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O Objeto de Aprendizagem (OA) “Elucidário de Piaget: o Possível e o Necessário”, vinculado ao projeto 

de pesquisa nº. 17872 - Contribuições da Epistemologia Genética para Práticas Escolares Contemporâneas tem 

como objetivo subsidiar o estudo de dois livros de Jean Piaget: O Possível e o Necessário: a evolução dos possíveis 

na criança (vol. 1) e O Possível e o Necessário: a evolução do necessário na criança (vol. 2). Estes livros fazem 

parte do período final da obra de Piaget e seu conteúdo é ainda pouco difundido nos estudos sobre as contribuições 

da teoria para a educação. Para tanto, em um seminário presencial de pós-graduação sobre o tema organizou-se 

um glossário, montado com os termos-chave e conceitos destacados e selecionados pelos alunos participantes, ao 

final da discussão de cada capítulo lido. Os termos foram elencados tanto por sua significação no texto, quanto 

para ajudar a compreensão e o uso do conceito na teoria. Por este motivo, foram transcritos sua definição e seu 

emprego no livro em questão e acrescidos textos complementares de diferentes autores que pudessem auxiliar no 

seu entendimento ou ilustrar sua utilização. O projeto do objeto de aprendizagem inclui também figuras e vídeos 

explicativos que auxiliam na compreensão de experimentos que embasam a teorização sobre o possível e o 

necessário nos livros de Piaget. Os principais tópicos de estudo são o problema da produção de novidades, a 

formação progressiva dos possíveis em oposição à sua predeterminação, a evolução dos possíveis em etapas, as 

relações entre a evolução dos possíveis e a das estruturas operatórias e a evolução do necessário como paralela à 

do possível e relacionada ao real. Este Objeto de Aprendizagem está em desenvolvimento e terá a tela principal 

que possibilitará o acesso ao mapa de navegação organizado em cinco grandes links: (1) Conceitos (termos do 

glossário); (2) Videoteca de Experimentos (vídeos e/ou animações elaborados a partir da descrição de alguns dos 

experimentos citados nas obras); (3) Atividades de Aprendizagem ( atividades e investigações planejadas pelos 

participantes do seminário); (4) Guia do OA (manual de utilização); (5) Créditos (relação nominal dos autores e 

colaboradores do OA). O objeto servirá como uma ferramenta auxiliar para os docentes e discentes no processo 

de ensino e de aprendizagem visando o estudo destas duas obras específicas de Piaget. Além disto, o objeto de 

aprendizagem “Elucidário de Piaget: O Possível e o Necessário” poderá ser disponibilizado em um Ambiente 

Virtual de Aprendizagem (AVA), como, por exemplo, o Moodle institucional, nas disciplinas que trabalham com 

a Epistemologia Genética, em especial nos programas de pós-graduação – lato e stricto sensu da FACED e 

CINTED. O objeto poderá ser usado nas disciplinas presenciais, a distância e no ensino híbrido. No momento, 

este Objeto de Aprendizagem é um pioneiro na área, mas há intenção de que outros venham a ser construídos e 

agregados, por se constituírem em instrumentos auxiliares nos estudos da teoria piagetiana, principalmente no 

contexto atual dos discentes com fluência tecnológica. 


