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Resumo 
O presente estudo foi construído sob o formato de um ensaio teórico, fundamentado 
na epistemologia genética de Jean Piaget, objetivou-se associar a teoria piagetiana 
com os temas relacionados à concepção de experiência no pensamento filosófico de 
John Dewey. Jean Piaget (1896 – 1980) ganhou notoriedade ao investigar questões 
sobre o desenvolvimento humano e, em sua teoria da “Epistemologia Genética” 
procurou responder questões referentes às etapas e processos que os sujeitos 
percorrem na passagem de um nível de conhecimento mais elementar para outro 
mais elaborado. Assim como Piaget, Dewey também compreende que o 
conhecimento não encontra-se no sujeito ou no objeto, mas sim na experiência 
interdependente entre os dois, ou conforme os pressupostos piagetianos, na 
interação entre sujeito e objeto. Deste modo o conhecimento não é pré-determinado 
geneticamente tampouco absorvido de forma passiva das pressões externas. As 
articulações tecidas evidenciam a perspectiva interacionista e construtivistas nos 
conceitos dos dois autores. O funcionamento da inteligência na perspectiva 
construtivista de Piaget e Dewey pode ser ilustrado através da imagem de uma 
espiral. Essa espiral do conhecimento conserva as conquistas já realizadas e 
caminha rumo às novas construções. Esse funcionamento sistêmico envolve a 
experiência enquanto interação, reflexão e equilibração. 
 
Palavras-chave: Construtivismo. Jean Piaget. John Dewey.  
 

Introdução  

O presente estudo foi construído sob o formato de um ensaio 

teórico, fundamentado na epistemologia genética de Jean Piaget, relacionando sua 

teoria com do filósofo John Dewey, considerando o desenvolvimento humano e 

processos de aprendizagem. 

 

Objetivos 

Objetivou-se associar a teoria do desenvolvimento piagetiana com 

os temas relacionados à concepção de experiência no pensamento filosófico de 

John Dewey.  
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Referencial teórico 

A construção do pensamento na perspectiva piagetiana 

Jean Piaget (1896 – 1980) ganhou notoriedade ao investigar 

questões sobre o desenvolvimento humano e, em sua teoria da “Epistemologia 

Genética” procurou responder questões referentes às etapas e processos que os 

sujeitos percorrem na passagem de um nível de conhecimento mais elementar para 

outro mais elaborado. Suas pesquisas revelam que o conhecimento é um processo 

em permanente construção e que resulta da interação indissociável entre o sujeito e 

o meio físico e social. Esta compreensão sobre o desenvolvimento humano, que nos 

dias atuais conhecemos como Construtivismo, surgiu em oposição a outras duas 

vertentes: o Inatismo e o Empirismo. 

Na perspectiva inatista, a inteligência é compreendida como uma 

capacidade, um dom ou uma vocação. O sujeito desde o nascimento já traz consigo 

todas as condições cognitivas que o guiarão durante sua vida. O conhecimento é 

pré-determinado geneticamente e independe dos esforços do sujeito ou das 

experiências sociais e ensinamentos escolares. Conforme Macedo (2002, p. 4): 

[...] na visão inatista, nossa inteligência não depende de nós, ou seja, 
é independente. Por isso, nessa visão o sujeito é considerado em 
sua versão passiva, subordinada ou submissa aos ditames de sua 
pré-formação ou herança genética. O mesmo vale para os esforços 
socioculturais ou educacionais que devem considerar, submetendo-
se a elas, as limitações de nossas capacidades intelectuais. 

 
Por outro lado, os empiristas acreditam que a inteligência é resultado 

unicamente das experiências que o sujeito pôde estabelecer durante sua vida. Uma 

relação causal direta, pois considera que o conhecimento é proveniente do meio 

externo por meio da pressão ou estimulação que esse meio exerce sobre o sujeito. 

Configura-se como uma cópia passiva da realidade. Neste sentido revela Macedo 

(2002, p. 5): 

Ainda que a visão empirista valorize as ações do sujeito que 
conhece, trata-se, como na visão anterior, de uma ideia passiva ou 
submissa de sujeito. Só que nesse caso ele depende das 
intervenções, exteriores, que controlam, por intermédio de diversos 
procedimentos ou estratégias, o que deve ou não ser feito. 
 

Contrapondo-se às perspectivas inatista e empirista os pressupostos 

piagetianos afirmam o papel de protagonista que o sujeito desempenha na 

construção do seu saber. O conhecimento não nasce com o sujeito tampouco é 
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fornecido pelo ambiente e sim, o sujeito é ativo nesse processo e constrói seu 

conhecimento a partir das interações que estabelece com o meio físico e social. 

Para Piaget (1978, p. 6):  

[...] o conhecimento não procede, em suas origens, nem de um 
sujeito consciente de si mesmo nem de objetos já constituídos (do 
ponto de vista do sujeito) que a ele se imporiam. O conhecimento 
resultaria de interações que se produzem a meio caminho entre os 
dois, dependendo, portanto, dos dois ao mesmo tempo, mas em 
decorrência de uma indiferenciação completa e não de intercâmbio 
entre formas distintas.  

 
Na teoria piagetiana o sujeito e o objeto são indissociáveis, pois se 

constituem mutuamente, isto é, “o sujeito faz-se a si próprio por meio da sua ação 

sobre a realidade e esta somente é conhecida pelas ações do sujeito, e não em si 

mesma” (DELVAL, 1997, p. 98). Sendo assim, são as interações que o sujeito 

estabelece com o meio que influenciarão o ritmo e os possíveis alcances da 

elaboração do seu saber, como também dos mecanismos e processos com os quais 

pode conhecer (OLIVEIRA, 2005). Compreende-se o meio não apenas em seu 

aspecto físico e material, como também em seu aspecto social: os elementos 

proporcionados pelas diferentes culturas, pelos meios de comunicação, pelo contato 

com as informações que recebe na escola, suas próprias observações, dentre 

outros. A participação ativa do sujeito na elaboração do seu conhecimento não se 

limita a uma ação física e empírica, mas principalmente a uma operação mental no 

sentido de refletir e compreender o objeto de conhecimento (SARAVALI, 1999). A 

esse respeito, Becker afirma que o papel do sujeito é 

centro ativo, operativo, de decisão, de iniciativa, cognitivo, de tomada 
de consciência, simultaneamente coordenador e diferenciador, que é 
capaz de aumentar sua capacidade extraindo das próprias ações e 
operações novas possibilidades para suas dimensões ou 
capacidades. (BECKER, 2003, p. 25) 

 
Para Piaget o desenvolvimento cognitivo e afetivo é influenciado por 

quatro fatores diferentes: a maturação, a experiência física e lógico-matemática, as 

interações sociais e a equilibração. Apesar de distintos, os quatro fatores estão 

interligados e formam os aspectos que são invariantes no desenvolvimento humano. 

A maturação consiste no desenvolvimento orgânico do sistema 

nervoso, um aspecto hereditário que ocorre internamente no sujeito (SARAVALI, 

1999). Trata-se de uma condição necessária para o surgimento de certas condutas, 

porém, isoladamente, tal aspecto torna-se insuficiente, uma vez que a perspectiva 
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piagetiana se contrapõe à ideia inatista, na qual a maturação orgânica por si só já 

acarretaria o desenvolvimento intelectual do sujeito.  

Para Piaget, a maturação é um fator do desenvolvimento no sentido de 

abrir possibilidades para a elaboração de determinadas condutas, conforme explica 

o autor, a função da maturação é “abrir possibilidades, excluídas até certos níveis de 

idade, mas é preciso utilizá-las, o que supõe outras condições, das quais a mais 

imediata é o exercício funcional ligado às ações” (PIAGET, 1976, p. 45). Sendo 

assim, para que as possibilidades abertas se realizem torna-se indispensável um 

segundo aspecto: a experiência física e lógico-matemática, ou seja, ações que o 

próprio sujeito efetua sobre os objetos do conhecimento. 

As experiências físicas e lógico-matemáticas também constituem um 

dos fatores fundamentais para o desenvolvimento do sujeito. A experiência física 

compreende a ação material do sujeito sobre o objeto para dele extrair suas 

propriedades, já na lógico-matemática o sujeito age sobre o objeto para conhecer o 

resultado da coordenação das ações (SARAVALI, 1999). Assim como a maturação, 

a experiência, isoladamente, constitui um fator insuficiente para o desenvolvimento 

humano, conforme explica Piaget (1978, p. 224): 

em particular, a lógica da criança não é tirada das ações que se 
exercem sobre os objetos. O que não é absolutamente a mesma 
coisa, quer dizer que a parte da atividade do sujeito é fundamental e, 
aí, a experiência tirada do objeto não basta. 

 
O terceiro fator do desenvolvimento é a interação social que o sujeito 

estabelece com o mundo ao seu redor, a qual possibilita as transmissões sociais. O 

sujeito está em constante troca com a sociedade e com os objetos por ela criados, 

estabelecendo uma relação de interdependência que é fundamental para o seu 

desenvolvimento intelectual e afetivo. As interações sociais acontecem, por 

exemplo, com os adultos ou com outras crianças, na escola, no contato com 

diferentes culturas, através dos meios de comunicação, etc. No entanto, mais uma 

vez, interação social, por si só, não explica a evolução e a construção do 

conhecimento. Como já observado, a teoria piagetiana supõe um sujeito ativo no 

processo de elaboração do saber, diferente do empirismo que considera a 

experiência social o único do desenvolvimento, configurando uma assimilação 

passiva da realidade. Neste sentido, Piaget explica que “a ação social é ineficaz sem 

uma assimilação ativa da criança, o que supõe instrumentos operatórios adequados” 

(PIAGET e INHELDER, 1982, p. 134). 
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Por fim, a equilibração é o quarto fator que influencia o 

desenvolvimento humano. Consiste num fator de destaque na teoria piagetiana uma 

vez que influencia os outros três fatores a alcançarem o equilíbrio progressivo 

(SARAVALI, 1999). Para Piaget o termo “equilíbrio” não se refere a um aspecto 

estático do pensamento e sim a um processo de equilibração que supõe uma 

relação dinâmica entre estados de equilíbrio - desequilíbrio - reequilíbrio, sendo este 

novo estado de equilíbrio diferente do inicial, ou seja, um equilíbrio majorante 

(PIAGET, 1976).  

O desequilíbrio pode ser provocado por perturbações externas, ou 

mesmo, por lacunas nos esquemas cognitivos do sujeito (SARAVALI, 1999). São 

eles que acionam os processos de assimilação e acomodação que permitem ao 

sujeito elevar o seu nível de compreensão. 

 

Experiência e natureza na concepção de John Dewey 

A partir do exposto, neste tópico são apresentadas algumas relações 

possíveis entre as concepções do filósofo John Dewey (1859 – 1952) e a 

Epistemologia Genética de Jean Piaget.  

Primeiramente destaca-se que Dewey também compreende o 

desenvolvimento numa perspectiva construtivista. Assim como Piaget, as ideias de 

Dewey são contrarias ao Inatismo e Empirismo, deste modo o conhecimento não é 

pré-determinado geneticamente tampouco absorvido de forma passiva das pressões 

externas. Para Dewey (1980) o saber é uma construção gradual e a experiência é 

um fator primordial nesse processo construtivo. Sobre a experiência Dewey (1980, 

p.10) explica que “ela é ‘de duplo sentido’ nisto, em que, em sua integridade 

primitiva, não admite divisão entre ato e matéria, sujeito e objeto, mas os contém 

numa totalidade não analisada”. As ideias dos autores convergem para a 

indissociabilidade e interdependência entre sujeito e objeto, pois revelam que à 

medida que o sujeito significa o mundo ao seu redor ele também constrói pouco a 

pouco a si mesmo, uma construção mútua e solidária. 

 

Resultados e Discussão  

Dessa forma, tais considerações permitem articular que assim como 

Piaget, Dewey também compreende que o conhecimento não encontra-se no sujeito 
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ou no objeto, mas sim na experiência interdependente entre os dois, ou conforme os 

pressupostos piagetianos, na interação entre sujeito e objeto.  

A experiência é conceito fundamental para Dewey, considerada 

como método que dirige o desenvolvimento (DEWEY, 1980). As nuances envolvidas 

nesse conceito permitem aproximação com os fatores do desenvolvimento de 

Piaget. As relações tecidas por Dewey acerca da experiência e o desenvolvimento, 

remetem aos fatores piagetianos da interação, experiência física e reflexiva, e 

equilibração. 

Sobre o fator piagetiano da interação, o conceito de experiência de 

Dewey também traz a ideia do sujeito em relação com o meio físico e social que o 

cerca. É nesse encontro que o conhecimento físico e as transmissões sociais 

tornam-se possíveis. No entanto, para além desse sentido empírico, Dewey destaca 

a experiência enquanto reflexão, isto é, uma atividade própria do sujeito, para o 

autor “os produtos derivados e refinados experienciam-se somente por causa da 

intervenção do pensamento sistemático” (DEWEY, 1980, p.7). Deste modo, é o 

pensamento (mecanismo interno) que significa a experiência e possibilita a 

construção do saber. 

Por fim, o conceito de experiência nos remete ao fator da 

equilibração, algo não estático, e sim em evolução. Segundo Dewey (1980, p.8) 

o retorno às coisas experienciadas é de tal sorte que o significado, o 
conteúdo significativo daquilo que é experienciado ganha uma força 
enriquecida e expandida por causa do caminho ou método pelo qual 
foi alcançado. 

 
Assim como Piaget aponta que o processo de equilibração envolve a 

retomada do equilíbrio cognitivo, mas no sentido de equilibração majorante 

(melhorada), Dewey também remete à ideia evolutiva do retorno enriquecido às 

coisas experienciadas, ilustrando a expansão e progresso do pensamento. 

 

Conclusões  

O funcionamento da inteligência na perspectiva construtivista pode 

ser ilustrado através da imagem de uma espiral. O desenvolvimento cognitivo dá 

saltos de qualidade na interação dialética entre o sujeito e objeto. Trata-se de uma 

alternância ininterrupta de equilíbrio – desequilíbrio – reequilíbrio. Essa espiral do 

conhecimento conserva as conquistas já realizadas e caminha rumo às novas 

construções. 
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O presente ensaio buscou relacionar a teoria piagetiana com as 

ideias do filósofo John Dewey. As articulações tecidas evidenciam a perspectiva 

interacionista e construtivistas nos conceitos dos dois autores. O funcionamento da 

inteligência na perspectiva construtivista de Piaget e Dewey pode ser ilustrado 

através da imagem de uma espiral. Essa espiral do conhecimento conserva as 

conquistas já realizadas e caminha rumo às novas construções. Esse funcionamento 

sistêmico envolve a experiência (Dewey) enquanto interação, reflexão e equilibração 

(Piaget). 
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