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• Jean Piaget, suíço, (1896-1980)

• pesquisador, biólogo, psicólogo,

• se dedicou ao estudo do processo de
funcionamento da inteligência e da
aquisição do conhecimento.

• Emília Ferreiro, (Argentina, 1936-)

• aluna e colaboradora de Piaget.

• a partir dos estudos de Piaget, mostrou que a
dinâmica social e as interações
influenciam na aquisição da escrita.

Os autores



Vamos entender?

 Epistemologia genética: ou Teoria 
Psicogenética
◦ explica como o indivíduo, desde o seu nascimento, 

constrói o seu conhecimento.  

 Cognitivo:
◦ relativo ao processo mental de percepção, memória, 

juízo e/ou raciocínio (relativo ao conhecimento) 

 Psicogênese da língua escrita: 
◦ origem e desenvolvimento dos processos mentais ou 

psicológicos, da mente ou da personalidade – no 
aprendizado da língua escrita. 



Inatismo, empirismo e 

construtivismo: 

Três ideias sobre a 

aprendizagem



Inatismo – saber congênito

Platão (427-347 a.C.), discípulo de Sócrates (469-

399 a.C.)

 Tese:  posição a favor das ideias congênitas, 

 a alma precede o corpo, antes de encarnar, tem 

acesso ao conhecimento

 conhecer é relembrar, pois a pessoa já domina 

determinados conceitos desde que nasce.

http://revistaescola.abril.com.br/historia/pratica-pedagogica/primeiro-pedagogo-423209.shtml


Inatismo – saber congênito

Platão (427-347 a.C.), discípulo de Sócrates (469-

399 a.C.)

Inatismo:

 as pessoas naturalmente carregam certas 

aptidões, habilidades, conceitos, conhecimentos 

e qualidades em sua bagagem hereditária. 

 motivou um tipo de ensino que acredita que o 

educador deve interferir o mínimo possível, 

apenas trazendo o saber à consciência e 

organizando-o. 

 Em resumo: o estudante aprende por si 

mesmo",

http://revistaescola.abril.com.br/historia/pratica-pedagogica/primeiro-pedagogo-423209.shtml


Empirismo, a absorção do 

conhecimento externo

Aristóteles (384-322 a.C.): perspectiva 

contrária à de Platão

• embora nasçam com capacidade de 

aprender, as pessoas precisam de 

experiências ao longo da vida para que se 

desenvolvam. 

• A fonte do conhecimento são as 

informações captadas do meio exterior 

pelos sentidos. 

http://revistaescola.abril.com.br/historia/pratica-pedagogica/aristoteles-428110.shtml


Empirismo, a absorção do 

conhecimento externo

Aristóteles (384-322 a.C.): perspectiva 

contrária à de Platão

• Ideias de Aristóteles impulsionaram o 

empirismo:

Corrente favorável a um ensino pela imitação 

- na escola, as atividades propostas são as que 

facilitam a memorização, como a repetição e a 

cópia.

http://revistaescola.abril.com.br/historia/pratica-pedagogica/aristoteles-428110.shtml


 informações se transformam em conhecimento 

quando passam a fazer parte do hábito de uma 

pessoa.  

 Absorvidos tal como uma esponja retém 

líquido, os dados aprendidos são acumulados e 

fixados - e podem ser rearranjados quando 

outros conteúdos mais complexos aparecem.  

 mente humana:  tábula rasa, um espaço vazio a 

ser preenchido. 



Papel da escola:

Formar um sujeito capaz de conhecer, 

julgar e agir segundo os critérios da 

razão, substituindo as respostas "erradas" 

absorvidas no contato com diversos 

meios (a religião, por exemplo) pelas 

"certas", já validadas pelos acadêmicos 

por seguirem os critérios científicos da 

época.



Construtivismo, a tentativa de 

caminho do meio
 o sujeito tem potencialidades e características 

próprias, mas, se o meio não favorece esse 

desenvolvimento (fornecendo objetos, abrindo 

espaços e organizando ações), elas não se 

concretizam.

 A presença ativa do sujeito diante do conteúdo 

é essencial - portanto, não basta somente ter 

contato com o conhecimento para adquiri-lo. 



Construtivismo, a tentativa de 

caminho do meio

 É preciso "agir sobre o objeto e 

transformá-lo", como diz Jean Piaget.  

 Compara a construção de conhecimento 

à de uma casa, que deve ter materiais 

próprios e a ação de pessoas para que 

seja erguida.

http://revistaescola.abril.com.br/historia/pratica-pedagogica/jean-piaget-428139.shtml


Vamos entender melhor 

Saber do 
Indivíduo

Inatismo –
O saber 
está no 

indivíduo 
(congênito)

Empirismo –
O saber está 

fora do 
indivíduo 
(buscar 

exemplo fora)

Todas as demais 

bolas são o 

construtivismo, 

que é a interação 

do sujeito e o 

contato  com o 

conhecimento



O que é construtivismo

 um ensino construtivista:

 o aluno passa a participar ativamente da 

própria aprendizagem, mediante:

◦ experimentação, pesquisa, trabalho em grupo, 

◦ estímulo ao desafio, 

◦ desenvolvimento do raciocínio e 

◦ busca constante de aperfeiçoamento. 



Piaget e

sua teoria



Piaget: estágios e 

períodos do 

desenvolvimento

 diferentes maneiras do indivíduo 

interagir com a realidade

 de organizar seus conhecimentos visando sua 

adaptação, 

 constituindo-se na modificação progressiva dos 

esquemas de assimilação. 

 os estágios evoluem como uma espiral, de modo que 

cada estágio engloba o anterior e o amplia. 

 não define idades rígidas para os estágios, mas sim que 

estes se apresentam em um sequência constante. 



Professor:

◦ espectador do desenvolvimento e 

◦ favorecedor dos processos de descobrimento 

autônomo de conceitos, 

◦ mais do que como um agente que pode 

intervir ativamente na assimilação do 

conhecimento.



 Processo de conhecimento por parte da 

criança deve ser gradual:

◦ cada salto cognitivo depende de uma 

assimilação e de uma reacomodação dos 

esquemas internos, que necessariamente levam 

tempo. 

 É por utilizar esses esquemas internos, e 

não simplesmente repetir o que ouvem, 

que as crianças interpretam o ensino 

recebido. 



 No caso da alfabetização isso implica 

uma transformação da escrita convencional 

dos adultos. 

 Para o construtivismo, nada mais revelador 

do funcionamento da mente de um aluno 

do que seus supostos erros, porque 

evidenciam como ele "releu" o conteúdo 

aprendido.

 O que as crianças aprendem não coincide 

com aquilo que lhes foi ensinado.



4 conceitos explicativos do 

desenvolvimento (Como e Por que) 

1) Esquemas

 podem ser examinados por meio do comportamento 

observável da criança; do esquema que brota o 

comportamento.

 Ao nascer, o bebê tem esquemas de natureza reflexa 

correspondentes às atividades reflexas motoras de 

agarrar, sugar, etc. 

 Dois esquemas de sugar: 

◦ Um para estímulos que produzem leite e 

◦ um para estímulos que não produzem leite. 

Estruturas mentais com que os

indivíduos intelectualmente se

adaptam e organizam o ambiente.



4 conceitos explicativos do 

desenvolvimento (Como e Por que) 
 A criança modifica seus esquemas e também 

constrói novos esquemas. 

 Os esquemas refletem, no indivíduo, seu nível 

atual de compreensão e conhecimento do 

mundo.

 Os esquemas mentais do adulto resultam dos 

esquemas da criança e são mais numerosos e 

complexos.



4 conceitos explicativos do 

desenvolvimento (Como e Por que) 

2) Assimilação

 É o processo cognitivo de colocar novos objetos em 

esquemas existentes. 

 Pela assimilação, os estímulos são "forçados" a se 

ajustarem aos esquemas da pessoa.

 A assimilação ocorre continuamente - um ser humano 

está continuamente processando um grande número de 

estímulos. Esse processo possibilita ampliação dos 

esquemas.

 A assimilação explica o crescimento da inteligência (uma 

mudança quantitativa na vida mental).

"consiste em encaixar um novo 

objeto num esquema mental ou

sensório-motor já existente"



4 conceitos explicativos do 

desenvolvimento (Como e Por que) 

3) Acomodação

 Na acomodação, a pessoa é "forçada" a mudar seus 

esquemas ou criar novos esquemas para acomodar os novos 

estímulos.

 Ambas as ações resultam no desenvolvimento da estrutura 

cognitiva (uma mudança qualitativa da vida mental).

 Os processos de assimilação e de acomodação, ocorrendo 

durante anos, irão transformar os esquemas primitivos do 

bebê em esquemas mais sofisticados, tais como os dos 

adultos.

é o aspecto da atividade cognitiva 

que envolve a modificação dos

esquemas para corresponderem 

aos objetos da realidade.



4 conceitos explicativos do 

desenvolvimento (Como e Por que) 

 Um bebê entra em contato, pela primeira vez, 

com uma argola suspensa por um cordão. Ele 

toca. olha, agarra, suga, balança a argola, etc. 

 Em razão de interações com vários outros 

objetos no passado, a criança já possui 

esquemas que mobilizam e dirigem essas ações. 



4 conceitos explicativos do 

desenvolvimento (Como e Por que) 

 PIAGET diria que a argola é assimilada aos 

esquemas de olhar, tocar, agarrar, sugar, etc. 

 Mas o bebê não vai apenas repetir 

comportamentos adquiridos 

anteriormente.(FLAVELL)



4 conceitos explicativos do 

desenvolvimento (Como e Por que) 

4) Equilibração

 Os dois mecanismos de assimilação e acomodação são

 modos de funcionamento de nossa vida mental para garantir

 um estado de equilíbrio ou de adaptação ao nosso meio.

◦ são acionados quando há mudanças no nosso ambiente ou 

alteração no nosso organismo.

 O organismo está constantemente buscando um estado de 

equilíbrio, de satisfação; esse processo ativo é denominado 

equilibração.

É um processo ativo pelo qual 

uma pessoa reage a distúrbios 

ocorridos em sua maneira 

comum de pensar,

através de um sistema de 

compreensão; isto resulta em

nova compreensão e satisfação, 

ou seja, em equilíbrio.



Os Estágios Cognitivos 

Segundo Piaget
 Aprendizagem:  enfoque diferente do que 

normalmente se atribui à esta palavra. 

 processo cognitivo inteligente em duas palavras : 
◦ aprendizagem e 

◦ desenvolvimento. 

 Aprendizagem: refere-se à aquisição de uma 
resposta particular, aprendida em função da 
experiência, obtida de forma sistemática ou não. 

 Desenvolvimento: aprendizagem de fato, sendo 
este o responsável pela formação dos 
conhecimentos.



Teoria sobre o desenvolvimento 

da criança:  

4 estados - fases de transição 

 Sensório-motor (0 – 2 anos);

 Pré-operatório ( 2 – 7,8 anos);

 Operatório-concreto ( 8 – 11 anos);

 Operatório-formal (8 – 14 anos);



Estágio 1: Sensório-Motor (0–2 anos)

 a partir de reflexos neurológicos básicos, 
o bebê começa a construir esquemas 
de ação para assimilar mentalmente o 
meio. 

 construção prática das noções de 
objeto, espaço, causalidade e tempo - as 
noções de espaço e tempo são 
construídas pela ação, configurando 
assim, uma inteligência essencialmente 
prática.



Estágio 2: Pré-Operatório - estágio da 

Inteligência Simbólica (2– 7, 8 anos)
 surge, na criança, a capacidade de substituir um 

objeto ou acontecimento por uma 
representação 

 esta substituição é possível graças à função 
simbólica. 

 A atividade sensório-motor não está esquecida 
ou abandonada, mas refinada e mais sofisticada, 

 verifica-se que ocorre uma crescente melhoria 
na sua aprendizagem, permitindo que a mesma 
explore melhor o ambiente, fazendo uso de 
mais e mais sofisticados movimentos e 
percepções intuitivas.



Estágio 3: Operatório-concreto 

(8-11anos)

 a criança desenvolve noções de tempo, 
espaço, velocidade, ordem, casualidade, ..., 
sendo então capaz de relacionar diferentes 
aspectos e abstrair dados da realidade.

 apesar de não se limitar mais a uma 
representação imediata, depende do mundo 
concreto para abstrair.

 Um importante conceito desta fase é o 
desenvolvimento da reversibilidade, ou 
seja, a capacidade da representação de uma 
ação no sentido inverso de uma anterior, 
anulando a transformação observada.



Estágio 4: Operatório-formal 

(8-14 anos)

 as estruturas cognitivas da criança alcançam 
seu nível mais elevado de desenvolvimento. 

 tornam-se aptas a aplicar o raciocínio lógico 
a todas as classes de problemas.

 a representação agora permite à criança 
uma abstração total, não se limitando mais à 
representação imediata e nem às relações 
previamente existentes. 

 a criança é capaz de pensar logicamente, 
formular hipóteses e buscar soluções, sem 
depender mais só da observação da 
realidade.



Piaget: resumo
 estudos do conhecimento humano: assim como 

os organismos vivos podem adaptar-se 

geneticamente a um novo meio, existe também 

uma relação evolutiva entre o sujeito e o seu 

meio

◦ a criança reconstrói suas ações e ideias quando 

se relaciona com novas experiências 

ambientais.

◦ a criança constrói sua realidade como um ser 

humano singular, situação em que o cognitivo 

está em supremacia em relação ao social e o 

afetivo.



Piaget: resumo

 Visão Construtivista de Piaget: o começo 

do conhecimento é a ação (operação) do 

sujeito sobre o objeto, ou seja, o 

conhecimento humano se constrói na 

interação homem-meio, sujeito-objeto, 

buscando compreender e transformar o 

real 



Piaget: resumo

 Formas de conhecer:  construídas nas 

trocas com os objetos, em momentos 

sucessivos de adaptação ao objeto. 



Piaget: resumo

 A adaptação ocorre através da 

organização:  o organismo discrimina 

entre estímulos e sensações, 

selecionando aqueles que irá organizar 

em alguma forma de estrutura. 



Piaget: resumo

 A adaptação possui dois mecanismos 

opostos, mas complementares, que 

garantem o processo de desenvolvimento: a 

assimilação e a acomodação. o 

conhecimento é a  

equilibração/reequilibração entre 

assimilação e acomodação, entre os 

indivíduos e os objetos do mundo.



Vygotski

• cunho socialista, a criança nasce 

inserida num meio social, que é a 

família:

• nela estabelece as primeiras 

relações com a linguagem na 

interação com os outros. 



Vygotski

• Nas interações cotidianas, a 

mediação com o adulto acontece 

espontaneamente no processo de 

utilização da linguagem, no 

contexto das situações imediatas.



Vygotski

• concepção de um sujeito 

interativo que elabora seus 

conhecimentos sobre os objetos, 

em um processo mediado pelo 

outro.



Vygotski

• Conhecimento tem gênese nas 

relações sociais, sendo produzido 

na intersubjetividade e marcado 

por condições culturais, sociais e 

históricas.



Vygotski

• O homem e a mulher se 

produzem na e pela linguagem, 

isto é, é na interação com outros 

sujeitos que formas de pensar são 

construídas por meio da apropriação 

do saber da comunidade em que está 

inserido o sujeito. 



Vygotski

• A relação entre homem e mundo 

é uma relação mediada, na qual, 

entre o homem e o mundo existem 

elementos que auxiliam a atividade 

humana. Estes elementos de 

mediação são os signos e os 

instrumentos.



Emília Ferreiro 

 Ela desloca a investigação do "como se ensina" 
para "o que se aprende". 

 O processo de alfabetização nada tem de 
mecânico do ponto de vista da criança que 
aprende. 

 A criança constrói seu sistema interativo, pensa, 
raciocina e inventa buscando compreender esse 
objeto social complexo que é a escrita. 



Desempenhos díspares apresentados 

por crianças de classes sociais 

diferentes na alfabetização:

 não revelam capacidades desiguais, 

 mas o acesso maior ou menor a 

textos lidos e escritos desde os 

primeiros anos de vida.



a compreensão da função 

social da escrita deve ser 

estimulada com o uso de 

textos de atualidade, livros, 

histórias, jornais, revistas.



5 Níveis de Aquisição da língua 

escrita
Pesquisa realizada por Emilia Ferreiro e Ana 

Teberosky

 cinco níveis de desenvolvimento da escrita 

a partir do momento em que o individuo 

compreende para que serve a escrita, ou 

seja, que ela tem uma utilidade. 



5 Níveis de Aquisição da língua 

escrita
Só se sabe e consegue escrever quando:

 possuímos o conhecimento sobre a função 

da escrita e 

 percebemos que desenho não é a mesma 

coisa de escrita, porém é um avanço 

significativo, mas que existe uma diferença 

entre eles, embora em alguns momentos 

eles estejam acompanhados. 



5 Níveis de Aquisição da língua 

escrita

 A escrita é uma representação gráfica 

com significados. 



Os 5 níveis da escrita segundo a 

psicogênese da língua escrita

 pré-silábico, 

 silábico, 

 silábico-alfabético, 

 alfabético e 

 ortográfico.



Nível pré-silábico

A criança:

 não estabelece relação entre a escrita e 

a fala (pronúncia)

 exerce sua escrita por meio de 

desenhos, rabiscos e letras utilizando-as 

aleatoriamente.



Nível pré-silábico

Papel do Alfabetizador: 

 A criança precisa entender que a escrita é a 

representação da fala, 

 escrever é diferente de desenhar, 

 a escrita não é uma representação direta do 

objeto, 

 o texto é construído por letras, 



Nível pré-silábico

Papel do Alfabetizador: 

 uma mesma letra pode ser usada duas ou mais 

vezes em uma mesma palavra, 

 não existe número mínimo ou máximo de letras 

para formar uma palavra, 

 cada letra tem um valor sonoro, letra é diferente 

de número.



Nível pré-silábico: o que fazer?

No nível pré-silábico, o Professor deverá 
executar as atividades:

 realizar escrita espontânea, 

 socialização das produções escritas, 

 trabalhar o próprio nome e o dos 
colegas, 

 jogos em que eles se deparem com 
figuras e palavras, 

 análise do som das palavras, 

 contato direto com variado material 
escrito.



Nível Silábico

A criança 

 já começa a ter consciência de que existe 

uma relação entre fala e escrita, entre os 

aspectos gráficos e sonoros das palavras, 

 tentam dar valor sonoro a letras e sinais 

para representar as palavras, para cada sílaba 

pronunciada 

 o individuo escreve uma letra (uma letra 

para cada sílaba), ou para cada palavra numa 

frase dita.



Nível Silábico

Papel do Alfabetizador:

 a criança necessita e tem que perceber que 

a letra é a menor unidade da palavra, 

 entender a vinculação sonora das palavras, 

 fazer a relação entre fonema (som) e 

grafema (escrita), 



Nível Silábico

Papel do Alfabetizador:

 palavras diferentes se escrevem de maneira 

diferente, 

 superar o critério usado de variedade de 

letras e numero mínimo de letras e que uma 

letra pode se repetir numa palavra.



Nível silábico: o que fazer?

O professor pode trabalhar:

 a análise da constituição das palavras, 

 reconhecimento dos sons das letras isoladas 

e posteriormente juntando para formar um 

todo, 

 utilização de letras móveis, 

 trabalhar com rimas para que eles entendam 

que existem sons iguais em palavras 

diferentes, 



Nível silábico: o que fazer?

O professor pode trabalhar:

 estimular a observação da escrita dos 

próprios alunos onde eles mesmos 

confrontam suas escritas com a forma 

correta identificando seus “acertos” e 

“erros” 

 leitura de textos mesmo que não saibam ler 

apoiando-se de inicio em memorização e na 

ilustração.



Nível silábico-alfabético
 Esse nível é uma transição do silábico para o alfabético. É 

uma escrita quase alfabética

A criança:

 começa a escrever alfabeticamente algumas sílabas e para 

outras permanece silábico. 

 percebe primeiramente que a sílaba tem duas letras e 

 posteriormente que existem sílabas com mais de duas 

letras, 

 tem dificuldades em separar palavras quando escreve frase 

ou texto. 



Nível silábico-alfabético
 Esse nível é uma transição do silábico para o 

alfabético. É uma escrita quase alfabética

O Papel do Alfabetizador: 

 o aluno necessita saber a relação de fonema x 

grafema, 

 perceber que a silaba pode possuir duas, três ou 

mais letras, 

 saber separar as palavras quando escreve um texto 

e deve ter a preocupação ortográfica na escrita. 



Nível silábico-alfabético: o que fazer?

• O trabalho do educador pode ser de forma
a propiciar a evolução do aluno oferecendo
conflitos que o dirigirão ao nível seguinte,
fazendo uso de:

• jogos, cruzadinhas,

• remontarem textos através de tiras,

• leitura de textos e produções diversas,

• contar o numero de palavras de cada frase,

• montar textos a partir de palavras e

• montar palavras com letras móveis.



Nível alfabético

A criança:

 já domina a relação existente entre letra- sílaba-

som e as regularidades da língua. 

 faz relação sonora das palavras, 

 escreve do jeito que fala, 

 oculta letras quando mistura a hipótese alfabética 

e silábica, 

 apresenta dificuldades e problemas ortográficos.



Nível alfabético

O Papel do Alfabetizador: 

 a criança precisa perceber que a escrita é uma 

representação da fala, 

 algumas palavras não podem ser escritas palavras 

da maneira que as pronunciamos, 

 necessita que os mesmos leiam seus próprios 

escritos confrontando-os com a escrita 

convencional, e 

 aperfeiçoem a grafia das palavras.



Nível alfabético: o que fazer?

• O alfabetizador pode proporcionar:

• que os alunos observem as normas

convencionais da língua,

• propor situações em que os alunos ponham

em jogo, para aprender o que ainda não

sabem, e

• incentivar a leitura por parte dos alunos

para que assim possam conhecer as

regularidades e irregularidades da língua.



Nível ortográfico

A criança: 

 permanece em continua construção, 

 vai adquirindo e dominando as irregularidades 

da língua no decorrer da vida. 

O Papel do alfabetizador: 

 o aluno precisa entender que a língua possui 

suas irregularidades e 

 que continuamente necessitamos buscar 

dominar cada vez mais essas irregularidades. 



Nível ortográfico: o que fazer?

• O que o professor pode fazer é:

• propor analises de textos literários, para

que os alunos:

• observem as normas da língua e

• criar assim situações que os desafiem a

conhecerem as normas como, por exemplo:

• onde se usa letra maiúscula, minúscula, acentos,

sinais de pontuação,

• que palavras escrevem com x e com ch,

• coesão e coerência de texto.



Questão de concurso

Processo Seletivo Simplificado 2009 - SEE/SP

Numa reunião de HTPC, alguns professores fizeram comentários 

sobre o ensino de Matemática:

I) A professora Marisa comentou que, para garantir que seus 

alunos tenham um papel ativo na construção de seu conhecimento, 

não sistematiza conceitos e procedimentos nem corrige erros.

II) A professora Sílvia comentou que oferece oportunidades para 

seus alunos colocarem em jogo as próprias hipóteses e compará-

las com as de outras crianças para que possam elaborar soluções e 

perceber contradições, identificando os próprios erros.

III) A professora Paula comentou que parte de situações 

desafiadoras, como jogos e resolução de problemas do cotidiano 

das crianças, para que elas possam participar

ativamente das aulas de Matemática, mas isso não significa que não 

sistematize conceitos nem corrija erros.



De acordo com a concepção que fundamenta os documentos 

oficiais da SEE, é (são) correto(s) o(s) comentário(s):

a) I, apenas.

b) II, apenas.

c) I e III, apenas

d) II e III, apenas.

e) I, II e III.



Questão de concurso

Processo Seletivo Simplificado 2009 - SEE/SP

Numa reunião de HTPC, alguns professores fizeram comentários 

sobre o ensino de Matemática:

I) A professora Marisa comentou que, para garantir 

que seus alunos tenham um papel ativo na 

construção de seu conhecimento, não sistematiza 

conceitos e procedimentos nem corrige erros.



De acordo com a concepção que fundamenta os documentos 

oficiais da SEE, é (são) correto(s) o(s) comentário(s):

a) I, apenas.

b) II, apenas.

c) I e III, apenas

d) II e III, apenas.

e) I, II e III.



Questão de concurso

Processo Seletivo Simplificado 2009 - SEE/SP

Numa reunião de HTPC, alguns professores fizeram comentários 

sobre o ensino de Matemática:

II) A professora Sílvia comentou que oferece 

oportunidades para seus alunos colocarem em jogo 

as próprias hipóteses e compará-las com as de 

outras crianças para que possam elaborar soluções e 

perceber contradições, identificando os próprios 

erros.



Questão de concurso

Processo Seletivo Simplificado 2009 - SEE/SP

Numa reunião de HTPC, alguns professores fizeram comentários 

sobre o ensino de Matemática:

III) A professora Paula comentou que parte de 

situações desafiadoras, como jogos e resolução de 

problemas do cotidiano das crianças, para que elas 

possam participar ativamente das aulas de 

Matemática, mas isso não significa que não 

sistematize conceitos nem corrija erros.



De acordo com a concepção que fundamenta os documentos 

oficiais da SEE, é (são) correto(s) o(s) comentário(s):

a) I, apenas.

b) II, apenas.

c) I e III, apenas

d) II e III, apenas.

e) I, II e III.



Resposta: Correta letra “D”

 Comentário
O comentário I não é adequado. 

 Diferentemente do que muitos pensam, não 
sistematizar conceitos nem corrigir erros não indica 
uma postura construtivista - é sinal de omissão 
docente. 

 O professor que se inspira no construtivismo acolhe 
as hipóteses dos alunos, favorece a percepção dos 
equívocos (pela comparação das soluções propostas, 
por exemplo) e sistematiza o conhecimento, 
mostrando como o caminho que resolveu 
determinado problema pode servir para outras 
questões.



Sucesso!


