
SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
PIROLA, NA. org. Ensino de ciências e matemática, IV: temas de investigação [online]. São Paulo: 
Editora UNESP; São Paulo: Cultura Acadêmica, 2010. 244 p. ISBN 978-85-7983-081-5. Available 
from SciELO Books <http://books.scielo.org>. 
 
 

 

All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution-Non 
Commercial-ShareAlike 3.0 Unported. 

Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons Atribuição - 
Uso Não Comercial - Partilha nos Mesmos Termos 3.0 Não adaptada.  

Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative Commons 
Reconocimento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.  

  
 
 
 
 

Alguns reflexos da didática construtivista piagetiana no ensino 
de conteúdos matemáticos nas séries iniciais do ensino 

fundamental 
 
 

Richael Silva Caetano 
Nelson Antonio Pirola 



2
Alguns reflexos dA didáticA 

construtivistA piAgetiAnA 

no ensino de conteúdos 

mAtemáticos nAs séries iniciAis 

do ensino fundAmentAl

Richael Silva Caetano1

Nelson Antonio Pirola2

introdução: uma breve contextualização

o presente trabalho apresenta alguns apontamentos/conclu-
sões obtidos na dissertação de mestrado realizada durante o período 
2007 -2009, sob a orientação do prof. dr. nelson antonio Pirola, 

1. Licenciado em matemática pela UnesP/Campus de Bauru (2006), douto-
rando e mestre pelo Programa de Pós -graduação em educação para a Ciência 
(2009) pela mesma instituição. Habilitado para o exercício do magistério na 
educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental pelo Centro específico 
de Formação e aperfeiçoamento do magistério (Cefam), Bauru (2003). Pro-
fessor efetivo de educação Básica i da secretaria de educação do estado de são 
Paulo. e -mail: richael13@yahoo.com.br.

2. Professor assistente doutor do departamento de educação da UnesP/Cam-
pus de Bauru e do Programa de Pós -graduação em educação para a Ciência da 
mesma instituição. Licenciado em matemática pela Unicamp, mestre e doutor 
em educação pela mesma instituição. Líder do grupo de Psicologia da educa-
ção matemática pertencente à Faculdade de Ciências da UnesP/Campus de 
Bauru. e -mail: npirola@fc.unesp.br.
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vinculado ao Programa de Pós -graduação em educação para a 
Ciência – Área de Concentração: ensino de Ciências e matemática 
– UnesP/Campus de Bauru.

a referida pesquisa, inserida no campo da educação, especifi-
camente na área do ensino de matemática (Formação do Professor 
que ensina matemática), visou analisar as estratégias didáticas e 
me todológicas adotadas por quatro professores que ensinam con-
teúdos matemáticos aos alunos das quatro séries iniciais3 do ensino 
fundamental. Para a realização da análise utilizaram -se elementos 
da epistemologia genética de Jean Piaget4 (comumente denomi-
nada no meio educacional como construtivismo piagetiano). entre 
inúmeros elementos, observou -se: a ideia de conhecimento como 
uma contínua construção, experiências do tipo físico e lógico-
-matemático, a construção de estruturas de pensamento aditivas e 
multi plicativas. além disso, fez -se uso do método psicogenético, 
elaborado pelo educador brasileiro Lauro de oliveira Lima, vi-
sando identificar na prática dos professores participantes a adoção 
(ou não) desse método.

a escolha por esse campo de pesquisa – educação matemática 
nas séries iniciais do ensino fundamental – deu -se por dois mo-
tivos. o primeiro deles, de cunho pessoal, provém do interesse com 
relação aos processos de ensino e aprendizagem da matemática. 
em segundo, da preocupação relativa aos baixos índices apresen-
tados por mecanismos de avaliação (sistema de avaliação da edu-
cação Básica – saeb; sistema de avaliação do Rendimento escolar 

3. na época em que os dados desta pesquisa foram coletados “ainda” se utilizava a 
denominação série. atualmente, tal denominação vem gradativamente sendo 
substituída pelo termo ano. esse fato deve -se às leis n.11.114, de 16/5/2005 e 
n.11.274, de 6/2/2006, na qual o ensino fundamental passa a ser constituído 
por 9 anos de estudo, recebendo alunos com 6 anos de idade (ou a completar). 
estabelecendo uma comparação com as séries “atuais”, o 1o ano equivale à pré-
-escola da educação infantil, o 2o ano à 1a série do ensino fundamental, o 3o ano 
à 2a série do ensino fundamental, e assim por diante.

4. especialista em Psicologia evolutiva e epistemologia genética, filósofo, ló-
gico, biólogo e educador, Jean William Fritz Piaget nasceu em neuchâtel, 
suíça, em 9 de agosto de 1886, e morreu em genebra a 16 de setembro de 1980.
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do estado de são Paulo – saresp), que evidenciam uma acentuada 
não construção dos conteúdos matemáticos por alunos de todos os 
níveis da educação básica. a partir dessas justificativas, surgiu o 
seguinte questionamento: De que modo os professores que ensinam 
Matemática aos alunos das séries iniciais do ensino fundamental vêm 
utilizando, em suas práticas docentes, a epistemologia genética de 
Jean Piaget?

a escolha pela utilização da teoria de Piaget deveu -se à conti-
nuidade dos estudos iniciados na graduação (Caetano, 2007), 
quando se observou efetiva melhora de alunos que apresentavam 
dificuldades na construção das operações aritméticas após a adoção 
de estratégias de ensino embasadas nessa teoria. além desta, a lite-
ratura (Caetano, 2007; Caruso, 2002; Coleto, 2007; Collares, 2001; 
Furth, 1997; Furth & Wachs, 1995) demonstra a importância da 
efetiva utilização da epistemologia genética piagetiana na educação. 
efetiva, pois, conforme gebara & marin (2005) e Rapoport & silva 
(2006), grande parcela dos professores diz utilizar a teoria de Piaget 
como fundamentação de suas práticas docentes; porém, na reali-
dade, ainda propagam o modelo de ensino tradicional, no qual o 
professor transmite e o aluno recebe (exclusivamente) o conheci-
mento matemático.

durante a pesquisa realizada buscou -se investigar se há (ou 
não) “a ocorrência do retorno parcial e indireto das ideias constru-
tivistas quando propagadas no meio educacional através da didá-
tica utilizada pelos professores que ensinam matemática nas quatro 
séries iniciais do ensino fundamental”.

referencial teórico:  
alguns elementos piagetianos

Como salientado, o referencial teórico utilizado foi a epistemo-
logia genética piagetiana.

segundo Jean Piaget, o sujeito conhece o mundo por meio da 
exploração, denominada por ele de interação. a Figura 1 auxilia na 
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compreensão do modelo explicativo da “aquisição” do conheci-
mento elaborado por Piaget:

Conforme a epistemologia genética, a construção de conheci-
mento pelo indivíduo inicia -se com uma interação -ação entre o su-
jeito e o objeto (sendo este um ente material ou não) – como mostrado 
na Figura 1. Caso essa interação provoque no sujeito um desequilí-
brio (um tipo de insatisfação), é desencadeado um processo de assi-
milação – decorrente de abstrações (espécie de pensar sobre o objeto). 
Para que o sujeito acomode o “novo” conhecimento, chegando à 
generalização do mesmo, no âmbito escolar é necessária a inter-
venção (tipo de ajuda/auxílio/gerenciamento) do/pelo professor. 
a partir do momento que esse “novo” conhecimento passa a fazer 
parte das estruturas de pensamento do aluno, observa -se a ocorrência 
da equilibração majorante (ou seja, atingiu -se novamente o equilí-
brio cognitivo).

Faz -se oportuno salientar que a equilibração majorante confi-
gura um processo contínuo de construção de conhecimento. nesse 
processo, conhecimentos menos elaborados (já construídos) servem 
de base para a construção dos mais elaborados. no caso da mate-
mática, por exemplo, a pesquisa de morgado (1993) constatou que 
a construção das operações de multiplicação e divisão deveria so-

Figura 1 – esquema geral sobre o processo de equilibração majorante  
(Caetano, 2007)
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mente ser introduzida após a consolidação da construção das ope-
rações de adição e subtração (ou seja, das estruturas aditivas) e do 
sistema de base dez (que em nosso caso é denominado de indo-
-arábico).5

em se tratando do ensino de matemática nas séries iniciais, os 
estudos desenvolvidos por Piaget e colaboradores (Cunha, 1973; 
Furth, 1997; Furth & Wachs, 1995; Kamii, 2005; Lima, 2000; 
Piaget, 2001, 2002a, 2002b) apontaram a importância da expe-
riência física e lógico -matemática sobre o objeto concreto para a 
construção dos conteúdos matemáticos. a experiência física ocorre 
quando o indivíduo abstrai do objeto com o qual interage suas ca-
racterísticas físicas (tamanho, cor, forma, textura, etc.); em con-
trapartida, na lógico -matemática observa -se uma ação -operação 
sobre o objeto, tal como classificá -lo conforme o tamanho, cor, etc. 
torna -se necessário salientar que a manipulação dos objetos repre-
senta uma ação mental realizada ativamente pelo aluno, visando à 
construção das estruturas de pensamento lógico -matemáticas.

Um exemplo das estruturas lógico -matemáticas construídas 
gradativamente pelos alunos são as do campo aditivo e multiplica-
tivo. a primeira refere -se às ideias de somar, completar, agrupar, 
dissociar, reunir os objetos. na matemática escolar, tais pensa-
mentos estão sistematizados sob a forma das operações de adição e 
subtração. o outro campo (multiplicativo), conforme exposto, 
alicerça -se no aditivo para a sua construção, daí a multiplicação, no 
início, ser abordada como adições sucessivas de parcelas iguais e a 
divisão como subtrações sucessivas de termos iguais. Contudo, se-
gundo Piaget (2001), Piaget & szeminska (1975), taxa (2001) e 
vergnaud (1991), o campo multiplicativo apresenta outras estru-
turas, tais como a noção de probabilidade, correspondência um a 

5. o sistema de numeração indo -arábico é constituído por dez algarismos – 0, 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 – que operam segundo lógica posicional, ou seja, a posição 
ocupada pelo algarismo “valor qualitativo” é que determina seu valor “quan-
titativo”. assim, por exemplo, nos números 100 e 1, o algarismo 1 equivale a 
100 unidades no primeiro caso e, no segundo caso, o mesmo algarismo equivale 
a uma unidade.
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um, correspondência um para muitos, produto cartesiano, quo-
tição, fator escalar, etc.

o educador Lauro de oliveira Lima, buscando utilizar as con-
tribuições da teoria de Piaget ao ensino, elaborou o método psico-
genético. esse método visa possibilitar ao estudante progredir em 
seus estágios de desenvolvimento cognitivo; logo, ao professor cabe 
o papel de animador de situações de ensino que promovam tal pro-
gresso. segundo Lima (1973, 2000), uma prática docente que uti-
lize a filosofia do método psicogenético deve constituir -se, de 
modo geral, das seguintes variáveis: 1) dinâmica de grupo; 2) propo-
sição de situação -problema; 3) ocorrência da tomada de consciência 
(pelo aluno); 4) constante avaliação diagnóstica. o papel desempe-
nhado pela situação -problema refere -se à possibilidade de a mesma 
suscitar no sujeito conflitos, desequilíbrios, desafios intelectuais, 
desencadeando (provavelmente) o processo de equilibração (via 
assimilação -acomodação). a dinâmica de grupo potencializa a 
troca de ideias e discussões entre os estudantes (moro, 2000), cola-
borando para a ocorrência da tomada de consciência, ou seja, a 
compreensão da ação realizada sobre o objeto. nesse contexto 
relacional -interacional proveniente da dinâmica de grupo, a ava-
liação diagnóstica realizada pelo professor torna -se mais verifi-
cável, pois, ao observar as discussões dos integrantes do grupo, 
percebe -se aqueles que possuem maior facilidade (ou dificuldade) 
na solução da situação -problema proposta.

em síntese, um ensino de matemática alicerçado na teoria de 
Piaget é aquele que considera o aluno como um coconstrutor  
do conhecimento matemático, no qual professor e aluno atuam de 
modo interativo. Conforme Lima (2000), uma teoria educacional 
advinda dos estudos piagetianos deveria denominar -se interacio-
nista, pois a escola constitui um local – por excelência – onde ocorre 
a interação professor -aluno -conteúdo matemático. Focando as sé-
ries iniciais, a importância do agir no/sobre o concreto torna -se 
uma condição necessária ao progressivo desenvolvimento do pen-
samento lógico -matemático, propiciando posteriormente a cons-
trução do raciocínio hipotético -formal. 
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os objetivos da pesquisa

a seguir constam o objetivo geral e específicos da presente pes-
quisa realizada em duas escolas da rede estadual de ensino de são 
Paulo.

Objetivo geral: analisar a utilização da epistemologia genética de 
Jean Piaget (em especial o método psicogenético) no ensino de ma-
temática nas quatro primeiras séries iniciais do ensino fundamental.

Objetivos específicos: 1) identificar as concepções pedagógicas 
que fundamentam a prática pedagógica de quatro professores 
atuantes nas quatro primeiras séries do ensino fundamental; 2) ana-
lisar o tratamento didático -metodológico “dado” ao ensino da ma-
te mática, especificamente os conteúdos pertencentes às estruturas 
aditivas (adição e subtração) e multiplicativas (multiplicação e  
divisão).

na próxima seção configuram -se os participantes da pesquisa, 
os tipos de instrumentos e métodos de coleta de dados utilizados e o 
tipo de abordagem do estudo.

o delineamento metodológico

a referida pesquisa insere -se nas abordagens de cunho qualita-
tivo, especificamente do tipo estudo de caso. a adoção por esse tipo 
de abordagem deveu -se à possibilidade de analisar em “profundi-
dade e intensidade” (Lüdke & andré, 1986) a prática docente dos 
quatro professores participantes. assim, serão apresentados na 
próxima seção quatro estudos de caso representando as ações didá-
ticas e metodologias adotadas pelos docentes durante a abordagem 
dos conteúdos matemáticos.

Como salientado, os participantes da pesquisa foram quatro 
professores. o Quadro 1 denota os participantes, bem como as 
identificações a serem utilizadas durante o desenvolvimento do 
corpo textual.
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Quadro 1 – Participantes da pesquisa

Identificação Descrição

P -i Professora da 1a série do ensino fundamental

P -ii Professora da 2a série do ensino fundamental

P -iii Professora da 3a série do ensino fundamental

P -iv Professor da 4a série do ensino fundamental

os instrumentos usados para a coleta de dados das práticas dos 
professores foram: 1) questionários (por escrito) e entrevistas (gra-
vadas em áudio); 2) preenchimento de Roteiro de acompanha-
mento: ficha na qual o pesquisador anotava, a cada dez minutos,  
os procedimentos didáticos e metodológicos e materiais utilizados 
que se fizeram mais frequentes na aula observada. durante a  
pesquisa em sala de aula, utilizou -se a observação de campo do tipo 
total, ou seja, visou -se não interferir/interagir com o professor, 
embora saibamos que a “simples” presença na aula pode interferir, 
de certo modo, em algumas atitudes do docente participante.

após dois meses de observação, sendo destinado a cada pro-
fessor duas semanas contínuas para a observação de campo, foi 
possível mapear as principais estratégias didáticas utilizadas pelos 
participantes, bem como identificar algumas concepções relativas 
ao ensino de matemática. tais resultados apresentam -se na seção a 
seguir.

Alguns resultados do estudo

Como o presente texto visa mostrar alguns apontamentos ob-
tidos na dissertação de mestrado, a discussão acerca dos questioná-
rios e entrevistas realizadas não será “profunda”. tal discussão 
realizar -se -á conjuntamente com a análise das estratégias didáticas 
e metodológicas adotadas pelos professores durante a abordagem 
dos conteúdos matemáticos (em específico campo aditivo e multi-
plicativo).
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as tabelas 1 e 2 mostram os resultados da observação de campo 
em cada prática docente investigada.

tabela 1 – Procedimentos didáticos e materiais utilizados por P -i

Categorias
No de aula 

de 50 
minutos

%

P
ro

ce
di

m
en

to
 d

id
át

ic
o 

e 
m

et
od

ol
óg

ic
o

1. exposição oral feita pelo professor. 13  32,5

3. atividades individuais solicitadas pelo 
professor.

17  42,5

5. troca de ideias entre alunos e 
professores.

4  10

8. trabalho intradisciplinar. 1  2,5

12. outros.

Registro na lousa. 4  10

Questiona e corrige o 
caderno do aluno.

1  2,5

Total 40  100

M
at

er
ia

is
 u

ti
liz

ad
os

1. Lousa e giz. 16  40

4. materiais manipulativos: Cusinare, 
tangram, torre de Hanói, blocos lógicos, 
material dourado, ábaco, etc.

2  5

5. outros

Caderno do aluno. 2  5

atividades em folha de 
sulfite.

 19  47,5

Cartaz.  1  2,5

Total  40  100
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tabela 2 – Procedimentos didáticos e materiais utilizados por P-ii

Categorias
No de aula 

de 50 
minutos

%

P
ro

ce
di

m
en

to
 d

id
át

ic
o 

e 
m

et
od

ol
óg

ic
o

1. exposição oral feita pelo professor.  20 25

3. atividades individuais solicitadas pelo 
professor.

26 32,5

5. troca de ideias entre alunos e 
professores.

13 16,25

12. outros.

Registro na lousa. 20 25

Corrige o caderno do 
aluno.

1 1,25

Total 80 100

M
at

er
ia

is
 u

ti
liz

ad
os

1. Lousa e giz. 36 45

2. Livro didático. 5 6,25

4. materiais manipulativos: Cusinare, 
tangram, torre de Hanói, blocos lógicos, 
material dourado, ábaco, etc.

9 11,25

5. outros.

Caderno do aluno. 19 23,75

atividades em folha de 
sulfite.

7 8,75

Carimbo. 1 1,25

Lápis de cor. 3 3,75

Total 80 100

a partir das tabelas 1 e 2 é possível perceber que P -i e P -ii uti-
lizaram, em suas práticas docentes, o método expositivo-
-transmissivo ao abordar os conteúdos do campo aditivo. desse 
modo, não se observaram as variáveis constituintes do método psi-
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cogenético (dinâmica de grupo, situação -problema, tomada de cons-
 ciência, avaliação diagnóstica). na relação professor × aluno não 
ocorreram momentos de interação, já que ambas as docentes 
“agiram” sobre os estudantes através da fala -exposição dos con-
teúdos matemáticos. os alunos de ambas as professoras (P -i e 
P -ii) não puderam “agir sobre o concreto”, possibilitando o desen-
cadeamento (em maior probabilidade) da experiência física e ló-
gico -matemática. esses alunos apenas visualizaram a manipulação 
dos materiais concretos pelas professoras no momento da expo-
sição dos conceitos matemáticos.

o organograma 1 explicita as estratégias didáticas que se fi-
zeram constantes nas aulas de matemática de P -i e P -ii.

organograma 1 – estratégias didáticas gerais de P -i e P -ii

em contrapartida, P -iii introduziu em suas aulas alguns ele-
mentos construtivistas, tais como o agrupamento dos alunos, a 
ocorrência da experiência sobre o concreto, o questionar -desafiar o 
estudante. observe na tabela 3 os resultados provenientes da ob-
servação de campo.
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tabela 3 – Procedimentos didáticos e materiais utilizados por P -iii

Categorias
No de aula 

de 50 
minutos

%

P
ro

ce
di

m
en

to
 d

id
át

ic
o 

e 
m

et
od

ol
óg

ic
o

1. exposição oral feita pelo professor. 13 26

2. agrupamentos dos alunos para a 
realização de atividades sugeridas pelo 
professor.

1 2

3. atividades individuais solicitadas pelo 
professor.

13 26

5. troca de ideias entre alunos e 
professores.

2 4

6. troca de ideias entre alunos e alunos. 2 4

12. outros.

Registro na lousa. 4 8

auxílio ao aluno. 2 4

Questiona o aluno. 7 14

Corrige o caderno do 
aluno.

1 2

Correção da atividade 
proposta.

3 6

auxílio às duplas. 2 4

Total 50 100

M
at

er
ia

is
 u

ti
liz

ad
os

1. Lousa e giz. 11 22

2. Livro didático. 10 20

4. materiais manipulativos: Cusinare, 
tangram, torre de Hanói, blocos lógicos, 
material dourado, ábaco, etc.

14 28

5. outros.

Caderno do aluno. 5 10

atividades em folha de 
sulfite.

10 20

Total 50 100
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embora aproximadamente ¼ das aulas de matemática de P -iii 
seja constituída da exposição -transmissão dos conteúdos matemá-
ticos, a presença de alguns elementos construtivistas corrobora a 
hipótese de massabini (2005) acerca de as práticas docentes “mes-
clarem” ações didáticas tradicionais e construtivistas. Faz -se opor-
tuno salientar a importância da interação entre professor e aluno por 
meio da linguagem, de discussões que suscitem no estudante dese-
quilíbrios (cognitivos). o problema reside quando o docente utiliza 
exclusivamente proposições verbais, não permitindo aos alunos, em 
particular das séries iniciais, refletir e agir -operar sobre os objetos 
manipulativos.

Por fim, a tabela 4 evidencia os procedimentos didáticos e ma-
teriais adotados por P -iv durante a abordagem dos conteúdos dos 
campos aditivo e multiplicativo.

Conforme a tabela 4, todas as etapas do método psicogenético 
fizeram -se presentes nas aulas de matemática de P -iv. esse do-
cente utilizou diversos jogos, nos quais os alunos, ao refletirem 
sobre a solução de situações-problemas, puderam agir -operar sobre 
objetos concretos, permitindo desse modo a ocorrência da expe-
riência física e lógico -matemática. a exposição oral também foi ob-
servada durante a explicação de eventuais dúvidas que os estudantes 
possuíam, porém, durante as discussões, o professor tentava ques-
tionar, problematizar situações de ensino aos mesmos.

sobre as concepções dos quatro professores acerca do ensino de 
matemática e sobre a teoria de Piaget observaram -se, após a análise 
dos questionários e entrevistas realizadas, os seguintes aspectos/
resultados: 1) a ideia de que o conhecimento é construído conti-
nuamente pelo aluno; 2) a necessidade da manipulação no concreto; 
3) a importância da dinâmica de grupo no processo de ensino e 
aprendizagem; 4) a não construção de alguns conteúdos mate-
máticos por parte dos professores; 5) o entendimento superficial  
e fragmentado da teoria de Piaget.
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tabela 4 – Procedimentos didáticos e materiais utilizados por P -iv

Categorias
No de aula 

de 50 
minutos

%

P
ro

ce
di

m
en

to
 d

id
át

ic
o 

e 
m

et
od

ol
óg

ic
o

1. exposição oral feita pelo professor. 14 28

2. agrupamentos dos alunos para a 
realização de atividades sugeridas pelo 
professor.

3 6

3. atividades individuais solicitadas pelo 
professor.

2 4

4. aplicação de jogos envolvendo noções/
conteúdos matemáticos.

15 30

5. troca de ideias entre alunos e 
professores.

6 12

10. Confecção de algum material pelo 
aluno.

4 8

12. outros.

Registro na lousa. 2 4

Corrige a atividade 
questionando o aluno.

1 2

Questiona e auxilia o 
aluno.

3 6

Total 50 100

M
at

er
ia

is
 u

ti
liz

ad
os

1. Lousa e giz. 20 40

4. materiais manipulativos: Cusinare, 
tangram, torre de Hanói, blocos lógicos, 
material dourado, ábaco, etc.

1 2

5. outros.

Figuras geométricas. 1 2

Baralho e tabuleiro. 14 28

marcadores e tabuleiro. 8 16

Caderno do aluno e 
tabuleiro.

6 12

Total 50 100
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conclusão e algumas implicações do estudo

após o estudo realizado foi possível visualizar alguns aspectos 
das práticas docentes de P -i, P -ii, P -iii e P -iv. a propósito do re-
torno parcial e indireto do construtivismo piagetiano no ensino da 
matemática – a hipótese inicial do presente trabalho –, observou -se 
o seguinte:

1. nas práticas docentes de P -i e P -ii, os pressupostos da teoria 
de Piaget “retornaram” indiretamente em suas falas com relação 
ao crédito na ideia de conhecimento como contínua construção rea-
li zada pelo aluno; porém, nas suas ações didáticas, tal retorno  
foi “ine xistente”, tendo em vista a exclusiva utilização da expo-
sição -transmissão dos conteúdos matemáticos. o único “indício” 
construtivista decorreu da utilização/manipulação de materiais con-
cretos no momento da exposição oral dos conceitos matemáticos, 
pois as docentes perceberam que os seus alunos compreendiam (as-
similavam) melhor os conteúdos matemáticos ao “verem” coisas 
concretas.

2. a respeito de P -iii, nossa hipótese foi mais bem observada, 
já que essa docente utilizou algumas ações didáticas construtivistas 
(de modo parcial), tais como: questionar os estudantes pretendendo 
que os mesmos pensassem (tomando consciência) nas ações utili-
zadas por eles; permitir a manipulação/operação no concreto, pos-
sibilitando a ocorrência da experiência (física e lógico -matemática); 
propiciar a interação/troca de ideias entre os estudantes que desen-
cadeassem (em muitos casos) os conflitos cognitivos. indireta-
mente identificou -se no discurso da professora a defesa da contínua 
construção do conhecimento (matemático). a hipótese de massa-
bini (2005) foi “visualizada” na prática de P -iii, já que, conjun-
tamente com as ações didáticas construtivistas, mapearam -se as 
caracteristicamente tradicionais (ou seja, o método expositivo-
-trans missivo, a proposição de exercícios que visaram à memori-
zação em detrimento da operação).



48 NELSoN ANToNIo PIRoLA

3. na prática docente de P -iv, pelo menos nas dez aulas obser-
vadas, pôde -se identificar o retorno “mais que parcial” da teoria de 
Piaget, em específico todas as etapas preconizadas pelo método psi-
cogenético. Porém, algumas más compreensões discursadas pelo 
docente nas entrevistas supõem a apropriação indireta e (de certo 
modo) difusa do construtivismo piagetiano.

decorre do exposto nos três tópicos anteriores a reflexão sobre o 
porquê da utilização “superficial e parcial” da teoria de Piaget no 
ensino de matemática. será que, durante a formação inicial, essa 
teoria vem sendo “apresentada” de modo superficial, difuso, con-
traditório (como pontuou P -ii ao afirmar que nem os professores 
universitários a compreendiam de modo adequado), levando o pro-
fessor a considerá -la não adequada à “dura” realidade escolar? os 
dados coletados e analisados por esta pesquisa e os estudos na área 
(gebara & marin, 2005; Rapoport & silva, 2006) sinalizaram ser 
real esse questionamento.

mesmo sabendo que a epistemologia genética piagetiana não 
resolve “todos” os problemas educacionais, a sua utilização – con-
forme a literatura (Collares, 2001; Caruso, 2002; Coleto, 2007)  
– contribui para a elaboração de estratégias didáticas que auxiliem 
os alunos na construção dos conhecimentos matemáticos. ao com-
preender que a criança das séries iniciais necessita recorrer ao  
concreto, para assim estabelecer relações acerca do seu conheci-
mento, o professor pode propor ações didáticas concernentes a 
essa ideia. isto, por sua vez, colabora com a ativação dos mecanis mos 
de assimilação -acomodação necessários à equilibração majorante do 
conhecimento lógico -matemático. embora da Rocha Falcão (2007) 
afirme não ser necessário o estudante percorrer o caminho “con-
creto → abstrato” para construir o conhecimento matemático, 
adota -se neste trabalho como válida e necessária essa hipótese  
piagetiana.

sobre a questão de a exclusiva utilização da linguagem dificultar 
o ensino dos conteúdos matemáticos aos estudantes da educação 
primária (Furth, 1997; Piaget, 2002b), as falas provenientes das 
entrevistas realizadas com os quatro professores permitiu “validar” 
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essa ideia. ao expressarem certas ideias – “quando o aluno ouve  
ele não entende” [P -ii]; “a Matemática, por ser tão abstrata, se você 
não der algo mais concreto, fica difícil de eles (referiu -se aos alunos) 
visualizarem. Até mesmo assim o desenho fica ainda abstrato” [P -i]; 
“porque é mais fácil a criança ter o material no concreto e ela vê, as-
simila melhor a Matemática” [P -iii]; “eu vejo que quando os alunos 
usam esses materiais eles conseguem [...] sabe, é [...] compreender de 
uma maneira melhor!” [P -iv] –, os docentes, indiretamente, afir-
maram que as ações didáticas alicerçadas exclusivamente no oral/
escrito não contribuíram para uma melhor compreensão (efetiva 
construção) da matemática.

a experiência (física e lógico -matemática) advinda da manipu-
lação/operação no concreto torna -se um dos fatores desencadea-
dores da equilibração majorante. Juntamente com essa operação, 
encontrou -se nas pesquisas acadêmicas (moro, 2000; sanchis & 
mahfoud, 2007), e nas observações de campo de P -iii e P -iv, a 
importância da interação como elemento gerador do desequilíbrio 
(conflito cognitivo). Conforme denotado, a dinâmica de grupo e a 
proposição de situações-problemas auxiliam (em muito) na ocor-
rência da interação e concomitante desequilíbrio.

Uma possível implicação do estudo desenvolvido reside na ne-
cessidade de repensar a formação inicial e continuada dos profes-
sores – nesse caso os de matemática. Ficou evidente que tal fato 
deve -se a: 1) a não construção de alguns conceitos matemáticos 
pelos professores participantes; 2) a abordagem difusa e fragmen-
tada (conforme pontuaram os docentes) da teoria educacional 
construtivista (piagetiana) durante a formação inicial.

em suma, espera -se que o presente trabalho tenha contri-
buído (minimamente) ao repensar a educação matemática nas 
séries iniciais do ensino fundamental, bem como possibilidades 
da “uti li zação” da teoria de Piaget na educação, “deixando aberto” 
a pos  sí veis reformulações -rediscussões os apontamentos teórico-
-empíricos elen cados por este texto.



50 NELSoN ANToNIo PIRoLA

referências bibliográficas

Caetano, R. s. investigando o processo de construção de estru-
turas multiplicativas em alunos de 3a e 4a séries do ensino fun-
damental. in: encontro nacional de Pesquisa em educação em 
Ciências, 6, v.1. Florianópolis, 2007. Anais do VI Enpec. Florianó-
polis: gráfica Floriprint, 2007. (Cd -Rom)

CaRUso, P. d. m. Professor de Matemática: transmissão de conhe-
cimento ou construção de significados? Porto alegre, 2002. 311 p. 
tese (doutorado em educação) – Faculdade de educação, Univer-
sidade Federal do Rio grande do sul. 

CoLeto, a. P. d. A atuação de professores nas séries iniciais do en-
sino fundamental como facilitadores das interações sociais nas ativi-
dades de conhecimento físico. Campinas, 2007. 192 p. dissertação 
(mestrado em educação) – Faculdade de educação, Universidade 
estadual de Campinas. 

CoLLaRes, d. Epistemologia genética e pesquisa docente. Porto 
ale gre, 2001. 202 p. tese (doutorado em educação) – Faculdade 
de educação, Universidade Federal do Rio grande do sul. 

CUnHa, m. a. v. Didática fundamentada na teoria de Piaget. Rio de 
Janeiro: Forense, 1973. 

da RoCHa FaLCão, J. t. dez mitos acerca do ensino e da apren-
dizagem da matemática: síntese de pesquisas e reflexões teóricas 
1986/2006. in: encontro nacional de educação matemática, 9. 
Belo Horizonte, 2007. Anais do IX Encontro Nacional de Educação 
Matemática. Belo Horizonte: sociedade Brasileira de educação ma-
temática, 2007. p.1 -15.  

FURtH, H. g. Piaget na sala de aula. Rio de Janeiro: Forense Uni-
versitária, 1997. 

_____, WaCHs, H. Piaget na prática escolar: a criatividade no currí-
culo integral. 6.ed. trad. nair Lacerda. são Paulo: ibrasa, 1995. 

geBaRa, J., maRin, C. a. Representação do professor: um olhar 
construtivista. Ciências & Cognição (UFRJ), v.6, n.2, p.26 -32, 
2005.



ENSINo DE CIêNCIAS E MATEMáTICA IV 51

Kamii, C. A criança e o número: implicações educacionais da teoria 
de Piaget para a atuação com escolares de 4 a 6 anos. trad. Regina 
a. de assis. Campinas: Papirus, 2005. 

Lima, L. de o. A escola secundária moderna: organização, métodos e 
processos. 10.ed. Petrópolis: vozes, 1973. 

_____. Piaget: sugestões aos educadores. Petrópolis: vozes, 2000. 
LÜdKe, m., andRÉ, m. e. d. a. Pesquisa em Educação: aborda-

gens qualitativas. são Paulo: ePU, 1986. 
massaBini, v. g. o construtivismo na prática de professores de 

Ciências: realidade ou utopia? Ciências & Cognição (UFRJ), v.10, 
n.4, p.104 -14, 2005.

moRgado, L. m. a. O ensino da aritmética: perspectiva construti-
vista. Coimbra: almedina, 1993. 

moRo, m. L. F. a epistemologia genética e a interação social de 
crianças. Psicol. Reflex. Crit. (Porto Alegre), v.13, n.2, p.295 -310, 
2000. disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php>. acesso 
em 26/7/2008.

Piaget, J. A construção do real na criança. 3.ed. trad. maria the-
reza Costa Coelho. são Paulo: Ática, 2002a. 

_____. Para onde vai a educação? 16.ed. trad. ivete Braga. Rio de Ja-
neiro: José olympio, 2002b. 

_____. Seis estudos de psicologia. 24.ed. trad. maria alice guimarães 
d’amorim e Paulo sérgio Lima silva. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 2001. 

_____, sZeminsKa, a. A gênese do número na criança. trad. Chris-
tiano monteiro oiticica. Rio de Janeiro: Zahar, 1975. 

RaPoPoRt, a., siLva, J. a. da. a utilização de referenciais teó-
ricos na prática docente. Psicologia América Latina. [on-line]. fev. 
2006. disponível em <http://pepsic.bvs -psi.org.br/scielo.php>. 
acesso em 23/7/2008.

sanCHis, i. P., maHFoUd, m. interação e construção: o sujeito e 
o conhecimento no construtivismo de Piaget. Ciências & Cognição 
(UFRJ), v.12, n.4, 2007. disponível em <www.cienciasecognicao.
org>. acesso em 23/12/2007.

taXa, F. de o. s. Problemas multiplicativos e processo de abstração em 
crianças na 3a série do ensino fundamental. Campinas, 2001. 237 p. 



52 NELSoN ANToNIo PIRoLA

tese (doutorado em Psicologia educacional) – Faculdade de edu-
cação, Universidade estadual de Campinas. 

veRgnaUd, g. El niño, las Matemáticas y la realidad; problemas 
de la enseñanza de las matemáticas en la escuela primaria. trad. 
Luis o. segura. méxico: trillas, 1991. 


