profita de clarificarea centrărilor celuilalt. Prin contrast, condiţia de corezolvare simplă înregistrează marea 

majoritate a progreselor (12 indivizi din 14) ca fiind consecinţa unei progresii colective sau interdependente, 

condiţia centrărilor şi corezolvărilor avînd un statut intermediar. Astfel, numai explicitarea centrărilor ar favoriza 

în mod mai deosebit o formă de progres mai individualizată, pe cînd corezolvârea ar accentua o formă de 

„coelaborare". Factorii colectivi potenţiali nu se exclud în mod vizibil. 
Experienţa 4: decentrarea punctelor de vedere 
Experienţa 3 a ilustrat cum introducerea în situaţia experimentală a punctelor de vedere diferite poate să 

determine subiecţii cu acelaşi nivel cognitiv inferior să progreseze graţie conflictului sociocognitiv care a fost 

făcut posibil. Putem merge „mai departe" ? 
Este ceea ce s-a făcut la Bologna plecîndu-se de la consideraţia următoare : în experienţele noastre, subiecţii sînt 

confruntaţi cu dificultăţi de o dubiă natură. Mai întîi, dezacordul constituie un element esenţial: ruptura unui 

consens - sau absenţa consensului - acolo unde copilul ar putea să presupună că el trebuia să existe, constituie o 

perturbare care va determina subiectul să 
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caute o reglare, puţind fi, după cum am văzut, de natură „pur" relaţională (complezenţă, juxtapunere 

neconflictuală) sau, mai bine, de natură propriu-zis sociocognitivă atunci cînd reglarea relaţională nu înlocuieşte 

reglarea cognitivă. 
Insă situaţiile noastre experimentale implică întotdeauna o dificultate de ordin propriu-zis cognitiv, de vreme ce 

se utilizează în principal (şi în mai multe experienţe, cel puţin în trei) itemi calificaţi drept complecşi în cursul 

etapei de interacţiune colectivă. Care este aşadar statutul teoretic al conflictelor sociocognitive ? Ele nu sînt decît 

simpli acceleratori ai dezvoltării, „proteze", desigur eficace, ale unui travaliu cognitiv individual dificil? Am 

spus-o deja, întrebarea este prea unilaterală, iar cei doi poli, cognitiv şi social, ai conflictului sociocognitiv sînt 

complementari. 
Totuşi, un răspuns original la această întrebare arată că respectivul conflict indus prin opunerea punctelor de 

vedere poate să declanşeze progrese cognitive chiar la indivizii pentru care situaţia propusă nu include nici o 

dificultate de natură pur cognitivă : progresele vor fi datorate atunci doar conflictului social sau interidividual 

indus. Este vorba aici de o răsturnare interesantă a paradigmei obişnuite a învăţării: un model incorect este 

propus subiecţilor dispunînd deja de răspunsul adecvat la un item care nu le pune de fapt nici o dificultate. 
Paradigma 
Diferenţele dintre experienţa 2 şi experienţa 3 se referă în esenţă la poziţia semnelor satului experimentatorului şi 

al celui al copiilor, ca şi la poziţia acestora. în experienţa de faţă (Carugati, De Paolis şi Mugny, 1979), vom 

conserva poziţiile - faţă în faţă - din experienţa 3, însă vom rupe simetria dificultăţilor ei cognitive reluînd itemii 

complecşi din experienţa 2. Pentru a facilita acest raţionament, să oferim exemplul unui item (fig. 6.7.). 
Să considerăm mai întîi subiectul care este în y. Pentru el, dificultatea itemului este de acelaşi ordin ca în cursul 

itemilor complecşi obişnuiţi, îndeosebi din timpul testelor individuale. Presupunînd că el ia - sau că ar avea deja 

(dacă este la început de nivel intermediar) - cunoştinţă de necesitatea de a modifica, de a transforma poziţiile 

aparente pentru a conserva raporturile intrafigurale, el întîmpină o dificultate pur cognitivă. 
Să considerăm punctul de vedere opus al subiectului situat în x: el descoperă că, pentru el, nu există nici o 

problemă de ordin cognitiv, din moment ce este vorba de un item simplu, necesitînd rotaţia de 90° pe planul 

frontal-paralel de care toţi copiii de vîrstele considerate se arată capabili. 
Dacă nu există o dificultate cognitivă pentru acest subiect (pe care din comoditate îl vom numi subiectul „facil"), 

şansele sale de progres nu sînt nule ? Nu, dacă acest copil este opus altuia aflat în faţa lui, deci confruntat cu o 

dificultate de ordin cognitiv, cu condiţia totuşi ca acest subiect (zis „facil") să fie CN sau CP, aşadar ca el să 

ofere un răspuns incorect pentru cel puţin o 
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casă. Pentru că, într-adevăr, o situare incorectă trebuie - cel puţin ar trebui -să pună o problemă copilului „facil" 

pentru care soluţia corectă este evidentă, necesară. Dintr-un astfel de conflict va putea să rezulte un progres 

cognitiv ? Nu va fi el forţat să înregistreze punctul de vedere al celuilalt, să elaboreze o coordonare a punctelor 

de vedere care să-i permită de a sesiza eroarea celuilalt şi chiar de a convinge subiectul „dificil" aflat la originea 

conflictului sociocognitiv ? 
semn 
sate reproduse 



cu subiecţii CN 
în poziţie facilă (x) 
şi dificilă (y) 

 
sat de reprodus 
Fig.6.7. - Poziţii ale caselor pe care putem să le aşteptăm de la doi subiecţi CN aşezaţi unul într-o poziţie facilă şi 

celălalt într-o poziţie dificilă. 
Iată deci principiul experienţei. însă lucrurile sînt atît de simple cum par la prima vedere, teoretic ? Experienţele 

anterioare au arătat dinamicile sociale complexe care pot să se instaureze între copii şi să contracareze efectele 

favorabile conflictului sociocognitiv. Dinamica complezenţei, în cursul căreia se instalează o asimetrie, 

constituie una dintre dificultăţile majore, mai ales atunci cînd unul dintre membrii interacţiunii este prea sigur de 

răspunsurile sale: în experienţa 2, subiectul CT impunea fără altă explicaţie soluţia evidentă. Or, în noua versiune 

a paradigmei propusă aici, o asemenea evidenţă există pentru subiectul „facil", datorită chiar absenţei de 

dificultate cognitivă proprie poziţiei sale. Aşadar este vorba de a-i oferi subiectului „dificil" o „şansă" de a-şi 

apăra punctul de vedere. Aceasta se va face introducîndu-se un suport social în situaţie. 
în situaţia experimentală presupusă cea mai favorabilă demonstrării acestui tip de conflict sociocognitiv, vom 

opune unui subiect „facil" doi subiecţi „dificili", presupunîndu-se că ei vor putea să se susţină reciproc în 

centrările lor iniţiale. 
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într-o altă condiţie experimentală va fi opus un singur subiect „dificil" unui singur subiect „facil". 
Mai mult de o sută de copii au fost pre-testaţi cu materialul obişnuit. O dificultate esenţială a apărut datorită 

numărului scăzut de copii clasaţi CN. în final au fost reţinuţi pentru poziţia facilă subiecţii care realizau un item 

de nivelul I şi un item de nivelul II plasînd o casă în mod corect şi pe cealaltă după strategia obişnuită de la 

primul nivel. S-a considerat că au progresat subiecţii care, la cei doi itemi, reuşeau să situeze de fiecare dată în 

mod corect toate casele în afară de una şi cei care atingeau nivelul III răspunzînd corect la cel puţin un item. 
în faţa subiecţilor „facili", toţi de acelaşi nivel, au fost aşezaţi subiecţii CN sau CP, în proporţie egală în cele 

două condiţii experimentale. Subiecţii aceleiaşi interacţiuni făcînd parte întotdeauna din aceeaşi clasă şcolară, nu 

a fost posibil de a confrunta de fiecare dată copiii de acelaşi sex. Aceasta contează mai puţin în tentativa de 

extindere a paradigmei noastre : era vorba mai ales că acei copii din poziţia dificilă oferă răspunsuri incorecte, 

cum a fost cazul efectiv. 
Rezultate 
Nu vom oferi aici rezultatele pentru subiecţii dificili: să spunem direct că ei prezintă mari progrese, ceea ce nu 

este uimitor dacă se consideră că ei interacţionează cu un copil dispunînd de răspunsul corect. Tabelul 6.7. indică 

progresele subiecţilor „facili" în timpul unui prim post-test (imediat după interacţiune) şi al unui al doilea post-

test petrecut zece zile mai tîrziu. 
Tabelul 6.7. - Frecvenţa progreselor subiecţilor aflaţi în poziţie facilă la post-teste (între paranteze : post-test 

secund) 
Progres                 Fără progres 
Un subiect în poziţie dificilă 
Doi subiecţi în poziţie dificilă 
Testul lui Fisher, primul post-test, p < 0,05; post-test secund, p < 0,025. 
Rezultatele celor două post-teste ne confirmă aşteptările : în timpul post--testelor asupra celor doi itemi 

complecşi, care de această dată le pun o adevărată problemă cognitivă, subiecţii „facili" progresează atunci cînd, 



în cursul interacţiunii, soluţia evidentă pentru ei a fost contestată de către doi copii ale căror răspunsuri erau 

incorecte. Atunci cînd le este opus un singur subiect în poziţie dificilă, se observă puţine progrese. în timpul 

primului post-test, imediat, 3 din 5 progrese din condiţia cea mai favorabilă sînt de nivelul III, 2 copii fiind încă 

intermediari. în timpul celui de-al doilea post-test, realizat după apoximativ zece zile, 5 din 7 subiecţi din această 

condiţie au devenit CT, pe cînd în condiţia în care a fost introdus un singur 

2 (3) 10 (9) 

5 (6) 2 (1) 
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subiect „dificil", numai 1 din cei 12 subiecţi interogaţi s-a arătat capabil de o performanţă de un asemenea nivel, 

ceea ce diferenţiază şi mai radical progresele din cele două condiţii experimentale. 
A fost încercată o analiză a interacţiunilor, însă numărul acestora este prea scăzut pentru a ajunge la certitudini. 

Se pare (Carugati eî al., 1978) totuşi că numărul itemilor conflictuali este mai mare cînd un subiect „facil" este 

opus la doi „dificili" decît cînd este în faţa unuia singur. Mai mult, atunci cînd itemii sînt conflictuali, subiectul 

„facil" ar decide mai des asupra situării finale a caselor atunci cînd este opus la doi copii „dificili". Acest lucru 

nu este paradoxal? Subiecţii „facili" ar progresa cu atît mai mult cu cît şi-ar apăra mai aprig soluţia evidentă. însă 

acest lucru nu este de înţeles, o mai bună coordonare a punctelor de vedere opuse făcînd şi mai evidentă, mai 

necesară cognitiv soluţia corectă la un item simplu ? 
Efectul poate fi reprodus ? Se impunea o confirmare, chiar dacă aceasta nu ar fi datorată decît nivelului scăzut al 

eşantioanelor. Să remarcăm că o dinamică a putut să intervină în această experienţă: subiecţii în poziţie facilă se 

aflau confruntaţi cu doi copii în poziţie dificilă, în condiţia care a provocat cele mai numeroase progrese. Cu doi 

copii „dificili" nu erau neapărat de acelaşi nivel, cum am văzut-o. Or, experienţa 2 ne-a arătat că doi copii aşezaţi 

unul lîngă altul pot să progreseze atunci cînd unul este CN şi celălalt CP, ceea ce este cazul uneori în a patra 

experienţă. Astfel copiii „facili" nu se vedeau numai opunînd centrări diferite, ci puteau să asiste, în cazul de 

faţă, la elaborarea progresivă a unei soluţii corecte de către partenerii lor în poziţie dificilă. Ceea ce nu va fi cazul 

în cele două variante ale experienţei care vor fi prezentate acum. 
O primă variantă 
Au fost realizate două variante ale acestei paradigme (Carugati, Mugny, Bărbieri, De Paolis, Gherardi şi 

Ravenna, 1978), cu scopul principal nu numai de a reproduce efectul, ci şi de a sesiza mai bine dinamica ce 

subîntinde acest tip de situaţie. 
Dificultatea principală a paradigmei este aceea de a obţine ca un conflict interindividual să se instaureze cu 

adevărat şi ca deciziile să nu fie luate în mod unilateral de către subiectul cel mai sigur de el, aşadar de către cel 

în poziţie facilă. Cel mai bună modalitate de a stăpîni această dinamică este de a introduce experimentatorul ca 

un contrazicător. Este ceea ce studiază prima variantă. 
23 de subiecţi (7 CN şi 16 CP) sînt determinaţi să interacţioneze cu experimentatorul. Situaţia propusă este exact 

aceeaşi ca în experienţa 4. Totuşi, în poziţia dificilă, răspunde un colaborator adult al experimentatorului, după 

următoarele principii:  înainte ca subiectul „facil" să aşeze casele, adultul 
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realizează un sat. Acest sat urmează o „logică" ce nu oferă nici o indicaţie copilului cu privire la transformările 

adecvate. Este vorba, de fapt, de o singură translaţie a întregului sat, nerespectînd nici măcar rotaţia necesară de 

90° de care copiii de vîrstele studiate sînt toţi capabili. Figura 6.8. oferă un exemplu al situărilor efectuate de 

către adult. 
După ce adultul a realizat satul, îi cerem copilului părerea, precizîndu-i-se că poate să schimbe poziţia caselor. 

Dacă modifică satul, experimentatorul îşi întreabă colaboratorul dacă este de acord. Acesta propune din nou 

soluţia sa incorectă şi îl întreabă pe copil: „Eşti de acord? Este posibil ca eu să mă fi înşelat ? ". Procedura este 

reluată de fiecare dată în cursul celor patru itemi ai interacţiunii. 
sat reprodus 
de experimentator 



 
sat de reprodus 
Fig.6.8. - Poziţia caselor situate de către experimentator, în cursul primului item al interacţiunii. 
Care sînt rezultatele ? în cursul unui prim post-test, imediat după etapa de interacţiune, se constată că 13 din 23 

de subiecţi au progresat. în cursul celui de-al doilea post-test, după aproape zece zile, au progresat 16 copii din 

23. Să notăm şi că din 13 progrese iniţiale, 12 s-au conservat la al doilea post-test. Efectul pus în evidenţă în 

experienţa 4 este aşadar reproductibil. 
Ce dinamică subîntinde aceste progrese ? Experienţa 4 a arătat că subiecţii care rezistă cel mai mult partenerilor 

lor „dificili", adică cei ce îşi susţin cel mai constant punctul lor de vedere, progresează mai mult. Pentru a 

verifica această legătură, putem să considerăm numărul de case corecte din timpul 
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interacţiunii, care sînt neapărat deplasate toate de către copil de vreme ce adultul le situează în mod eronat. Din 

cele 16 case pe care era necesar să le aranjeze în cursul celor patru itemi ai interacţiunii, subiecţii care au 

progresat au aşezat corect în medie 11,85, pe cînd cei care nu au progresat nu situează corect în medie decît 5,9, 

adică mai puţin de jumătate. 
Regăsim aici un efect deja constatat în timpul experienţei 2 asupra paradigmei conservării lungimii: subiecţii 

care abandonează cu complezenţă decizia în favoarea adultului, aşadar cei ce răspund conflictului sociocognitiv 

printr-o reglare pur relaţională întemeiată pe asimetria partenerilor nu au decît puţine şanse de a progresa 

cognitiv. Au progresat cei care au opus punctul lor de vedere celui eronat al adultului, aflat totuşi în situaţia de 

dominare. Ei au fost nevoiţi să integreze diferitele puncte de vedere într-un sistem cognitiv de ansamblu şi se 

arată apoi capabili de a rezolva într-un mod superior capacităţilor lor iniţiale problema cognitivă pusă de către 

itemii complecşi. Chiar dacă, să ne-o reamintim, în timpul interacţiunii ei se află în faţa unui item facil. 
O a doua variantă 
Este posibil de a regăsi efectele experienţei 4, însă cu un singur copil în situaţie dificilă? întrebarea se pune din 

două motive. Mai întîi pentru că introducerea a doi copii „dificili" complică arbitrar o dinamică interindivi-duală 

deja greu de sesizat atunci cînd numai doi copii participă la aceasta. A stăpîni relaţia stabilită între cei doi copii 

în poziţie dificilă, relaţie susceptibilă de variaţii putînd masca efectul căutat, este deosebit de dificil din moment 

ce experienţa 4 introduce doi copii în poziţie dificilă cu scopul de a întări centrarea eronată a acestora, asigurînd 

deci o intensitate deosebită a conflictului sociocognitiv. Ar trebui deci să fie posibil de a întări şi ponderea 

socială a fiecărui copil situat în această poziţie. 
Ne amintim că, în experienţa 4, partenerii „facili" şi „dificili" realizau împreună satul. O asemenea procedură 

reducea de la început eventualul conflict sociocognitiv la un dezacord doar asupra aşezării uneia sau a două case, 

şi nu asupra ansamblului satului. De aceea, în această a doua variantă, mai întîi am făcut să se construiască tot 

satul de către subiectul „dificil" înainte ca subiectul „facil" să poată interveni. Vom vedea că această manipulare 

a fost eficace. 
Rezultatele arată într-adevăr că 9 din 18 copii „facili" studiaţi astfel (7 CN şi 11 CP) au progresat în timpul 

primului post-test; la al doilea post-test, progresele sînt în număr de 8, la cei 17 subiecţi care au putut să fie 

testaţi din nou. Printre aceste progrese se găsesc 6 din cei 9 subiecţi care au progresat la primul post-test. Aceste 

progrese sînt deci substanţiale. 
în această variantă, subiecţii care au progresat se găsesc din nou în grupurile care au dat cele mai multe 

răspunsuri corecte ? într-adevăr, aşa este 
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în cazul de faţă: media caselor situate în mod corect (din cele 16 posibile) este de 12,33 pentru grupurile în care 

subiectul „facil" a progresat şi de 8,89 pentru cei fără progres. 
Pentru interacţiunile între egali, problema este mai complicată. într-adevăr, împreună cu un experimentator, 

casele sînt situate corect de către un copil în poziţie „facilă", în timp ce adultul răspunde sistematic în mod 

eronat. Nu acesta este şi cazul grupurilor de egali: subiecţii CP sînt capabili, începînd cu poziţia dificilă, de a 

transforma în mod adecvat o dimensiune ; ei pot deci să situeze singuri în mod corect unele case, pentru care nu 

există un conflict. 
Pe de altă parte, am văzut în alte experienţe că relaţia dintre egali nu trebuie atît să fie studiată în termeni de 

complezenţă, cum este cazul în relaţia cu adultul, cît în termenii de unilateralitate sau de reciprocitate a 

schimburilor. Experienţa 2 a arătat aceasta: pentru ca un conflict sociocognitiv să fie fructuos, este necesar să se 

poată exprima diferitele centrări, fără ca una să domine. Există un indice de reciprocitate/unilateralitate care a 

fost calculat pentru a da socoteală de progresele din a doua variantă. 
Pentru ansamblul subiecţilor, se evaluează procentajul caselor situate corect de către subiectul „facil". Aşadar, 

împărţim distribuţia în două părţi egale după criteriul următor : sînt considerate ca grupuri cu relaţie unilaterală 

cele care se îndepărtează cel mai mult de o distribuţie de 50% pentru subiectul „facil" şi de 50% pentru subiectul 

„dificil". Practic, sînt grupurile în care subiectul „facil" decide de la 0 la 17% (dominanţă unilaterală a 

subiectului „dificil") şi de la 83% la 100% (dominanţă unilaterală a subiectului „facil"). Celelalte grupuri sînt 

considerate ca determinînd interacţiuni reciproce, în care cei doi subiecţi şi-au exprimat punctele lor de vedere 

divergente. Numărul de subiecţi participanţi la grupuri „unilaterale" sau „reciproce" este indicat în tabelul 6.8., 

pentru cei care au progresat sau nu la primul post-test, în mod izolat. 
Rezultatele arată că la originea progresului cognitiv se află o dinamică a confruntării punctelor de vedere 

divergente: majoritatea grupurilor în care deciziile corecte sînt repartizate între cei doi subiecţi înregistrează 

progrese pentru subiectul „facil" ; în grupurile unde unul dintre copii a dominat în mod unilateral aceste decizii, 

puţini înregistrează un asemenea progres. 
Tabelul 6.8. - Frecvenţa progreselor la subiecţii în poziţie facilă 
Progres             Fără progres 
Grupuri unilaterale Grupuri reciproce 
Concluzii 
în acest punct al expunerii noastre, ipoteza potrivit căreia conflictul sociocognitiv joacă un rol esenţial în 

progresele provenite din interacţiuni între 

2 8 

7 1 
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egali pare confirmată de rezultate convergente. Am văzut mai întîi cum travaliul comun al copiilor de niveluri 

cognitive diferite poate să fie sursă de conflicte interindividuale şi de progrese individuale consecutive. Apoi 

copiii de acelaşi nivel cognitiv pot să intre în conflict şi să progreseze ulterior atunci cînd realizează împreună 

sarcina pornind de la puncte de vedere diferite. Ultima experienţă şi variantele sale au arătat că, pentru copiii a 

căror situaţie la test nu pune nici o problemă cognitivă (ei sînt capabili de a realiza sarcina corect şi fără nici o 

îndoială), poate fi creat un conflict sociocognitiv confrun-tîndu-i cu alţi subiecţi care realizează incorect aceeaşi 

sarcină pentru că sînt situaţi într-un punct de vedere diferit implicînd erori, atunci cînd ei sînt de nivelul I sau II. 

în diferitele experienţe, am constatat-o de mai multe ori, conflictele nu duc în mod automat la progrese. în acest 

scop, interacţiunea nu trebuie să se reducă la o complezenţă întemeiată pe asimetriile putînd exista dincolo de 

problema specifică sarcinii. Astfel subiecţii de nivelul III, impu-nîndu-şi punctul de vedere prea brusc, împiedică 

o coelaborare cognitivă a partenerului de nivelul I. La fel, în prima variantă a celei de-a patra experienţe, 

complezenţa faţă de experimentator duce la acelaşi efect. în sfîrşit, progresele din cea de-a doua variantă pot fi 

legate şi de reciprocitatea schimburilor interindividuale, putînd implica o coordonare mai reală a punctelor de 

vedere. Aceeaşi logică subîntinde înlănţuirea celor patru experienţe prezentate pînă aici: ea urmărea să 

demonstreze că dinamica unui conflict sociocognitiv nu se reduce la un „efect model". Ajunşi aici, putem să 

răsturnăm această problematică şi să propunem o explicaţie a efectului de model în termeni de conflicte 

sociocognitive. 
Experienţa 5: natură a modelului şi conflict sociocognitiv 
Dacă definim prin „model" caracteristicile cognitive ale unei soluţii propuse la o problemă, putem considera că 

abordările cognitive pe care le-am diferenţiat constituie modele. Copiii, cînd sînt - ca în situaţiile noastre de 

întîlniri interindividuale - confruntaţi cu unul sau cu mai mulţi alţi indivizi, sînt confruntaţi de fapt cu un model 

cognitiv identic sau diferit de al lor. Acesta nu este întotdeauna explicit: celălalt, în cea mai mare parte a 

timpului, nu explicitează operaţiile cognivite care îi subîntind comportamentele. Copilul trebuie să le descopere, 

să le pună în relaţie cu propriile sale operaţii. Uneori, am văzut-o, el poate să le coordoneze într-un sistem 

cognitiv mai echilibrat. Totuşi, modelele sînt adesea incorecte. 
în experienţa 1 asupra conservării lungimii, copiii judecind (incorect) o bară mai lungă decît alta nu reuşeau să 



deducă egalitatea coordonîndu-şi propria lor centrare cu cea opusă (şi la fel de incorectă) a adultului ? 
De ce natură sînt diferitele modele posibile în interacţiunile noastre şi ce implică ele cu privire la conflictul 

sociocognitiv consecutiv? La această întrebare încercăm să răspundem cu cea de-a cincea experienţă. 
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Să definim mai întîi cîteva tipuri de modele. Şi aceasta în raport cu modelul de soluţie propriu copilului. Pentru a 

înlesni discuţia, nu vom ocupa decît de copiii CN (de nivelul I), care vor fi, de altfel, singurii consideraţi în 

această experienţă. 
Va fi numit model progresiv cel care, în raport cu soluţia de care copilul este capabil, va fi pe cale de a descoperi 

soluţia corectă. Vom vorbi de model (progresiv) corect cînd soluţia propusă va coincide în totalitate cu 

transformările cerute de către sarcină, şi de model (progresiv) intermediar cînd modalitatea de rezolvare a 

problemei va fi superioară soluţiei subiectului, fără a atinge totuşi nivelul soluţiei corecte. Astfel, pentru un copil 

CN, o soluţie de nivelul II va fi un model intermediar, pe cînd soluţia de nivelul III va constitui un model corect. 
Mai mult, putem să definim modele asemănătoare, ţinînd de o aceeaşi modalitate de rezolvare a problemei ca 

aceea care subîntinde răspunsurile copilului. Am văzut în experienţa 2 că un asemenea model poate să ducă la 

răspunsuri identice şi, în experienţa 3, că el poate la fel de bine să ducă la răspunsuri divergente atunci cînd nu 

este împărtăşit un acelaşi punct de vedere. 
în sfîrşit, putem lua în considerare modele regresive, care prezintă o soluţie de un nivel cognitiv inferior celui de 

care copilul este acum capabil. Astfel, am văzut în prima variantă a experienţei 4 că experimentatorul nu efectua 

decît o simplă translaţie a întregului sat, fără a ţine cont de rotaţia de 90° de care copiii erau deja capabili. 
înainte de a ajunge la ipoteze decurgînd din concepţia noastră asupra dezvoltării în termeni de conflictele 

sociocognitive implicate de diferitele modele, să trecem rapid în revistă cercetările interesîndu-se de modelele 

cognitive în dezvoltarea intelectuală. Fără a dori să fim exhaustivi, vom indica tendinţe în raport cu care va putea 

fi evaluată mai bine forţa interpretativă a noţiunii de conflict sociocognitiv. 
Pentru modelele progresive corecte, cvasi-totalitatea autorilor care se interesează de problemă, începînd din anii 

şaptezeci, integrează o asemenea condiţie în planurile lor experimentale, adesea cu titlu de demonstraţie 

esenţială. Efectul acestor modele este considerat, aproape în unanimitate, ca predominant pozitiv. Este ceea ce 

demonstrează experienţe în condiţii de observaţie a modelelor propuse de către alţi copii (Botvin şi Murray, 

1975; Murray, 1974). Alte studii regăsesc un efect pozitiv al modelelor corecte prezentate de această dată de 

către un adult (Beilin, 1965; Rosenthal şi Zimmerman, 1972; Waghorn şi Sullivan, 1970; Zimmerman şi Lanaro, 

1974). Copiii de nivel inferior profită în acelaşi timp de interacţiunea cu un alt copil de nivel superior, dînd 

răspunsul corect (Botvin şi Murray, 1975 ; Miller şi Brownell, 1975; Murray, 1972; Silverman şi Geiringer, 1973 

; Silverman şi Stone, 1972). Din cîte ştim, nu există lucrări indicînd un eşec total al subiecţilor care au fost 

implicaţi într-o interacţiune cu un model corect. De fapt, numai 
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experienţa noastră numărul 2 arată un asemenea efect, sau mai curînd o asemenea absenţă a efectului; am văzut 

că subiectul care a putut să servească de model îşi impunea repede soluţia corectă, subiectul CN neavînd nici o 

activitate, nici o influenţă asupra situaţiei, întrebîndu-ne chiar dacă el reflecta într-adevăr asupra problemei ce îi 

era propusă (pentru rezultate asemănătoare, cf. Mackie, 1983). în sfîrşit, după cunoştinţele noastre, nu a fost 

observată nici o regresie sistematică la subiecţii confruntaţi cu un model corect. Un asemenea tip de model pare 

deci la prima vedere deosebit de adecvat pentru a asigura o dezvoltare cognitivă. 
Puţine cercetări sînt în schimb interesate de problema modelelor intermediare (Murray, 1974). Un cercetător 

(Kuhn, 1972) a postulat că cel mai bun model ar trebui să fie un model de nivel cognitiv superior chiar celui al 

subiectului, şi nu un model corect care ar fi la o „distanţă cognitivă" prea importantă. Făcînd copilul să observe 

diferite modele propuse de către un adult, el verifică faptul că maximul de progrese apare la subiecţii confruntaţi 

cu un model de nivelul „ +1", imediat superior răspunsului iniţial al subiectului. Importanţa cercetării rezidă în 

deplasarea de accent implicată; dacă imitaţia poate interveni în calitate de mecanism al progreselor, accentul este 

pus totuşi, de această dată, pe activitatea constructivă şi progresivă a subiectului în interacţiune, prefigurînd 

astfel redescoperirea noţiunii de zonă proximă de dezvoltare avansată de către Vîgoţki (1978). în cercetările 

anterioare, am avut ocazia de a găsi efecte asemănătoare în care copiii CN progresau faţă de copiii CP, şi nu faţă 

de cei CT. 
Cu privire la modelul similar, el ne interesează prea puţin. Unele experienţe (Kuhn, 1972 ; Murray, 1974) arată 

că acei copii care au respectat un model de acelaşi nivel ca al lor prezintă progrese nesemnificative. 
Nu este surprinzător că modelele regresive sînt aproape absente din asemenea lucrări, în afara unei excepţii 

notabile pe care o vom vedea. Putem totuşi să studiem indirect efectele acestor modele : astfel, atunci cînd 

conservatorii sau intermediarii servesc ca model pentru neconservatori, putem considera că ei înşişi sînt 

confruntaţi cu un model regresiv. Cu cîteva excepţii, nu a fost relevată nici o schimbare notorie, nici progres, 

nici, mai ales, regresie. 
Situîndu-se în tradiţia behavioristă, doi cercetători (Rosenthal şi Zimmerman, 1972) au făcut apel la noţiunea de 

învăţare vicariantă pentru studiul lor asupra dezvoltării cognitive: astfel ei pot avansa ipoteza unei regresii 

posibile a subiecţilor conservatori confruntaţi cu un model neconservator, cu toate că verificarea experimentală 



lasă să planeze nişte îndoieli (Silverman şi Geiringer, 1973): într-adevăr, regresia nu este semnificativă decît 

pentru itemii imitaţiei, în raport cu care a fost propus modelul, însă nu mai este astfel pentru itemii de 

generalizare. Subiecţii ar fi interpretat atunci sarcina drept constînd în a reda răspunsurile propuse de către 

modelul adult. însă oricare ar fi validitatea demonstraţiei experimentale, nu este mai puţin adevărat că apelul 

teoretic la 
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învăţarea vicariantă duce la examinarea regresiilor, împotriva majorităţii teoreticienilor dezvoltării. Ipoteze 

similare au fost avansate într-un cadru asemănător cu privire la dezvoltarea conceptelor morale (Bandura şi 

McDonald, 1963). 
Un progres semnificativ al subiecţilor conservatori după o interacţiune cu neconservatori este semnalat rareori 

(Murray, 1972). Este de notat că subiecţii erau deja conservatori la început, aproape la toţi itemii pre-testului, 

însă nu la toţi; un asemenea statut de intermediari superiori îi face, de fapt, deosebit de susceptibili de a profita 

de un exerciţiu operatoriu care le-a fost propus (Strauss şi Langer, 1970). Prin aceasta, rezultatele mai mult 

indică efectul exerciţiului asupra generalizării operatorii decît informează asupra formării înseşi a proceselor 

cognitive în situaţia socială.    - 
Ce să conchidem din tendinţele puse astfel în evidenţă în lucrările implicînd un model cognitiv alternativ ? în 

primul rînd, printre diferitele modele posibile teoretic, modelul progresiv corect a fost cel mai adesea studiat, 

ceea ce tinde să sugereze că, în ansamblu, lucrările concep interacţiunea ca subîntinsă de către mecanismele de 

imitaţie. Pare să fie la fel în privinţa lucrărilor postulînd un progres provenit dintr-o confruntare cu un model 

progresiv intermediar, incorect. Dacă „în general, intervenţia cea mai eficace este prezentarea unei probleme care 

induce copilul să exerseze activ propriile sale operaţii mentale pentru a-1 duce la o înţelegere a contradicţiilor şi 

a inadecvărilor inerente modului său de rezolvare a problemei" şi dacă „observarea unui model realizînd o 

sarcină într-un mod diferit de (dar nu şi inferior) conceptualizarea proprie copilului poate fi suficientă pentru a 

induce la acesta o conştiinţă a concepţiilor alternative, şi va duce poate la un dezechilibru şi la o reorganizare" 

(Kuhn, 1972, 843), nu înţelegem de ce ar fi făcut apel la această restricţie „dar nu şi inferior", dacă nu pentru că 

ar fi postulat un mecanism apropiat de imitaţie, grefat pe dezvoltarea „spontană" a copilului (Murray, 1972). 
Cea de-a doua concluzie este a fortiori că nici un model similar, nici un model regresiv nu sînt presupuse ca 

putînd fi propice dezvoltării cognitive. Efectele cercetate şi puse în evidenţă cu asemenea modele sînt, de altfel, 

am văzut, nesemnificative. 
Atunci, în cuprinsul noţiunii de conflict sociocognitiv, cum este posibil să emitem un ansamblu coerent de 

ipoteze putînd da socoteală de efectele pozitive ale modelelor corecte (frecvente în lucrările de referinţă), de 

absenţa (de circumstanţă, vom vedea) efectului pozitiv al modelelor similare şi de efectul acestor modele 

regresive care ar trebui să fie, practic, mai frecvente în istoria copilăriei decît lasă să se presupună absenţa unor 

asemenea modele în preocupările teoretice şi experimentale ale cercetătorilor din acest domeniu ? 
Să precizăm cîteva aspecte. Eficacitatea unui model depinde de capacitatea sa de a produce un conflict 

sociocognitiv cu subiectul căruia îi studiem dezvoltarea. Această capacitate este deci în acelaşi timp cognitivă 

(copilul 
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trebuie să stabilească o relaţie inteligibilă între propriul său model de rezolvare a problemei şi modelul 

subîntinzînd comportările celuilalt) şi socială: cum am văzut, un ansamblu de condiţii, permiţînd unui conflict 

sociocognitiv să fie la originea unei dinamici a dezvoltării; numai o interacţiune implicînd o reciprocitate este 

efectivă, în sensul că ea determină o reglare cognitivă a divergenţei răspunsurilor apărută în cîmpul psihosocial, 

şi nu o reglare de un alt ordin, exclusiv relaţional. 
Să adăugăm că, într-o interacţiune, copilul prezintă răspunsuri succesive al căror întreg luat ca atare este 

revelator pentru strategiile implicite ale celuilalt. Modelul este deci şi ceea ce el va fi capabil să abstragă din 

situaţia interactivă. Să ne amintim experienţa 2 : subiectul CT acţiona după un model corect, însă nu explicita 

niciodată motivele situărilor sale : fără să dispună el însuşi de instrumentele cognitive necesare pentru realizarea 

corectă a satului, copilul CN nu putea, este uşor de înţeles, să infere singur, fără mari dificultăţi, motivele 

dezacordului care apărea. Dimpotrivă, modelul cognitiv subiacent răspunsurilor subiecţilor CP nu este numai 

mai uşor de înţeles pentru copilul CN, ci este mai explicit pentru subiectul intermediar care se referă adesea la 

semn, deci la necesitatea de a respecta sau de a conserva raporturile intra-figurale, explicitînd prin aceeaşi ocazie 

una sau cealaltă dintre dimensiunile pertinente pentru transformarea adecvată. 
Problema modelelor nu este simplă: efectul unuia sau altuia nu depinde numai de natura operaţiilor cognitive 

aflate în joc, ci şi de natura relaţiilor interindividuale care le vehiculează. 
Cu privire la modelul progresiv corect, va fi cu atît mai eficace cu cît va induce un conflict sociocognitiv şi cu cît 

individul apărînd modelul corect o va face în aşa fel încît nu va induce o simplă complezenţă faţă de soluţia sa. 

Prin aceasta un adult, dacă este bun pedagog, ar trebui să provoace progrese pe care nu le permiteau subiecţii 

noştri CT în experienţa 2. Modelul corect oferă, într-adevăr, un avantaj esenţial, în afară de cel de a induce un 

conflict sociocognitiv: el dă, sau poate să dea, indicaţii asupra transformărilor adecvate. 



însă, şi acesta va fi un al doilea punct decurgînd din concepţia noastră socioconstructivistă asupra dezvoltării 

cognitive, nu este deloc nevoie de un model corect pentru ca să apară un progres cognitiv. Un model intermediar 

poate astfel să inducă un progres. însă noţiunea de conflict sociocognitiv este de o importanţă incontestabilă mai 

ales în privinţa modelelor similare şi regresive. Referitor la un model similar, am văzut deja în experienţele 2 şi 3 

că, după situaţii, un model de acest tip poate să ducă la efecte diferite, în funcţie de conflictele sociocognitive pe 

care este în măsură să le inducă. în general, am văzut că dacă răspunsuri identice celor ale subiectului 

experimental rezultă din acest model similar, absenţa conflictului nu duce la nici un progres. Cele cîteva lucrări 

care au eşuat în a pune în evidenţă progresele cognitive ca urmare a observării unui astfel de model se clasează 

fără îndoială în această 
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categorie. Dimpotrivă, un model similar însă implicînd răspunsuri diferite, fie datorită centrărilor opuse (ca în 

experienţele asupra conservării lungimii), fie a ocupării poziţiilor spaţiale diferite şi opuse, induce un conflict 

socio-cognitiv ce poate fi, după natura soluţiei pe care o va cere, sursă de progrese. 
în sfîrşit, un conflict sociocognitiv poate fi implicat în prezentarea unui model de tip regresiv. Aici este un punct 

important al abordării noastre şi am avut deja ocazia să vedem o ilustrare a acestuia cu privire îa prima variantă a 

experienţei precedente. 
Să vedem ilustrarea experimentală a celor cîteva puncte. Principiul experienţei este următorul: experimentatorul 

va menţine constantă modalitatea de conflict sociocognitiv pe parcursul condiţiilor experimentale (un adult va 

prezenta modelele după un program, cu cîteva lucruri aproape identice la toţi subiecţii) şi va face în schimb să 

varieze natura modelului alternativ propus copilului. Vor fi astfel studiate la copiii CN efectele unui model 

corect (nivelul III), intermediar (nivelul II) şi a două modele regresive. 
Experienţa 
Experienţa (Levy, 1981 ; Mugny, Levy şi Doise, 1978) cuprinde 72 de copii, în vîrstă de la cinci ani la şase ani şi 

opt luni care, în cursul unui pre-test, au răspuns toţi după un nivel I la doi itemi complecşi ai pre-testului 

tradiţional, în cursul unei etape experimentale, fiecare subiect interacţionează cu un colaborator adult al 

experimentatorului care, după copil, construieşte un sat după un model de un nivel definit. Sînt trecute apoi două 

post-teste, unul imediat după interacţiune şi celălalt aproximativ cu cincisprezece zile mai tîrziu. 
în timpul fazei experimentale, subiectul începe îa fiecare item (doi în total) prin a-şi construi satul pe baza 

folosită de obicei în acest scop. Apoi colaboratorul adult construieşte şi el un sat pe o bază situată alături de cea a 

subiectului, cum o indică figura 6.9. Să notăm că materialul utilizat este imaginat primul, cu o formă 

rectangulară, şi că itemii sînt amîndoi complecşi. 
Figura 6.9 dă două informaţii suplimentare: mai întîi este oferit pentru itemul considerat satul construit de către 

un subiect CN (toţi subiecţii sînt astfel). Apoi sînt reprezentate cele patru modele pe care le va propune adultul: 
-  într-o condiţie de model progresiv corect, soluţia este corectă; 
- într-o condiţie de model intermediar este propusă de către adult o copie de nivelul II (copie aleasă astfel încît 

nici o casă să nu fie situată corect); 
-  într-o condiţie de model regresiv, copia rezultă dintr-o translaţie a întregului sat, necorespunzătoare rotaţiei de 

90° cerute, şi de care copiii de nivelul I sînt toţi capabili; 
- într-o condiţie zisă de model aberant, casele sînt situate „la întîmplare" ; orientările nu sînt nici măcar paralele 

laturilor bazei. Mai mult, ele sînt îngrămădite într-un colţ. 
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Fig. 6.9. - Schema situaţiei experimentale, a celor doi itemi (complecşi) 
din faza experimentală şi a modelelor de diferite niveluri propuse 
de adult pentru primul item. 
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într-o condiţie de martor, în sfîrşit, o condiţie fără model, procedura din cursul etapei experimentale este aceeaşi 

ca în cursul testelor individuale. Subiecţii răspundeau individual realizîndu-şi o copie a celor doi itemi 

complecşi. Un alt control ar fi constat în a prezenta subiecţilor un model similar. Totuşi, un asemenea modei nu 

ar fi făcut decît să întărească modul de rezolvare al subiecţilor. Un asemenea control ar fi fost mai puţin sever 

decît cel adoptat. 
Procedura de conflict sociocognitiv adoptată este următoarea pentru toate condiţiile. Experimentatorul începe 

prin a situa casele comentînd ceea ce face : „Vezi casa roşie acolo (în satul de reprodus), eu o pun aici (pe foaia 

de copiat), pe cea albastră o pun în colţ, pentru că acolo ea este tot în colţ, şi cea albă este în colţul de acolo, 

aşadar o pun tot în colţ; ce crezi, am dreptate ? ". Formularea este mai mult sau mai puţin aceeaşi şi rămîne 

constantă în diferitele condiţii experimentale. Principiul său este de a nu da niciodată vreo indicaţie asupra 

reconstrucţiei (stînga/dreapta, înainte/înapoi, aproape de lac, în faţa lacului...). Experimentatorul întreabă atunci 

dacă „Domnul, cînd iese din lac acolo (satul de copiat), vede acelaşi lucru ca atunci cînd pleacă de acolo" 

(copie). Aceleaşi întrebări sîntpuse relativ la compararea construcţiilor subiectului însuşi cu satul de copiat, şi 

între cele ale subiectului şi ale experimentatorului. De fiecare dată sînt cerute justificări. Apoi experimentatorul 

întreabă copilul: „ Eşti de acord mai mult cu aceasta (construcţia subiectului) sau cu aceasta (cea a 

experimentatorului) ? ". 



Atunci cînd copilul judecă propriul său sat mai corect, experimentatorul îl apără pe al său după principiul 

semnalat mai sus : „Da, însă ai văzut, eu am pus-o pe cea roşie aici, ca şi acolo". Atunci cînd, dimpotrivă, 

subiectul judecă satul experimentatorului ca fiind mai adecvat, experimentatorul repune în discuţie propria sa 

construcţie : „Da, însă eu nu sînt întru totul sigur că am pus bine casa roşie... aş putea şi să mă înşel". Cele două 

tipuri de intervenţie alternează adesea, în funcţie de fluctuaţiile răspunsurilor copilului în cursul interacţiunii. Pe 

scurt, rolul experimentatorului este de a crea un conflict sociocognitiv (acelaşi oricare ar fi modelul alternativ 

propus copilului), creîndu-i o îndoială copilului, invitîndu-1 să reflecteze şi să se exprime asupra adecvării 

diferitelor copii la satul de reprodus. Experimentatorul opreşte procedura atunci cînd copilul pare blocat (fie la o 

alegere particulară, fie la o indecizie) sau atunci cînd continuarea poate fi delicată, conflictul fiind totuşi, relativ 

puternic pentru copilul repus mereu în discuţie de către adult. 
Să vedem rezultatele obţinute datorită urmi asemenea conflict pentru diferitele modele. Tabelul 6.9. indică 

nivelurile atinse în cursul fazei de interacţiune. 
Să notăm mai întîi că trei din cele patru condiţii experimentale se deosebesc semnificativ de condiţia de control 

fără model. Mai întîi, modelul corect este reţinut în mare parte de către subiecţi, ca şi modelul intermediar. 

Modelul regresiv, şi aici rezultatul nu este banal, se deosebeşte la fel de semnificativ de 
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condiţia de control, ceea ce nu este cazul modelului aberant care înregistrează totuşi o treime dintre subiecţi 

oferind performanţe în progres faţă de pre-test. 
Tabelul 6.9. - Clasificarea subiecţilor în cursul etapei experimentale 
____CN                     CP                     CT 
Fără modela 
Model corect" 
Model intermediar'- 
Model regresivd 
Model aberant 
Testul lui Jonckheere, condiţiile a şi b, z: 4,131, p < 0,00003; condiţiile a 
şi c, z: 3,448, p < 0,0003; condiţiile a şi d, z: 1,694, p < 0,05. 
Primele două condiţii sînt fără mari probleme: subiecţii reiau ca atare modelul adultului, ceea ce nu este de 

mirare. în schimb, subiecţii celor două modele neprogresive creează probleme ; îi vom considera împreună din 

cauză că cele două condiţii nu se deosebesc. în realitate, problema este că modelul adultului rămîne constant sub 

ochii copilului. Ce sînt aşadar aceste progrese ? Progrese autentice sau compoziţii ale strategiei proprii 

subiecţilor şi răspunsuri uimitoare ale adultului, putînd să ajungă „accidental" la un sat hibrid fixat la un nivel 

necorespunzînd realmente cu cel al copilului ? Fără a putea încă să conchidem, să subliniem totuşi că toţi 

subiecţii din cele două condiţii au refuzat să imite modelul adultului, cel puţin integral. A existat deci un conflict, 

într-un fel sau altul. Este adevărat de altfel că problema se pune la fel pentru condiţiile cu un modeî progresiv : 

progrese autentice sau simplă complezenţă? Să vedem rezultatele la primul post-test (Tabelul 6.10.). 
Tabelul 6.10. - Clasificarea subiecţilor în cursul primului post-test 
____CN                     CP                     CT 
Fără modela 
Model corect6 
Model intermediar0 
Model regresivd 
Model aberant 
Testul lui Jonckheere, condiţiile a şi b, z: 3,124, p < 0,001; condiţiile a şi 
c, z: 1,485, p < 0,07; condiţiile a şi d, z:2,285, p < 0,02. 
Lucrurile se clarifică în cursul primului post-test: condiţia care antrenează cele mai multe progrese este cea 

implicînd un model corect; vine apoi, şi acest lucru este cel mai surprinzător, condiţia de model regresiv, care 

înregistrează progrese la două treimi din subiecţi, mai mult de o treime oferind chiar un răspuns corect, pe cînd 

modelul nu oferea nici o indicaţie asupra dimensiunilor pertinente pentru o soluţie mai bună decît cea de care 

copilul era 

11 2 1 

2 5 7 



6 7 1 

5 4 6 

13 2 0 
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capabil la pre-test. Aspectul constructivist al interacţiunii sociale găseşte aici o ilustrare elegantă; condiţia cu 

model intermediar este la limita pragului de semnificaţie. Practic, condiţia de model aberant nu provoacă 

progrese. 
Ipotezele noastre cu privire la efectul diferitelor modele sînt în mare parte confirmate, trebuind totuşi nuanţate. 

Astfel modelul corect, dublat de un conflict sociocognitiv dezvoltat de către adult, îşi aduce roadele sale. Este 

remarcabil să notăm că modelul regresiv produce rezultate care nu se deosebesc de modelul corect, pe cînd 

modelul intermediar duce la rezultate semnificativ mai scăzute. De ce? O explicaţie în termenii conflictului 

sociocognitiv este plauzibilă : atunci cînd subiectul realiza o soluţie de nivelul II, în timpul interacţiunii, 

conflictul înceta pentru el: nu era el conform cu ceea ce putea să presupună că adultul aştepta de la el ? Pentru 

subiectul confruntat cu un model regresiv, nu era cazul, de vreme ce dezacordul continua. 
Modelul are totuşi importanţa sa ca atare, din moment ce modelul aberant, în pofida unui conflict cu adultul, nu 

duce decît la progrese nesemnificative. Este adevărat că modelul era, la drept vorbind, aberant pentru copil de 

vreme ce adultul punea casele sale la întîmplare. în faţa unui asemenea model, şi în ciuda conflictului 

sociocognitiv putînd să rezulte din opunerea răspunsurilor divergente, nu era posibil pentru copil de a infera o 

logică subîntinzînd elaborarea acestui sat. Acesta nu constituie un punct de vedere real, nici un plan de acţiune 

inteligibil. Cum să coordoneze punctul său de vedere cu un altul care nu este într-adevăr aşa ceva? 
Aceste progrese au fost în mare parte conservate în cursul unui al doilea post-test. Efectul fiind totuşi oarecum 

surprinzător, condiţia cu model regresiv a fost reprodusă, şi chiar cu succes (Mugny et al., 1978). Alte rezultate 

(Levy, 1981) confirmă în mare parte potenţialităţile de dezvoltare oferite de asemenea modele. 
Eficacitatea unui model regresiv nefiind pusă la îndoială, acum se pun alte probleme. într-adevăr, modelele 

studiate au fost, în grade diferite, eficace. Ele au fost astfel prin conflictele sociocognitive induse. însă, pe 

parcursul diferitelor condiţii experimentale, pe cît posibil, era menţinută o aceeaşi modalitate de conflict 

sociocognitiv de către colaboratorul adult al experimentatorului. 
Problema care se va pune acum va fi cea a modalităţilor de conflict sociocognitiv. Tot cu privire la acelaşi model 

regresiv, vom încerca în principal să determinăm în ce măsură realizarea efectivă a satului constituie un avantaj - 

sau un obstacol - în rezolvarea conflictului sociocognitiv printr-un progres cognitiv. 
Experienţa 6: „metoda socratică" şi explicitarea modelului regresiv 
Să ne amintim faimosul pasaj din dialogul lui Menon, prezentat de către Platon, în care Socrate încearcă să 

determine un sclav tînăr să deducă mărimea 
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laturilor unui pătrat a cărui suprafaţă ar fi dublul aceleia a unui pătrat iniţial. El ajunge aici printr-o serie de 

repuneri în discuţie, făcînd sclavul să raţioneze asupra diferitelor aspecte ale problemei, îndeosebi provocîndu-1 

să-şi ducă pînă la capăt raţionamentul, chiar dacă el este incorect. Nu îl întreabă Socrate pe Menon: „Punîndu-1 

în încurcătură, amorţindu-1 precum torpila, l-am păgubit cu ceva ? ". Evident că nu, iar sclavul va reuşi să 

răspundă corect. Vom îndepărta desigur ipoteza aprioristă a lui Socrate care pretinde astfel să demonstreze o 

teorie a reminiscenţei: ar însemna, într-adevăr, să uităm că Socrate dispune de un model subiacent întrebărilor 

sale. întrebările sale rezultă din acesta şi, în măsura în care el este corect, procedura de conflict socio-cognitiv 

(Socrate ne va ierta...) astfel desfăşurată nu se opreşte decît atunci cînd subiectul (sclavul) ajunge la un răspuns 

corect. 
Conceptualizarea noastră asupra dezvoltării cognitive fiind constructivistă, şi nu aprioristă, nu vom studia efectul 

unei asemenea repuneri în discuţie prin intermediul unui model - cîtuşi de puţin subiacent - care să fie corect, ci 

prin intermediul unui model regresiv. întrebarea este atunci triplă: 
-  în primul rînd, un model regresiv este eficace dacă nu facem decît să-1 prezentăm, fără să mai inducem înainte 

un conflict sociocognitiv ? Altfel spus, observaţia singură este suficientă ? 
-  Mai apoi, este necesar ca modelul (regresiv) să fie realizat în cursul conflictului sociocognitiv? în alţi termeni, 

este necesar ca satul să fie reconstruit realmente sau este suficient să se indice situările caselor, fără o vedere de 

ansamblu asupra satului? Altfel spus, observaţia este necesară? 
- în sfîrşit, o repunere în discuţie, fără ca un model să subîntindă conflictul sociocognitiv, este suficientă? 

Aceasta ar fi, desigur, o ilustrare importantă a capacităţii conflictului sociocognitiv de a induce progrese, chiar 

fără a fi propusă o soluţie alternativă (şi aici ne îndepărtăm de maieutica lui Socrate care urmează un raţionament 

implicit). 
Experienţa (Levy, 1981) 
Au fost reţinuţi 59 de subiecţi, 33 provenind din clase de grădiniţă de grupa a doua (vîrsta medie : cinci ani şi opt 

luni) şi 26 de primul nivel primar (vîrsta medie: şase ani şi nouă luni). Toţi aceşti subiecţi sînt de nivelul I în 



cursul pre-testului. Ei sînt repartizaţi la întîmplare în patru condiţii experimentale, în proporţia de 14 într-una şi 

de 15 în celelalte. 
în cursul unei etape experimentale ei sînt, ca în experienţa 5, opuşi unui adult ale cărui comportamente variază: 
- într-o condiţie de model regresiv, copilul îşi realizează singur satul, apoi adultul colaborator al 

experimentatorului realizează sub ochii copilului un sat corespunzînd unui model regresiv (aceeaşi translaţie ca 

în condiţia corespunzătoare din experienţa 5). Experimentatorul întreabă direct copilul ce crede şi 
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dacă vrea să-şi modifice cu ceva satul sau, dimpotrivă, dacă doreşte să-1 lase ca atare. Aceeaşi procedură este 

urmată pentru cei doi itemi complecşi (aceiaşi pentru toate condiţiile). 
-  într-o condiţie de model regresiv şi de repunere în discuţie, procedura din condiţia precedentă este completată 

printr-o procedură de conflict socio-cognitiv. Să ilustrăm în detaliu cum această „maieutică" este încorporată în 

consemne. Procedura, mai completă decît cea urmata pentru experienţa 5, constă în primul rînd într-o repunere în 

discuţie globală a întregului sat: „Vezi, am construit şi eu satul; însă, aşa cum l-ai făcut tu, nu este puţin ciudat? 

". Apoi, oricare ar fi răspunsul: „Eşti sigur că, atunci cînd domnul va ieşi din lac spre tine, va găsi aceleaşi case 

în aceleaşi locuri ca atunci cînd el iese din lac acolo ? Nu crezi mai degrabă că trebuie să schimbăm, casele la 

tine pentru ca domnul să nu se rătăcească ? ". Cînd subiectul şi-a prezentat părerea sa, experimentatorul îl 

urmăreşte atrăgîndu-i atenţia asupra propriei sale construcţii: „La mine, cînd domnul va ieşi din lac, va găsi 

aceleaşi case în aceleaşi locuri ? ". Orice ar răspunde subiecţii!, se procedează la o repunere în discuţie pentru 

fiecare din casele saţului; „La tine, casa roşie trebuie să fie chiar acolo unde ai pus-o? Nu crezi mai degrabă că ar 

trebui s~o pui ca la mine, pentru ca ea să stea la locul potrivit, ca acolo? Şi casa albă, crezi că ea stă bine acolo 

unde ai situat-o ? Nu crezi că trebuie mai curînd să o pui ca Ia mine pentru ca să fie într-un loc bun, ca acolo ? Şi 

casa de toate culorile eşti sigur că este la locul său ? Nu crezi că trebuie să o schimbăm şi să o punem ca la mine, 

pentru ca ea să fie exact ca acolo?". Schimbînd doar ordinea caselor, repetăm a doua oară aceleaşi întrebări. 
încheiem printr-o repunere în discuţie globaîă, referitoare la toate casele din sat: „Aşadar, eşti sigur că atunci 

cînd domnul va ieşi din lac spre tine, va găsi aceleaşi case pe aceleaşi locuri ca atunci cînd el iese din lac acolo? 

Trebuie să schimbăm ceva pentru ca el să nu se rătăcească ? ". Dacă subiectul vrea să schimbe ceva sau a 

schimbat ceva, repetăm consemnul. 
-  într-o condiţie de model regresiv implicită şi de repunere în discuţie, acesta din urmă este aceeaşi. Totuşi, 

experimentatorul nu efectuează repunerea în discuţie decît arătînd cu degetul locul în care, succesiv, el propune 

să se aşeze casele. 
-  în sfîrşit, într-o condiţie de repunere în discuţie fără model, adultul nu aşază casele, nici nu indică cu degetul 

situările lor. Repunerea în discuţie urmează aşadar aceeaşi schemă ca în cele două condiţii anterioare, cu 

deosebirea - importantă - că nu indică nici o situare ; întrebările sînt formulate în termenii următori: „Nu crezi că 

ar trebui să o aşezi în altă parte ? ". Ca şi în alte condiţii, el pune mai întîi întrebarea pentru întreg satul, apoi de 

cîte două ori pentru fiecare casă luată individual, în sfîrşit din nou pentru întreg satul. 
Ce predicţii putem avansa? Să considerăm mai întîi cele trei condiţii implicînd un model regresiv. Am văzut în 

experienţele precedente că o 
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dificultate importantă rezidă în faptul că un conflict sociocognitiv poate să furnizeze şi modalităţi de rezolvare, 

nu în termeni de schimbări cognitive, ci în termeni de complezenţă. Prezentarea unui asemenea model de către 

un adult poate chiar să determine copiii să dea dovadă de comportamente „regresive" atunci cînd asimetria 

relaţiei este deosebit de puternică. Această cercetare se referă la stăpînirea comportamentelor de complezenţă 

(cel puţin pentru primele trei condiţii). 
Vom emite ipoteza unei ordini a progreselor pe care cele trei condiţii ar trebui să o producă. Condiţia de model 

regresiv fără conflict sociocognitiv ar trebui să fie mai puţin eficace în a produce progrese: un model, desigur 

conflictual, este propus direct observaţiei copilului. Fără a exista repunere în discuţie şi fără a preciza cu 

exactitate copilului ceea ce aşteptăm de la el, copilul ar trebui să rezolve acest conflict sociocognitiv adoptînd „la 

întîm-plare" răspunsul unui adult care „trebuie să ştie ce face". Atunci cînd modelul regresiv este propus de-a 

lungul conflictului sociocognitiv şi cînd satul este construit şi menţinut prezent în faţa ochilor copilului, 

progresele ar trebui să fie intermediare: conflictul este dezvoltat, însă prezenţa satului eronat al adultului poate să 

constituie un obstacol pentru o progresie cognitivă, relaţia asimetrică fiind puternică prin definiţie. Vom sublinia 

că această condiţie este cea căreia i-am studiat anterior efectele. Condiţia cea mai favorabilă ar trebui să fie cea 

implicînd un model regresiv subiacent: dinamica complezenţei este aşadar redusă la minimum, din moment ce 

copilul dispune doar de o indicaţie relativă la situarea propusă. Satul nu este prezent, ceea ce lasă mai multă 

libertate copilului pentru a elabora un sat care să nu mai fie în contradicţie flagrantă cu cel al adultului. 
Ne aşteptăm deci la un progres „progresiv" pentru cele trei condiţii, în ordinea în care au fost prezentate. Pentru 

ultima condiţie, cu repunerea în discuţie fără model, nu vom putea să avansăm decît o predicţie globală: 

repunerea sistematică în discuţie ar trebui să provoace un conflict sociocognitiv suficient pentru a produce 

progrese semnificative. 
Să vedem rezultatele, începînd cu etapa de interacţiune. Vom găsi urmele complezenţei ? Aceasta ar trebui să se 



traducă prin sate construite în sfîrşit după translaţia subîntinzînd modelul regresiv. Tabelul 6.11. oferă numărul 

de subiecţi care efectuează o asemenea translaţie la cei doi itemi şi pe cei a căror performanţă mai bună ne 

permite să-i clasăm în CN, CP sau CT. 
Ordinea prevăzută pentru cele trei condiţii cu model regresiv apare deja în cursul fazei experimentale. în condiţia 

fără repunere în discuţie, majoritatea copiilor adoptă soluţia adultului la cei doi itemi. Este dovada că relaţia 

asimetrică cu adultul a fost făcută evidentă şi a dus la o complezenţă sporită. în celelalte două condiţii 

majoritatea subiecţilor progresează. Este remarcabilă, în condiţia de model cu repunere în discuţie, rezultatele 

obţinute sînt foarte asemănătoare celor ale condiţiei corespunzătoare experienţei 5. Atunci cînd 
COORDONAREA PUNCTELOR DE VEDERE 
173 

10 4 1 0 

1 5 5 4 

0 0 7 7 

0 2 5 8 

Tabelul 6.11. - Clasificarea subiecţilor în cursul etapei experimentale 
Model:                                                           Tr*          CN          CP           CT 
Regresiva 
Regresiv + repunere în discuţieb Regresiv implicit + repunere în discuţie0 Repunere în dicuţie fără model 
* Subiecţi copiind translarea efectuată de model. 
Testul lui Jonckheere, condiţiile a, b şi c, z :5,171, p < 0,00003. 
modelul nu poate fi văzut, cvasitotalitatea subiecţilor înregistrează progrese în răspunsuri. Nu este uimitor să 

constatăm că simpla procedură de conflict sociocognitiv, care nu se sprijină pe nici un model subiacent, este la 

fel de eficace. Răspunsurile copilului au fost repuse în discuţie sistematic, mai întîi pentru întregul sat, apoi 

pentru fiecare casă şi din nou pentru întregul sat, iar copilul va fi căutat, prin reglări de ordin cognitiv, să-1 

mulţumească pe adult, să resoarbă acest conflict sociocognitiv. înainte de a conchide, să vedem dacă aceste 

progrese se regăsesc în timpul primului post-test. Rezultatele figurează în tabelul 6.12. 
Tabelul 6.12. - Clasificarea subiecţilor în timpul primului post-test 
CN 
CP 
CT 

12 1 2 

7 4 4 

3 3 8 

5 5 5 

Model: 
Regresiva 
Regresiv + repunere în discuţie13 
Regresiv implicit + repunere în discuţie0 
Repunere în discuţie Iară model 
Testul lui Jonckheere, condiţiile a, b şi c, z : 3,169, p < 0,001. 
Atunci cînd testăm din nou copilul imediat după interacţiunea conflictuală, obţinem aceleaşi rezultate. Chiar dacă 

progresele sînt pe ansamblu mai puţin numeroase, ele rămîn foarte importante. De asemenea, ordinea presupusă 

între cele trei condiţii implicînd un model regresiv este conservată, ordine cu o semnificaţie foarte importantă. Să 

notăm că la fel se va întîmpla în cel de-al doilea post-test, ca şi într-un al treilea, chiar dacă, cum puteam să ne 

aşteptăm, diferenţele scad oarecum. în sfîrşit, în condiţia cu numai o repunere în discuţie, progresele obţinute 

dovedesc o stabilitate puternică. 
Procedurile de conflict sociocognitiv propuse copiilor sînt aşadar de o eficacitate remarcabilă. Din 59 de subiecţi, 

32 prezintă un progres la primul post-test, deşi în nici un moment al experienţei nu le-a fost oferit răspunsul 

corect (nici măcar un răspuns intermediar parţial corect). Mai mult, 28 din aceste progrese vor fi conservate în 

timpul celui de-al doilea post-test, iar 25 vor fi conservate în timpul celui de-al treilea. 
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Totuşi, dinamica complezenţei în relaţia asimetrică cu adultul constituie un obstacol important pentru progresul 

cognitiv, cel puţin atunci cînd adultul prezintă un model incorect şi chiar regresiv. Această experienţă arată clar 

că pe măsură ce adultul explicitează situările pe care le propune în funcţie de modelul său, relaţia asimetrică 

devine mai evidentă: pentru a relua o terminologie utilizată deja, vom spune că reglările din ce în ce mai 

relaţionale şi din ce în ce mai puţin „cognitive" înlocuiesc reglările de ordin cognitiv care numai ele singure pot 

să ducă la un progres. Adultul nu este unicul ameninţat de un asemenea risc. Ne amintim că, în cea de-a doua 



experienţă, copiii CT prezentau un model corect, fără ca o soluţie cognitivă să poată fi elaborată de către copilul 

CN, în cadrul unei relaţii asimetrice excluzîndu-1 pe acesta de la elaborarea satului, împiedicînd aşadar conflictul 

socicognitiv să cunoască o dezvoltare deplină. 
Rămîne aşadar o întrebare: cum poate să fie sursă de progrese cognitive o simplă repunere în discuţie fără model, 

chiar şi subiacent? Aceasta pare una dintre întrebările capcană puse de cei care ar fi tentaţi să reducă eficienţa 

conflictului sociocognitiv la polul său pur cognitiv. Desigur, un răspuns definitiv nu este posibil. Putem totuşi să 

schiţăm unul: prin negarea sistematică a validităţii situărilor realizate de către copil în cursul procedurii de 

conflict sociocognitiv, adultul îl determină pe acesta să se considere pe sine însuşi (propriile sale răspunsuri) ca 

un model „negativ", un model de neurmat pentru că este inadecvat. Soluţia nu poate fi, pentru copilul astfel 

contrazis, cea de „a-şi nega" comportările? Copilul ar putea aşadar să fie determinat să inverseze sistematic 

raporturile stînga/dreapta şi înainte/înapoi, ceea ce constituie soluţia corectă la itemii complecşi. Nu ar fi acesta 

motivul pentru care mai mult de jumătate dintre subiecţii din această condiţie realizează în timpul interacţiunii 

cel puţin un sat corect ? 
Şi în această eventualitate, reflecţia cognitivă a copilului nu este independentă de condiţiile sociale care o 

provoacă, o stimulează şi o orientează. Copilul poate fi determinat să adopte un punct de vedere diferit, însă 

dinamica interîndividuală l-ar face să ia poziţie în raport cu propria sa producţie. Acesta poate fi mai ales cazul 

cînd copilul lucrează, chiar şi singur, în diferite poziţii succesive, fiind determinat de către adult să considere 

simultan satele pe care le-a construit pornind de la aceste puncte de vedere diferite. Ar exista diferenţe culturale 

cu privire la gradul în care copiii pot fi determinaţi să-şi coordoneze punctele de vedere succesive (Mackie, 

1980). 
O altă dinamică socială intervine atunci cînd copilul, chiar lucrînd singur, trebuie să ţină cont de schemele 

sociale. Este vorba de marcajul social, obiect al experienţelor următoare. 
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Experienţa 7: marcajul social 
Ultima experienţă din capitolul anterior, relativă la conflictul sociocognitiv, a fost o ocazie de a discuta mai în 

detaliu şi de a ilustra ideea centrală a concepţiei noastre despre marcajul social: am constatat că un conflict 

sociocognitiv se arată favorabil dezvoltării cognitive în măsura în care există o identitate între structura relaţiilor 

adult - copil în situaţia experimentală şi cea a relaţiilor implicate în conservarea lungimilor inegale. în experienţa 

prezentată în continuare, un asemenea marcaj va fi întruchipat direct în materialul experimental. în acest scop, 

materialului utilizat de obicei (casele dintr-un sat, o piscină sau un lac) îi va fi substituit în anumite condiţii un 

material marcat prin semnificaţia sa socială: piscina (referenţialul) va fi înlocuită prin catedra unei învăţătoare şi 

casele prin băncile elevilor. Dacă nu există a priori nici o relaţie socialmente necesară referitoare la materialul 

utilizat de obicei, dimpotrivă, pentru materialul nou există relaţii privilegiate rezultînd din raportul învăţător - 

învăţat: putem, într-adevăr, presupune că relaţiile înainte/înapoi sînt deosebit de evidente în acest raport; oricare 

ar fi aceasta, poziţia adoptată cel mai frecvent de către cadrul didactic îi permite în general acestuia de a stăpîni 

toate poziţiile copiilor, pentru că el poate să îi vadă pe toţi fără dificultate. Copilul trebuie să efectueze 

transformări menţinînd constant raportul spaţial între indivizii marcaţi printr-o poziţie determinată într-un raport 

social asimetric. Un asemenea marcaj social nu ar trebui să faciliteze apariţia conflictelor sociocognitive ? Să 

vedem condiţiile experimentale realizate pentru a verifica ipoteza. 
Experienţa 
Nu vom reţine pentru demonstraţia noastră decît pe cei 42 de copii CN (care au prezentat la doi itemi complecşi 

tradiţionali ai pre-testului două performanţe de nivelul I), subiecţii pentru care efectele variabilelor experimentale 

au fost presupuse ca fiind cele mai diferenţiate. Din cei 42 de copii, 26 au participat la o interacţiune în grupuri 

de cîte doi şi ceilalţi 16 au lucrat individual în cursul unei faze experimentale. Fiecare dintre condiţii, colectivă şi 

individuală, era împărţită în funcţie de o a doua variabilă: fie că subiecţii (grupuri sau indivizi) lucrau asupra 

materialului obişnuit în timpul etapei experimentale (piscină şi casele unui sat), fie asupra unui material marcat 

social (profesoară şi elevi). Opt grupuri de cîte doi au participat la o condiţie de întîlnire interindividuală 

„marcată" social, 5 grupuri în condiţia colectivă cu materialul obişnuit (pe care-1 putem considera nemarcat 

social); din cei 16 subiecţi din condiţia de lucru individual, 9 au lucrat, în timpul fazei experimentale, cu un 

material marcat social şi 7 cu materialul obişnuit. 
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Procedura era similară cu cea utilizată de obicei. La aproape o săptămînă după pre-testul obişnuit, copiii treceau 

în una sau în cealaltă dintre condiţiile experimentale, individuală sau colectivă, cu un material marcat social sau 

nu. După o săptămînă, un post-test permitea de a evalua nivelul cognitiv atins de către subiecţi. Cei 42 de copii 

consideraţi au participat la toate fazele experimentale. Vîrsta lor medie este similară celei din experienţele 

precedente. 
Condiţia colectivă a fost aleasă după aceleaşi criterii ca şi în experienţa asupra marcajului social de la 

conservarea inegalităţii lungimilor. Ne reamintim că probabilitatea conflictului este foarte scăzută atunci cînd 

interacţiunile se referă la o asemenea probă. Pentru a introduce un conflict în pofida acesteia, am marcat social 

această sarcină, cerîndu-le copiilor să distribuie brăţări de lungimi inegale experimentatorului şi lor înşile. Au 



apărut progrese semnificative. Principiul întîlnirilor colective este acelaşi pentru experienţa de faţă : am ales o 

interacţiune (între subiecţi CN) în principiu neconflictuala. Experienţa 2 din capitolul de faţă ne-a pus în prezenţa 

unei asemenea condiţii: într-adevăr, interacţiunea a doi subiecţi CN situaţi amîndoi de aceeaşi parte nu determina 

decît puţine conflicte şi, plecînd de aici, puţine progrese. Aceasta este deci situaţia care va fi reprodusă, ca atare, 

în condiţia colectivă fără marcaj social. într-o condiţie individuală, fără marcaj social, copiii vor efectua aceeaşi 

sarcină individual. Alte două condiţii, una colectivă şi cealaltă individuală, definite simetric, vor propune 

aceleaşi situaţii, însă cu privire la un alt material. 
Să-1 vedem pe acesta: în locul piscinei ca indicator al orientării satului, vom utiliza un pupitru (cu învăţătoare) 

ca indicator al orientării sălii de clasă, în locul caselor de situat în raport cu piscina, vor fi pupitre (mici, cu cîte 

un elev la fiecare) care vor fi de situat în clasă „pentru ca învăţătoarea să le poată vedea în acelaşi loc de la biroul 

său din această clasă (cea a experimentatorului) şi în această clasă (cea realizată de către copil)". Pupitrul 

învăţătoarei fiind rectangular, am înlocuit pentru condiţia fără marcaj pupitrul printr-o piscină din piese de 

construcţie de aceeaşi formă şi mărime. Să reamintim că acesta este materialul obişnuit utilizat în timpul pre-

testelor şi al post-testelor individuale. 
Să observăm o diferenţă importantă : contrar experienţelor anterioare, una dintre părţile complementare locului 

ocupat de către pupitrul învăţătoarei nu poate fi utilizată de către copil. Din motivul următor : marcajul social 

implicat de materialul „clasă de şcoală" ar trebui să împiedice copiii de a situa, cum o fac în mod curent atunci 

cînd sînt CN, un pupitru în această parte complementară. Din acest marcaj social rezultă o simplă imposibilitate. 

Dacă dorim echivalenţa condiţiilor cu materialul nemarcat social, trebuia deci să generalizăm această 

imposibilitate ; am făcut-o situîndu-se pe cele două materiale o bandă colorată care îi împiedică pe copii să 

situeze o casă sau un pupitru în acest loc. Fireşte, ne putem aştepta ca imposibilitatea să introducă nişte 
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conflicte pur intrasituaţionale. Cel puţin procedeul are avantajul de a uniformiza o asemenea probabilitate. 

Aceasta va fi deci o comparaţie între condiţii experimentale care, mai mult decît amplitudinea progreselor în 

sine, va fi de reţinut. 
Predicţiile experimentale se întemeiază în principal pe efectul marcajului social ca atare, care ar trebui să se 

traducă printr-o diferenţă globală între condiţii cu şi fără marcaj social, condiţiile implicînd un asemenea marcaj 

trebuind să fie mai propice apariţiei progreselor. Pe de altă parte, putem să ne aşteptăm la anumite grade de 

eficacitate în cele trei condiţii experimentale: condiţia colectivă cu marcaj ar trebui să fie cea mai eficace, 

condiţia individuală fără marcaj ar trebui să fie mai puţin favorabilă dezvoltării cognitive, pe cînd condiţia 

individuală cu marcaj ar trebui să fie intermediară între cele două condiţii. Este dificil, în schimb, să facem o 

predicţie asupra efectelor unei interacţiuni sociale fără marcaj. Rezultatele figurează în tabelul 6.13. 
Tabelul 6.13. - Clasificarea subiecţilor în timpul primului post-test 
CN 
CP 
CT 

3 3 10 

5 3 2 

2 4 3 

3 3 1 

Grupuri, cu marcaja Grupuri, fără marcajb Indivizi, cu marcajc Indivizi, fără marcajd 
Testul lui Jonckheere, condiţiile a + c şi b + d, z:2,154, p < 0,02; condiţiile a şi b, z: 1,874, p < 0,05; condiţiile a 

şi d, z: 1,687, p < 0,05; condiţiile a, c şi d, z:2,057, p < 0,02. 
în ansamblu, ipoteza eficacităţii marcajului social este verificată: condiţiile, individuală sau colectivă, implicînd 

un marcaj social întruchipat în material, sînt mai profitabile în cursul post-testului decît condiţiile utilizînd 

materialul obişnuit. Totuşi, acest efect este deosebit de puternic pentru condiţia în care grupurile interacţionau în 

prezenţa unui material cu semnificaţie socială; această condiţie se deosebeşte, într-adevăr, în mod semnificativ 

de cele două condiţii fără marcaj social, individuală şi colectivă. Ea nu se deosebeşte totuşi în mod semnificativ 

de condiţia de travaliu individual asupra unui material marcat social. Ordinea prezisă a fost aşadar pusă în 

evidenţă şi subliniază că dacă marcajul social are un efect în sine, el este deosebit de propice dezvoltării 

cognitive atunci cînd este asociat unui travaliu colectiv. 
Efectele structurante ale marcajului social în stăpînirea transformărilor spaţiale au fost reluate în cadrul unei 

paradigme care opune un copil unui adult (De Paolis, Carugati, Erba, Mugny, 1981). în fiecare condiţie, copiii se 

găseau într-un punct de vedere care îi determina să aplice soluţia corectă (vezi experienţa 4). în timpul etapei de 

interacţiune, care cuprindea 4 itemi cu 4 situări de efectuat, ei au fost confruntaţi cu soluţia incorectă a unui 

adult, un 
178                             PSIHOLOGIE SOCIALĂ ŞI DEZVOLTARE COGNITIVĂ 
complice al experimentatorului. Materialul era constituit din casele unui sat (condiţie fără marcaj social) sau de 



către elevii unei clase de şcoală (condiţie cu marcaj social). 
Ce va face copilul confruntat cu soluţia incorectă a adultului ? Se ştie că o asemenea situaţie provoacă adesea 

răspunsuri de complezenţă din partea copilului (Carugati et al., 1980-1981; Mugny, de Paolis, Carugati, 1984). 

Totuşi, asemenea răspunsuri ar trebui să fie mai rare atunci cînd marcajul social ajută copilul să-şi menţină 

răspunsul corect faţă de cel al adultului, jucînd rolul de suport social simbolic. în consecinţă, un asemenea 

conflict socicognitiv ar trebui să ducă la o înţelegere mai bună a coordonărilor spaţiale şi la o generalizare a 

acestora în cursul probelor din post-test. 
Rezultatele arată că în condiţia fără marcaj social copiii opun cel mai puţin soluţia lor soluţiei incorecte propuse 

de către adult şi o reproduc chiar pe aceasta ca atare, în medie, la mai mult de 6 din 16 case de situat în timpul 

etapei experimentale. La post-test, rezultatele lor vor fi în mod semnificativ mai scăzute decît cele din condiţia 

clasei de şcoală: în acest ultim caz, marcajul social al materialului utilizat în timpul interacţiunii a antrenat o 

superioritate a nivelurilor cognitive observate la un material nemarcat (satul). 
Progresele copiilor în condiţia cu marcaj social ţin efectiv de reglarea conflictului cu adultul în timpul 

interacţiunii, din moment ce ei se opun mai adesea adultului, luînd în calcul necesitatea socială de a conserva 

anumite relaţii spaţiale privilegiate între elevi şi învăţătoare. Ei se angajează într-un conflict sociocognitiv cu 

răspunsurile acestuia şi, contrar copiilor din condiţia fără marcaj, în medie, ei nu fac dovadă de complezenţă 

decît pentru mai puţin de o situare din cele 16 pe care le au de realizat. însă reglajul social introduce o 

corespondenţă între răspunsul corect şi regula socială cerînd să se conserve anumite relaţii spaţiale într-un raport 

social ierarhizat: această corespondenţă permite o reglare cognitivă a conflictului cu adultul care trece printr-o 

restructurare a competenţelor necesare pentru rezolvarea sarcinii. Acest studiu ilustrează rolul jucat de către 

marcaj, nu numai ca o condiţie favori-zînd dezvoltarea cognitivă, ci şi ca instrument oferind copilului un suport 

social simbolic pentru opoziţia sa faţă de o soluţie incorectă propusă de către un adult. 
Experienţa 8: marcajul social şi salienţa normei 
Rezultatele experienţelor anterioare subliniază posibilitatea de a introduce dinamicile sociale în raporturile 

cognitive pe care un individ le întreţine cu obiectele, nu numai prin dinamica proprie întîînirilor interindividuaîe 

directe (cum era cazul în experienţele asupra conflictului sociocognitiv fără marcaj), ci şi prin introducerea, la 

nivel simbolic, a normelor sociale preexistente 
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interacţiunii. Prin marcajul social, aceste norme sînt făcute saliente şi puse în corespondenţă cu reglările de ordin 

cognitiv necesare pentru elaborarea raţionamentelor pe care copilul nu le efectuează asupra obiectelor nemarcate 

social. Un alt studiu arată că efectele marcajului social sînt şi mai accentuate atunci cînd conţinutul acestor 

norme devine salient. El a verificat şi ipoteza după care marcajul social, ca mecanism inductor al conflictului 

sociocognitiv, trebuie să poată opera chiar în condiţie de lucru individual (cf. De Paolis, Doise şi Mugny, 1987). 
Ipoteza generală aflată la baza acestei experienţe (Mugny, De Paolis, Renzetti, Bortoluzzi, Carugati, 1988) este 

următoarea. Pentru ca o semnificaţie socială introdusă într-o sarcină cognitivă complexă să-i permită copilului 

construirea unui instrument sociocognitiv mai dezvoltat, copilul trebuie să poată recunoaşte că situaţia 

reprezentată în sarcină este generată de o normă socială, ceea ce nu ar asigura automat o simplă „utilizare" 

socială a sarcinii. Altfel spus, norma trebuie nu numai să fie implicită dispozitivului experimental, este important 

şi ca respectivul copil să o recunoască în mod explicit şi să-i poată găsi modalităţi concrete de aplicare. 
Această ipoteză generală poate fi studiată introducîndu-se, ca marcaj simbolic constant al materialului (în 

ocurenţă, sarcina reprezintă o sală de clasă), variabile susceptibile de a face explicite aspectele normative 

implicate sau, dacă vrem, „necesitatea lor socială". Vom reţine pentru demonstraţia noastră manevrarea destinată 

să facă mai explicit decît în experienţele precedente faptul că poziţionarea elevilor faţă de învăţătoare pe 

suporturile-model (şi de copie pe care copilul trebuie să-1 realizeze) nu era întîmplătoare, ci reglată de atitudinea 

elevilor din clasă. Experimentatorul deosebea, într-adevăr, în condiţiile cu explicitarea regulii, copiii cei mai 

disciplinaţi de cei mai indisciplinaţi, stabilind o legătură între atitudinea lor în clasă şi poziţia pe care 

învăţătoarea le-o stabileşte în clasă, aşezîndu-i deci explicit pe suportul --model după acest parametru. în 

condiţiile fără explicitarea regulii sociale, clasa era aranjată ca de obicei, fără a furniza subiecţilor un criteriu 

care să legitimeze decizia luată de către învăţătoare de a atribui fiecărui elev un loc sau altul. Potrivit predicţiei, 

condiţiile cu explicitare ar trebui să permită mai mult copilului de a profita de indicii oferiţi de marcajul social, 

nu numai pentru a reuşi o performanţă mai bună în cursul etapei experimentale, ci şi pentru a ameliora 

performanţa sa cognitivă individuală în cursul post-testului, care se sprijină pe un material nemarcat social. 
Studiul s-a referit la 69 de copii de ambele sexe, reţinuţi pentru faza experimentală pornind de la un eşantion mai 

larg supus la un pre-test individual (testul utiîizînd o sarcină de transferare spaţială privitoare la un sat). Copiii 

participanţi la etapa experimentală prezentau la pre-test strategii fie de nivelul „compensare nulă" (CN), fie de 

nivelul intermediar „compensare parţială" (CP), după criteriile uzuale în această paradigmă, şi excluzînd 

subiecţii 
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prezentînd de la început o strategie corectă de „compensare totală" (CT). Pentru fiecare fază nu a fost reţinută 



decît performanţa cea mai bună elaborată de fiecare subiect. 
Să considerăm mai întîi nivelul cognitiv al celei mai bune performanţe realizate la cei trei itemi din faza 

experimentală, după care subiecţii erau CN sau CP în cursul pre-testului. Se constată că din cei 49 CN, 8 rămîn 

la nivelul CN, 14 progresează la nivelul CP şi 27 ating nivelul CT. Cvasitotalitatea celor 20 de subiecţi CP (în 

afară de 3) devin de la început CT. Altfel spus, ca şi în alte experienţe, subiecţii intermediari profită în mod 

autonom de diferite situaţii de învăţare pe care le propunem, după un model de progres ducînd de la 

interdependenţă la autonomie (cf. capitolul 3). 
Cu scopul de a sprijini ipotezele noastre, nu vom lua în considerare decît pe cei 49 de subiecţi iniţial CN, care 

pot să fie sensibili la diferite situaţii sociocognitive. Tabelul 6.14. oferă nivelul celei mai bune performanţe 

realizate de ei în timpul post-testului. Notăm că diferenţa dintre prezenţa şi absenţa unei reguli explicite este 

semnificativă, explicitarea regulii antrenînd, cum am prevăzut, performanţe mai bune. 
Tabelul 6.14. - Clasificarea subiecţilor în timpul post-testului 
Explicitare 
Fără (n = 24) 
Cu (n = 25) 
Testul lui Jonckheere: z: 2,204, p < 0,02. 
In această experienţă au fost introduse modalităţi prin care copiii sînt determinaţi să recunoască şi să reconstituie 

prezenţa unei reglări sociale a raporturilor spaţiale care, contrazicînd strategia lor cognitivă iniţială de rezolvare a 

sarcinii, îi face să reconsidere dimensiunile aflate în joc, pînă la a obţine progrese în cursul unui post-test unde 

sarcina cognitivă nu mai este marcată social, dovada a unei dezvoltări autentice. Rezultatele arată că marcajul 

social are cu atît mai mult efectele benefice pe care i le atribuim cu cit acţionează explicit în cazul subiectului, cu 

cît este subiectiv construit ca atare, pe scurt, cu cît marcajul social este făcut mai „inteligibil" (Finn, 1985). 
Alte experienţe au ţintit să răspundă unor explicaţii alternative la noţiunea de marcaj social. Acestea se referă 

îndeosebi la aspectul mai puţin abstract, mai antrenant sau mai familiar al situaţiilor experimentale cu materialul 

clasei de şcoală, în comparaţie cu cele prezentînd situaţia unor raporturi abstracte şi mai puţin antrenante, în 

ocurenţă, cele dintre casele unui sat. Logica subiacentă a unei părţi din aceste explicaţii alternative este de fapt 

valabilă, în măsura în care reprezentarea unei situaţii sociale face consemnele experimentale mai inteligibile 

(Donaldson, 1978 : Fiun, 1979): studiul precedent constituie, de altfel, un exemplu indirect în acest sens. Nu este 

mai puţin 
CN CP CT 

7 14 3 

4 10 11 
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adevărat că efectele marcajului ţin de reprezentarea unor relaţii sociale specifice, pertinente pentru operaţiile 

cognitive implicate în sarcină, şi nu numai de o înţelegere mai bună a consemnului şi a sarcinii experimentale. 

Acesta este motivul pentru care în mai multe experienţe (cf. De Paolis, Doise, Mugny, 1987, 35-37), situaţia de 

clasă a fost comparată cu situaţiile familiare, dar implicînd reglări sociale mai puţin puternice. în ocurenţă, era 

vorba de un grup de personaje uitîndu-se la televizor, indivizi pozînd în faţa unui fotograf, sau de membrii unei 

orchestre aşezaţi înaintea dirijorului lor, situaţie simbo-lizînd reglări puternice însă mai puţin pertinente pentru 

copii. De fiecare dată, situaţia de clasă a dus la soluţiile cognitive cele mai avansate. Altfel spus, noţiunea de 

familiaritate nu epuizează explicaţiile marcajului social. 
Experienţa 9: orientarea ca semnificaţie socială 
Un alt factor semnificativ în procesul de opunere dintre soluţia de care copiii dispun la un moment dat şi 

configuraţia care se impune în funcţie de normele sociale reprezentate îl constituie orientarea. Astfel, Girotto 

(1987a, experienţa 1) a realizat situaţii de interacţiune în care fiecare copil era confruntat cu un adult, un 

complice al experimentatorului, care propunea propria sa copie a clasei (un învăţător şi patru elevi), înainte de a-

1 determina pe copil să-şi propună soluţia. Ca în mai multe studii anterioare, subiecţii erau toţi în poziţia din care 

aveau acces la soluţia corectă fără nici o problemă (simpla rotaţie de 90° ; vezi experienţa 4). într-o primă 

condiţie, complicele producea o clasă complet corectă, din punctul de vedere al situării elevilor şi al orientării lor 

faţă de învăţător. într-o a doua condiţie, situările erau corecte, dar nu şi orientarea elevilor, aşezaţi în spatele 

învăţătorului, adică în mod incompatibil cu obiceiurile general recunoscute într-o clasă de şcoală. într-o a treia 

condiţie, situările erau incorecte (corespunzmd din punctul de vedere al adultului unei simple rotaţii cu 90°), 

orientarea fiind totuşi „corectă", deci compatibilă cu obiceiurile. într-o ultimă condiţie, situările şi orientarea erau 

incorecte. Tabelul 6.15 oferă frecvenţele progreselor la post-test în diferite condiţii experimentale. 
Tabelul 6.15. - Numărul progreselor la post-test (n între paranteze; după Girotto, 1987aJ 
Orientare corectă       Orientare greşită Situări corecte Situări incorecte Testul lui Jonckheere (orientare): z:3,95,p 

< 0,01. 
Rezultatele au arătat că subiecţii, pentru care soluţia corectă apare evidentă datorită poziţiei lor faţă de 

dispozitivul experimental, au tendinţa de a se arăta mai complezenţi în privinţa propoziţiei (incorecte) a adultului 

dacă norma 



8(15) 14 (14) 

5(14) 11 (13) 
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socială nu este încălcată decît la nivelul situărilor, pentru ca orientarea elementelor (băncile din clasa de elevi) să 

fie coerentă cu norma. în privinţa post-testului, apare un efect simplu al „erorii" de orientare (c/. tabelul 6.15.). 

Altfel spus, o configuraţie perceptivă ce nu se opune normei după care copiii şi învăţătoarea trebuie să se vadă 

reciproc produce mai puţine conflicte şi deci mai puţine progrese la post-test, chiar dacă raporturile spaţiale 

dintre elevi nu au fost respectate. Orientarea joacă probabil un rol important pentru că ea reprezintă un indicator 

deosebit de vizibil sau inteligibil al marcajului social, care arată în chip crucial că o normă socială pertinentă este 

contrazisă. 
Această ultimă experienţă arată într-adevăr că situaţia conflictuală indusă de către marcajul social în situaţiile de 

interacţiune adult-copil îşi găseşte un punct de sprijin important în orientarea funcţională a elementelor. în 

această experienţă, care introduce pentru fiecare condiţie acelaşi marcaj social, orientarea personajelor (elevi şi 

învăţătoare) face parte integrantă din norma socială reprezentată, iar încălcarea normei de către complicele 

experimentatorului determină copilul să-şi repună în cauză propria strategie de rezolvare şi să raţioneze asupra 

dimensiunilor puse în joc în reconstruirea punctului de vedere al celuilalt. 
Explicaţia cea mai coerentă a tuturor rezultatelor prezentate în acest capitol pare să fie, într-adevăr, cea a 

conflictului sociocognitiv. Acesta este evident nu numai în privinţa interacţiunilor sociale introducînd divergenţe 

între punctele de vedere, ci şi în privinţa marcajului social, care este introdus prin diferenţa dintre, pe de o parte, 

soluţia sugerată de către reglările sau normele sociale şi, pe de altă parte, soluţia cognitivă corespunzătoare 

strategiilor cognitive preoperatorii utilizate de către copiii participanţi la experienţe, sau sugerate de către 

complicele experimentatorului care propune o soluţie incorectă. 
Raţionamentul formal: noi perspective 
Cercetările prezentate în capitolele anterioare se refereau la dezvoltarea socială a gîndirii operatorii, chiar dacă, 

după cum am arătat-o în primele două capitole, obiectivul teoriei noastre nu se limitează la explicarea apariţiei 

structurilor operatorii în sensul piagetian. Colegii au înţeles bine acest lucru atunci cînd, precum Roux şi Gilly 

(1984; vezi şi Gilly şi Roux, 1988), au utilizat ipoteza noastră asupra marcajului social pentru a analiza geneza 

raţionamentelor de tip formal. Utilizînd regulile de prioritate tradiţionale în actul de a saluta (bărbaţii luînd 

iniţiativa în raport cu femeile, iar persoanele mai tinere în raport cu cele mai în vîrstă, independent de sex), Roux 

şi Gilly ajung să actualizeze, la trei categorii de vîrstă, un ansamblu de reguli de decizie de natură socială a căror 

structură se generalizează apoi asupra unui material nesocial, diferenţiat după două criterii (de exemplu, două 

forme şi trei culori), ambele avînd aceeaşi importanţă. 
în raport cu cercetările mai „tradiţionale" comparînd performanţele individuale şi colective în funcţie de 

resursele aduse grupurilor de către diferiţi membri (cf. Davis şi Stasson, 1988 ; Laughlin şi Jaccard, 1975 ; 

Laughlin şi Sweeney, 1977), asemenea studii introduc, o nouă abordare în explicarea construcţiei sociale a 

raţionamentelor mai complexe. Pentru a ilustra pertinenţa actuală a acestei abordări, acest capitol va prezenta 

două direcţii de cercetare în domeniul raţionamentului formal, una recurgînd la conceptul de scheme pragmatice, 

cealaltă bazîndu-se pe teoria elaborării conflictului în domeniul influenţei sociale. De fapt, cele două direcţii de 

cercetare pot fi puse în relaţie cu ipotezele marcajului social şi, respectiv, ale conflictului sociocognitiv. 
7.1. Scheme pragmatice şi raţionament condiţional 
în versiunea de acum clasică a sarcinii de selecţie a lui Wason (1966), sînt aliniate patru cartonaşe în faţa 

subiectului. Pe două dintre aceste cartonaşe figurează literele E şi K, iar pe celelalte două cifrele 4 şi 7. Subiecţii 

sînt 
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informaţi că fiecare cartonaş are o literă pe o parte şi o cifră pe cealaltă. Sarcina lor este de a indica pe care dintre 

aceste cartonaşe trebuie să îl întoarcă pentru a verifica dacă următoarea regulă este adevărată: „Dacă un cartonaş 

are o vocală pe o parte, el are o cifră pară pe cealaltă". Majoritatea subiecţilor vor să întoarcă acel cartonaş 

conţinînd litera E şi pe cea cu cifra 4. Prima alegere este adecvată, întrucît dacă pe cealaltă parte s-ar afla o cifră 

impară, am putea să conchidem că regula este falsă. Cea de-a doua alegere nu este potrivită, deoarece o vocală 

sau o consoană pot la fel de bine să se găsească de cealaltă parte a cartonaşului purtînd cifra 4, fără ca aceasta să 

afecteze veracitatea regulii. în schimb, cartonaşul cu cifra 7 pe verso poate să aducă o altă informaţie decisivă, 

deoarece dacă aici s-ar afla o vocală, regula ar fi contrazisă, în timp ce în cazul apariţiei unei consoane nu ar fi 

posibil acest lucru. 
în termenii logicii condiţionale, regula poate fi scrisă : dacă p atunci q. Pentru a verifica dacă regula este 

adevărată, trebuie să verificăm dacă îl aflăm pe q atunci cînd există p, şi pe non-p atunci cînd există non-q. A ne 

ocupa numai de p şi q evidenţiază un biais de confirmare, în detrimentul unei strategii susceptibile de a asigura 

descoperirea de eventuale excepţii infirmînd regula. în general, la cartonaşele lui Wason, numai între 10% şi 

20% dintre subiecţii adulţi aleg în acelaşi timp p şi non-q şi se limitează la această alegere. 
Nu vom prezenta aici o examinare a diferitelor explicaţii avansate pentru a da socoteală de acest biais de 

confirmare (cf. Sperber, Cară şi Girotto, 1995). Pare mai important să subliniem în ce măsură sînt adoptate 



strategiile mai adecvate atunci cînd se modifică semnificaţiile implicate în alegeri. Astfel, Johnson-Laird, 

Legrenzi şi Sonino-Legrenzi (1972) au formulat o sarcină în care majoritatea subiecţilor efectuau alegeri corecte. 

Pentru a înţelege specificul acesteia, trebuie să luăm în considerare regulile de francare ale corespondenţei din 

Italia acelor ani. Plicurile închise trebuiau să aibă un timbru de 50 de lire, pe cînd plicurile deschise, conţinînd 

imprimate, nu trebuiau fi francate decît de 40 de lire. în faţa subiecţilor, experimentatorii etalau patru plicuri. 

Două dintre ele erau puse pe dos, unul fiind închis, iar celălalt deschis. Celelalte prezentau partea adresei, cu o 

timbrare de 50 sau 40 de lire. Subiecţii trebuiau să joace rolul funcţionarului de la poştă şi să verifice dacă 

expeditorii au respectat regula : „Dacă un plic este închis, atunci este necesară o francare de 50 de lire". Aproape 

90% dintre subiecţi au înapoiat plicul închis, ca şi plicul francat de 40 de lire. Altfel spus, subiecţii se arată foarte 

pricepuţi în detectarea eventualilor trişori. De altfel, nu era necesar ca subiecţii să trăiască în Italia pentru a reuşi 

la proba cu tarifele poştale italiene : era suficient ca ei să fie familiarizaţi cu un sistem de francare dublă. 
Aceste rezultate au fost obţinute şi cu alte reguli, precum cea utilizată de către Griggs şi Cox (1982): „Dacă bem 

bere într-o instituţie publică, atunci 
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trebuie să avem mai mult de 18 ani". în acest caz cartonaşele figurau o persoană care bea bere (p), o altă 

persoană care consuma Coca-Cola (non-p), o persoană de 19 ani (q) şi alta de 15 ani (non-q). 
Cheng şi Holyoak (1985, 397) generalizează rezultatele în modul următor : pentru ca acest tip de raţionament 

condiţional să fie reuşit, ar fi suficient să activăm ideile generale de obligaţie şi de permisiune, independent de 

conţinutul implicat. Propoziţiile de bază, denumite scheme pragmatice, care i-ar ajuta pe subiecţi să rezolve 

sarcini precum cea a plicurilor sau a controlului în debitul băuturilor, ar fi următoarele patru reguli: 
Regula 1 : dacă acţiunea este întreprinsă, trebuie să fie îndeplinită o condiţie prealabilă; 
Regula 2 : dacă acţiunea nu este întreprinsă, condiţia prealabilă nu trebuie să fie îndeplinită; 
Regula 3 : dacă este îndeplinită condiţia prealabilă, acţiunea poate să fie întreprinsă; 
Regula 4 : dacă nu este îndeplinită condiţia prealabilă, acţiunea nu poate să fie întreprinsă. 
Astfel, într-o experienţă subiecţii au de rezolvat probleme de tip abstract: „Dacă cineva vrea să realizeze pe A, 

este necesar să satisfacă mai întîi condiţia P". Asemenea probleme necesită scheme ale obligaţiei sau ale 

permisiunii formulate într-o manieră generală, fără a evoca obligaţii sau permisiuni particulare. în prezenţa 

acestor scheme generale, 60% dintre subiecţi reuşesc să realizeze sarcina, ceea ce reprezintă mai mult decît cei 

20 % dintre subiecţii care, în cel mai bun caz, reuşeau sarcina abstractă a selectării cartonaşelor. 
Aspectele dezvoltării în raţionamentul condiţional 
în mai multe studii, Girotto (1987 b) utilizează o altă metodă pentru a activa schemele de obligaţie şi de 

permisiune. Scopul experienţelor sale este de a arăta că şi copiii pot să raţioneze corect cînd asemenea scheme 

sînt activate, chiar şi în situaţii imaginare. Autorul presupune că copiii sînt familiarizaţi cu principiul acestor 

scheme şi că este suficient să le evoce într-o manieră verosimilă pentru ca ei să poată să le utilizeze într-o situaţie 

nouă. Cu ajutorul jucăriilor sau al imaginilor de pe ecranul unui ordinator portabil, experimentatorul prezenta, de 

exemplu, un stup de albine, unele în interior şi altele în afară. Regula utilizată era, s-ar spune, edictată de către 

regina albinelor şi regla şederea albinelor în afara stupului: era interzis pentru albinele care făceau zgomot să 

părăsească stupul. Dacă este vorba, în mod evident, de o situaţie pe care copiii nu au avut ocazia să o trăiască 

personal, ei au trăit desigur situaţii asemănătoare de reguli condiţionale. 
Să descriem cu cîteva amănunte una dintre cercetările lui Girotto, utilizînd scenariul albinelor. La ea au participat 

copii între 9 şi 10 ani, adolescenţi între 
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14 şi 15 ani şi adulţi, studenţi de la universitate. Au fost utilizate trei versiuni ale aceleiaşi reguli cu privire la 

albinele care fac zgomot. O primă versiune implica o justificare a regulii: „Toate albinele care fac zgomot trebuie 

să rămînă în stup", regina albinelor stabilind această regulă pentru a evita ca albinele bîzîitoare să fie prinse de 

către păsările care mănîncă albine din afara stupului. Subiecţii trebuiau să-şi imagineze că sînt însărcinaţi de 

către regină să controleze respectarea regulii. 
O a doua versiune relua aceeaşi obligaţie, fără a fi avansată vreo justificare. O a treia versiune, singura propusă 

adulţilor, consta într-un enunţ arbitrar : „Toate albinele care fac zgomot sînt în stup", subiecţii trebuind să se 

comporte întrucîtva ca nişte naturalişti care studiază comportamentul albinelor. 
Un dispozitiv informatic permitea de a reprezenta schematic pe ecranul ordinatorului un stup cu nişte albine 

aflate unele în interior, celelalte în exterior. Cu ajutorul unui creion optic, subiecţii puteau să atingă albinele care 

în cursul acestui contact fie rămîneau tăcute, fie bîzîiau. O dată familiarizaţi cu dispozitivul şi cu regula de 

controlat, subiecţii răspundeau mai întîi la întrebarea: „Pentru a şti dacă regula este respectată, ce albine este 

necesar să controlăm, pe cele din interior, pe cele din exterior sau pe toate albinele ? ". Apoi ei trebuiau să 

recurgă la controlul propriu-zis cu ajutorul unui creion optic. Consemnul preciza că ei aveau tot timpul la 

dispoziţie pentru a ajunge la o concluzie, însă că era necesar să se evite controlurile inutile. în sfîrşit, erau 

întrebaţi dacă ei credeau că regula a fost respectată. 
Proba era repetată cu aceeaşi versiune a regulii, însă cu un alt stup. Totuşi exista o diferenţă între cele două 



situaţii: în cursul primei sarcini, toate albinele aflate în afară erau tăcute, pe cînd în cursul celei de-a doua, 

experimentatorul aranja ca albina a patra şi cea de-a şaptea controlate în exteriorul stupului să emită un bîzîit. 
Răspunsurile la întrebarea anticipatoare (pe care albine este necesar să le controlăm ?) la cele două probe fiind 

strîns legate, tabelul 7.1. indică numărul de subiecţi care au răspuns corect la două probe că era nevoie să verifice 

numai albinele din exterior. 
Tabelul 7.1. - Numărul de subiecţi care oferă anticipări corecte (după Girotto, 1987 b, experienţa 2) 
9-10 ani 
n: 18 
14-15 ani 
n: 20 
Adulţi 
n: 22 
Reguli: Cu justificare Fără justificare Enunţ arbitrar 
Se observă o diferenţă netă între anticipările dintr-o situaţie de regulă cu justificare şi cele din celelalte două 

condiţii. Majoritatea tinerilor reuşesc în 

14 14 - 

3 5 - 

1 1 2 
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prima situaţie, pe cînd marea majoritate a subiecţilor se înşală, chiar şi adulţii, cînd este vorba de un anunţ 

arbitrar, performanţele copiilor în situaţia cu regulă, însă fără justificare, nefiind deloc mai bune. Condiţia de 

enunţ arbitrar, care nu evocă schema regulii, prezintă rezultate analoage celor de la proba clasică a selectării 

cartonaşelor. 
Tabelul 7.2. prezintă rezultatele pentru strategiile aplicate în cursul controalelor efective. Chiar dacă apar cîteva 

diferenţe între prima şi a doua probă în privinţa numărului de subiecţi care, ca urmare a unei anticipări corecte, 

nu controlează decît albinele aflate în exterior, aceste rezultate confirmă prezenţa unui efect puternic datorat 

naturii regulii. în special la subiecţii de 14-15 ani, în condiţia de regulă justificată mai mulţi subiecţi opreau 

cercetarea abaterilor de la regulă începînd din momentul în care aceasta a fost infirmată de către un contr a-

exemplu. 
Tabelul 7.2. - Numărul subiecţilor care adoptă o strategie corectă 
în cursul verificărilor efective pentru prima (I) şi a doua probă (II). 
între paranteze, numărul de subiecţi care, la proba a Ii-a, s-au oprit 
după primul contra-exemplu (după Girotto, 1987b, experienţa 2) 
9-10 ani 14-15 ani  Adulţi  
n: 18 n: 20  n: 22  

I II I              II I  I

I 

14 15(6) 15 18 (14)  - 

3 6(3) 6 7(5)  - 

1 4(3) 4 2(2) 2 11 (10) 

Reguli: 
Cu justificare Fără justificare Enunţ arbitrar 
Pentru Girotto, Gilly, Blaye şi Light (1989), asemenea rezultate infirmă concepţiile care pun accentul pe 

diferenţele dintre gmdirea formală şi gîndirea preformală, datorită faptului că operaţiile logice implicate de 

regulile cu sau fără justificare ar fi aceleaşi. Totuşi, primele sînt realizate de către copiii care nu au atins încă 

stadiul gîndirii formale, pe cînd ultimele nu sînt aşa. Totul depinde, de fapt, de plauzibilitatea justificării 

furnizate de către experimentator sau găsite de copiii înşişi. Astfel, regula „Dacă o maşină merge cu peste 100 

km pe oră, ea trebuie să aibă o culoare fluorescentă", inventată pe de-a-ntregul provoacă numeroase răspunsuri 

bune atît în absenţa, cît şi în prezenţa justificării după care „guvernul a hotărît astfel pentru că maşinile cu viteză 

mare trebuie să fie vizibile de departe; într-adevăr, caroseria fluorescentă este o măsură de securitate". Mulţi 

copiii erau capabili să găsească singuri o asemenea justificare şi utilizau o bună strategie de verificare a regulii. 

Nu acesta era cazul cînd regula se enunţa: „Dacă o maşină merge cu mai puţin de 100 km pe oră, ea trebuie să fie 

de culoare fluorescentă". în prezenţa acestei reguli de neînţeles, se observă chiar o sporire a alegerilor non-p, în 

situaţia verificării maşinilor care merg cu peste 100 km la oră. 
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delicatesă". însă ea este utilizată în diferite povestiri relatate copiilor de aproape 12 ani. într-o situaţie de 

permisiune, li s-a povestit că un învăţător le-a spus elevilor săi: „Dacă vrei o bomboană, trebuie să ai cel puţin o 

notă de zece". Bomboanele sînt aşezate în aşa fel încît copiii să se poată servi în mod liber. însă învăţătorul vrea 

să controleze dacă elevii au respectat regula. Cum trebuie să procedeze? Sînt prezentate subiecţilor patru fişe, 

fiecare avînd pe o parte un număr (punctele obţinute) şi o bomboană sau chiar nimic pe cealaltă parte (după care 

ei au luat sau nu o bomboană). 
Cu scopul de a manevra priza de perspectivă a subiecţilor, condiţii suplimentare făceau să intervină un nou 

personaj, pe care l-am putea asimila cu un delegat al clasei. Acesta era însărcinat să distribuie bomboanele 

elevilor care le meritau. Era vorba de aceeaşi regulă ca în condiţia precedentă, însă într-o condiţie de promisiune 

cu scop egoist, bomboanele fiind încredinţate delegatului clasei, care putea să păstreze pentru el bomboanele 

neatribuite altor elevi, iar învăţătorul voia să verifice dacă delegatul clasei nu a trişat „păstrînd prea multe 

bomboane pentru el". într-o condiţie de promisiune cu scopul nepotismului, învăţătorul voia să verifice dacă 

delegatul clasei „nu a trişat favorizîndu-şi prietenii". 
Predicţiile erau că, în prima condiţie, subiecţii ar trebui să încerce să verifice dacă bomboanele nu au fost 

obţinute de către elevii care nu le merită. Nu aceasta ar trebui să fie prima lor dorinţă în condiţia de promisiune 

cu scop egoist, unde ar trebui înainte de toate să verifice dacă elevii care merită nu au fost privaţi pe nedrept de 

recompensă de către un delegat avid de bomboane, în sfîrşit, în condiţia de promisiune cu scopul nepotismului, 

ei trebuiau în mod logic să se intereseze şi de eventualitatea atribuirii unei remunerări indusă unui elev care nu 

merită ca şi de aceea a pedepsirii unui elev meritoriu. Tabelul 7.3. prezintă rezultatele privitoare la cele trei 

condiţii. 
Tabelul 7.3. - Frecvenţele alegerilor diferitelor fişe (18 subiecţi la fiecare condiţie; după Light et al., 1990) 
Desen pe fişe:          Bomboană     Fără bomboană      10 puncte         4 puncte 
Permisiune Scop egoist Scop de nepotism 
Dacă în ansamblu datele verifică aceste predicţii, ele arată şi un comportament deosebit al subiecţilor în condiţia 

promisiunii cu scop egoist. Cum ne-am aşteptat, mai multe alegeri se refereau la fişele „fără bomboană" şi „10 

puncte". Totuşi numai 22% dintre subiecţii din această condiţie aleg numai aceste fişe, numeroşi subiecţi alegînd 

fişa „bomboană", ceea ce poate să semnifice o anumită tendinţă de a verifica dacă bomboanele au fost bine 



distribuite celor care merită şi nu delegatului sau unuia dintre apropiaţii 

18 3 2 15 

13 15 16 5 

17 12 15 15 
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săi. Experienţa arată că acelaşi drept acordat individului poate să provoace raţionamente diferite după interesele 

variate ale altor indivizi care intervin în situaţie. 
7.2. Conflict sociocognitiv şi raţionament inductiv 
Un alt ansamblu de cercetări urmăreşte o articulare între psihologia socială şi psihologia raţionamentului (cf. 

Butera, 1995; Legrenzi şi Legrenzi, 1991, 1994), arătîndu-se cum dinamicile conflictului sociocognitiv 

influenţează raţionamentul formal. Aceste lucrări pleacă îndeosebi de la constatarea că în marea lor majoritate 

indivizii utilizează confirmarea în punerea la încercare a ipotezelor, mai degrabă decît infirmarea, şi mai mult 

diagnosticul (cf. McDonald, 1990). Studiile au încercat, desigur, să determine motivele acestui fenomen tratîndu-

1 ca o eroare sistematică de raţionare. Aceasta ar fi datorată particularităţilor sistemului cognitiv, care ar proba 

dificultatea de a trata informaţiile prin negare (cf. Evans, 1989), sau sistemului motivaţional, care nu ar 

recunoaşte utilitatea infirmării (cf. Mynatt, Doherty şi Tweney, 1978). O altă ipoteză, propriu-zis psihosocială, 

este aceea că situaţii sociale deosebite ar corespunde proceselor cognitive specifice şi că biais-unle de raţionare 

descrise în literatură corespund în realitate unor funcţionări determinate social (Butera, Mugny, 1992). Astfel 

putem să considerăm că confirmarea ar corespunde menţinerii unei norme stabilite (în ocurenţă, a ipotezei 

formulate) şi că înlocuirea acestei ipoteze pune probleme. în acest mod stabilim o paralelă cu fenomenul 

conformităţii (cf. Mugny, Oberle şi Baeuvois, 1995), care constă în imposibilitatea socială de a devia de la 

norma dominantă. Aşadar, o predicţie este că o sursă de influenţă introduce o puternică presiune a consensului ar 

activa procesele cognitive centrate asupra răspunsului majoritar sau dominant, inducînd atitudinea de confirmare. 
în acelaşi timp, infirmarea a fost conceptualizată ca o strategie de control care presupune luarea în considerare, în 

afara ipotezei proprii, cel puţin a unei ipoteze alternative (Gorman şi Carlson, 1989). Ea ar constitui astfel o 

strategie necesitînd decentrarea unei poziţii unice şi luarea în considerare a alternativei, însă în ce condiţii ? S-a 

arătat de mai multe ori că sursele minoritare sau cu statut inferior pot să inducă luarea în considerare a 

alternativelor (Nemeth, 1987) şi să obţină o influenţă pe parcursul unui proces de decentrare (Huguet, Mugny şi 

Perez, 1991-1992). O altă predicţie este aşadar că faţă de o sursă fără statut dominant, ar trebui să observăm o 

utilizare sporită a infirmării. 
Paradigma pusă la punct pentru a testa aceste idei (Legrenzi, Butera, Mugny, Perez, 1991) utilizează una dintre 

sarcinile clasic utilizate pentru a studia procesul de raţionament inductiv şi a simula raţionamentul ştiinţific 

(Wason, 1960). Subiecţii au de descoperit regula „corectă" (decisă de către 
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experimentator; „orice număr de 2 cifre") cu care un triplet de numere (de ex. 2-4-6) este compatibil. Un biais 

apare sistematic atunci cînd subiecţii au de propus un triplet pentru a controla validitatea ipotezei lor. în pofida 

valorii de diagnostic a strategiilor de infirmare din această sarcină, confirmarea este utilizată în cea mai mare 

parte în acest tip de sarcini. De exemplu, subiecţii care cred că regula este „numere pare care cresc cu 2 unităţi" 

propun 6-8-10, ceea ce este compatibil cu regula experimentatorului, însă nu permite subiectului să descopere că 

propria sa regulă este prea specifică şi deci incorectă. 
Două prime studii (cf. Butera, Legrenzi, Mugny şi Perez, 1991-1992) au arătat că la nivelul ipotezei formulate, 

subiecţii consideră ipoteza unei surse majoritare ca un aport de informaţie, din moment ce ea este reluată 

frecvent în regula propusă de ei. Cînd sursa este minoritară, subiecţii formulează mai multe reguli inedite, semne 

ale unei decentrări. în ceea ce priveşte punerea la încercare a ipotezelor, se observă o sporire a utilizării infirmării 

semnificativ mai importantă la subiecţii confruntaţi cu o sursă minoritară. Aceste rezultate sprijină ideea potrivit 

căreia confirmarea ar fi tipică mai mult confruntării surselor cu statut înalt, pe cînd infirmarea ar caracteriza 

confruntarea surselor cu statut scăzut. 
Influenţă socială şi reprezentare a sarcinii 
O altă cercetare (cf. Butera, Mugny, Legrenzi şi Perez, 1996) a testat o ipoteză explicativă cu privire la dubla 

dinamică în termeni de reprezentare a sarcinii (cf. Abric, 1996). Confirmarea ar fi tipică pentru confruntarea 

majorităţilor în măsura în care acestea ar induce o presiune pentru a nu admite decît un singur şi unic răspuns, pe 

cînd infirmarea ar fi tipică pentru confruntarea cu minorităţile în măsura în care acestea din urmă ar induce 

deschiderea spre alternativă. 
Au fost prezentate două probleme referitoare la organizarea călătoriilor turistice printr-o agenţie care propune o 

formulă" „vizitaţi trei oraşe". Era vorba de a găsi regula ce subîntinde tripletul format de oraşele cele mai 

preferate de către clienţi (Geneva, Lausanne şi Lucerna), în ideea de a programa călătorii în care se vizitează trei 

oraşe avînd acelaşi succes la clienţi ca şi cele din tripletul iniţial. Subiecţii erau informaţi că angajaţii agenţiei 

credeau că regula era „trei oraşe elveţiene". Se propunea şi un triplet de oraşe pe care angajaţii agenţiei au decis 

să-1 supună la un sondaj făcut pentru a controla dacă regula lor era bună. Subiecţii trebuiau la rîndul lor să 



rezolve cele două aspecte ale problemei. Mai întîi, ei defineau criteriul care, după ei, explică alegerea clienţilor 

agenţiei, alegîndu-şi printre cei doi propuşi în chestionar (criteriul sursei şi un alt criteriu : oraşele de pe 

marginea apei). 
Apoi, ei trebuiau să testeze validitatea ipotezei lor, desemnînd un triplet de oraşe dintre cele patru propuse : 
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- un triplet compatibil cu cele două criterii prezentate (trei oraşe elveţiene şi pe malul apei); 
-  un triplet infîrmator al primului criteriu şi confirmator al celui de-al doilea (toate oraşele care nu erau 

elveţiene, ci erau toate pe malul apei); 
-  un triplet confirmator al primului criteriu şi infîrmator al celui de-al doilea (toate oraşele care nu erau pe malul 

apei, ci erau toate elveţiene); 
-  un triplet infirmator al ambelelor criterii prezentate (cele trei oraşe nu erau nici elveţiene, nici pe malul apei). 
Astfel, subiecţii dispuneau de două triplete pentru a confirma şi de două triplete pentru a infirma criteriul ales, 

oricare ar fi fost alegerea lor specifică. La sfîrşitul fiecăreia dintre cele două probleme, subiecţii erau întrebaţi ce 

alt triplet ar fi propus dacă ar fi putut să utilizeze un al doilea. Să notăm că subiecţii erau dotaţi cu o hartă 

geografică, cu scopul de a îndepărta orice dificultate datorată necunoaşterii locurilor. 
Planul experimental cuprindea două variabile. Prima operaţionalizează natura sursei: ipoteza şi tripletul propus 

erau atribuite fie majorităţii, fie unei minorităţi de angajaţi ai agenţiei de voiaj. Cea de-a doua se referă la 

reprezentarea sarcinii: pentru a induce o reprezentare a unicităţii, subiecţii erau informaţi că exista o singură 

soluţie corectă posibilă a problemei; pentru a induce o reprezentare a pluralităţii, subiecţii erau înştiinţaţi că 

existau mai multe soluţii corecte posibile. 
Cu scopul de a măsura adecvarea ipotezelor subiecţilor cu cele ale sursei, a fost calculat un indice al imitaţiei, 

care arată de cîte ori subiecţii au reluat criteriul oferit de către sursă. La cele două probleme, indicele variază 

aşadar între 0 şi 2. Indicele de infirmare arată de cîte ori subiecţii au practicat infirmarea; acest indice variind 

între 0 şi 4, din moment ce în cele două probleme subiecţii puteau să propună pe rînd două triplete pentru a-şi 

testa ipoteza lor. Tabelul 7.4. oferă mediile celor doi indici pentru cele patru condiţii experimentale. 
Tabelul 7.4. - Mediile indicelui de imitaţie şi a indicelui de infirmare (după Butera et. al., 1996) 
Majoritate 
Unicitate            Pluralitate 
Minoritate 
Unicitate          Pluralitate 

1,74 0,74 0,78 0,32 

0,31 1,26 0,98 2,97 

Imitaţie Infirmaţie 
Pentru indicele de imitaţie, analiza variaţiei arată că cele două efecte simple sînt semnificative : se imită mai 

mult majoritatea decît minoritatea, şi mai mult atunci cînd ne aşteptăm la un singur răspuns corect decît la mai 

multe, toate condiţiile comparabile avînd diferenţe semnificative între ele (de cel puţin p < 0,02). Imitaţia este, de 

departe, mai frecventă atunci cînd coincid 
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natura majoritară a sursei şi reprezentarea sarcinii în termeni de unicitate. Pentru indicele de infirmare efectele se 

inversează, cele două efecte simple fiind semnificative: se infirmă mai mult faţă de minoritate decît faţă de 

majoritate, şi mai mult cînd ne aşteptăm la mai multe răspunsuri corecte posibile decît numai la unul, toate 

condiţiile comparabile fiind diferite semnificativ între ele (cu cel puţin p<0,01). Infirmarea este evident mai 

frecventă atunci cînd coincid natura minoritară a sursei şi reprezentarea sarcinii în termeni de pluralitate. 
Aceste rezultate arată că faţă de majoritate, reprezentarea sarcinii în termenii unui singur răspuns posibil induce 

funcţionări convergente, care se manifestă prin reluarea aproape exclusivă a ipotezei de la sursă şi prin 

confirmarea sa sistematică. în schimb, apare un constructivism atunci cînd sursa minoritară operează în cadrul 

unei reprezentări a sarcinii ca admiţînd mai multe soluţii posibile, din moment ce apar mai multe reguli inedite, 

şi avînd nivelul infirmării este cel mai ridicat. 
Conflictul incompetentelor şi raţionamentul 
Se pune, aşadar, problema mecanismelor specifice aflate la baza acestor efecte. Ideea avansată este că în 

sarcinile de aptitudini (cf. Perez şi Mugny, 1993), cum este sarcina raţionamentului inductiv, constructivismul 

trece prin activarea unui conflict al incompetentelor. Faţă de o sarcină cerînd un răspuns corect care nu este 

totuşi accesibil în mod direct, individul este nesigur în privinţa capacităţii sale de a fi valid. El este determinat, 

aşadar, să facă inferenţe pornind de la elementele exterioare sarcinii (cf. Tversky şi Kahneman, 1974), îndeosebi 

de la natura sursei. O sursă de înaltă competenţă poate să ofere subiectului o relativă siguranţă de a putea să se 

sprijine pe răspunsul său, inducînd un fel de dezangajare cognitivă. O sursă cu o competenţă scăzută (o 

minoritate, o sursă neexpertă) nu oferă, în ceea ce o priveşte o garanţie suficientă cu privire la validitatea 

alternativei sale. Subiectul care se îndoieşte de validitatea alternativei sale se află într-un conflict al 

incompetentelor, a sa şi a sursei, ceea ce îl determină să se decentreze de singurii parametri accesibili direct şi să 

exploreze limitele de validitate ale răspunsurilor alternative în prezenţă. 



O experienţă care utilizează aceeaşi sarcină de raţionament ca mai înainte a testat direct această ipoteză (Butera 

şi Mugny, 1995 ; Butera, Maggi, Mugny, Perez şi Roux, 1996). Problema consta în a pune la probă un criteriu 

dat, socotit a subîntinde perechea celor două oraşe cele mai alese de către clienţii unei agenţii de voiaj (Yverdon 

şi Lausanne, două oraşe elveţiene de pe malul unui lac), pentru a programa călătorii în care se vizitează două 

oraşe avînd tot atît succes la clienţi. Punerea în scenă experimentală atribuia din oficiu subiecţilor, socotiţi a fi 

angajaţi ai agenţiei, criteriul „două oraşe pe malul 
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par să ghideze căutarea validităţii. Aceste efecte sînt anulate din momentul în care necesitatea unei superiorităţi 

de sine. datorată comparaţiei interdependente, forţează subiectul la o protecţie a ipotezei proprii şi, plecînd de 

aici, la confirmarea sa. 
Acest ansamblu de cercetări arată cum dinamicile proprii raporturilor sociale intervin chiar şi în procesele de 

raţionament formal, datorită faptului că punerea la probă a ipotezelor are loc cel mai adesea în situaţii de 

divergenţă, unde putem fi confruntaţi cu ipoteza formulată de alţii, aşa cum se întîmplă în formularea şi controlul 

ipotezelor în mediile ştiinţifice (cf. Gorman şi Carlson, 1991). Vom admite atunci, conform perspectivei adoptate 

pentru ceea ce ţine de dezvoltarea operatorie, că atît confirmarea cît şi infirmarea ipotezelor nu pot să fie 

considerate una ca un biais cognitiv şi cealaltă ca o strategie diagnostică şi ideală, ci ele trebuie să fie articulate 

cu dinamicile sociale în care activitatea de raţionare a indivizilor îşi găseşte sensul. Confirmarea ar fi astfel 

specifică situaţiilor sociale în care este necesar de a proteja ipoteza stabilită, pe cînd infirmarea ar putea să apară 

în situaţiile ce permit o deschidere spre alternativă. 
Concluzie 
Rezultatele prezentate cu privire la noile direcţii de studii ne permit să avansăm în definirea relaţiilor dintre 

reglările sociale şi funcţionările cognitive. Astfel, demersul studiilor asupra schemelor pragmatice (vezi şi 

Girotto, Blaye şi Farioli, 1989 ; Girotto, Light şi Colbourn, 1988) pare foarte apropiat de cel al marcajului social 



(Doise, 1993), din moment ce pentru a ajuta indivizii să rezolve o problemă cognitivă faţă de care abordările lor 

cognitive obişnuite se dovedesc insuficiente, experimentatorul introduce reglări sociale în prezentarea sarcinii. 

Acestea permit subiecţilor, chiar şi celor relativ tineri, să rezolve corect problema. Nivelurile ridicate ale reuşitei 

trebuie să fie corelate cu nivelurile nu mai puţin ridicate ale eşecurilor în învăţarea tradiţională a logicii 

prepoziţionale (cf. Cheng, Holyoak, Nisbett şi Oliver, 1986, experienţa 2). Mai mult, cercetătorii încep să se 

intereseze de fenomenele de generalizare ca urmare a reuşitelor obţinute cu ajutorul actualizării schemelor 

pragmatice (Light, Blaye, Gilly şi Girotto, 1989). 
De altfel, procesele superioare ale gîndirii, precum confirmarea şi infirmarea ipotezelor, nu funcţionează în 

acelaşi mod la interlocutorii sociali, indiferent dacă au un rol de exemplu sau de contrasugestie. Ca şi în 

dezvoltarea cognitivă studiată la copil, conflictul sociocognitiv introdus prin punctul de vedere divergent al 

celuilalt intervine în mod activ în însăşi construcţia raţionamentului. 
 

Concluzii 
Acumularea evidenţelor experimentale face posibilă acum, şi chiar necesară, întocmirea unui bilanţ, dintr-un 

dublu punct de vedere. Pe de o parte, este vorba de a propune, în mod general, o teorie psihosociologică asupra 

dezvoltării cognitive, din moment ce ipotezele generale prezentate în cel de-al doilea capitol au primit ilustrări 

empirice ; însă experimentarea a permis, în schimb, clarificarea a numeroase probleme. Pe de altă parte, era 

vorba de a evalua problemele rămase suspendate ; teoria psihosociologică prezentată aici nu pretinde să fie 

definitivă. Ea constituie un moment, poate esenţial, al dezvoltării „socializării" inteligenţei la nivelul 

reprezentării sale ştiinţifice. Vom încerca, aşadar, să evaluăm noile deschideri oferite de această conceptualizare 

la nivelul domeniilor de cercetare, după cum vom urmări o evaluare a ceea ce aduce ea în privinţa mizelor 

sociale ale „inteligenţei" subliniate în primul capitol. 
8.1. O teorie psihosociologică asupra dezvoltării cognitive 
Teoria psihosociologică pe care o putem schiţa acum se situează împotriva multor altor abordări ale inteligenţei, 

menţionate în continuare. Mai întîi, fiind psihosociologică, ea se opune individualismului epistemologic ce pare 

să predomine în psihologia cognitivă. Poate mai important este refuzul său de a se mulţumi cu paralelismul pe 

care o analiză naturalistă ne permite să-1 punem în evidenţă, între structurările cognitive şi structurările sociale, 

cale elegantă, fireşte, pentru a scăpa de problema cauzalităţii în geneza cunoaşterii. în aceeaşi ordine de idei, 

vom clarifica mecanismele subîntinzînd această cauzalitate dinamică, împotriva numeroaselor pledoarii pentru 

„socializarea" inteligenţei, care au afirmat în mare măsură natura socială a instrumentelor cognitive fără a 

explicita mecanismele prin care se articulează dinamicii e intelectuale şi sociale. în sfîrşit, chiar la nivelul 

abordării acestor mecanisme, ne vom îndepărta de ceea ce s-a putut numi „soluţia facilă", constînd în a postula 

numai mecanismele de ordinul imitaţiei (subliniem numai, din moment ce este evident şi că putem învăţa 

imitînd; cf. Winnykamen, 1990). Această 
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teoretizare poate fi considerată interacţionistă şi constractivistă. Mai exact, „socio-interacţionistă" şi „socio-

constructivistă". 
Interacţionismul social 
Putem să fim „interacţionişti" la un nivel sau la un altul, într-un grad sau în altul. întrebarea este: interacţionism, 

desigur, însă între cine şi ce? Fără îndoială, psihologia cognitivă a dezvoltării a căutat în primul rînd studiul 

interacţiunii subiectului cu mediul „fizic", nonuman. Acesta este valabil atît pentru teoria piagetionă (ale cărei 

consecinţe pedagogice pun accentul pe activitatea subiectului într-un mediu „îmbogăţit"), fie pentru 

perspectivele de tip behaviorist, mai ales atunci cînd ele consideră stimulii sociali ca nediferenţiaţi de 

„răspunsurile" mediului nonuman. 
Pentru psihologia socială este evident că interacţiunea un reuneşte pur şi simplu un subiect şi un obiect, şi că 

relaţia cu obiectul nu poate decît să fie mediatizată de relaţia subiectului cu alţi indivizi. Noi am încercat, aşadar, 

să realizăm în domeniul dezvoltării cognitive trecerea „de la o psihologie bipolară (eu-subiect) la o psihologie 

tripolară (eu-altul-subiect)" (Moscovici şi Ricateau, 1972). 
Constructivismul social 
Dezvoltarea cognitivă se sprijină pe o interacţiune cu celălalt. însă pe care interacţiune ? Cel puţin putem 

conchide cu privire ia ansamblul ilustrărilor experimentale că interacţiunea nu este pur şi simplu o sursă a 

dezvoltării datorită faptului că ea permite unui proces de imitare să apară. Am avut ocazia să discutăm ideea în 

privinţa modelelor: dacă lucrările insistă încă asupra eficacităţii unui model corect, experienţele noastre au 

căutat, dimpotrivă, în mod sistematic asemenea condiţii astfel încît să nu poată fi avansată o explicaţie opusă în 

termenii procesului de imitaţie. Acesta a fost cazul experienţelor implîcînd un model similar, la fel de incorect ca 

şi cel al copilului, sau un model de tip regresiv. Activitatea structurantă a subiectului este cea îi întemeiază 

dezvoltarea cognitivă, activitate care structurează progresiv, palier cu palier, instrumente din ce în ce mai 

echilibrate. însă ce activitate şi ce echilibru ? Nu este vorba de activitatea unui subiect izolat, ci de o activitate 

„socializată", asupra acţiunilor şi judecăţilor sociale putîndu-se diferenţia de la individ la individ, a căror 

coordonare duce la realizarea unui echilibru care este, la rîndul său, de natură socială, din moment ce integrează 

într-un sistem de ansamblu puncte de vedere divergente, ce îşi găsesc unificarea într-un asemenea echilibru. 
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De la interdependenţă la autonomie 
Individul, copil sau adult, se află adesea confruntat, în mod izolat, cu o problemă de ordin cognitiv, pe care 

reuşeşte să o rezolve în chip mai mult sau mai puţin satisfăcător. Se poate spune că asemenea comportamente pot 

fi detaşate de semnificaţia socială pe care o implică ? Dacă ne centrăm numai pe actualizarea competenţelor 

cognitive, răspunsul pare să fie pozitiv. Dacă analizăm problema din punct de vedere genetic, dimpotrivă, 

răspunsul nostru, fără ocolişuri, este negativ. 
într-adevăr, actualizarea autonomă a competenţelor cognitive nu pare posibilă decît la capătul unei dezvoltări 

întemeiate pe o interdependenţă socială. Am arătat de mai multe ori cum dezvoltarea cognitivă - cel puţin la 

nivelul unei noţiuni foarte precise - poate să fie, în momentele sale iniţiale, complet dependentă de interacţiunile 

sociale la care copiii au ocazia să participe. Din această interdependenţă rezultă o coelaborare cognitivă, o 

coordonare a schemelor izolate - sau a centrărilor dependente de acelaşi schematism - care determină astfel de 

competenţe cognitive, încît dezvoltarea ulterioară poate să se autonomizeze. Este ceea ce indică şi dificultatea 

frecventă de a pune în evidenţă diferenţe între condiţii la subiecţii de nivel intermediar : aceştia au elaborat deja 

parţial un nou instrument cognitiv, pe care pot cu uşurinţă să-1 perfecţioneze, oricare ar fi natura exerciţiului 

(„învăţării") propus. Dimpotrivă, copiii de nivel inferior, avînd de descoperit elaborarea unor asemenea 

instrumente, sînt dependenţi în mare măsură de relaţiile interindividuale care le sînt propuse : ei nu progresează 

decît datorită acestora şi în anumite condiţii pe care le vom vedea în continuare. Trebuie să insistăm asupra 

acestui aparent paradox : o autonomizare a dezvoltării urmează unei interdependenţe sociale iniţiale, 

interdependenţă ce întemeiază autonomizarea. 
Mai mult, fiecare dezvoltare se sprijină pe dezvoltarea precedentă. Aceasta este o caracteristică a 

constructivismului. Astfel, pre-cerinţele sînt necesare pentru ca dezvoltarea provenită din interdependenţă să se 

poată realiza. Aceasta revine la tradiţionalul „nu învăţăm orice pe oricine şi oricînd". Vom avansa aici ipoteza că 

pre-cerinţele înseşi sînt bazate pe interacţiuni sociale prealabile. Este cazul deci să înţelegem dezvoltarea 

cognitivă ca o spirală a cauzalităţii în care anumite pre-cerinţe permit copilului să participe la interacţiuni mai 

complexe asigurînd elaborarea de instrumente cognitive mai complexe care, la rîndul lor, îi permit să participe la 

noi interacţiuni structurante. 
O consecinţă a acestei evoluţii de la interdependenţă la autonomie este deosebit de importantă. într-adevăr, 

numai în momentul iniţierii unui nou instrument cognitiv travaliul colectiv poate fi superior travaliului 

individual, nivelurile cognitive atinse în cursul interacţiunii indivizilor fiind superioare 
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celor ale indivizilor izolaţi. Dacă o asemenea superioritate este posibilă, ea nu este automată. De fapt, alte 

dinamici psihosociale pot să interfereze şi să contracareze exprimarea unui asemenea avans cognitiv. 
Se impune, aşadar, o consecinţă în privinţa progreselor individuale consecutive interacţiunii: nu trebuie să ne 

aşteptăm neapărat la o superioritate cognitivă a subiecţilor care au lucrat în grup. Numai în momentul elaborării 

unei noţiuni poate apărea o asemenea superioritate. Prin autonomizarea dezvoltării rezultată de aici, 

superioritatea nu se regăseşte în mod necesar în momentele ulterioare ale elaborării noţiunii. 
Să notăm în treacăt că există, poate, în această „restrîngere" a superiorităţii travaliului colectiv, un element 

esenţial pentru înţelegerea contradicţiilor aparente din cercetările asupra rezolvării de probleme în grup. 
Este posibil să reprezentăm printr-o schemă (tabelul 8.1.) această progresie de la interdependenţă la autonomia 

dezvoltării, permiţînd să se stabilească pentru diferite noţiuni ipoteze de o dublă natură: pentru relaţia care va 

exista între „performanţele" cognitive individuale şi interindividuale şi pentru cea dintre progresele consecutive 

performanţelor individuale sau interindividuale. Nu este exclus să existe un decalaj temporal între cele două 

tipuri de relaţii: o coelaborare cognitivă (deci de nivel cognitiv superior) poate fi posibilă fără ca indivizii 

parteneri ai interacţiunilor să progreseze în cursul unui travaliu individual ulterior. 
Este legitim să ne însuşim formularea lui Vîgoţki pe care am avut ocazia să o cităm mai sus : „Un proces 

interpersonal se transformă într-un proces intrapersonal. Fiecare funcţie apare de două ori în dezvoltarea 

culturală a copilului: mai întîi, la nivel social şi apoi la nivel individual; mai întîi între indivizi (interpsihologică) 

şi apoi la copilul însuşi (intrapsihologică)" (Vîgoţki, 1978, 27). 
Tabelul 8.1. - Schema de evoluţie a absenţei progreselor (0) şi a progreselor (+) indivizilor şi grupurilor faţă de o 

noţiune 
Travaliu 
Individual 
Colectiv 
înaintea elaborării în timpul elaborării După elaborare 

0 0 

0 + 

+ + 



Progresele consecutive travaliului interindividual sînt autentice 
Aici este o problemă importantă al cărei răspuns este clar : progresele constatate ia diferitele sarcini sînt 

autentice. Trei elemente o atestă. Primul este generalizarea progreselor la alte noţiuni întemeiate pe operaţii 

similare, probă 
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a unei restructurări de ansamblu. Cel de-al doilea este stabilitatea progreselor în timp; aceasta este o presupunere 

necesară, care a constituit, de altfel, o parte importantă a verificărilor noastre empirice. Cel de-al treilea este legat 

de natura raţionamentului explicitat de către subiecţi: un progres operatoriu autentic poate fi inferat pornind de la 

justificări, de la argumente noi, originale, care nu au mai fost explicitate în cursul interacţiunii inter individuale. 
Un mecanism psihosociologic : conflictul sociocognitiv 
Ilustrările experimentale au arătat-o în mare măsură: întîlnirile interindivi-duale duc la progres cognitiv în 

măsura în care are loc un conflict sociocognitiv în timpul interacţiunii. Cei doi poli sînt aici de nedisociat, din 

moment ce trebuie să existe conflicte între partenerii sociali, cu privire la modurile de rezolvare a unei sarcini. 

Un asemenea conflict poate să rezulte din diferite interacţiuni. 
Acesta este cazul pentru o mare parte a interacţiunilor dintre indivizii nedispunînd de aceleaşi sisteme de 

răspunsuri. Astfel, copiii cu un nivel cognitiv diferit au mari şanse să se afle în dezacord la răspunsurile 

specifice, în măsura în care acestea (acţiuni, judecăţi) rezultă din schematisme diferite. Totuşi, alte caracteristici 

propriu-zis intrasituaţionale pot să provoace conflicte, acolo unde le-am aştepta mai puţin. Mai ales atunci cînd 

indivizii parteneri ai unei interacţiuni nu împărtăşesc acelaşi punct de vedere : aplicîndu-se operaţiuni de acelaşi 

tip - incorect - răspunsurile lor pot fi divergente (vezi experienţele asupra reconstituirii unui sat). în anumite 

cazuri, în sfîrşit, o divergenţă a răspunsurilor poate decurge din interacţiunile indivizilor de acelaşi nivel 

cognitiv, însă manîfestînd centrări diferite (experienţele asupra conservării lungimii). Efectul modelelor mai 

avansate din punct de vedere cognitiv asupra dezvoltării unui copil constituie, după părerea noastră, o altă 

ilustrare a intervenţiei eficace a unui conflict sociocognitiv. 
Din ce motive conflictul sociocognitiv, definit aşadar prin eterogenitatea răspunsurilor (subîntinse sau nu de 

aceleaşi reguli cognitive), poate să inducă o dezvoltare cognitivă? 
Primul pas este desigur priza de conştiinţă a copilului faţă de alte răspunsuri decît al său. Am văzut că 

interacţiunea socială trebuie să fie determinantă în timpul elaborării, să iniţieze chiar dezvoltarea unei noţiuni. 

Acest lucru nu este ieşit din comun. Una dintre trăsăturile gîndirii preoperatorii o constituie ignorarea punctelor 

de vedere, trăsătură denumită adesea egocentrism. Uneori (Aebli, 1967) o mare dificultate (decurgînd din starea 

de dezvoltare cognitivă referitoare la o noţiune) de a imagina răspunsuri putînd fi diferite îi face pe copii să-şi 

menţină propriul lor punct de vedere. Celălalt, atunci cînd se înscrie într-o relaţie conflictuală, creează un 

conflict care face explicită diferenţa. Altfel spus, conflictul sociocognitiv este sursă de dezechilibru. 
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Dezechilibru în acelaşi timp social şi cognitiv. Dezechilibru cognitiv întrucît sistemul cognitiv nu este astfel încît 

să poată integra deodată propriile sale răspunsuri şi cele ale celuilalt într-un unic ansamblu coerent: el nu poate 

„să explice" pe celălalt şi pe el însuşi în acelaşi timp. Dezechilibru social întrucît acesta nu este un simplu 

dezacord cognitiv: el se înscrie în relaţiile dintre indivizii pentru care acest conflict pune o problemă socială. 

Fără această problemă socială, copilul ar avea puţine şanse de a resimţi un conflict cognitiv (inutil să amintim 

dificultatea de a pune copilul în contradicţie cu observabilele). 
Cel de-al doilea motiv al eficacităţii conflictului de a provoca o dezvoltare cognitivă este că celălalt oferă 

indicaţii ce pot fi pertinente pentru elaborarea unui nou instrument cognitiv. La acest nivel nu este neapărat 

necesar ca celălalt să dea un răspuns corect, chiar dacă uneori acesta poate facilita dezvoltarea. Poate fi suficient 

dacă celălalt ar prezenta o centrare opusă celei a copilului, care poate atunci să progreseze prin însumarea 

centrărilor (experienţele asupra conservării lungimii). Am văzut că, în privinţa transformărilor spaţiale, progresul 

poate să rezide în coordonarea punctelor de vedere, ce are avantajul de a putea să regăsească, prin intermediul 

deosebirilor dintre percepţiile imediate ale diferiţilor indivizi, invarianta raporturilor intrafigurale. Modelele 

regresive neputînd, aparent, să aducă nimic copilului, pot totuşi să-i indice drumul de urmat, atunci cînd este 

clarificată natura dimensiunilor sau a transformărilor pertinente pentru realizarea mai adecvată a sarcinii. 
Un al treilea motiv : conflictul sociocognitiv sporeşte probabilitatea ca un copil să fie activ cognitiv, activitate 

căreia Şcoala de la Geneva i-a subliniat importanţa. Nu este totuşi o simplă activitate „asupra obiectului", ci o 

activitate referitoare la răspunsuri divergente. Ajungem deci la motivul poate cel mai important. 
Rezolvări cognitive şi relaţionale ale conflictului sociocognitiv 
Dacă procedurile noastre de conflict sociocognitiv dovedesc o mare eficacitate, este pentru că problema pusă 

copilului nu este pur cognitivă, ci socială. Pentru el, nu este vorba atît de a rezolva o problemă dificilă cît, înainte 

de toate, de a angaja o relaţie inter individuală, o relaţie cu celălalt. De unde această ipoteză: reglările cognitive 

permit de a stabili sau de a restabili relaţii specifice cu celălalt. Conflictul poate, desigur, să constituie un joc 

amuzant în perspectivă, se pune totuşi problema coordonării necesare a punctelor de vedere într-un sistem care 

să-i poată pune de acord pe parteneri. Nu este întîmplător dacă progresele (în raport cu capacităţile iniţiale ale 

indivizilor) sînt constatate în interacţiuni colective: astfel, singurul mod de a deosebi ceea ce fiecare percepe 



dintr-un punct de vedere diferit este de a înscrie perspectivele într-un spaţiu comun; iar singurul mod de a 

rezolva problema 
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centrărilor opuse în judecăţile asupra lungimii este de a respecta fiecare centrare (fiecare „depăşire"), însă 

coordonînd-o într-un sistem caracterizat prin conservarea egalităţii. 
Nu este totuşi imposibil de a evita conflictul sociocognitiv, ceea ce poate să constituie un obstacol important 

pentru apariţia de progrese cognitive, într-adevăr, pot exista mai multe reglări ale unui conflict. Unele îl rezolvă 

în termeni pur relaţionali: este cazul complezenţei prin care copilul poate încerca să reducă divergenţa 

interindividuală a răspunsurilor. în acest caz, reglarea relaţională înlocuieşte reglarea cognitivă. Apelul la această 

cale de ieşire nu este independent de relaţiile stabilite, ba chiar prestabilite, între parteneri. 
Am văzut cum un conflict între doi copii poate fi rezolvat unilateral de către cel ce dispune de răspunsul corect, 

fără ca pentru celălalt să fie posibilă intervenţia în această relaţie asimetrică. însă îndeosebi relaţia directă adult -

copil face explicită această problemă. într-adevăr, conflictul sociocognitiv nu este decît o simplă opoziţie a 

răspunsurilor: este un conflict între agenţii sociali ocupînd poziţii sociale a căror situaţie - ca şi cea a 

experimentării -poate să accentueze contrastul. Astfel, copilul se situează într-o relaţie asimetrică cu adultul. 

Această asimetrie impune anumite comportamente (copilul va fi cu atît mai complezent cu cît nu va percepe în 

mod clar obiectivele situaţiei experimentale, ca în timpul prezentării simple de către adult, fără vreun 

comentariu, a unui model regresiv, imitat de către două treimi dintre subiecţi) şi anumite atribuţii (adultul ştie 

mai bine decît copilul), sau chiar respectarea anumitor avantaje (atribuirea brăţării celei mai mari adultului). 
Efectul inhibitor al dezvoltării dinamicii psihosociale a complezenţei (de fapt, ar trebui să spunem, al evitării 

conflictului într-o relaţie asimetrică) poate fi observat la diferite niveluri. El poate să fie observat analizînd 

motivaţia datelor dintr-o condiţie experimentală. Pare, într-adevăr, obişnuit ca subiecţii care cedează celuilalt să 

nu progreseze. Putem totuşi să contracarăm aceste efect, înscriind copilul într-o procedură de conflict 

sociocognitiv care face dificilă o asemenea reglare de complezenţă. Acesta este cazul atunci cînd copilul este 

repus sistematic în discuţie fără ca să i se arate un model de răspuns sau atunci cînd doi adulţi susţin două puncte 

de vedere opuse, de altfel incorecte. 
Asemenea asimetrii pot fi regăsite în eşecul a ceea ce am numit „individualizare" în interacţiune. în anumite 

structuri de grup (atunci cînd, de exemplu, cerem copiilor să se organizeze după o structură centralizată sau 

ierarhică) sau în anumite grupuri a căror funcţionare o perturbăm (împiedicînd partenerii să comunice, de 

exemplu), produsul interacţiunii depinde în principal de capacităţile individuale ale partenerilor. în aceste cazuri, 

mai numeroase poate decît ne-am închipui, interacţiunea face ca o coordonare a punctelor de vedere să nu poată 

fi luată în considerare, fie că structura se opune acesteia, fie că funcţionarea o împiedică. Este necesar să existe o 

anumită reciprocitate, 
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care permite explicitarea punctelor de vedere: fără aceasta nu se poate realiza o coordonare sociocognitivă într-

un ansamblu mai echilibrat, din punct de vedere cognitiv, a diferitelor centrări. Nici juxtapunerea indivizilor, nici 

o asimetrie totală între ei nu pot determina progrese: fie că abordările individuale nu sînt puse în comun, fie că 

una dintre ele nu este integrată în cîmpul social. 
O consecinţă importantă decurge din această problemă a modalităţii de rezolvare a conflictului interindividual: 

nu vom putea judeca dinainte asupra progreselor cognitive individuale ulterioare unei interacţiuni pornind numai 

de la performanţa colectivă. Acesta va fi cazul cîteodată (într-un conflict sociocognitiv „bine stăpînit" de către 

adult), însă nu în mod necesar, ci dimpotrivă, în cursul interacţiunilor care au dus la o structură de decizii 

unilaterală. 
Reglări sociale şi reglări cognitive 
Am văzut în paragraful precedent că anumite reglări relaţionale (îndeosebi asimetrice), depinzînd de sistemele 

normative care leagă posibilităţile unora de ale altora (cele ale adultului de cele ale copilului, în cazul de faţă), 

pot să se opună sau să înlocuiască reglările cognitive, specifice dezvoltării cognitive. Aceasta nu este singura 

intervenţie posibilă a trăsăturilor specifice unui sistem de relaţii între copii şi adult. Existenţa asimetriilor în 

situaţii specifice poate chiar să fie esenţială pentru apariţia reglărilor cognitive. Anumite asimetrii sociale pot 

într-adevăr să fie omoloage şi să coincidă cu relaţii de natură cognitivă caracterizate printr-o asimetrie. Am văzut 

cu privire la conservarea lungimilor inegale că relaţia asimetrică de mărime între copil şi adult ducea la 

descoperirea conservării inegalităţii independent de configuraţiile perceptive. Am văzut, de asemenea, cu privire 

la transformările spaţiale, că introducerea unui material „marcat" social poate fi suficientă pentru a obţine 

progrese mai importante : relaţia învăţător - elev implică raporturi spaţiale determinate care nu pot să fie la fel de 

uşor ignorate precum raporturile spaţiale dintre case şi o piscină. Din această necesitate, bazată pe o asimetrie 

fundamentală, poate apare o priză de conştiinţă a necesităţii coordonării punctelor de vedere, ducînd la realizări 

cu nivel cognitiv superior celui de care copilul se arată capabil iniţial. 
Legăturile de omologie dintre structura socială şi structura cognitivă sînt totuşi multiple. Am văzut cum o 

asimetrie interindividuală poate să coincidă cu o relaţie cognitivă. Ne putem imagina şi că o asemenea asimetrie 

poate să se opună dezvoltării unei noţiuni. Să presupunem, de exemplu, că într-o sarcină de conservare a 



lungimilor egale, adultul cere copilului să îi dea una dintre bare ţinînd cont că el este mai mare, are nevoie de 

„mai mult". în acest caz, omologia implicată ar tinde să favorizeze răspunsurile necon- 
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servatoare. Am putea, aşadar, să modificăm după dorinţă aceste interrelaţii care ar trebui să provoace dinamici 

cognitive diferite. 
Sîntem departe de concepţiile „tînărului" Piaget care vedea în relaţiile dintre egali sursa dezvoltării, datorită chiar 

egalităţii lor sociale, considerînd interacţiunile adult - copii ca pe un obstacol în calea unei asemenea dezvoltări, 

din cauza constrîngerii rezultate dintr-o inegalitate fundamentală a statutelor sociale. Aceasta era o viziune 

idealistă, reluată adesea de anumite curente pedagogice. Cercetările noastre au arătat cum relaţiile dintre egali 

puteau fi dominate de asimetrii şi cum relaţiile cu adultul puteau fi surse de progrese, datorită existenţei unei 

omologii între două relaţii - de ordin, de pildă - una socială şi cealaltă cognitivă. Ar fi eronat de a pretinde a 

priori că orice interacţiune socială favorizează dezvoltarea cognitivă şi că interacţiunea dintre egali ar fi mai 

propice decît interacţiunea cu adultul. Problema centrală este, într-adevăr, cea a naturii acestor interacţiuni, 

cărora teoria noastră psihosociologică le-a precizat contururile. 
8.2. Bilanţ şi perspective 
Paginile precedente fac bilanţul propriu-zis al cercetărilor noastre asupra dezvoltării sociale a inteligenţei. Ele 

propun o definiţie a inteligenţei care articulează dinamicile individuale şi sociale, articulare care a fost explicitată 

şi ilustrată prin experimentare. Definiţia socială a inteligenţei, psihosociologia dezvoltării cognitive ar trebui să 

permită avansarea dezbaterilor importante puse în discuţie în primul capitol. Atît timp cît ne vom mulţumi cu o 

concepţie „individualistă" asupra inteligenţei, nu vom dispune de mijloacele conceptuale şi de tehnicile de 

investigaţie necesare pentru studiul mai multor probleme importante. Inteligenţa individuală nu este decît un 

moment, decît o expresie a unui proces mai complex de natură socială. Să insistăm, aşadar, asupra cîtorva dintre 

consecinţele unei asemenea concepţii asupra inteligenţei pentru studiul problemelor al căror interes social şi 

practic este evident. Nu va fi vorba atît de concluzii definitive, cît de perspective noi de cercetare, deschise de 

către lucrările noastre. 
Diferenţele socioculturale 
Consistenţa rezultatelor noastre asupra limitelor pretinselor diferenţe dintre grupuri socioculturale în interiorul 

aceleiaşi societăţi ilustrează importanţa pe care o poate căpăta o concepţie autentic socială asupra inteligenţei. 

Prin probe tot atît de diferite precum conservarea lichidelor sau a numărului, prin jocul cooperativ sau prin 

transformările spaţiale, am putut arăta că o interacţiune reuşită timp de cîteva minute permitea copiilor din medii 

sociale mai puţin 
206 
PSIHOLOGIE SOCIALĂ ŞI DEZVOLTARE COGNITIVĂ 
favorizate să atingă (cel puţin) nivelurile pe care copiii din mediile mai favorizate le atingeau singuri la pre-test. 

Putem conchide că asemenea rezultate sînt greu de conciliat cu tezele celor ce atribuie o moştenire biologică 

diferită membrilor din diferitele grupuri sociale. Studiul individului confruntat singur cu o probă de natură 

cognitivă, studiu practicat atît de către şcoala piagetiană cît şi de către adepţii testelor de inteligenţă, a izolat 

funcţionarea cognitivă a individului de condiţiile sociale ale dezvoltării sale cognitive şi a tras concluzia cu 

privire la diferenţele înnăscute dintre diferite grupuri sociale. 
Miza socială a controverselor asupra inegalităţii grupurilor sociale este prea importantă pentru ca să putem spera 

o clipă de a aduce, prin rezultatele cercetărilor noastre, un argument decisiv în această dezbatere. Noi sîntem 

totuşi convinşi că rezultatele justifică o nouă abordare a problemei. Ele arată că trebuie să utilizăm o definiţie 

socială a inteligenţei pentru a studia diferenţele dintre copiii din diferite grupuri sociale şi îndeosebi că este 

necesar să studiem în mod special diferitele semnificaţii sociale pe care le pot să vehicula situaţiile de soluţionare 

a unei probleme cognitive pentru membrii diferitelor grupuri sociale. 
Marcajul social în dezvoltarea cognitivă 
Dacă există astăzi un domeniu de cercetări care a ajuns (din nou) la modă, acesta este cel al studiului diferitelor 

aspecte ale dezvoltării sociale a copilului, în pofida vechimii sale (1932), cartea lui Piaget asupra dezvoltării 

morale este şi astăzi una din lucrările sale cele mai citate. Este vorba, într-adevăr, de un domeniu de studiu foarte 

important, la graniţa dintre preocupările centrale din psihologia copilului şi cele din psihologia socială. 
în cel de-al doilea capitol, am arătat în ce mod originea istorică a operaţiilor cognitive elementare a fost căutată 

în organizarea apartenenţelor sociale (Durkheim şi Mauss, 1969). Diviziunile sociale în clase de vîrstă, clase 

sexuale, clase sociale sînt şi astăzi la originea principiilor de opoziţie care formează o matrice de organizare 

pentru multiple judecăţi asupra realităţii sociale (Bourdieu, 1979). 
S-ar impune un program de cercetări asupra apariţiei acestor scheme sociale de judecare şi asupra evoluţiei 

organizării lor la copii. Anumite cercetări constituie un prim pas în această direcţie. O diferenţiere după talie şi 

după forţă ar funcţiona la toţi copiii şi, în corespondenţă cu această diferenţiere, ar apărea diferenţierea sexelor : 

„Pare verosimil că stereotipurile copiilor asupra dominanţei sau a puterii masculine se dezvoltă plecînd de la 

stereotipurile în termeni corporali referitoare la talie, vîrstă şi competenţă. Copiii admit mai întîi că taţii sînt mai 

mari decît mamele, întrucît sînt mai inteligenţi decît ele şi, mai apoi, pentru că ei au mai multă putere sau sînt 



şefii familiei" (Kohlberg, 1966, 102). Putem astfel să explicăm că „un băiat de şase ani este 
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un perfect mascul şovin, mai mult decît părinţii săi, şi că el este astfel independent de modul în care a fost educat 

într-o societate ce diferenţiază rolurile sexuale. Din fericire, etapele ulterioare ale dezvoltării sale cognitive 

modifică, moderează sau anulează acest şovinism masculin" (Kohlberg şi Ullian, 1974, 213). 
Desigur, aceste cercetări nu se referă în mod direct la apariţia operaţiilor cognitive într-un sens mai restrîns, aşa 

cum l-am utilizat în această carte. Ele nu sînt mai puţin importante pentru a surprinde sensul social „al 

posibilităţilor şi al imposibilităţilor, al proximităţilor şi al distanţelor" (Bourdieu, 1979, 545), pe scurt, al 

taxinomiilor sociale care funcţionează la copii. 
însă principalul nostru proiect rămîne cel de a pune în lumină relaţiile de cauzalitate reciprocă dintre funcţionarea 

acestui „sens social" şi funcţionarea cognitivă propriu-zisă. Dacă este adevărat, cum anumite citate din cel de-al 

doilea capitol ne fac să credem, că orice cunoaştere socială presupune funcţionări cognitive pe care le putem 

studia ca atare, este la fel de adevărat că cunoştinţele sociale sînt aspectele unei dinamici sociale putînd 

determina progrese în coordonările cognitive efectuate asupra obiectelor care mijlocesc această dinamică. Este 

ceea ce am ilustrat experimental cu probele de conservare a lichidelor, de conservare a lungimilor inegale şi ale 

transformărilor spaţiale. Concepţia noastră despre marcajul social se găseşte astfel la intersecţia diferitelor 

abordări şi pretinde să elucideze intervenţia cauzală a socialului în cognitiv, depăşindu-se cercetările care se 

mulţumesc doar cu studiul dezvoltării sociale. 
Aplicaţii pedagogice 
Pe măsura publicării lor, rezultatele cercetărilor noastre au găsit o primire din ce în ce mai favorabilă la 

specialiştii în ştiinţele educaţiei. Noi nu vedem în acest interes numai o indicaţie suplimentară a importanţei 

sociale a abordării noastre asupra dezvoltării cognitive; credem că implantarea cercetărilor noastre într-un mediu 

educativ şi şcolar reprezintă o prelungire indispensabilă care trebuie să ajute la a elucida mai bine concepţia 

asupra inteligenţei aflată la baza lor. Totuşi, există o diferenţă importantă între cercetările noastre experimentale 

şi eventualele lor aplicări într-o situaţie şcolară. 
O cercetare experimentală, cum o indică deja chiar şi durata sa, este în mod necesar o intervenţie limitată şi 

schimbătoare în dinamiciîe preexistente, independent de această situaţie experimentală trecătoare. Constantele şi 

transformările (chiar şi limitate) provocate de o intervenţie experimentală trebuie să ne informeze asupra naturii 

dinamicilor studiate. Situaţia experimentală este, aşadar, foarte controlată în scopul de a provoca interacţiuni 

sociale care trebuie să declanşeze progresul cognitiv la un moment oportun. Este de la sine înţeles că nu putem să 

construim o intervenţie pedagogică cu aceeaşi 
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rigoare ca o cercetare experimentală. Totuşi, cercetările noastre arată cu claritate că nu orice interacţiune asupra 

unei sarcini oarecare este o sursă de progres. Pentru ca un copil să înveţe de la un alt copil sau de la un adult 

trebuie să fie îndeplinite condiţii specifice. Chiar dacă aceasta displace partizanilor anumitor curente 

spontaneiste, credem că aplicaţiile ideilor noastre cu privire la învăţămîntul şcolar nu vor micşora cu nimic 

intervenţia adultului. Adulţii sînt cei care, în fiecare dintre experienţele noastre, au construit situaţiile, chiar şi 

cele de interacţiune „spontană" între copii, din care au rezultat progrese cognitive. Nu mi se pare inutil să 

insistăm asupra acestui aspect, cînd ştim că s-a putut argumenta că noile metode pedagogice, făcînd apel la 

învăţarea reciprocă a copiilor, ar micşora bugetul destinat educaţiei. 
Totodată, rezultatele cercetărilor noastre pledează în favoarea unei concepţii pedagogice care ia relaţiile şi 

activităţile dintre copii în serios şi nu consideră dezvoltarea cognitivă ca fiind legată numai de relaţiile dintre 

adulţi şi copii. 
Cercetări cu o natură mai pedagogică decît ale noastre arată întreaga importanţă pe care pot să o aibă relaţiile 

dintre copii în activitatea de învăţare şcolară. Un anumit număr de experienţe au pus în evidenţă „efectul de 

învăţare", adică beneficiul personal pe care un copil poate să-1 obţină dintr-o învăţare oferită de el însuşi unuia 

dintre colegii săi. Un elev „puţin dotat" înregistrează performanţe superioare după ce a avut de acţionat ca 

„învăţînd" un alt elev, decît după ce a avut de realizat complet un exerciţiu şcolar (Allen şi Feldman, 1973). 

Cercetările noastre aduc deja clarificări asupra proceselor sociocognitive care pot să funcţioneze în asemenea 

situaţii pedagogice. 
Specialiştii din psihologia educaţiei au apelat adesea la noţiuni explicative asemănătoare celor prezentate în 

carte. Acesta este, de exemplu, cazul lui Johnson şi Johnson (1983), care s-au interesat în mod special de 

eficacitatea travaliului în grup la şcoală şi la universitate şi care ajung să atribuie un rol foarte important 

conflictului sociocognitiv în dezvoltarea cognitivă. Pentru ei, participarea angajată a grupurilor de învăţare 

cooperativă va produce în mod inevitabil conflicte între idei, opinii, concluzii, teorii şi informaţii ale membrilor. 

Cînd se declanşează asemenea controverse, ele pot fi tratate într-o manieră constructivă sau destructivă, după 

intervenţia structurantă a cadrului didactic şi competenţele sociale ale studenţilor. Referindu-se la cercetările lor 

asupra controversei (Johnson, 1980; Lowry şi Johnson, 1981; Smith, Johnson şi Johnson, 1981), ei notează că 

atunci cînd este condusă în chip constructiv, controversa favorizează curiozitatea de a şti şi incertitudinea cu 

privire la justeţea vederilor proprii, o căutare activă a informaţiilor complementare şi, ca urmare, o performanţă 



superioară şi o reţinere mai importantă a materialului învăţat. Indivizii lucrînd singuri în situaţii individuale sau 

de competiţie nu au ocazia de a participa la asemenea procese şi, de aceea, performanţa lor are de suferit. 
! 
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Oser (1986) ajunge la aceeaşi concluzie în domeniul dezvoltării morale. El rezumă ansamblul condiţiilor 

necesare pentru ca, într-o situaţie educativă, o anumită discuţie să poată genera o reflecţie morală autentică. Ea 

presupune îndeosebi: o prezentare completă şi exhaustivă a adevărurilor subiective aşa cum sînt ele concepute de 

către participanţii la o situaţie conflictuală; absenţa unei autorităţi care ar prezenta un punct de vedere exterior 

sau de observator corespundzător răspunsului „corect" ; crearea unui dezechilibru prin prezentarea de diferite 

argumente şi opinii pentru a stimula dezvoltarea raţionamentului moral pe baze tot mai complexe; coordonarea 

interacţiunii dintre participanţii la discuţie, astfel încît fiecare să reacţioneze în mod deschis şi echitabil la 

punctul de vedere al celuilalt; a lega principiile organizatoare ale raţionamentelor de principiile de justiţie. 
Am putea să înmulţim exemplele de interese convergente din lucrările psihologilor interesaţi de problemele de 

educaţie şi propriile noastre lucrări (cf. Foot, Morgan şi Shute, 1990; Slavin, 1989; Vedder, 1985). Introducerea 

unui obiectiv social în studiul inteligenţei creează în special ocazii de întîlnire între psihologii sociali 

experimentalişti şi alţii practicînd cercetarea-inter-venţie. Uneori aceleaşi persoane realizează aceste întîlniri 

între diferite abordări în propriile lor lucrări. Este cazul cercetărilor lui Gilly (1988), ale cărui studii 

experimentale sînt realizate cu un obiectiv pedagogic, înaintarea lui facîndu-se dinspre laborator spre teren. 

Monteil (1985) urmează un drum invers. El începe prin a efectua o analiză a diferitelor sisteme de formare ale 

adulţilor, pentru a se consacra apoi studiului experimental al intervenţiei marcajelor poziţionale în performanţele 

şcolare, pentru a oferi în sfîrşit un vast bilanţ al aportului cercetărilor din psihologia socială la soluţionarea 

problemelor aflate în centrul educaţiei şi al formării (Monteil, 1989, 1993). 
Vom nota în cele din urmă că asociaţiile care favorizează învăţarea prin cooperare între elevi au fost chiar create, 

îndeosebi în Marea Britanie (Topping, 1992). Asemenea iniţiative ilustrează importanţa socială a problematicii 

abordate de către psihologia socială a dezvoltării cognitive. 
Importanţa experimentării 
în cursul expunerii rezultatelor experienţelor noastre, ne-a fost adesea adresată şi o obiecţie. Acestea par 

irealizabile, pentru că deseori o interacţiune între cinci şi zece minute provoacă progrese stabile, ceea ce uimeşte. 

Mirarea provine, fără îndoială, dintr-o concepţie asupra dezvoltării cognitive foarte răspîndită, care o asimilează 

exclusiv cu o maturizare biologică căreia nu ar trebui să-i tulburăm ritmul „spontan". Este departe de noi intenţia 

de a nega că maturizările sistemului neurobiologic joacă un rol important în dezvoltarea cognitivă; aceasta nu 

împiedică progresele cognitive să se realizeze prin reorganizări produse social şi care nu trebuie în mod necesar 

să cunoască o derulare temporală foarte îndelungată. 
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se pare important să semnalăm un alt ansamblu de cercetări răcind să intervină o concepţie structurantă asupra 

conflictului: este vorba despre cercetările asupra deciziilor colective, în care sînt deosebite două modalităţi de 

tratare a conflictului, una constînd în evitarea conflictului şi care duce la un compromis, reproducînd stătu quo-

ul, cealaltă care se reduce la în înfruntarea divergenţelor şi putînd să determine o inovaţie (cf. Moscovici şi 

Doise, 1992). 
Multiplele studii asupra dezvoltării sociale a inteligenţei, asupra influenţei sociale în raţionament şi asupra 

dinamicilor deciziilor colective ne-au confirmat convingerea că o înţelegere exhaustivă a funcţionărilor cognitive 

umane face apel în mod necesar la noţiuni ce aparţin psihologiei sociale. Dacă procesele cognitive ţin de multiple 

niveluri de analiză, condiţiile lor de producere şi de actualizare cer considerarea reglărilor sociale şi a 

conflictelor sociocognitive care le sînt constitutive. 
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