ISSN: 1984-1655

Editorial
É com satisfação que lançamos esta Edição Especial da Revista
Schème. Fruto de um acordo entre os organizadores do Colóquio Internacional
de Epistemologia e Psicologia Genéticas e a Comissão Editorial, a Schème passa
a publicar, em edições especiais, os textos relativos às conferências e mesas redondas do Colóquio.
O I Colóquio Internacional de Epistemologia e Psicologia Genéticas, realizado em 2009, foi organizado pelo Grupo de Estudos e Pesquisas de
Epistemologia Genética e Educação – GEPEGE da Faculdade de Filosofia e Ciências da UNESP de Marília e constituiu em um espaço amplo de conferências,
encontros e reencontros entre pesquisadores das principais instituições do país
e dos núcleos de estudo em Epistemologia Genética do Brasil, da América Latina e, também, da Europa.
O foco dos debates foi “A atualidade da Teoria de Jean Piaget”,
em virtude de que os organizadores consideraram que o pensamento de Piaget,
embora produzido no século XX, continuava vivo, pois as teses e hipóteses propostas por esse autor se confirmavam por novos estudos e por novas realidades.
As conferências ministradas no I Colóquio foram organizadas
para sua publicação na forma de livro com o titulo “Jean Piaget no século XXI.
Escritos de Epistemologia e Psicologia Genéticas”. O lançamento ocorreu em
2011, com a realização do II Colóquio.
O II Colóquio foi também realizado pelo Grupo de Estudos e
Pesquisas de Epistemologia Genética e Educação – GEPEGE, da Faculdade de
Filosofia e Ciências da UNESP de Marília, em 2011. O tema central desse colóquio foi “Interlocuções e Debates Atuais”. A proposta colocada pelos organizaVolume 5 Edição Especial – Set/2013
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dores desse Colóquio foi trazer ao debate o pensamento de Piaget em interlocução com outras perspectivas teóricas contemporâneas.
Por decisão conjunta entre os organizadores do Colóquio e o
Conselho Editorial da Schème, estabeleceu-se que, a partir do II Colóquio, as
conferências e mesas apresentadas, cujos respectivos autores nos enviassem os
textos, fossem publicadas em Edição Especial.
É nesse clima de colaboração recíproca que os editores da
Schème têm o prazer apresentar aos leitores a maioria dos textos das conferências e mesas redondas do II Colóquio em edição especial da revista.
A ordem dos artigos obedece ao critério das conferências e mesas da Programação do II Colóquio, pois traduz o modo como o Evento foi pensado e idealizado pelos seus organizadores. Dando a seguinte estrutura para
essa edição especial:
Abertura


The dual aspect model of moral behavior: an experimental test of Piaget's
theory of affective-cognitive parallelism por Georg Lind.

Conferências


Realidade, conhecimento físico e conhecimento social: processos e mecanismos comuns de construção por Adrián Oscar Dongo Montoya.



Sujeito do conhecimento e ensino de matemática por Fernando Becker.

Conhecimento e Representações Sociais


La ontologia y epistemologia del conocimento sobre la sociedad por Juan
Delval.



La psicología del desarrollo y la teoria de las representaciones sociales. La
defensa de una relación de compatibilidad por José Antonio Castorina.



Elementos contextuais a considerar para a compreensão do desenvolvimento moral por Maria Suzana De Stefano Menin.
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Construção do Sujeito Moral na Contemporaneidade


Trayectorias de vida: Justicia e identidad moral en seis líderes comunitarios
por Susana Frisancho.

Conhecimento Físico e Construção do Real


Educar para pensar por Jean-Marie Dolle.



Conhecimento físico e construção do real por Silvia Parrat-Dayan.



O Sistema das Autoconsciências da Epistemologia Genética a um Idealismo
Especulativo por Ricardo Pereira Tassinari.

Construção de Conteúdos Escolares e Formação de Educadores


A formação de professores que ensinam Matemática e os conteúdos escolares: uma reflexão sustentada na Epistemologia Genética por Clélia Maria Ignatius Nogueira.



O papel docente na aquisição do conhecimento em contexto escolar por
Carmen Campoy Scriptori.
Desejamos sucesso ao III Colóquio, a ser realizado no presente

ano na Universidade Federal da Paraíba (UFPB), com a promoção do Núcleo de
Pesquisa em Desenvolvimento Sociomoral – NPDSM, do Grupo de Estudos e
Pesquisas de Epistemologia Genética e Educação – GEPEGE, UNESP, MaríliaSP e do Grupo de Estudos e Pesquisa em Epistemologia Genética da Região
Amazônica – GEPEGRA, Porto Velho-RO. A Comissão Editorial da Schème estará presente no III Colóquio e espera encontrar muitos de seus leitores.
Que nestes encontros e reencontramos possamos aprimorar ainda mais nossas pesquisas e nossos vínculos!
Boa leitura a todos!

Rafael dos Reis Ferreira
Vicente Eduardo Ribeiro Marçal
Ricardo Pereira Tassinari
Adrian Oscar Dongo Montoya
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