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Psiholog și epistemolog de renume mondial; director al 
Centrului Internațional de Epistemologie Generală din Ge-
neva; autor al unei teorii genetice a dezvoltării psihice, în 
strânsă legătură cu căutările în domeniile logicii, semioticii 
și epistemologiei, Jean PIAGET (1896-1980) își consacră cea 
mai mare parte a cercetărilor studierii psihologiei copilului.
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Prefață

O carte despre „psihologia inteligenţei” ar putea să aco-
pere o jumătate din domeniul psihologiei. Paginile ce urmează 
se limitează să schiţeze un punct de vedere, acela al constitu-
ţiei „operaţiilor”, și să-l situeze, într-un mod cât mai obiectiv, 
în ansamblul punctelor de vedere care au fost susţinute. La 
început va fi vorba despre caracterizarea rolului inteligenţei, 
în ceea ce privește procesele adaptative în general (cap. I), 
apoi de a arăta, printr-un examen al „psihologiei gândirii”, 
că actul inteligenţei constă în esenţă în „gruparea” operaţii-
lor potrivit anumitor structuri definite (cap. II). Concepută 
astfel, ca forma de echilibru spre care tind toate procesele de 
cunoaștere, inteligenţa ridică problema raporturilor sale cu 
percepţia (cap. III), cu deprinderea (cap. IV), cât și probleme-
le dezvoltării (cap. V) și ale socializării sale (cap. VI).

În pofida abundenţei și a valorii lucrărilor cunoscute, 
teoria psihologică a mecanismelor intelectuale se află de-
abia la primii săi pași și abia începem să întrezărim gradul de 
precizie pe care ea l-ar putea atinge. Tocmai acest sentiment, 
de cercetare în curs, am încercat să-l exprim.

Acest volumaș cuprinde substanţa prelegerilor pe care 
am avut cinstea să le ţin în 1942 la „Collège de France”, într-o 
vreme când cadrele universitare simţeau nevoia de a-și afir-
ma solidaritatea în faţa violenţei și fidelitatea lor faţă de va-
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lorile permanente. Mi-ar fi greu, rescriind aceste pagini, să 
uit primirea pe care a făcut-o auditoriul, cât și contactele pe 
care le-am avut, în acea vreme, cu profesorul meu P. Janet și 
cu prietenii mei H. Pierron, H.Wallon, P. Guillaume, G. Ba-
chelard, P. Masson-Ourset, M. Mauss și atâţia alţii, după cum 
n-aș putea să-l uit pe scumpul meu I. Meyerson, care „rezista” 
în altă parte.

      J. P.
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Partea I. NATURA INTELIGENŢEI

Capitolul 1. Inteligenţă și adaptare biologică

Orice explicare psihologică sfârșește, mai devreme sau 
mai târziu, prin a se sprijini pe biologie sau pe logică (sau pe 
sociologie, care însă, în ultimă instanţă, la rândul ei, a junge 
la aceeași alternativă). Pentru unii, fenomenele mentale nu 
devin inteligibile decât dacă sunt raportate la organism. 
Acest fel de a gândi se impune, în adevăr, în studiul funcţiu-
nilor elementare (percepţie, motricitate etc.) de care depinde 
inteligenţa, la începuturile sale. Dar nu vedem în niciun chip 
ca neurologia să ne poată explica de ce 2 și cu 2 fac 4, și nici 
de ce legile deducţiei se impun spiritului nostru cu necesi-
tate. De aici, a doua tendinţă, care constă în a considera ca 
ireductibile raporturile logice și matematice și în a reduce, la 
analiza acestora, analiza funcţiunilor intelectuale supe rioare. 
Numai că problema este de a ști dacă logica, concepută ca un 
domeniu care scapă încercărilor de explicare ale psihologiei 
elementare, poate, în schimb, să explice, legitim, câte ceva 
din experienţa psihologică, ca atare. Logica formală sau logis-
tica constituie pur și simplu axiomatica stărilor de echilibru 
ale gândirii, iar știinţa reală, care corespunde acestei axioma-
tici, nu este altceva decât însăși psihologia gândirii. Sarcinile 
fiind astfel distribuite, psihologia inteligenţei trebuie să con-
tinue, desigur, să ţină seama de descoperirile logistice, dar 
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acestea nu vor izbuti niciodată să dicteze psihologiei soluţiile 
ei proprii : ele se vor limita să-i pună probleme.

Așadar, trebuie să pornim de la această natură dublă – bio-
logică și logică – a inteligenţei. Cele doua capitole care urmea-
ză au drept scop să delimiteze aceste probleme prealabile și, în 
special, să reducă la cea mai strânsă unitate posibilă, în stadiul 
actual al cunoștinţelor, aceste două aspecte fundamentale, dar 
ireductibile în aparenţă, ale vieţii, pe care o are gândirea.

Situarea inteligenţei în organizarea mentală. – Orice 
conduită, fie că este vorba despre un act desfășurat în exterior, 
fie de unul interiorizat în gândire, se prezintă ca o a daptare 
sau, mai bine zis, ca o readaptare. Individul nu acţionează 
decât atunci când echilibrul dintre mediu și organism este 
rupt pentru moment, iar acţiunea tinde să restabilească acest 
echilibru, adică tocmai să readapteze organismul (C l a p a -
r è d e ). O „conduită” este, deci, un caz particular de schimb 
între lumea exterioară și subiect, dar, spre deosebire de schim-
burile fiziologice, care sunt de ordin material și presupun o 
transformare internă a corpurilor prezente, „conduitele” stu-
diate de psihologie sunt de ordin funcţional și se efectuează 
la depărtări din ce în ce mai mari în spaţiu (percepţie etc.) 
și în timp (memorie etc.), precum și după traiectorii din ce 
în ce mai complexe (reveniri, ocoluri etc.). Conduita, astfel 
concepută, în termeni de schimburi funcţionale, presupune, 
la rândul ei, două aspecte esenţiale și strâns interdependente: 
un aspect afectiv și unul cognitiv.

S-a discutat mult despre relaţiile dintre afectivitate și cu-
noaștere. După P. J a n e t , trebuie să facem distincţie între 
„acţiunea primară”, sau relaţia dintre subiect și obiect (inte-
ligenţa etc.), și „acţiunea secundară”, sau reacţia subiectului 
faţă de propria sa acţiune. Această reacţie, care formează sen-
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timentele elementare, constă în reglări ale acţiunii primare și 
asigură debitarea energiilor interioare disponibile. Ni se pare 
însă că, alături de aceste reglări, ce determină efectiv ener-
getica sau economia internă a conduitei, trebuie să rezervăm 
un loc acelora care dirijează finalitatea sau valorile conduitei, 
iar asemenea valori caracterizează un schimb energetic, sau 
economic, cu mediul exterior. După C l a p a r è d e , senti-
mentele conferă conduitei un scop, în timp ce inteligenţa se 
limitează să-i ofere mijloacele („tehnica”). Dar există o înţe-
legere a scopurilor ca mijloace, iar aceasta schimbă neîncetat 
finalitatea acţiunii. În măsura în care sentimentul dirijează 
conduita, atribuind o valoare scopurilor ei, trebuie să ne măr-
ginim deci a spune ca el furnizează energiile necesare acţiu-
nii, în timp ce cunoașterea îi imprimă o structură. De unde 
soluţia propusă de psihologia denumită a Formei: conduita 
presupune un „câmp total”, cuprinzând subiectul împreună 
cu obiectele, iar dinamica acestui câmp constituie sentimen-
tele (L e w i n ), în timp ce structurarea lui este asigurată de 
percepţii, motricitate și inteligenţă. Vom adopta o formulă 
analoagă, precizând însă ca nici sentimentele, nici formele 
cognitive nu depind exclusiv de „câmpul” actual, ci și de în-
treaga istorie anterioară a subiectului activ. Vom spune, deci, 
pur și simplu, că fiecare conduită presupune un aspect ener-
getic, sau afectiv, și un aspect structural, sau cognitiv, ceea ce 
reunește de fapt diversele puncte de vedere anterioare.

În adevăr, toate sentimentele constau fie în reglări ale 
energiilor interne („sentimentele fundamentale” ale lui P. 
J a n e t , „interesul” lui C l a p a r è d e  etc.), fie în reglări ale 
schimburilor de energie cu exteriorul („valorile” de tot felul, 
reale sau fiduciare, de la „dezirabilităţile” lui E. S. R u s s e l , 
până la valorile interindividuale sau sociale), însăși voinţa se 
poate concepe ca un joc de operaţii afective, deci energetice, 
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privind valorile superioare, pe care le face susceptibile de re-
versibilitate și de conservare (sentimente morale etc.), para-
lel cu sistemul de operaţii logice, în raport cu conceptele.

Dar dacă orice conduită, fără excepţie, implică astfel o 
energetică sau o „economie”, care constituie aspectul ei afec-
tiv, schimburile cu mediul, pe care ea le provoacă, comportă, 
în egală măsură, o formă sau o structură ce determină diver-
sele circuite posibile între subiect și obiect. În această structu-
rare a comportării constă aspectul ei cognitiv. O percepţie, un 
proces de învăţare senzorio-motor (deprindere etc.), un act de 
înţelegere, un raţionament etc. structurează, toate, într-un fel 
sau altul, raporturile dintre mediu și organism. Prin aceasta, 
ele prezintă o anumită înrudire, care le opune fenomenelor 
afective. Vom vorbi despre ele (incluzând adaptările senzo-
rio-motorii) ca despre funcţiuni cognitive în accepţie largă.

Viaţa afectivă și viaţa cognitivă sunt deci inseparabile, 
deși distincte. Ele sunt inseparabile pentru că orice schimb cu 
mediul presupune, în același timp, o structurare și o valori-
zare, ceea ce însă nu înseamnă mai puţin că ele nu ar ră mâne 
distincte, deoarece niciunul dintre aceste două aspecte ale 
conduitei nu poate fi redus la celălalt. De aceea, nu am putea 
raţiona, nici chiar în domeniul matematicilor pure, fără a în-
cerca anumite sentimente, și invers, nu există afecte fără un 
minimum de înţelegere sau discriminare. Deci actul de inte-
ligenţă presupune, el însuși, o reglare energetică internă (inte-
res, efort, îndemânare etc.) și externă (valoarea soluţiilor cău-
tate și a obiectelor la care se aplică această căutare), dar aceste 
două reglări sunt de natură afectivă și rămân comparabile cu 
orice alte reglări de acest ordin. Reciproc, elementele percep-
tive sau intelectuale, pe care le găsim în toate manifestările 
e moţionale, interesează viaţa cognitivă ca orice altă reacţie 
perceptivă sau intelectuală. Ceea ce simţul comun denumește 
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„sentimente” și „inteligenţă”, considerându-le ca două „facul-
tăţi” opuse una alteia, sunt pur și simplu conduite relative la 
persoane și conduite relative la idei sau lucruri: dar în fiecare 
dintre aceste conduite intervin aceleași aspecte afective și cog-
nitive ale acţiunii, mereu reunite în fapt și care nu caracteri-
zează câtuși de puţin facultăţi independente.

Mai mult, însăși inteligenţa nu constituie o categorie izo-
labilă și discontinuă de procese cognitive. Ea nu este, pro-
priu-zis, o structurare printre altele. Ea este forma de echili-
bru spre care tind toate structurile, a căror formare trebuie 
căutată începând cu percepţia, deprinderea și mecanismele 
senzorio-motorii elementare. În adevăr, trebuie să ne fie clar 
că, dacă inteligenţa nu este o facultate, această constatare 
negativă atrage o continuitate funcţională radicală între for-
mele superioare ale gândirii și ansamblul tipurilor inferioare 
de adaptare cognitivă sau motorie: inteligenţa nu ar putea fi, 
deci, decât o formă a echilibrului spre care tind acestea. Na-
tural, aceasta nu înseamnă că un raţionament constă într-o 
coordonare a structurilor perceptive, și nici că a percepe se 
reduce la a raţiona inconștient (deși atât prima, cât și a doua 
teză au fost susţinute), deoarece continuitatea funcţională nu 
exclude deloc diversitatea și chiar eterogenitatea structurilor. 
Fiecare structură trebuie concepută ca o formă particulară 
de echilibru, mai mult sau mai puţin stabil, în câmpul său 
restrâns, și care devine instabil la limitele acestui câmp. Dar 
aceste structuri, eșalonate pe nivele, trebuie considerate ca 
succedându-se după o lege de dezvoltare în așa fel ca fiecare 
dintre ele să asigure un echilibru mai larg și mai stabil pro-
ceselor care interveneau încă în cadrul structurii precedente. 
În felul acesta, inteligenţa nu este decât un termen generic 
desemnând formele superioare de organizare sau de echili-
bru ale structurărilor cognitive.
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Acest fel de a vorbi se reduce , în primul rând, la a insista 
asupra rolului capital al inteligenţei în viaţa spiritului și a or-
ganismului însuși: cel mai simplu și, în același timp, cel mai 
durabil echilibru structural al conduitei, inteligenţa este, în 
esenţa ei, un sistem de operaţii vii și active. Ea este adaptarea 
mentală cea mai înaintată, adică instrumentul indispensabil al 
schimburilor dintre subiect și univers, atunci când circuitele 
lor depășesc contactele imediate și momentane, pentru a atin-
ge relaţii cuprinzătoare și stabile. Dar, pe de altă parte, chiar 
acest limbaj ne împiedică sa delimităm inteligenţa, în punctul 
ei de plecare: ea este un punct de sosire și izvoarele ei se con-
fundă cu acelea ale adaptării senzorio-motorii, în general, iar, 
dincolo de aceasta, cu izvoarele adaptării biologice înseși.

Natura adaptativă a inteligenţei. – Dacă i nteligenţa este 
adaptare, se cuvine, în primul rând, să o definim pe aceasta. 
Or, îndepărtând dificultăţile limbajului finalist, adaptarea 
trebuie caracterizată ca un echilibru între acţiunile organis-
mului asupra mediului și acţiunile inverse. Putem numi „asi-
milare”, folosind acest termen în sensul cel mai larg, acţiunea 
organismului asupra obiectelor înconjurătoare, în măsura în 
care această acţiune depinde de conduitele anterioare faţă de 
aceleași obiecte sau faţă de altele analoage. În adevăr, orice 
raport între o fiinţă vie și mediul său prezintă acest carac-
ter specific că, în loc să se supună în mod pasiv mediului, 
fiinţa îl modifică, impunându-i o anumită structură proprie. 
Astfel, pe plan psihologic, lucrurile se petrec la fel, numai 
că modificările cu care avem de-a face nu mai sunt de or-
din substanţial, ci exclusiv funcţional, și sunt determinate de 
motricitate, percepţie sau jocul acţiunilor reale sau virtuale 
(operaţii conceptuale etc.). Asimilarea mentală este, deci, în-
corporarea obiectelor în schemele conduitei, aceste scheme 
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nefiind altceva decât canavaua acţiunilor susceptibile a fi re-
petate în mod activ.

La rândul lui, mediul acţionează asupra organismului și 
putem denumi această acţiune inversă, așa cum obișnuiesc 
biologii, „acomodare”, înţelegând că fiinţa vie nu suferă ni-
ciodată reacţia în sine a corpurilor înconjurătoare, ci că ea 
își modifică simplu ciclul asimilator, acomodându-l acestor 
reacţii. Pe plan psihologic regăsim același proces, în sensul 
că presiunea lucrurilor duce întotdeauna nu la o supunere 
p asivă, ci la o simplă modificare a acţiunii îndreptate asupra 
lor. Acestea fiind zise, putem defini adaptarea ca un echi-
libru între asimilare și acomodare sau, cu alte cuvinte, un 
echilibru al schimburilor dintre subiect și obiecte.

Or, în cazul adaptării organice, aceste schimburi, fiind de 
natură materială, presupun o interpenetraţie a cutărei părţi 
a corpului viu și a cutărui sector al mediului exterior. Viaţa 
psihologică, dimpotrivă, începe – cum am văzut – cu schim-
burile funcţionale, adică în punctul în care asimilarea nu mai 
alterează sub raport fizico-chimic obiectele asimilate, ci le în-
corporează doar formelor de activitate proprie (și în care aco-
modarea doar modifică această activitate). Se înţelege, deci, 
că interpenetrării directe a organismului cu mediul i se supra-
pun, odată cu viaţa mentală, schimburi mediate între subiect 
și obiecte, care se efectuează la distanţe spaţio-temporale tot 
mai mari și după traiectorii tot mai complexe. Întreaga dez-
voltare a activităţii mentale – începând cu percepţia și deprin-
derea, reprezentarea și memoria, până la operaţiile superioare 
ale raţionamentului și ale gândirii formale – este, astfel, în 
funcţie de această distanţă în treptată creștere a schimburilor, 
deci a echilibrului dintre o asimilare a realităţilor, din ce în 
ce mai depărtate, la acţiunea proprie, și o acomodare a acestei 
acţiuni la realităţile respective.


