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Ementa Apresentar como, na Epistemologia Genética de Jean Piaget, 

são construídas as estruturas necessárias à aquisição do 
conhecimento, partindo de um sujeito inexistente, para si mesmo, 
bem como da inexistência dos objetos, para esse sujeito, em 
direção a um sujeito consciente de si e do real que o cerca e sua 
influência. 

Objetivo  Proporcionar ao cursista compreensão sobre a teoria de Jean 
Piaget e que está vai muito além dos estágios de 
desenvolvimento, mas é, em si, uma Teoria do Conhecimento 
Epigenética. 

Resumo Nos primórdios do desenvolvimento da Epistemologia e 
Psicologia Genéticas a linguagem é entendida como a grande 
reveladora da Lógica. Contudo, as pesquisas e análises do 
comportamento infantil, levam Piaget a constatar a existência, 
não consciente para a criança, de uma estrutura lógica 
subjacente às suas ações, cujo desenvolvimento culminará na 
estrutura lógica, propriamente dita, do pensamento (cf. 
RAMOZZI-CHIAROTTINO, 1984, p. 33). A ação passa a ocupar, 
então, o centro das pesquisas e análises de Piaget, que a 
considera como fundamento da inteligência. É devido à 
importância, então, dos esquemas de ação como alicerces do 
conhecimento e suas estruturas, já na mais tenra idade da 
criança, que entendemos ser relevante um aprofundamento dos 
estudos referentes a esses esquemas de ação e suas relações 
com o processo de aquisição do conhecimento, principalmente 
no que se refere à compreensão da Epistemologia e Psicologia 
Genéticas. Sistematizaremos nesse minicurso as noções da 
Epistemologia e Genética que fundamentam a ação, pois “[...] 
desde o nascimento há, então, 
'conduta', no sentido da reação total do indivíduo, e não somente 
um colocar em jogo os automatismos particulares [...]” (PIAGET, 
1977, p. 27, tradução nossa). Entendendo, assim, que a ação é 
toda conduta do. Além do fato de se compreender que o 
conhecer não consiste, simplesmente em “[...] copiar o real, mas 
em agir sobre ele e em transformá-lo (em aparência ou em 
realidade) [...]” 
(PIAGET, 1970, p. 15, tradução nossa), o que exprime o fato de 
que todo conhecimento está ligado a uma ação e que conhecer 
um objeto ou fenômeno é utilizá-los, assimilando-os aos 
esquemas de ação do sujeito, o que nos permite compreender 
ser uma proposta epistemológica. Segundo Piaget (1977, p. 10 
ss.) a inteligência é adaptação por satisfazer a definição própria 
de adaptação, que ocorre quando o organismo se transforma em 
função do meio e que essa transformação tem por efeito um 
acréscimo nas trocas entre o próprio organismo e o meio, trocas 
essas que são favoráveis à sua conservação (ver Piaget, 1977, 
p. 11). Assim, a inteligência assimila novos dados do meio e 



resulta, ela própria, de ajustamentos em que o próprio sujeito 
realiza, modificando-a e acomodando-a aos novos dados, nesse 
sentido, dizemos que “[...] a adaptação intelectual, como toda 
outra, é uma equilibração progressiva entre um mecanismo 
assimilador e uma acomodação complementar [...]” (PIAGET, 
1977, p. 13, tradução nossa). A tese de que a inteligência é 
adaptação nos permite considerar a existência de uma 
continuidade entre os processos biológicos de morfogênese e 
adaptação ao meio (cf. PIAGET, 1977, p. 8) na construção do 
sujeito epistêmico, o que, segundo Piaget (1977, p. 25) 
corresponde à compreensão de que a inteligência não é algo que 
surge abruptamente, como uma estrutura toda montada e 
radicalmente distinta das antecessoras, num momento 
determinado do desenvolvimento humano, particularmente com o 
surgimento da linguagem. Mas é justamente o contrário, ou seja, 
a inteligência é uma construção gradativa a partir das estruturas 
biológicas hereditárias. 

Programa Interação, interacionismo e interacionismo genético; 
Assimilação-acomodação, adaptação e equilibração 
Os estágios do desenvolvimento 
Critérios de demarcação dos estágios 
Defasagens, estrutura e equilíbrio 
Os esquemas de Ação 
A construção do sujeito epistêmico e do Real 

 


