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1. Funções institucionais e 
publicações de Piaget 
vinculadas à Educação 
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Jean William Fritz Piaget 

Nascimento:  Neuchâtel, 9 de agosto de 1896. 

Morte: Genebra, 16 de setembro de 1980. 

Biólogo, psicólogo, epistemólogo, humanista, 
educador. 

Considerado um dos pensadores mais 
importantes do Século XX.  

Defendeu uma abordagem interdisciplinar para a 
investigação epistemológica. Fundou a 
Epistemologia Genética, teoria do conhecimento 
que pesquisa e teoriza sobre a gênese 
psicológica do pensamento humano. 
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Funções institucionais e publicações vinculadas à educação 

 

https://youtu.be/NuDjscvqE08 

• Vejamos por um momento o vídeo “Piaget explica Piaget” 

 

https://youtu.be/NTN5SwUxiHU  

• Para desenvolver a Parte 1 do curso proponho que vejamos o vídeo acima e que façamos comentários (acréscimos, 
correções, questões) sobre ele. 

 

https://youtu.be/MwKEO2pkLP8 

• Para quem quiser saber um pouco mais, talvez valha a pena ver o video “Pensadores na Educação: Jean Piaget”  
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2. Piaget “educador”? Prós e 
contras 
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2. Piaget “educador” 

Contras 

• Não pesquisou temas pedagógicos 
(professor / didática / aluno / escola) 

• Valorizava processos de 
desenvolvimento da criança e não de 
ensino do professor. 

• O “construtivismo” é um “equívoco”. 
Piaget era interacionista.  

Prós 

• É crucial considerar os estádios 
de desenvolvimento da criança. 

• Exerceu funções educacionais e 
era um estudioso dos 
pensadores da educação. 

• Suas teorias e modelos teóricos 
ajudam a compreender objetivos 
escolares. 

7 



3. Piaget, os jogos e as 
metodologias ativas 
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3. Piaget, os jogos e as metodologias ativas 

Jogos 

• Para observar e promover esquemas de ação e operações. 

• Para destacar formas de pensar, agir, sentir e “dizer” em um contexto de 
conteúdos “simplificados”.  

Metodologias ativas 

• Para aprender a trabalhar só ou em equipe, desenvolvendo disciplina intelectual, 
atenção, responsabilidade, cooperação, solidariedade, respeito mútuo. 

• Para desenvolver o quaterno: sujeito individual, coletivo, psicológico e epistêmico. 
Como evoluir do “eu” para o “nós” e do “nós” para o de “todos” ou “tudo”? 
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Parte prática 
Jogo “Move the Block” 
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4. Contribuições das teorias de 
Piaget a temas da BNCC 
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4. Contribuições das teorias de Piaget a temas 
da BNCC 

• Aprofundar teoricamente a noção de competência. 

• Considerar estádios de desenvolvimento como variável 
relevante aos processos de aprendizagem.  

• Aprender a observar e desenvolver processos de 
interiorização e de exteriorização. 

• Aprender significações da relação sujeito - objetos do 
conhecimento.  
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Piaget, JEAN. Epistemologia Genética, p. 59 

Para que um estímulo provoque certa resposta é necessário que o 
indivíduo e seu organismo sejam capazes de a fornecer. Esta 
capacidade corresponde ao que Waddington chamou de ‘competência’ 
no terreno da embriogênese. O esquema, então, é E ⇄ R ou E (A) R, 
em que (A) corresponde à assimilação do estímulo a certo esquema 
de reação (origem da resposta). A modificação do esquema E ➝ R 
suscita o que nos parece ser o problema central do desenvolvimento 
cognitivo. 

Competência para Piaget 
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Competência para a BNCC 

“Mobilização de conhecimentos (conceitos e 
procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e 
sócio emocionais), atitudes e valores para resolver 
demandas complexas da vida cotidiana, do pleno 
exercício da cidadania e do mundo do trabalho.” 

 

Macedo, L. & Fini, M. I. Uma análise do conceito de competências na BNCC. 
Pátio Ensino Médio, Ano X, No. 37, Junho / Agosto de 2018, p. 14 - 17. 
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Processos de interiorização e de exteriorização  
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Operações 

1. São ações, escolhidas entre as mais gerais.  

2. Nunca são isoladas, porém coordenáveis em sistemas de 

conjunto.  

3. Não são próprias deste ou daquele indivíduo, mas comuns a 

todos os indivíduos de mesmo nível mental.  

4. Intervém nos raciocínios privados, e também nas trocas 

cognitivas. (Piaget & Inhelder, Psicologia da Criança, p 87-88) 
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Estádios de Desenvolvimento  

• Estádio (zona de assimilação) ou estágio (ZDP)? 

• Estádios, esquemas de ação e operações. 

• Estádios do desenvolvimento cognitivo: I. 
Sensorial-motor, II. Simbólico ou pré-operatório, III. 
Operatório concreto e IV. Formal ou hipotético-
dedutivo. 

• Estádios do desenvolvimento afetivo: I. 
Tendências elementares, II. Afetos perceptivos, III. 
Afetos intencionais, IV. Afetos intuitivos, V. Afetos 
normativos, VI. Sentimentos ideais e formação da 
personalidade. 17 



DES+EN+VOLVI+MENTO 

• Des – movimento para fora (tempo / diacronia). 

• En – aproximação, direção em relação à (espaço 
/ sincronia). 

• Volvi – voltar, retornar. 

• Mento – processo.  

• Desenvolvimento — Aprendizagem em sentido 
lato  

18 



A+PRENDIZ+AGEM  

• A – aproximação, movimento em direção à (espaço). 

• Prendiz – atar, fixar ou abarcar com profundidade, 

compreender, captar. 

• Agem – substantiva o verbo.  

• Aprendizagem — Desenvolvimento no sentido estrito.  

• Fonte endógena e exógena do conhecimento 
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Modelos de Interação  
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Sugestões de leitura 
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