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PREFÁCIO
É comum encontrarmos professores com uma visão restrita
sobre o que significa aprender Matemática e Ciências. Muitas vezes a
concepção de aprendizagem está associada à reprodução de
procedimentos de contagem, no uso de fórmulas ou na memorização
de nomes. Ainda que essa ideia esteja superada, pelo menos, pelas
pesquisas no âmbito da Educação Matemática, parece-me,
infelizmente, que algumas práticas formativas ainda são restritivas
quanto ao aprendizado.
Por isso, é imprescindível que o ensino, em qualquer contexto
formativo, promova o desenvolvimento de processos (BAIRRAL, 2013)
de pensamento (científico) e que seja efetivo para o aprendiz no
presente e futuro, independente do tipo de profissional que deseja ser.
Assim, não cabe mais pensar apenas em conteúdos. Até porque esses se
tornam obsoletos e os currículos – como estratégia política da ação
educativa – necessitam de uma maior dinamicidade.
Processos e habilidades como curiosidade, senso crítico,
comunicação, argumentação, atitudes e motivação para aprender,
desenvolvimento de modos de verificação, refutação e dedução de
propriedades, relativização, tomada de decisão, experimentação,
otimização, simulação, visualização, categorização, conceituação,
organização de processos de raciocínio, busca por modos variados de
registrar determinada descoberta, modelagem, postura investigativa e
problematizadora, espírito colaborativo etc. devem ser potencializados
na sala de aula e também em espaços não formais de aprendizagem.
Este livro instiga todos a pensar nessas questões e propicia
diferentes lentes teóricas de forma que seja possível construir
estratégias para a promoção de mudanças e melhorias nas formas de
ensinar e de aprender nos dias atuais. Refletir sobre essa nova

organização curricular implica também pensar uma formação de
professores diferenciada e uma outra estruturação física, de
equipamentos e de conectividade das instituições de ensino do nosso
país.
Finalmente, uma obra como essa é muito bem-vinda, pois ela é
escrita com mãos de pesquisadores com diferentes experiências e
vivências na pesquisa educacional e com reflexões e exemplos de
diferentes áreas de conhecimento, quais sejam, Educação, Educação
Científica e Matemática, Psicologias, Linguagem e Sociologia. Sendo
assim, agradeço ao convite e a oportunidade de socializar algumas de
minhas inquietações e proposições, e desejo ao(a) leitor(a) uma nova
aprendizagem com a leitura do livro.
Marcelo Almeida Bairral
UFRRJ/PPGEduc

BAIRRAL, M. As TIC e a licenciatura em matemática: Em defesa de um currículo
focado em processos. Jornal Internacional de Estudos em Educação Matemática
(JIEEM), 6(1), 2013, p. 1-20.
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APRESENTAÇÃO
Eis que surgem professores e alunos em um espaço dotado de
complexidade pela dinâmica de interações e intenções que se
deflagram, visando, sobretudo, o educar. Uma educação que objetiva a
transformação por meio da mediação compreensiva e dialogada. Nesse
momento, a aprendizagem apropria-se de inúmeros olhares entre
diversas tendências, conciliando avanços da modernidade.
Nossa preocupação ganha clareza quando se assume a
educação como uma das ferramentas promovedoras do exercício
reflexivo e crítico da cidadania ao disseminar inclusão e participação
social, e traçar confrontos e estímulos perante limitações antes
estabelecidas como determinantes.
Mudanças sucessivas seguem em um emaranhado de
complementações fatoriais interventivas, interferindo diretamente nas
formas de pensar e nas relações entre aprendizes (professor e aluno).
Exigem reorganização de didáticas, métodos, currículos e da estrutura
escolar, em um movimento contínuo de adaptações e invenções.
Expor ideias e defender posicionamentos torna-se tarefa árdua
e ininterrupta no processo de aprendizagem, mas que colabora para o
seu desenvolvimento, no qual o analisar e o refletir fornecem subsídios
para a práxis docente em um ciclo atualmente mantido pela
valorização dos saberes.
Este livro, assim, apresenta reflexões sobre temáticas que
permeiam o aprendizado e podem facilitar a aprendizagem. Optou-se
por uma abordagem teórica decorrente de investigação científica que
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possibilitará, em nossas crenças, a potencialização da aprendizagem de
maneira crítica.
Essa tentativa adquire maior relevância na composição dos
capítulos, uma vez que são, em sua maioria, autores professores
partilhando de vivências decorrentes do ensino público e privado, em
assertiva direcionada pela qualidade, fator que, frise-se, deve ser
considerado inerente quando se compreende a educação.
Compõe-se de uma introdução generalizada em diversos
capítulos, revertida de caráter inovador por assumir postura
materialista, histórica e dialética capaz de correlacionar aspectos
vivenciais esclarecedores entre teoria e prática. Tal clareza estabelece o
aplanamento desses domínios teóricos e práticos para os iniciantes
dessa jornada, para os já iniciados e os de longa experiência, bem
como para aqueles dispostos a atuar na área da educação.
Pode-se dizer que há um compilado reflexivo abordando
diversos olhares e tendências no ramo da aprendizagem, como propõe
o título, um percurso transitável entre o moderno e o atual, talvez e,
por que não, porvindouro. Trata-se de diversos contextos ampliados
para diferentes propostas de aplicação.
Desse modo, o convite à leitura segue com caráter incentivador
para novas reflexões, investigações, projetos, planejamentos e
pesquisas de forma a proporcionar o enriquecimento compreensivo
das ações educacionais em doze capítulos não sequenciais que
subdividem o volume. A proposta permite ao leitor constituir suas
prioridades no decorrer de seus anseios, ainda que as temáticas
encontrem na aprendizagem um ponto comum, na qual se expandem
transversalmente na interdisciplinaridade.
14

É possível ajudá-lo a expandir seu entendimento sobre
aprendizagem na construção dialógica do conhecimento? Que tal
refletir um pouco sobre atitudes e aprendizagem no ambiente escolar?
Quão próximo da sala de aula se encontra a educação crítica, científica
e matemática? Como podemos relacionar modelagem matemática, e
qual a importância do raciocínio verbal na disciplina? Quais as
analogias e correlações podem ser realizadas entre filosofia e inclusão
na educação? Existe conexão entre construtivismo social e educação?
Quem sabe um estímulo à sua curiosidade com um pouco de
aprendizagem em Yrjo Engeström? O quanto a memória contribui
diante a fisiologia da aprendizagem?
Estes questionamentos são um convite para que você comece a
desvendar suas inquietações com este livro. Ele foi desenvolvido por
mestrandos sob o acompanhamento dos professores/ orientadores no
Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática
do Instituto Federal do Espírito Santo, dentro da disciplina de
Conceitos Fundamentais em Educação, conduzida pela professora
Maria Alice Veiga Ferreira de Souza, organizadora.
É de significância relatar que esta proposta proporcionou para
os mestrandos um revigorante incentivo à pesquisa, escrita e leitura,
além de harmonizar mudanças reflexivas e atitudinais em nossa
postura como profissionais (professores) dentro e fora da sala de aula.
Acreditamos que as acepções partilhadas neste livro possam
motivar efetivas mudanças e reflexões em diferentes áreas do
conhecimento humano e em qualquer espaço educativo, pois tanto nas
licenciaturas como nos bacharelados, o vínculo ao qual se pretendeu
dialogar tem um foco central: o aprendizado.
15

Contribuir e instigar para mais do que uma boa leitura é o
desejo dos autores. Boa leitura!
Nahun Thiaghor Lippaus Pires Gonçalves
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1 | DIÁLOGO ENTRE APRENDIZES: O
DESAFIO DA CONSTRUÇÃO DIALÓGICA
DO CONHECIMENTO NOS TRILHOS DA
CONTEMPORANEIDADE
Nahun Thiaghor Lippaus Pires Gonçalves
Fabiana da Silva Kauark
Wellington Alves dos Santos
Antônio Henrique Pinto
Michele Waltz Comaru
O capítulo em questão discute a importância da aprendizagem
dialógica no processo de ensino, porém, antes de qualquer elucidação
do papel estabelecido pelo diálogo na formação educacional, existe a
necessidade de localização do aprendiz nessa interface. Isso porque é
preciso estabelecer uma aprendizagem em que se coloque em
movimento os saberes prévios dos estudantes na tarefa constante de
novas descobertas. A finalidade primordial deve ser ampliar o
repertório cultural fundamentado no conhecimento já estabelecido e,
ainda, ser uma ação promovedora da superação de uma curiosidade
ingênua para uma curiosidade epistemológica e crítica como prediz
(FREIRE, 2011).
Nessa procura pelo que é denominado de aprendizagem
dialógica, construída dialeticamente entre professor e aluno,
configurados, então, ambos como aprendizes, a primeira barreira a ser
transposta é a do tradicionalismo em relação a quem detém o saber.
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Para isso, é fundamental retirar o professor da posse totalitária desta
virtude e conceber seus estudantes, no processo educacional, como
sujeitos experientes, ativos, capazes de dialogar e aprender, tendo como
ponto de partida o que sabem e suas trajetórias de vida, pois também
são detentores de conhecimento.
Esta primeira etapa pode ser compreendida facilmente, porém
a questão não é a interpretação, mas sim a fragmentação do que vem
sendo realizado até agora na educação, com o objetivo de se promover
uma requalificação.dos papéis no ato de educar, justificado pelo
panorama composicional coevo dos indivíduos envolvidos. Cabe
ressaltar que não se fala em inversão da atuação, a proposta em si é que
ocorra uma mediação proporcionada pelo professor por meio do
diálogo, ressaltando a voz do aluno no decorrer. Essa reflexão é muito
mais difícil do que aparenta, visto os costumes e formatos das
metodologias pedagógicas aplicadas em sala de aula vigentes até hoje
de maneira tradicional. Todavia, há necessidades prementes que
encarregam os profissionais da educação, oriundas do advento da
tecnologia e das transformações decorrentes de sua aplicabilidade em
cotidiano, além do desafio inerente ao educar para a vida.
Nesse sentido, a aprendizagem dialógica se configura como um
potente instrumento a contribuir na incessante busca pela construção
de uma educação em que os sujeitos realmente se modifiquem e
modifiquem a realidade em que estão inseridos por meio de um olhar
rigoroso, crítico e político (FREIRE, 2011). Assim, pretende-se, por
meio deste capítulo, ressaltar o quão importante é a aprendizagem
dialógica dentro da atualidade.
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A IMPORTÂNCIA DA LINGUAGEM PARA O DIÁLOGO
Para Vygotsky, a questão da linguagem deve ser relacionada
estreitamente ao desenvolvimento, que se caracteriza por um complexo
processo dialógico. E esse dialogismo estabelecido entre a sociedade e
o indivíduo é mediado pela linguagem, especificamente, por meio dos
signos (os instrumentos). (BONA; DREY, 2013; CARLI-NO, 2013).
Seguindo essa linha de pensamento, a aprendizagem não é
desenvolvimento, mas, ao ser adequadamente organizada, gera
desenvolvimento (CAVALCANTI, 2005).
Essa constatação conduz a refletir sobre a importância da
linguagem no cotidiano, isto é, sobre o fato de que por meio da
expressão, no uso desse instrumento cultural que é a linguagem, as
ideias ganham amplitude, o conhecimento se transfigura em saber, o
saber transpassa entre os seres, os sujeitos desenvolvem suas
habilidades e se comunicam com o mundo. Assim, a linguagem
representa o passado, transforma o presente e supõe o futuro, essa
mesma linguagem se firma como base primordial para o diálogo.
A própria educação existe devido à linguagem, pois é ela que
sustenta por meio de seus instrumentos, escrita, fala e imagens, a
possibilidade de se ensinar algo. Vygotsky discorre sobre a função da
linguagem no processo ensino-aprendizagem, em que esta
desempenha importante papel na comunicação, nas interações e na
gênese, e no desenvolvimento das funções psicológicas superiores.
Para ele, as palavras são signos, e podem ser utilizadas para
transformar o pensamento; ou seja, as palavras influenciam
diretamente no desenvolvimento cognitivo dos sujeitos e, por sua vez,
19

na constituição da consciência (GEHLEN; MALDANER;
DELIZOICOV, 2010).
Na atualidade, a linguagem se apresenta por meio da palavra,
que tem atuação central no desenvolvimento do pensamento e na
evolução histórica da consciência como um todo. A palavra é como
material semiótico da consciência, ,tem capacidade de determinar o
conteúdo da vida interior, do discurso interior (GABASSA, 2009). Já,
Magalhães e Oliveira (2011) destacam, referindo-se a Paulo Freire, que
a palavra possibilita a pronúncia e a transformação do mundo e é por
esse motivo que o diálogo aparece como o caminho pelo qual os
indivíduos ganham significação. A palavra dita, sob a qual existe o
diálogo, passou a ser uma exigência existencial e é por esse motivo, que
não deve ser reduzido a um ato de depositar ideias de um sujeito no
outro.
O centro formador e organizador da atividade mental não está
no interior do sujeito, mas fora dele na própria interação verbal. A
organização da expressão não é pela atividade mental, mas sim sua
expressão. Uma pessoa falante, quando expressa seu pensamento para
alguém, percebe que as suas palavras retornam para o interior do
pensamento enriquecidas e modificadas. A verbalização externa das
ideias contribui para uma compreensão mais clara do discurso interior,
organizando melhor o pensamento (GABASSA, 2009).
Enfim, nessa conjuntura, a linguagem fornece ao diálogo a
concretização e, por meio desse diálogo, envolve-se nas interpretações
dos conhecimentos na forma verbalizada. Dessa forma, integra em sala
de aula o cotidiano dos professores majoritariamente e minimamente
dos alunos, constituindo um movimento cíclico de compreensão dos
20

saberes na busca pela transformação do real instituído em si, para si,
para o outro e para o mundo, como representado no esquema
proposto na figura 1.
O diálogo “efetivo” no processo ensino-aprendizagem é
bastante relevante para a compreensão da linguagem. Prepondera
Vygotsky, que a dialogia aliada à alteridade são centrais para a
compreensão da constituição da consciência humana (TAVARES,
2008), nas relações estabelecidas entre eu e outro, ou outros, e no
contexto das relações sociais, culturais, históricas e políticas das
experiências dos indivíduos (TAVARES, 2008; MAGALHÃES;
OLIVEIRA, 2011).
O objetivo da dialogia concomitante à alteridade é envolver
escolhas metodológicas na organização e na condução da
aprendizagem, as quais surgem e se desenvolvem com a formação de
educadores em contextos escolares, com o propósito de criar espaços
colaborativos de aprendizagem e desenvolvimento (MAGALHÃES;
OLIVEIRA, 2011; RODRIGUES; MARIGO; GIROTTO, 2012).

Figura 1: Aspectos fundantes da aprendizagem dialógica
Fonte: Os autores
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Acrescenta-se que a diversidade secular de cada pessoa no
ambiente escolar deve ser colocada e trabalhada por meio de
pensamentos dialógicos, refletindo a realidade social do ambiente fora
da escola, para então, tornar possível promover melhorias nas
aprendizagens relacionadas ao convívio social.
Concentrar-se na dialogia e na alteridade, na seara do ensino-aprendizagem, oferece a possibilidade de criação dos contextos para o
desenvolvimento de grupos colaborativos, o que é diferente da criação
de times cooperativos, tendo em vista que o ápice da questão está no
desenvolvimento da partilha de definições, conhecimentos e saberes
por meio de resultados negociados, e não na competitividade. Porém,
não se pode acreditar que a solução esteja apenas em criar um grupo
que trabalha junto, pois ainda existe a necessidade de um mediador
que torne o diálogo excepcionalmente funcional e adequado a tais
situações, que no cotidiano escolar se encontra na presença do
professor.
Para evidenciar a aprendizagem dialógica, parte-se do princípio
de “diálogo igualitário”, que objetiva interagir entre grupos ou pessoas.
Nela, o que é se considera são os argumentos apresentados pelas
pessoas e não a posição ocupada no grupo ou na sociedade. Esse
diálogo deve aferir entre as pessoas condições de igualdade, ou seja,
todas devem ter o direito à palavra de maneira igualitária e ordenada
para que se construa um conhecimento em unidade sem desconsiderar
o contraditório (GABASSA, 2009).
Com isso, o diálogo desempenha papel essencial na
aprendizagem, pois, desse modo, o educador deixa de ser mero
transmissor de informações e passa a ser o agenciador de uma
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comunicação fundamentada na interatividade. Gabassa (2009) destaca
que a aprendizagem dialógica é formada por princípios que norteiam
este conceito quando posto em prática, princípios esses que, quando
trabalhados na escola, objetivam proporcionar uma máxima
aprendizagem para os alunos, com foco na igualdade educativa de
forma a superar preconceitos e desigualdades sociais. Como o diálogo
é uma ação construída por meio de mecanismos que envolvem
múltiplos sujeitos, com saberes e opiniões distintas, entre aqueles que
estão dialogando existe a escolha direcionada ao bem comum. Por isso
o diálogo nas escolas é fundamental, principalmente em situações que
envolvem a participação.
Acrescentam De Bastos, Alberti e Mazzardo (2005) que, pelo
diálogo, busca-se perceber como os sujeitos têm a capacidade de se
incorporar no processo de mudanças do mundo e com o mundo; a
partir daí, pode-se pensar na formação de uma cultura colaborativa.
Dotta, Braga e Pimentel (2012) complementam que algumas
análises sugerem que as estratégias dialógicas e problematizadoras
adotadas por educadores permitem a anulação da frieza e a criação da
parceria entre educador e educando, favorecendo a aprendizagem.
Contextualizam Franzi et al. (2009, p.165) que a aprendizagem
dialógica:
[...] diz respeito a uma maneira de conceber a
aprendizagem: pautada na interação e na comunicação,
tendo como fontes as elaborações de Habermas (1987)
sobre a ação comunicativa e o conceito de dialogicidade
desenvolvido por Paulo Freire (1994, 2005). A partir
destes teóricos, na aprendizagem dialógica, se concebem
as pessoas como sujeitos constitutivos do diálogo
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intersubjetivo, além de atuantes no contexto social e, por
isso, capazes de transformá-lo.

Segundo os autores acima citados, no entendimento de Paulo
Freire, o diálogo é primordial; em que, toda ação dialógica acontece
por meio da comunicação para que o outro e o eu tenhamos a
possibilidade de ser mais. Assim, no processo ensino-aprendizado, a
prática do diálogo tem o potencial de engajar o aluno, estimulando-o
no ato de pertencer a um grupo e promover um ambiente de
aprendizagem colaborativa que, por sua vez, relaciona-se com a
realidade interferindo e transformando-a em prol de um todo
comunicativo associado ao eu e ao próximo. Isso permite inferir que o
diálogo efetivo é um fenômeno humano em que se guardam duas
dimensões radicalmente imbricadas: a ação e a reflexão; nas quais
existe práxis e, por isso, pode-se dizer que há também consequente
transformação do mundo próprio.

O DIÁLOGO NO MEIO EDUCACIONAL COM O ADVENTO
DA TECNOLOGIA: BEM-VINDO À ERA DAS REDES SOCIAIS
Uma das recentes possibilidades de veiculação da informação
frequentemente utilizada pelos adolescentes, jovens e adultos são as
redes sociais na internet e os aplicativos de mensagens pelo celular.
Atualmente, é inconcebível para muitos desses alunos a realidade fora
dessa perspectiva, que permite se comunicar com o mundo a baixo
custo, de maneira rápida e eficaz. Esse processo de tramitação da
informação vem muitas vezes vinculado a imagens e gera diversas
interpretações, discussões e diálogos virtuais, com uma multiplicidade
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de opiniões que exalta a capacidade dos sujeitos de se relacionar
adaptativamente.
As experiências educativas, em âmbito mundial, direcionadas
para alcançar êxitos na superação das desigualdades baseiam-se nas
características da aprendizagem dialógica, como a ação conjunta dos
alunos, famílias, comunidade e profissionais da educação. A sua atual
importância aumenta em uma sociedade com grande velocidade
informativa, em que a aprendizagem depende principalmente de todas
as interações dos alunos e não só das que recebe na aula (FLECHA,
1999)
Quando se direciona a atenção para as possibilidades de
interação desses alunos, não se pode afastar da questão os meios
tecnológicos de comunicação em massa formados por meio da internet
nas redes sociais e que promovem diálogo em nível global. Todavia, é
necessário o entendimento de que existe diferença entre comunicar e
dialogar e, nesse caso, se fala do diálogo por intermédio da escrita.
No âmbito educacional, a concepção de aprendizagem
dialógica busca articular conceitos que, ao serem aplicados ao objeto
de estudo, são capazes de oferecer maior clareza ao problema de
pesquisa, permitindo caracterizar os padrões e gêneros discursivos das
linguagens utilizadas em interações mediadas pela internet e limites
educativos da aprendizagem dialógica (DOTTA; BRAGA; PIMENTEL
2012; DOTTA, 2009; DOTTA; GIORDAN, 2009). Essa prática tem
sido assunto de pesquisas desde os primeiros estudos que envolviam a
comunicação mediada por computadores no contexto educacional.
Pode-se destacar, nesse contexto, que o diálogo virtual da
maneira como vem se constituindo contribui para a compreensão
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sobre a complexidade dos espaços educacionais não presenciais e suas
inter-relações com os atores da educação (DOTTA; BRAGA;
PIMENTEL, 2012; DOTTA; GIORDAN, 2009).
A perspectiva da problematização foi a primeira a orientar as
análises. Nesse sentido, a educação e a aprendizagem acontecem a
partir do conhecimento crítico e integral da realidade (GEHLEN;
AUTH; AULER, 2008).
Assim, o diálogo perpetuado nesses espaços também pode ser
redirecionado ao aprendizado e não deve ser excluído ou proibido no
contexto escolar, visto que por meio dele é possível trabalhar de
diferentes formas para o desenvolvimento intelectual, crítico e moral
do educando. A questão central que aqui convém refletir é que ainda
assim claramente existe a necessidade de mediadores (professores) no
processo, mesmo naqueles em que se educa por meio de cursos a
distância. Pois neles são promovidos diálogos em todas as instâncias
que possibilitam o compartilhamento de ideias e a aplicabilidade de
sugestões para que, em conjunto, e colaboram na construção do saber
frente a realidade virtual, como representativa das relações
desencadeadas no mundo real

CONSIDERAÇÕES FINAIS: A APRENDIZAGEM DIALÓGICA
QUE QUEREMOS E PRECISAMOS
Com base nas reflexões construídas, é possível observar que, de
tal modo como na concepção de Freire, a aprendizagem dialógica
permite maior serventia no processo de ensino e de aprendizagem
quanto à necessidade de partilha de conhecimentos sem coerção, que
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pode ser realizada por meio de questões que promovam e constituam
conexões com a situação social, virtual, ambiental e política em que a
instituição de ensino se firma, envolvendo comunidade e escola na
elevação da educação.
Assim, acredita-se que essa proposta do diálogo promova
melhorias consideráveis na forma de ensinar e aprender,
considerando-se que a troca de informações no exercício da escuta
atenta aos sujeitos, conceitue uma educação mais palpável e
contextualizada, possibilitando-se, assim, atentar para as indigências
de educar sem discriminar, em que perdure um olhar não opressor,
mas sugestivo e adaptado às mudanças sociais configuradas
atualmente para todos.
Há neste capítulo uma colocação de extrema veemência quanto
à utilização da problemática real do aluno em contextos múltiplos para
embasamento de suas argumentações e a aplicabilidade desse
dinamismo em sala. Para , Isso se configura nas ações sociais
verdadeiramente transformadoras e corrobora com os ideais de Freire,
no que se refere à utilização da realidade do indivíduo na produção do
seu diálogo e de suas intervenções por meio do símile de pensamentos,
criticidade, afirmação pessoal e cidadã de si para transformar sua
realidade pelos multíplices conhecimentos.
Enfim, observa-se que a diversidade secular de cada indivíduo
dentro do ambiente escolar sendo colocada e trabalhada por
intermédio de pensamentos dialógicos reflete a realidade social do
ambiente fora da escola e na escola, podendo promover melhorias nas
aprendizagens relacionadas ao convívio social, bem como nas
aprendizagens relacionadas com os conhecimentos escolarizados, de
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forma a se conformar em potencial metodológico adaptativo e
qualitativo, estabelecendo avanços na simbiose do processo ensinoaprendizagem.
Lógico que a relação de interculturalidade não é um abstrato,
pois. para se criar um clima de diálogo, faz-se necessário existir a
palavra de forma escrita ou verbal expressada ´por meio da linguagem
que, entre outras, descende da simbologia cultural em que está situado
o sujeito. Desse modo, o diálogo se torna possível na relação entre as
pessoas. Assim, para realizar o diálogo no contexto intercultural, é
importante se conhecer, ter consciência dos códigos culturais e, por
outro lado, há interesses comuns que nesse processo exigem o contato
com o outro de forma a contribuir para a formação da identidade
Acrescenta-se que, na aprendizagem, vista pela perspectiva
dialógica, deve-se trabalhar na contextualização de que os sujeitos são
indivíduos possuidores de conhecimentos. E sempre se considerando
que os saberes existentes entre os indivíduos devem ser privilegiados e
voltados para o “fazer prático”, para acrescentar conhecimentos e
aprendizados a todos os envolvidos no processo. O envolver todos no
processo implica em ampliar a aprendizagem com a orientação
dialógica dialética apreciativa, na qual o errado não pode ser visto por
si, mas deve ser contribuinte direto na formação do saber
Explicam Zuin, L. F. S., Zuin, P. B. e Diaz Manrique (2011) que
o sistema de produção capitalista é um dos percalços para essa
ampliação. Ainda assinala a importância da presença do Pedagogo no
processo extensionistas, articulando e implementando processos de
aprendizagem na perspectiva da dialogia. Enfim, o trabalho, antes, é
um convite à reflexão a respeito do processo de construção e de
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apropriação de conceitos, discutindo-se como essa construção
conceitual é dinâmica e complexa. E que se firma e impulsiona por
meio da aprendizagem dialógica, por ser um método capaz de tomar
os alunos com uma consciência mais complexa, e o espaço no qual
ocorre essa aprendizagem deve se configurar em um meio capaz de
oferecer oportunidades aos sujeitos de produzir e se apropriar dos
conceitos de maneira autentica, na relação com os dizeres e encontro
com o outro.
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2 | AS ATITUDES E A APRENDIZAGEM NO
AMBIENTE ESCOLAR
Flávia Nessrala Nascimento
Kleber Roldi
Renata Sossai Freitas Faria
Maria Alice Veiga Ferreira de Souza
O estudo sobre atitude está inserido na psicologia social e
várias são as definições e os pontos de vista apresentados por
diferentes autores
De acordo com Allport (1935), citado por Rodrigues, Assmar e
Jablonski (1999), que compilou mais de cem definições para o
processo, as atitudes de uma pessoa influenciam a sua visão de mundo,
bem como sua reação diante dele. Ajzen,(1982), citado por Michener,
DeLamater e Myers (2005) por sua vez afirma que a atitude é a
predisposição para responder a determinado objeto, geralmente, de
forma favorável ou desfavorável.
Krech, Crutchfield e Ballachey (1969) descrevem, ainda, as
atitudes como sistemas duradouros que se organizam à medida que o
indivíduo desenvolve suas cognições, sentimentos e tendências para a
ação diante de vários objetos de seu universo. Para esses autores,
existem três componentes básicos, mutuamente interdependentes, na
formação de um sistema de atitudes: as cognições (crenças sobre o
objeto), os sentimentos (emoção e afetividade ligadas ao objeto) e as
tendências de ação sobre um objeto (disposição para agir). As atitudes,
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para Krech, Crutchfield e Ballachey (1969), se desenvolvem em um
processo de satisfação de necessidades, no qual o indivíduo desenvolve
atitudes favoráveis perante objetos e pessoas que satisfazem suas
necessidades, e atitudes desfavoráveis com aqueles que não satisfazem
essas necessidades. Quanto às satisfações, Thorndike (apud
STENBERG, 2000, p. 28) sustentou que é a chave para a formação de
associações, em um processo denominado por ele de Lei do Efeito, em
que um estímulo tenderá a produzir determinada resposta ao longo do
tempo se o indivíduo for recompensado por ela, ou seja, a satisfação
serve como um estímulo para futuras ações
Segundo Rodrigues, Assmar e Jablonski (1999), atitude é uma
consequência direta de processo da tomada de conhecimento do
ambiente social, são sentimentos pró ou contra pessoas e coisas com
quem (as quais) se entra em contato; é uma organização duradoura de
crenças e cognições em geral, dotada de carga afetiva pró ou contra um
objeto social definido, que predispõe a uma ação coerente com as
cognições e afetos relativos a esse objeto.
Baseando-se em várias definições, Allport (1935), citado por
Rodrigues, Assmar e Jablonski (1999), sintetiza os elementos
essencialmente característicos das atitudes sociais como sendo:
a)Uma organização duradoura de crenças e cognições em geral;
b)Uma carga afetiva pró ou contra;
c)Uma predisposição à ação;
d)Uma direção a um objeto social.
Eagly e Chaiken (1993), citados por Viana (2004), acrescentam
que uma atitude é uma tendência psicológica que pode ser expressa
quando um indivíduo avalia alguma coisa com certo grau de
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aprovação ou de desaprovação.
As atitudes possibilitam ao indivíduo certa regularidade na
relação com o meio e são bons preditores de comportamentos, tal
como afirmam Bock, Furtado e Teixeira (2008). Já para Zabala (1998),
atitudes são tendências ou predisposições relativamente estáveis das
pessoas para atuar de certa maneira, é a forma como cada pessoa
realiza sua conduta de acordo com valores determinados
A atitude apresenta alguns componentes essenciais que podem
variar de acordo com o autor pesquisado. Para Rodrigues, Assmar e
Jablonski (1999), os componentes de uma atitude são: cognitivo,
afetivo e comportamental. O componente cognitivo está relacionado
com o conhecimento, crença e a maneira de encarar o objeto relativo à
atitude. O componente afetivo é o mais característico das atitudes,
sendo considerado único componente por alguns estudiosos. É
definido como o sentimento pró ou contra determinado objeto social.
O componente comportamental proposto por Newcomb, Turner e
Converse (1965), citados por Rodrigues, Assmar e Jablonski (1999),
tem a ver com as atitudes sociais que criam um estado de
predisposição à ação que, quando combinado com uma situação
específica desencadeante, resulta em um comportamento.
Para Michener, DeLamater e Myers (2005, os componentes são:
cognição, avaliação e predisposição comportamental, sendo que o grau
de coerência entre esses componentes se relaciona com outras
características da atitude, sendo diretamente proporcional, ou seja,
quanto maior o grau de coerência, maior estabilidade da atitude. O
componente cognição relaciona-se à estrutura de conhecimento
associada ao objeto. O componente avaliação ou de emoção possui
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direção (positiva ou negativa) e intensidade (variando de muito fraca
muito forte). Esse componente distingue uma atitude de outros
elementos cognitivos. O último componente, predisposição
comportamental, relaciona-se à predisposição para reagir ou tendência
de comportamento em relação ao objeto.
A formação de atitudes pode ocorrer por meio de três
processos: reforço, associações de estímulo e resposta ou por meio de
observação do outro. O reforço ou condicionamento instrumental
ocorre com base na experiência direta com o objeto, no entanto,
apenas uma pequena parte das atitudes de um indivíduo é baseada
nesse contato direto. Por exemplo, há manifestação de atitudes em
relação a algumas pessoas (atores, políticos) sem sequer conhecê-los
pessoalmente. Os pais e os amigos são fontes importantes de origem
das atitudes, sendo esse processo denominado de modelagem por
Rodrigues, Assmar e Jablonski (1999), pois a tendência é adotar as
atitudes das pessoas que são significativas para o indivíduo. O
condicionamento clássico é quando um estímulo neutro gradualmente
adquire capacidade de provocar uma reação por meio de associação
repetida com outros estímulos provocadores de tal resposta. Esse
processo tem demonstrado, de acordo com diversas experiências, ter a
capacidade de produzir atitudes negativas em relação aos grupos. O
último mecanismo, a aprendizagem pela observação, é bastante
influenciada pela mídia, principalmente televisão e filmes.
As influências indiretas com o objeto (observação) dentro de
um meio social determinam, em grande parte, as atitudes relacionadas
a modelos que são capazes de trazer ganhos por conduta similar
(atitude positiva). Percebe-se que esse pensamento está inteiramente
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de acordo com a teoria do desenvolvimento cognitivo de Vygotski,
quando enfatizava que as influências sociais são importantes no
desenvolvimento cognitivo da criança pela internalização
(STERNBERG, 2000).
As atitudes segundo Rodrigues, Assmar e Jablonski (1999),
contribuem para lidar com o ambiente social. Katz e Stotland (1959),
Smith, Bruner e White (1956), citados por Rodrigues, Assmar e
Jablonski (1999), afirmam que as atitudes servem para permitir a
obtenção de recompensas e evitar castigos, proteger a autoestima e
evitar ansiedade, conflitos, ajudar a ordenar e assimilar informações
complexas, refletir convicções e valores e estabelecer a identidade
social de um indivíduo. Segundo Michener, DeLamater e Myers
(2005), as atitudes servem, pelo menos, para três funções. A primeira é
uma função heurística ou instrumental – tende-se a ter atitudes
positivas em relação a objetos que auxiliem ou recompensem, e
atitudes desfavoráveis em relação a objetos que contrariem ou punam.
A segunda serve a uma função esquemática ou de conhecimento, pois
proporcionam um ambiente com significado e guiam o
comportamento. Tal função faz com que se desenvolvam atitudes
simplificadas e estereotipadas sobre objetos e indivíduos, facilitando o
desenvolvimento de preconceitos. A terceira, as atitudes definem o eu e
mantêm seu autovalor.

ATITUDES E EDUCAÇÃO
No Brasil, ainda são poucos os trabalhos envolvendo avaliação
de atitudes no ambiente escolar e grande parte das pesquisas, tanto
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nacionais como internacionais, estão relacionadas com as atitudes em
relação à disciplina de Matemática nos três níveis de ensino
(fundamental, médio e superior). Viana (2004) diz que as atitudes não
podem ser diretamente observadas, mas podem ser inferidas pelas
respostas avaliativas observadas, dessa forma, a maioria das pesquisas
envolvendo avaliação de atitudes utiliza a aplicação de questionários
com escalas, validadas por protocolos específicos para fim de
confiabilidade dos dados apurados. A atitude pode ser aprendida e
possui um componente cognitivo e afetivo. Assim, o professor pode
estimular atitudes positivas nos alunos por meio da utilização de
métodos, ambientes de aprendizagem, estratégias e instrumentos
instigantes. De acordo com Gonçalves, (2000) citado por Moraes
(2010), o trabalho do professor necessita estar direcionado para o
desenvolvimento de atitudes favoráveis em relação à escola e às
disciplinas, aumentando a probabilidade de que seus alunos
desenvolvam atitudes mais positivas relacionadas às mesmas
Krutetskii1 (1976), citado por Dobarro e Brito (2010), afirma
existir muitos fatores, além das habilidades, conhecimentos, destrezas e
hábitos que influenciam o desempenho do estudante em uma
atividade matemática, entre eles, a atitude relacionada a essa atividade.
Dessa forma, ratifica-se a importância de pais e professores
estimularem atitudes positivas nos filhos/alunos em relação às
disciplinas escolares.
Pesquisas atuais abordam a relação entre atitudes e
aprendizagem. Assim, a seguir, serão abordadas algumas das pesquisas
científicas mais recentes sobre esse componente da psicologia social no
1 Psicólogo russo e pesquisador de variáveis psicológicas educacionais
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ambiente escolar e suas aplicações na educação. Essas pesquisas
intencionam relacionar as atitudes positivas ou negativas dos alunos e
também de professores em relação frente a um objeto, tema ou
disciplina com o processo de aprendizagem.
Viana (2004) estudou as atitudes dos alunos do ensino médio
em relação à geometria e realizou uma adaptação e validação de escala
para essa matéria. A autora diz que não são apenas os aspectos
cognitivos que devem ser considerados quando se analisa a
aprendizagem e o desempenho de alunos. Os fatores emocionais e as
dimensões afetivas interferem na maneira como o discente constrói
seu conhecimento. Segundo Eagly e Chaiken (1993), citados por Viana
(2004), uma atitude é uma tendência psicológica que pode ser expressa
quando um indivíduo avalia alguma coisa com certo grau de
aprovação ou de desaprovação.
Desse modo, as atitudes estão relacionadas à motivação. A
pesquisa objetivou principalmente estabelecer relações entre as
atitudes referentes à matemática e à geometria. Além disso, objetivouse também adaptar e validar uma escala de atitude em relação á
geometria; verificar a existência de relações entre as atitudes em
relação à geometria e as variáveis escola, gênero, série e autopercepção;
comparar as atitudes em relação à matemática com as atitudes em
relação à geometria. As escalas utilizadas foram do tipo Likert e a
Escala de Atitude em Relação à Geometria (EARG), que contêm
informações semelhantes à Escala de Atitudes em Relação à
Matemática (EARM). Os sujeitos foram identificados quanto à escola,
série, turma e ao gênero. O estudo teve caráter exploratório e utilizou
uma amostra de 423 alunos do ensino médio de quatro escolas, três
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particulares e uma da rede estadual. Os alunos responderam as duas
escalas: EARG e EARM.
Os testes estatísticos mostraram que as atitudes não foram
diferentes em relação ao gênero; as atitudes não diferem quanto à
escola e nem quanto à série. Os sujeitos que se perceberam com
desempenho mais baixo tiveram atitudes mais negativas que os sujeitos
que se perceberam com melhor desempenho. A correlação de Pearson
indicou uma correlação positiva moderada entre as escalas, ou seja, os
sujeitos que tinham atitudes mais negativas em relação à matemática
também tendem a ter atitudes mais negativas em relação á geometria, e
os alunos com atitudes mais positivas em relação á matemática
também tenderam a ter atitudes mais positivas em relação à geometria.
A autopercepção do desempenho em geometria relacionou-se com a
autopercepção do desempenho em matemática. Os resultados
apontaram que a escala EARG tem confiabilidade e validades
satisfatórias. É uma escala unidimensional que mede atitudes em
relação à geometria, não abordando aspectos mais específicos como
professor, o método utilizado e as aulas. Os dados não indicaram
diferenças significativas entre as escolas particulares e a pública.
Finalizando, a autora reafirma a importância dos aspectos cognitivos
na aprendizagem, sugerindo a utilização da escala de atitudes como
instrumento para o professor avaliar as atitudes dos alunos antes e
após um determinado período de aulas, verificar se houve mudanças e
avaliar, também, dessa forma, o trabalho pedagógico do professor.
Em outra pesquisa, as autoras Dobarro e Brito (2010)
procuram, com base na psicologia da educação matemática,
demonstrar a influência das atitudes frente à matemática e a crença da
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autoeficácia na execução de atividades matemáticas por meio da
solução de problemas e no desempenho escolar dos alunos
Para Bandura (1986), citado por Dobarro e Brito, 2010, a
maneira pela qual o indivíduo soluciona seus problemas é fortemente
influenciada pelas crenças que ele possui acerca de suas capacidades.
Segundo Collins (1982), também citado por Dobarro e Brito (2010), a
crença de autoeficácia influencia a solução de problemas de
matemática em todos os níveis de habilidade. Percebe-se, assim, a
importância das pesquisas investigativas sobre como essas variáveis
(atitudes, crenças, ansiedade, confiança) podem interferir positiva ou
negativamente na aprendizagem.
O trabalho teve caráter de pesquisa exploratória, com métodos
estatísticos quantitativos. Foram duas etapas: a primeira, um estudo
preliminar com uma amostra de 36 alunos do segundo ano do ensino
médio de uma escola pública. A segunda etapa (etapa final) contou
com uma amostra maior, sendo 213 alunos do segundo ano do ensino
médio de duas escolas: uma pública e uma particular. Quatro
instrumentos foram utilizados para a coleta de dados: questionário
informativo, escala de atitudes, escala de crença de autoeficácia e uma
prova de matemática. A análise dos dados envolveu seis categorias:
gênero, idade, tipo de escola, atitude, crença de autoeficácia e
desempenho. As diferenças nas atitudes dos estudantes segundo o
gênero e segundo a idade não apresentaram diferença significativa.
Para a crença da autoeficácia, os resultados também mostraram
equivalência em relação ao gênero e à idade. Em relação ao tipo de
escola, constatou-se que há mais sujeitos com atitudes positivas e
crenças positivas em relação à solução de problemas matemáticos nas
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escolas particulares. Os dados obtidos mostraram que as variáveis
afetivas relacionadas à matemática como a atitude e a crença de
autoeficácia tem relação com o desempenho dos alunos na solução de
problemas matemáticos. Assim, percebeu-se a importância de o
professor se preocupar com esses aspectos na seleção dos métodos de
ensino a serem adotados em suas aulas.
Machado, Almeida e Silva (2009), realizaram estudo sobre a
utilização de software educativo e a relação entre as atitudes e o
rendimento acadêmico dos alunos. Os autores abordam as vantagens
do uso dos computadores no ambiente escolar e apontam a
interatividade, inovação conceitual, formação de comunidades virtuais
de aprendizagem e simulação de atividades como possibilidades da
utilização dessas tecnologias.
O estudo destina-se a verificar se os alunos que possuem
contato com computadores no processo de ensino e de aprendizagem
de funções e derivadas na disciplina de Matemática possuem uma
melhor aquisição dos conceitos envolvidos e se modificam suas
atitudes e perspectiva de utilização de computadores, bem como sua
frequência e o local de acesso. O trabalho foi realizado com todos os
alunos do 12° ano de duas escolas secundárias da rede de ensino
público, uma no distrito de Santarém, e outra do distrito de Leiria em
Portugal. Os alunos foram divididos em dois grupos, um experimental
e outro controle, equiparados em relação ao gênero, idade e
rendimento escolar. Para avaliar a atitude dos alunos em relação à
utilização de computadores, aplicou-se um questionário no início e no
final da experiência educativa, cujos itens se apresentam no formato
tipo Likert. No grupo controle, o conteúdo de função foi trabalhado de
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forma tradicional e no grupo experimental foi utilizada a abordagem
gráfica de simulação.
No início do estudo, houve uma diferença muito elevada em
relação ao uso do computador comparando os dois grupos,
experimental e controle. Após o desenvolvimento da atividade, tal
diferença já não foi verificada, pois a utilização dessa tecnologia no
grupo experimental havia aumentado. Em relação aos testes de
matemática, considerando três momentos de avaliação, observou-se
uma subida no rendimento por parte do grupo experimental na 1ª e 2ª
avaliação e uma ligeira descida da 2ª para a 3ª avaliação. Já no grupo
controle houve maior estabilidade das médias dos rendimentos que
sempre ficaram no valor inferior a 50 pontos.
A mudança positiva do rendimento dos alunos no grupo
experimental foi atribuída à realização da atividade com o uso de
softwares, pois no grupo controle ocorreu uma estabilidade das médias
nos três momentos da avaliação. Com relação ao uso de computadores,
aproximadamente 20% dos alunos do grupo experimental admitiram
que passaram a utilizar esse recurso na área educativa; deles, 73%
pertencem ao sexo feminino e 27% do sexo masculino. Ainda em
relação ao gênero, também houve diferença referente aos resultados
obtidos nos testes de Matemática a favor do sexo feminino, diferença
que não foi encontrada no grupo controle, porém, são necessários mais
estudos para comprovar essa diferença de rendimento entre os
gêneros. Concluindo, os alunos que realizaram as aulas com a
utilização de softwares informáticos conseguiram obter melhores
resultados nos testes e, consequentemente, um melhor aprendizado
tanto em nível de função quanto em nível de realização de exercícios
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envolvendo esses conceitos.
González-Pienda et al. (2007), ao estudar as atitudes e o
rendimento em Matemática no sistema educativo espanhol,
identificaram que nas sociedades modernas ocidentais existe, na
população em geral, uma dificuldade considerável na compreensão e
utilização de conhecimentos matemáticos escolares. Os autores
sugerem que o fracasso perante a matemática durante a vida escolar
pode levar a atitudes cada vez mais negativas diante de a escola com o
passar dos anos. Assim, a escola deve participar ativamente na
construção de atitudes e valores que garantam um conhecimento que
efetivamente desenvolva novos cidadãos.
Nesse trabalho, os autores acima analisaram dados relativos às
diferenças de atitude frente à matemática de acordo com o ano de
escolaridade no sistema educativo espanhol. A pesquisa contou com
1274 estudantes da província das Astúrias, Espanha, dos quais 696
eram do sexo feminino e 578 do sexo masculino, com idades variando
entre 12 e 16 anos. Utilizou-se como instrumento de pesquisa o
Inventário de Atitudes Face à Matemática (IAM). Esse método possui
86 itens que avaliam 15 dimensões. Entre elas destacam-se: falta de
confiança no sucesso futuro, motivação intrínseca, motivação para o
sucesso, atribuição do sucesso/insucesso a causas externas, atitude
percebida dos pais, atitude percebida dos professores.
Para a maioria das dimensões analisadas, a análise de variância
indicou que a influência da variável “ano de escolaridade” foi
significativa. Apenas para três das dimensões a variável analisada não
foi estatisticamente significativa. Foram elas: pensamento
estereotipado, atribuição do sucesso à capacidade e sentimentos
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emoções provocados pela matemática. Os autores sugerem que os
resultados observados encontram-se poderosamente mediados pela
variável “ano de escolaridade”. Uma das discussões considera relevante
o fato de os currículos de Matemática estar ainda descontextualizados
e alheios à vida real dos estudantes, dificultando a percepção entre a
aprendizagem da matemática e a melhoria da sua competência para
resolver problemas da vida cotidiana.
Alguns trabalhos que avaliam a atitude dos alunos frente a
outras áreas de conhecimento também foram selecionados para o
presente levantamento.
Hernández et al. (2011) estudando as atitudes dos alunos do
ensino fundamental e médio nos processos de ensino e de
aprendizagem de ciência da província de Llanquihue na região dos
Lagos do Chile afirmam que um dos problemas mais relevantes no
Chile é que o ensino é descontextualizado, realizado por meio de
disciplinas que são estudadas de forma isolada e em desacordo com os
interesses e necessidades dos jovens. Segundo Rioseco e Romero
(1997), citados por Hernandéz et al. (2011), o ensino de ciências é visto
como algo chato, os discentes apresentam problemas de compreensão,
o que faz com que apresentem baixo desempenho e se tornem
desmotivados, perdendo o interesse pela ciência. De acordo com
Hernandéz et al. (2011), é necessário realizar inovações educacionais
nas aulas a fim de promover nos estudantes uma atitude positiva em
relação à ciência. Desenvolver conteúdos que permitam aos alunos dar
explicações científicas a experiências de suas vidas diárias de forma a
ser capaz de transformar seu ambiente e entender as consequências
dessas mudanças. Assim, como diz Rodríguez (1991), citado por
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Hernandéz et al. (2011), para desenvolver uma atitude adequada no
processo de aprendizagem é necessário intervir nos aspectos
cognitivos, nos aspectos afetivos e nos aspectos de conduta (intenções,
ações visíveis). Em vista do grande número de variáveis envolvidas na
atitude dos alunos, o estudo considerou as seguintes: autoconceito
acadêmico; atitude em relação à aprendizagem de ciências; atitude em
relação ao uso de diferentes ecossistemas, como um meio para a
aprendizagem da ciência; atitude em relação a instituições escolares
(aulas de ciências); aprendizagem escolar.
O estudo foi realizado com 156 alunos do 7° básico e 258 do 1°
médio totalizando 414 alunos distribuídos da seguinte forma: uma
escola da rede particular, uma da rede particular subsidiado e quatro
municipais das localidades de Puerto Montt e Calbuco, e da província
de Llanquihue, Región de Los Lagos. O instrumento utilizado foi a
escala Likert. A média de idade dos alunos do 7° foi de 12,3 anos e do
1° foi de 14,4 anos. Em relação ao autoconceito acadêmico, a atitude
dos alunos foi medianamente positiva. Já a atitude sobre aprendizagem
de ciências tem uma clara tendência a ser positiva especialmente em
relação à afirmação: “aprender ciência é interessante”, que obteve
percentuais de atitude positiva acima de 85%. Para 90,2% dos alunos
da escola particular, a preferência é por uma aula em ambiente natural,
demonstrando ser positiva a atitude referente á mudança na
metodologia de ensino. Há uma atitude negativa dos alunos em relação
às aulas de ciências. Houve grande percentual de estudantes afirmando
que deveriam ter mais aulas práticas e que a ciência é interessante, mas
seu modo de ensino não é tão atraente. Em relação à aprendizagem
escolar a atitude foi positiva.
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As atitudes negativas encontradas no presente estudo foram
mais recorrentes nas escolas que recebem os alunos de nível
econômico mais baixo, relacionando esse fato com problemas de
ordem social, ou seja, se o aluno possui uma atitude negativa em
relação à sua própria imagem, isso influencia negativamente o seu
interesse não só pela ciência, mas por todas as disciplinas do currículo
escolar. Analisando os resultados, conclui-se que a mudança das
práticas de ensino, com a utilização de ambientes naturais e
aperfeiçoamento dos professores, é capaz de incentivar atitudes
positivas nos alunos diante da ciência.
Kubiatko (2010), estudando a atitude dos alunos universitários
na utilização das tecnologias de informação e comunicação (TIC)
relata que existe atualmente um aumento na criação dessas novas
tecnologias de informação e comunicação e que o valor educativo
dessas tecnologias tem sido confirmado por uma série de estudos.
Quando aplicadas na educação científica, as TIC permitem maior
interação com elementos da natureza, potencializando a qualidade dos
processos de ensino e de aprendizagem. Destaca-se também a
necessidade da preparação adequada dos professores para melhor
aproveitamento das TIC. O autor sugere que o sucesso da utilização
das TIC em salas de aula depende em grande parte das atitudes dos
professores em relação às TIC. A introdução de cursos relacionados ao
uso de TIC na formação inicial dos professores pode produzir atitudes
positivas para tais tecnologias, melhorando a qualidade das práticas de
sala de aula. O autor relata também que algumas das dificuldades
enfrentadas para a implementação do uso das TIC em salas de aula,
como a falta de equipamentos adequados, o alto custo inicial de
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implementação e a falta de apoio administrativo contribuem para criar
atitudes negativas em relação às TIC. Nesse estudo, investigou-se se há
diferenças nas atitudes dos estudantes de um curso de formação de
professores de ciências em relação ao uso das TIC. O estudo
considerou três variáveis: o sexo, o local de residência e o tempo de
estudo dos alunos.
Foram analisados 316 estudantes de um centro universitário da
República Checa. Destes, 100 eram do sexo masculino e 216 do sexo
feminino. 62 alunos eram provenientes de aldeias, 90 alunos eram
provenientes de vilarejos e 164 de cidades metropolitanas. 128 eram
iniciantes, 105 cursavam o segundo ano e 83 estavam no terceiro ano
do curso. As idades dos entrevistados variaram de 17 a 30 anos. A
pesquisa foi realizada por meio de aplicação de questionário, contendo
33 itens que avaliaram as atitudes dos estudantes em uma escala que
variou de 1 – discordo plenamente – a 5 – concordo plenamente. Os
protocolos utilizados mostraram a confiabilidade do questionário. Os
dados foram tratados estatisticamente e mostraram que os estudantes
apresentavam atitudes relativamente positivas em relação ao uso das
TIC no ensino de ciências. Foram reveladas diferenças significativas
em relação às três variáveis analisadas. Os estudantes do sexo
masculino, os que moravam em cidades metropolitanas e os que
cursavam o segundo ano mostraram atitudes mais positivas em relação
às TIC. O estudo também revelou que não houve influência do fator
idade sobre os resultados. A autora afirma que o uso das TIC pode
melhorar a aprendizagem dos alunos desde cedo e que o uso correto
desses instrumentos provocaria um aumento das atitudes positivas
relacionadas a eles, proporcionando um aumento de sua eficiência em
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um mecanismo de feedback positivo.
Preszler e colaboradores (2007) relatam que poucos estudantes
dos cursos de ciências têm a capacidade de aplicar o entendimento de
conhecimento científico para problemas específicos, sendo essa
capacidade desenvolvida por processos de aprendizagem significativa.
Assim, observa-se um problema no processo formativo na graduação
em ciências, pois esses profissionais apresentariam dificuldades para
demonstrar uma compreensão significativa da ciência para a solução
dos problemas sociais. Para os autores, a inserção de tecnologias
educacionais contribui para desenvolver cursos mais envolventes e que
despertem maior interesse dos alunos, ajudando-os a trabalhar de
forma mais eficiente na resolução de problemas. Nesse estudo
investigou-se a introdução de sistemas de resposta sem fio, que podem
aumentar a interação entre alunos e professores (instrutores) e também
a aprendizagem cooperativa entre alunos. As opiniões dos alunos sobre
o uso dessa tecnologia, bem como as atitudes positivas ou negativas em
relação ao método também foram exploradas e consideradas nessa
análise
O estudo foi realizado em 2005, no departamento de Biologia
da Universidade do Estado do Novo México. Foram analisadas seis
turmas do curso de biologia, totalizando cerca de 550 estudantes. Os
alunos respondiam questões formuladas no decorrer de uma palestra
com o auxílio de “clicadores eletrônicos”. As respostas eram
transmitidas em tempo real diretamente ao instrutor, permitindo a ele
observar e analisar os dados de uma turma, preservando a identidade
de cada aluno. Foram analisadas as opiniões dos alunos sobre suas
preferências em estudar isoladamente para os testes ou estudar
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cooperativamente com o auxílio do recurso eletrônico e suas opiniões
foram comparadas ao resultado dos testes aplicados posteriormente.
Nas seis turmas pesquisadas houve uma visão positiva em relação ao uso dos clicadores. Apenas 8% consideraram esse recurso
como prejudicial ou como distrator. 62% dos entrevistados
responderam que recomendam absolutamente o uso do recurso e 69%
afirmaram que os clicadores valem o custo. Os resultados mostraram
que os alunos de turmas mais iniciais do curso foram mais favoráveis
ao uso da ferramenta quando comparados com alunos de turmas mais
avançadas, ou seja, o nível da turma tem impacto sobre a opinião dos
estudantes sobre o uso dos clicadores como recurso de estudo
cooperativo. Os autores consideraram que à medida que os alunos
progridem para níveis mais elevados, tendem a abandonar
consistentemente o uso dos clicadores, o que representa uma mudança
pedagógica para esses alunos. Observou-se também uma participação
mais efetiva dos estudantes na ação de responder, níveis mais elevados
de atenção devido a quebras mais periódicas das aulas e aumento das
discussões entre alunos e instrutor e também entre os próprios alunos.
O estudo verificou as variações nas percepções dos alunos sobre o uso
dos clicadores, mas não foi capaz de identificar seus efeitos sobre a
aprendizagem real dos estudantes

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Sendo a atitude um componente da psicologia social, ela
integra e interage constantemente nas relações sociais e no ambiente
escolar. Influem em sua formação os componentes cognitivo, afetivo e
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comportamental, podendo, dessa forma, ser estimulada de forma
positiva ou negativa. De acordo com as pesquisas supracitadas.
conclui-se que quando os professores apresentam atitudes positivas
frente a seus alunos e quando eles possuem um grau de autopercepção
elevado em relação à determinada ação/conteúdo, as atitudes positivas
dos discentes surgem por consequência direta, independente de fatores
como sexo, idade ou série. A crença da autoeficácia na solução de
problemas também é um fator significante na formação de atitudes
positivas, mostrando a importância do papel dos professores como
incentivadores e estimuladores dos seus alunos. Os estudos em
andamento sugerem que os professores e familiares devem estimular as
atitudes positivas em seus alunos e nos filhos. Além disso, são
necessárias mais pesquisas envolvendo a avaliação e a criação de
atitudes em outras áreas do conhecimento como as ciências naturais e
humanas. Dessa forma, pode-se afirmar que o estudo e o incentivo ao
desenvolvimento de atitudes positivas são de suma importância para o
desenvolvimento satisfatório da aprendizagem.
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3 | EDUCAÇÃO CIENTÍFICA: CONCEITOS E
PRESSUPOSTOS DE UMA
APRENDIZAGEM INVESTIGATIVA, CRÍTICA
E SOCIALMENTE RESPONSÁVEL
Cristiane Ramos Teixeira
Raqueline Brito dos Santos
Robson Vinicius Cordeiro
Maria Alice Veiga Ferreira de Souza
Conhecimento é dinâmica disruptiva, rebelde, em
permanente desconstrução e reconstrução. Educação
científica não significa exumar informação existente, mas
reconstruir conhecimento, principalmente reconstruir
continuadamente a capacidade de reconstruir (aprender a
aprender).
Demo

Ao analisar o cenário social e educacional na atualidade,
mediante o universo de transformações tecnológicas e o acesso, cada
vez mais abrangente, às informações por meio da internet, emerge uma
questão importante: se a disponibilização de informações, que no
passado era missão exclusiva da escola (CHASSOT, 2003), e
atualmente é realizada pelos mais diversos meios comunicacionais, e se
o acesso a elas se dá indiscriminadamente conforme o interesse dos
usuários desses referidos meios, como a escola vem se posicionando,
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conceitual e metodologicamente, nesse contexto? Além disso, que
funções ela vem adquirindo para ocupar aquela que foi lhe tomada por
meios lúdicos e interessantes de contato com a informação e o
conhecimento?
Essas questões, mesmo que genericamente, vêm se tornando
presentes nas mais diversas constatações de alunos frente a
determinados conteúdos escolares, como por exemplo: “eu já vi isso na
internet”; “se eu quiser saber sobre isso, é só procurar na internet”;“é só
procurar no Google que você encontra”; enfim, expressões que
indicam a possibilidade, inegável, de ter acesso a uma diversidade de
informações por meio de recursos que extrapolam o espaço escolar e
os métodos arcaicos ou inovadores de ensino. Se fôssemos sintetizar as
constatações expressas acima em uma questão, caminharíamos,
sinonimamente, ao já expressado: para que serve a escola se as
informações que são transmitidas nela já estão disponíveis na internet,
para quem quiser saber?
Nesse sentido, pensando a relação entre o acesso à informação
e a função da escola e do ensino, seja ele em espaços formais ou não,
para a construção do conhecimento, a proposta, neste trabalho, é
realizar uma análise acerca dos pressupostos de uma Educação
Científica e suas contribuições para o processo de aprendizagem.
Por se tratar de uma temática abrangente e abertamente
discutida por uma diversidade de autores em contextos
socioeconômicos diferentes, é necessário uma breve contextualização
que conclama a observação de alguns conceitos fundamentais para,
então, avançar aos pressupostos da Educação Científica e sua relação
com a aprendizagem.
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UMA BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO
Vive-se, desde as últimas décadas do século passado, um
acelerado desenvolvimento tecnológico e um extensivo acesso às
informações possibilitado pela criação e desenvolvimento da internet.
A sociedade vem se caracterizando como “sociedade da informação” –
como aponta Takahashi (2000, p.5), ou mesmo, como supõe Castells
(2003), em uma sociedade em rede cujo fundamento reside no poder
da informação. Não se trata, como afirma Takahashi (2000), de um
modismo conceitual, mas de uma realidade advinda da profunda
modificação organizacional da sociedade e da economia, que tem
fixado um novo paradigma técnico-econômico em nível global
“[...] com elevado potencial transformador das
atividades sociais e econômicas, uma vez que a estrutura
e a dinâmica dessas atividades inevitavelmente serão, em
alguma medida, afetadas pela infraestrutura de
informações disponível.” (TAKAHASHI, 2000, p.5).

A essa constatação alia-se uma análise proposta por Demo
(2010b) que, sob o prisma mercadológico, revela que o acesso às
informações e a conhecimentos tem sido tratado como um bem de
consumo, e sobre ele se instaurou um clima de competição,
fundamentalmente desigual ao comparar as vantagens dos países
desenvolvidos e as dificuldades de acompanhamento dos países em
desenvolvimento: se de um lado existem os centros de pesquisa e
criação tecnológica, do outro vislumbra-se um espírito de
terceirização, de disponibilização de mão de obra, de execução de
conhecimentos e tecnologias já desenvolvidas e instigadas pela
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publicidade como indispensáveis para a vida contemporânea. Perante
essas desvantagens evidentes, Demo (2010b, p.16) vislumbra, mesmo
sem garantias, que uma possível solução
[...] é recorrer a habilidades de produção própria de
conhecimento inovador, confiando na capacidade das
empresas e dos trabalhadores de agregar aos produtos o
tom da qualidade do conhecimento criativo. Afinal,
conhecimento pode ser produzido em todo lugar,
dependendo, em alguma medida, da iniciativa própria. É
claro que os países avançados levam grande vantagem,
mas esta não pode ser peremptória, porque
conhecimento não é mercadoria quantificável e
controlável como outras. Gente inteligente há em todo
canto [...]

Nessa perspectiva, a escola, como uma instituição
essencialmente a serviço dos moldes políticos e econômicos vigentes
para suprir as necessidades do mundo do trabalho, vem sendo
transpassada, nas últimas décadas, por esse discurso tecnológico e de
desenvolvimento científico, assumindo a responsabilidade de criar
novas condições competitivas ao instaurar a produção de
conhecimento como um elemento em destaque, visando o
protagonismo e a autonomia do aluno frente às possibilidades
existentes na sociedade, e não somente a posição de usuário de
recursos, transferidos – suspeitosamente – pelos países que já os
criaram e desenvolveram (DEMO, 2010b).
Ao retornar a algumas décadas na história da educação se
depara com um episódio que ilustra bem esse contexto de
competitividade e corrida pelo desenvolvimento tecnológico científico
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sob a máxima de que “saber é poder”. Segundo Krasilchick (2000),
durante a Guerra Fria, nos anos 60 do século XX, a corrida espacial
protagonizada pelos Estados Unidos e pela União Soviética conclamou
maiores investimentos na produção de projetos de ensino de Física,
Química, Biologia e Matemática para incentivar o seguimento de
carreiras científicas por parte dos alunos, suprindo as demandas
humano--profissionais a fim de concretizar a hegemonia políticoeconômica.
Apesar das mudanças sócio-históricas, essa perspectiva
educacional demandada durante a Guerra Fria hoje é revisitada pelo
aspecto mercadológico, pelo qual “o sistema educacional é instado a
voltar-se para esse desafio da produção própria de conhecimento [...]”,
(DEMO, 2010a, p.9). Produção esta relacionada com a formação de
um espírito investigativo e questionador, que deve se posicionar diante
dos fatos e conteúdos de forma ativa, não se limitar apenas à
reprodução dos conhecimentos predeterminados de forma dogmática
e acrítica, mas ser protagonista no processo de construção de
conhecimento e aprendizagem.
É nesse sentido que, em (DEMO, 2010b, p.15), a “educação
científica vem muito antes das habilidades do século XXI [ou seja, das
mais variadas tecnologias e suas técnicas de execução] sendo
preocupação e desafio tradicional em países mais avançados [...]”.
Assim, destacam-se aqueles em que as universidades estão focadas na
pesquisa e o professor na autoria, revelando a posição dos sujeitos da
aprendizagem como ativos.
Dessa forma, para compreender a Educação Científica como
uma resposta às exigências socioeconômicas desse século, deve-se ter
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em mente que “o espírito científico da escola depende, sumamente, do
espírito científico dos professores
[...]”, ao conclamar dos mesmos um atuação diferente
daquela que o concebe como detentor do conhecimento
a ser transmitido, de forma bancária, aos alunos, haja
vista a autoridade positivista que reina sob os conteúdos
e saberes científicos que compõe o currículo da escola.
Assim, fica claro que a “Educação científica supõe
reformulação completa da formação docente, além das
mudanças radicais da rotina escolar”. (DEMO, 2010a,
p.11)

Busca-se, a seguir, nessa perspectiva, explorar alguns conceitos
e pressupostos que explicam a Educação Científica diante da
aprendizagem, como essa possibilidade educacional pode vir a superar
o instrucionismo reinante na escola e na universidade.

A EDUCAÇÃO CIENTÍFICA E A APRENDIZAGEM
Tendo observado, ainda que brevemente, algumas condições
sociais e históricas para o desenvolvimento da Educação Científica
como uma perspectiva educacional que responde às necessidades desse
século, vê-se útil dispor de alguns elementos que possibilitam
compreendê-la melhor. Esclarece-se, no entanto, que este estudo não
pretende tratar esgotar todos os conceitos que abrangem essa temática,
mas instigar um diálogo com foco na aprendizagem.
Pontua-se, antes de tudo, a existência de uma diversidade de
direcionamentos conceituais que tratam da Educação Científica na
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atualidade. Algumas delas encontram-se restritas ao ensino das
Ciências Naturais, outras, extrapolam esse domínio a partir da
compreensão de que a Ciência, como produto da humanidade
(CHASSOT, 2003), e sua adjetivação científica devem instigar uma
posição questionadora, investigativa e crítica em todos os domínios da
vida diária e da sociedade. Independente dessa primeira diferenciação,
buscou-se estabelecer alguns pontos de encontro entre autores como
Chassot (2003), Bizzo (2002), Demo (2010a, 2010b), Krasilchick
(2000), Krasilchick e Marandino (2007), Teixeira (2003), Roitman
(2007), Pozo e Crespo (2009) e Delizoicov, Angotti e Pernambuco
(2009).
Para melhor discutir as aproximações conceituais, caminhou-se
para uma caracterização da Educação Científica “como parte
fundamental da formação do aluno” (DEMO, 2010b, p.19-20 grifo do
autor), no sentido de possibilitar uma nova postura do mesmo perante
os conteúdos e os objetivos da aprendizagem. Não se trata, portanto,
de uma teoria educacional, mas “esta noção comparece nas melhores
teorias da aprendizagem, a começar pelo construtivismo, no qual
aprendizagem se dá pela desestruturação de esquemas mentais
estabilizados frente a dinâmicas que se interpõem e não podem mais
ser tratadas como antes”
Demo (2010b) propõe entender a Educação Científica como
um processo complexo e contínuo que conduz os educandos a
perceber e a saber lidar com a ciência que está impregnada na
sociedade em suas diversas instâncias, levando em consideração que
esse entendimento auxilia os homens e mulheres a se posicionar e a
agir no mundo, transformando-o, preferencialmente, para melhor.
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Educar cientificamente consiste, então, em levar os educandos
a relacionar o conhecimento científico construído ou em construção
com a possibilidade de elevar a qualidade de vida dos sujeitos – em
termos, por exemplo, de saúde, alimentação, moradia, saneamento,
infraestrutura, educação – para estilos de vida mais dignos. Consiste,
também, no acesso mais amplo das pessoas, independente da vocação,
a conhecimentos científicos e tecnológicos, o que solicita, de modo
subjacente, uma formação cada vez mais densa nessas áreas, de modo a
compreendê-las e saber lidar com elas de modo crítico e responsável
(DEMO, 2010b).
Vale ressaltar, também, como integrante desse processo
educacional, a inclusão digital como requisito da inclusão social – no
sentido de oportunizar aos educandos o contato com as mais variadas
tecnologias e seus usos sociais – assim como, o trabalho com as
questões de cunho ambiental, principalmente pela ambiguidade desse
contexto: se de um lado existe o mau uso das tecnologias e dos
conhecimentos científicos (expansão da indústria bélica, o exagerado
uso de agrotóxicos, a produção crescente de lixo e a falta de propostas
mais significativas de seu tratamento), de outro, evidencia-se a busca
de utilizar a ciência e a tecnologia de modo benéfico para toda a
humanidade, aliando, de forma indissociável, à qualidade de vida.
Para além dessa definição, que é uma entre tantas, serão
abordados cinco pontos de encontro que ficaram evidentes referentes à
Educação Científica e à aprendizagem.
A princípio, como primeiro ponto de encontro, identificou-se
apercepção da Ciência e do saber científico como fundamentais para o
comprometimento do sujeito com as transformações provocadas por
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ele na natureza e que afetam diretamente, em curto ou em longo prazo,
a sua existência. E é nesse sentido que a Educação Científica se
relaciona umbilicalmente com o conceito de Alfabetização Científica:
tendo considerado a ciência como uma linguagem construída pelos
homens e mulheres a fim de tecer explicações acerca do mundo,
alfabetizar cientificamente seria dar condições, por meio do processo
ensino--aprendizagem, de que os sujeitos sejam capazes de realizar
uma leitura do mundo e seus fenômenos, agindo de modo responsável
sobre ele. (CHASSOT, 2003).
Como segundo ponto de tangência, destaca-se o entendimento
do aluno como sujeito de sua aprendizagem, estabelecendo-se, assim,
uma postura de atividade e protagonismo do aluno no processo
ensino-aprendizagem e de mediação por parte do professor, ao
responsabilizar-se pela criação de condições e facilitação de tal
processo (DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2009). Pozo e
Crespo (2009) falam de uma mudança de postura e atitude por parte
do aluno e do professor frente à aprendizagem, contrapondo a posição
conformista que tem se instaurado no ensino conteudista e dogmático.
Nessa perspectiva, há em Demo (2010a e 2010b), Teixeira
(2003) e Krasilchik e Marandino (2007) uma orientação fundamental:
a Educação Científica objetiva, em todos os seus processos, o
desenvolvimento de um espírito crítico, reflexivo, argumentador, que
vem a se articular com princípios democráticos e emancipatórios e se
comprometer com a instrumentalização para a cidadania.
Essa postura investigativa e problematizadora – o que coloca a
Educação Científica, segundo Teixeira (2003), em diálogo com a
Pedagogia Histórico-Crítica e com o Movimento Ciência, Tecnologia e
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Sociedade – se constitui como terceiro ponto de encontro: o abandono
progressivo do ensino canônico, para, em contrapartida, o
acolhimento de um ensino que problematize a sociedade em suas
necessidades, dialogue com os conteúdos já construídos e estimule a
atividade investigativa por parte dos alunos no sentido de produzir
soluções para os problemas sociais, econômicos e ambientais que
instiguem a construção do conhecimento e a aprendizagem, fazendo
uso das técnicas e tecnologias existentes.
Fica claro, portanto, que
[..] a educação científica em conjunto com a educação
social e ambiental dá a oportunidade para as crianças
explorarem e entender o que existe ao seu redor nas
diferentes dimensões: humana, social e cultural. A
educação científica desenvolve habilidades, define
conceitos e conhecimentos estimulando a criança a
observar, questionar, investigar e entender de maneira
lógica os seres vivos, o meio em que vivem e os eventos
do dia a dia. Além disso, estimula a curiosidade e
imaginação e o entendimento do processo de construção
do conhecimento (ROITMAN, 2007, p.8).

Como já mencionado, a Educação Científica dialoga com uma
diversidade de concepções e teorias educacionais, como é o caso do
construtivismo. Nesse sentido, como quarto ponto de convergência
elenca-se a aprendizagem significativa – fazendo memória a David
Ausubel (1918-2008), psicólogo educacional estadunidense, e sua
Teoria da Aprendizagem Significativa – como parte integrante desse
processo. Alguns aspectos se coadunam para que haja realmente uma
aprendizagem significativa do educando e para a temática aqui
64

discutida, uma Educação Científica contempladora de seus objetivos e
finalidades, a saber: para que haja a construção de aprendizagem,
segundo Pozo e Crespo (2009), é necessário que aconteça uma relação
lógica do que se aprende com o vocabulário e termos utilizados, com
os conhecimentos prévios do educando e, sobretudo, com a motivação
e predisposição para a aprendizagem.
A Educação Científica, para efetivar a relação entre ciência e
responsabilidade social, tendo como aportes o protagonismo do sujeito
frente à aprendizagem e o estímulo a problematização e a investigação
como meios dessa ação, tem na aprendizagem significativa a
possibilidade de trazer à discussão os mais variados conceitos
científicos construídos historicamente, e que não devem ser
exonerados do processo educativo, de uma forma próxima e
apropriada ao educando, permitindo-lhe criar conexões entre esses
saberes e a realidade social a que o sujeito pertence.
Nessa perspectiva, enfim, cabe o quinto ponto de encontro: a
Educação Científica, para além do ensino de ciências, propõe uma
formação holística do sujeito, uma formação para o exercício da
cidadania, como afirmam Krasilshick e Marandino (2007).
Para tanto, Demo (2010b, p.20) comunica a necessidade de
reformular a educação, pois “[...] educação científica não implica dar
mais aula de ciências, até porque ‘dar mais aula’ dificilmente aprimora
a aprendizagem: apenas intensifica a reprodução de conteúdos. Implica
outro modo de formação docente e discente”.
A direção indicada por Demo (2010a e 2010b) conclama quatro
condições para que essa proposição educacional tenha impacto
estrutural: 1) construir e reconstruir estratégias de aprendizagem
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diversas que não se limitem à instrução e reprodução de conteúdos e
métodos, valorizando, por sua vez, a pesquisa, elaboração, autoria e
autonomia, gerando conhecimento; 2) reformular a formação docente
para que esta se atente ao protagonismo do educando e a necessidade
de mediação do professor nesse processo de construção de
conhecimento que é o ensino e a aprendizagem; 3) metamorfosear a
escola em laboratório de pesquisa e espaço para a construção de
conhecimento, em detrimento da formatação positivista e de
transmissão indiscriminada de conhecimentos sem possibilidade de
reflexão; 4) transformar os alunos em investigadores, em
pesquisadores e construtores de conhecimento.
Dessa forma, a Educação Científica caminharia para o
cumprimento da sua finalidade ao responder a essas necessidades e
atente-se ao que Pozo e Crespo (2009) compreendem como seus fins:
a) aprendizagem de conceitos e modelagem científica, no sentido de
permitir o trabalho e compreensão de conceitos, bem como as
estruturas do pensamento científico; b) desenvolvimento de
habilidades cognitivas, raciocínio científico, habilidades experimentais
e resolução de problemas, como possibilidade de tornar os educandos
participantes e conscientes do processo de construção do
conhecimento científico, além de humanizá-lo e desmistificá-lo; c)
desenvolvimento de atitudes e valores, que venham a orientar a ação
do sujeito sob o conhecimento e a natureza; e d) a construção de um
entendimento de ciência que, de modo transversal, congregue a
perspectiva conceitual, procedimental e atitudinal nos processos de
ensino e aprendizagem.
Os pressupostos e conceitos aqui elencados e discutidos, antes
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de serem propostas conclusivas, são direcionamentos reflexivos para se
compreender a importância dessa proposta educacional perante as
condições sociais, econômicas e ambientais vivenciadas na atualidade.
Mesmo em sua diversidade conceitual, aqui não esgotada, os aspectos
apresentados possibilitam a observação dessa temática aplicada a
algumas pesquisas educacionais, o que será analisado na sequência
deste trabalho.

OS PRESSUPOSTOS DA EDUCAÇÃO CIENTÍFICA
APLICADOS ÀS PESQUISAS
A temática da Educação Científica tem estado presente em
diversas pesquisas educacionais, entre elas, aquelas relacionadas à
aprendizagem, ela ocorrendo em espaços formais ou não de ensino.
São trabalhos que caminham para discutir a alfabetização/ letramento
científico nos diversos níveis de ensino, para o diálogo da temática
com teorias educacionais como o Ensino Desenvolvimental de Vasili V.
Davidov (1930-1998) ou a Teoria da Aprendizagem Significativa de
David Ausubel (1918-2008), para a construção de uma cultura
científica, para ações que concretizem a inclusão social, para a
formação de professores, enfim, para uma reforma educacional atenta
a essas necessidades modernas.
A abordagem de tal temática no âmbito das séries iniciais do
ensino fundamental encontra em Freitas e Limonta (2012) a
consideração sobre a importância da educação científica da criança no
atual contexto histórico e social. Isso por apresentarem uma concepção
de educação em ciências na qual se busca promover na escola uma
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formação científica de qualidade, que articule a aprendizagem dos
conteúdos básicos das ciências ao pleno exercício da cidadania. As
autoras, diante do panorama apresentado, realizam um estudo sobre o
complexo trabalho pedagógico que precisa ser realizado nos anos
iniciais do ensino fundamental, destacando a importância da didática
como uma dimensão nuclear e organizadora das atividades de ensino e
de aprendizagem na escola.
Nesse sentido, a educação científica da criança é discutida à luz
das contribuições da teoria da atividade e do ensino desenvolvimental
de Vasili V. Davydov (1930-1998), pedagogo e psicólogo russo que
realizou amplas investigações acerca das relações entre o ensino dos
conteúdos escolares e o desenvolvimento psicológico de crianças e
jovens em idade escolar. Davydov percebe a aprendizagem dos
conteúdos escolares como um tipo especial de atividade que tem um
papel fundamental na formação das funções psicológicas superiores
(memória, atenção, consciência e reflexão).
Freitas e Limonta (2012) ao relacionarem a teoria de Davydov
ao ensino de ciências nos anos iniciais do ensino fundamental
concluem que é necessário que o professor planeje a aula introduzindo
atividades que coloquem os alunos em uma busca científica, apoiandose tanto nos conceitos integradores do conteúdo da aula quanto nos
processos de pensamento da investigação científica.
Em suma, as pesquisadoras entendem que não se pode pensar
que mudanças profundas no sentido de melhorar a qualidade do
ensino ocorrerão pela simples “troca” de uma didática baseada no
conteudismo e na aprendizagem compreendida como simples
transmissão-assimilação para uma didática inspirada na psicologia
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histórico-cultural e na teoria de Davydov. Isso significa afirmar que
não basta apenas pensar e propor uma prática pedagógica, mas é
necessário pensar em uma formação na qual o professor possa
constituir os conhecimentos teóricos fundamentais e suas capacidades
para realizar o processo de ensino e de aprendizagem.
Nessa perspectiva, Delizoicov e Slongo (2011) refletem sobre o
ensino de Ciências nos anos iniciais do Ensino Fundamental, bem
como a formação do professor para trabalho pedagógico com as
referidas turmas frente ao compromisso com uma educação científica.
Considerando-se a presença recente da disciplina de ciências no
currículo escolar brasileiro, as autoras, a princípio, destacam algumas
pesquisas com abordagem no ensino e na formação docente
fundamentadas em algumas vertentes específicas, como a análise de
materiais didáticos e as propostas de intervenção para os problemas
detectados no ensino de ciências nos anos iniciais. Tais dados apontam
para a precariedade da formação dos professores atuantes na base da
educação obrigatória e a insegurança desses profissionais na
abordagem de conteúdos próprios dessa disciplina.
A partir de autores como Delizoicov, Angotti e Pernambuco, as
autoras Delizoicov e Slongo (2011) defendem o ensino de ciências nos
anos iniciais do ensino Fundamental como um conhecimento que
possibilita ao educando uma compreensão do mundo e sua atuação
transformadora de modo consciente, crítica e responsável. Delizoicov e
Slongo (2011) reconhecem o ensino de ciências como um
potencializador da sensibilidade social perante as implicações do
desenvolvimento científico-tecnológico e a alfabetização científica um
exercício constitutivo de uma cultura cidadã.
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Paralela à discussão acerca do ensino de ciências, Delizoicov e
Slongo (2011) desenvolvem a problemática da formação dos
professores atuantes nos anos iniciais. Elas recorrem a Bizzo,
argumentando sobre a pouca oportunidade de aprofundamento no
conhecimento e metodologia científica, mediante a formação
polivalente a que estes são submetidos. Diante desse quadro,
Delizoicov e Slongo (2011), embasadas em Delizoicov e em uma
dinâmica caracterizada pela problematização e dialogicidade, propõem
duas alternativas para a educação científica: o uso da História da
Ciência e da Abordagem Temática
Delizoicov e Slongo (2011), por fim, reafirmam a necessidade
de uma alfabetização científica que propicie a compreensão crítica e
adequada do mundo, que perpassa também pela formação de docentes
capazes de dar significado aos conteúdos e selecioná-los pela maior
proximidade com a vida cotidiana dos educandos. Essa é uma tarefa
que extrapola os limites da escola e conclama investimentos das
instituições formadoras e das Secretarias de Educação para que seja
efetivada.
Essa experiência formativa é observada por Azevedo e Nigro
(2011) quando analisaram um grupo de 24 professores do 1º ao 5º ano
envolvidos em um projeto de formação continuada que visava, entre
outros objetivos específicos, a promoção da alfabetização científica. Tal
ideia se configura diante da constatação, por parte dos autores, de que
os professores normalmente atribuem às disciplinas escolares diversas
à Língua Portuguesa – Ciências Naturais e Humanas e a Matemática –
um tempo menor, apesar de o potencial suporte que essas áreas do
conhecimento forneceriam para o ensino da linguagem e para o
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desenvolvimento de competências e habilidades concernentes a ela.
Já Azevedo e Nigro (2011) conceituam a alfabetização científica
a partir de três dimensões: o entendimento das normas e métodos da
ciência; o entendimento de termos e conceitos chaves; e o
entendimento e consciência do impacto de ciência e tecnologia na
sociedade. Nessa perspectiva, os autores buscaram verificar se os
professores em formação continuada atribuem algumas dessas
dimensões aos objetivos do ensino de ciências promovidos por eles
cotidianamente. Isso por participarem de um grupo que tem por meta
a promoção da alfabetização científica como um exercício
potencializador de uma aprendizagem emancipatória do educando,
permitindo-lhe uma formação integral advinda da relação dialógica
entre as diversas áreas do conhecimento.
Para compreender a aplicação das dimensões propostas,
Azevedo e Nigro (2011) investigaram, qualitativamente e quantitativamente, o referido grupo de 24 professores em exercício em duas
escolas da rede municipal de São Paulo durante um dos encontros de
formação continuada em ciências. A coleta de informações ocorreu
por meio de um questionário que objetivava verificar as metas
atribuídas à ciência escolar, bem como a importância e o grau de
confiança desses docentes para ensinar tais conteúdos se comparado
com os das demais disciplinas escolares. As respostas obtidas foram
transcritas, codificadas e analisadas para a construção de perfil parcial
dos professores sujeitos dessa investigação.
Azevedo e Nigro (2011) constatam que os docentes conferem
grande destaque à disciplina de Língua Portuguesa em detrimento das
demais; indicam, predominantemente, que o ensino de ciências deve
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objetivar a educação ambiental e o ensino-aprendizagem de conceitos;
demonstram relativa segurança quanto às suas práticas. Por fim, os
autores apontam que, em seu atual estágio de desenvolvimento
profissional, os docentes parecem não compreender claramente como
o conceito de alfabetização científica pode implicar na prática
pedagógica e, consequentemente, na aprendizagem dos alunos, bem
como não conseguem conciliar esse entendimento ao alto peso que é
dado à Língua Portuguesa.
As evidências formativas apontadas por Azevedo e Nigro
(2011), em termos de formação continuada, poderiam dialogar com a
perspectiva que Correia e outros (2010) caracterizam ao observar e
analisar a constituição de um novo currículo científico, pautado nas
exigências da sociedade pós-industrial, que conclama a relação direta
entre a educação e o desenvolvimento científico e tecnológico visando
a efetivação de uma educação sustentável que forme cidadãos
conscientes e emancipados, superando a luta dicotômica entre as
abordagens
generalistas
e
especialistas
em
prol
da
inter/transdisciplinaridade para integrar o conhecimento em campos
amplos e holísticos, não mais compartimentalizada. A Alfabetização
Científica (AC) surge, nesse contexto, como uma necessidade imposta
pela sociedade, pois visa o cultivo de uma cidadania autônoma, na
qual todos têm o direito e a capacidade de tecer seus próprios
julgamentos sobre aspectos éticos e questões científicas e tecnológicas.
Recorrendo a Snow, físico e romancista inglês, os autores Correia e outros (2010) apontam a existência de duas culturas curriculares
no ensino superior: a científica (cujo foco é a ciência e tecnologia) e a
humanística (cujo foco é a sociedade e a ética). Segundo eles, a AC só
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ocorre quando ambas as perspectivas superam suas limitações e
isolamentos e passam a se considerar mutuamente.
Diante do panorama delineado, Correia e outros (2010)
propuseram-se a estudar 26 mapas conceituais sobre mudanças
climáticas produzidos, ao final de um período, por alunos do 1º ano da
Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São
Paulo (EA-CH-USP) no ano de 2008 a partir de um curso obrigatório
realizado com ingressantes. A intenção foi observar a formação
holística proposta pelo currículo da EACH-USP embasado na AC.
Os resultados apontam para a utilização e correlação de
conceitos, nos mapas conceituais, das duas culturas apontadas por
Snow, de modo dialético, indicando a possibilidade de constituição de
um currículo e práticas pedagógicas que promovam o diálogo e o
pensamento crítico de modo integrado e não mais segmentado e
isolado.
Para além do território nacional, a Educação Científica
também tem sido tema de discussão acadêmica: González-Weil e
outros (2009), por exemplo, consideram a educação como um dos
principais fatores que promovem a mobilidade social e, sendo o ensino
médio uma etapa crucial para o desenvolvimento de processos
cognitivos superiores, assim como para a definição do destino dos
indivíduos, partem do entendimento de que a Educação Científica
colabora para o desenvolvimento desse trabalho, mediante a geração
de competência científica. No entanto, tendo como parâmetro a
realidade chilena, essa possibilidade da formação científica deve ser
repensada para ser concretizada.
González-Weil e outros (2009) afirmam que no campo da
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educação científica no Chile, os professores geralmente dão mais
importância ao conteúdo do que ao desenvolvimento de habilidades e
atitudes, dominando metodologias tradicionais, baseados fortemente
na leitura de livros e instrução direta do professor, sobre as atividades
de pesquisa científica e trabalho de campo. No entanto, há professores
com crianças em contextos de vulnerabilidade, que utilizam de outros
tipos de atividades e obtêm resultados de aprendizagens bem
sucedidas. González-Weil e outros (2009) justificam que isso acontece
porque esses professores acreditam em seus alunos e na educação
científica como promotora de uma mudança social.
Partindo desse entendimento, os autores analisaram o ensino
de ciências, os níveis de alfabetização científica do Chile, o papel que o
professor desempenha no alcance de competências e habilidades pelos
alunos e a função das universidades formadoras de professores no
melhoramento da qualidade da educação secundária em nível médio.
González-Weil e outros (2009) relatam que o desempenho dos alunos
está relacionado ao nível socioeconômico. Para mudar essa realidade,
enfatizam o papel do professor como protagonista na aprendizagem
significativa dos alunos, sendo fundamental a compreensão de como a
aprendizagem ocorre, e a reformulação de seus métodos de ensino.
Apontam que suas práticas pedagógicas devem ser voltadas para a
investigação científica e para a confiança nas potencialidades dos
alunos. González-Weil e outros (2009) reafirmam que o papel do
professor é fundamental para a qualidade do ensino, no entanto, a
responsabilidade de transformar as práticas pedagógicas cabe às
diferentes entidades educacionais e, principalmente, às instituições de
ensino superior.
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Por sua vez, León, Colón e Alvarado (2013), autores
equatorianos, propõem uma reflexão sobre a possibilidade de a
educação contribuir para a construção de uma cultura científica.
Assim sendo, apresentam a concepção de cultura científica como o
conjunto de significados, expectativas e comportamentos
compartilhados por um grupo social relativo à ciência e à tecnologia,
seja gerado localmente ou globalmente
Assinalam ainda que para alcançar uma cultura científica é
necessário ter a capacidade de interpretar o ambiente, compreender as
mensagens e informações, textos de conteúdo científico, saber quando
aplicar, produzir, inovar e avaliar as suas implicações. Para tanto,
consideram inevitável uma alfabetização científica – termo que é
utilizado para designar um conjunto de conhecimentos, habilidades e
competências relevantes para a compreensão do mundo, expressando-se como o mais elevado dos objetivos da educação científica (LEÓN,
COLÓN E ALVARADO, 2013).
Esses mesmos autores afirmam que a educação científica na
escola pode se tornar uma boa ferramenta para promover nos alunos
habilidades de pesquisa e de resolução de situações que podem ocorrer
com o avanço da sociedade, da tecnologia e da ciência. Nesse sentido, a
escola deve enfrentar o desafio de proporcionar a cada pessoa
formação científica básica necessária para ser capaz de se desenvolver
no mundo atual e escolher, entre a grande quantidade de informações
disponíveis, aquela que mais se adequa às suas necessidades, interesses
e valores.
Sobre essa configuração social, tecnológica e científica que
conclama reformulações estruturais no âmbito educacional, Benito
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(2009), observando o que chama de crise da educação científica, como
um descompasso entre a ciência ensinada nas escolas; as necessidades
que a sociedade impõe ao meio, devido os mais diversos avanços
tecnológicos; as dificuldades de aprendizagem dos alunos e a falta de
interesse dos mesmos pelos conteúdos que lhes são transmitidos propõe uma análise dos avanços na pesquisa em ensino de ciências,
sobretudo àquelas que apontam para as significativas contribuições do
construtivismo.
Partindo da concepção de que a tarefa de educar fundamentase em determinadas concepções de ensino e aprendizagem, como
produto de uma cultura educacional que muitas vezes contraria as
necessidades conclamadas pelas mudanças sociais e tecnológicas,
Benito (2009) apresenta três teorias subjacentes à maneira como os
professores e alunos se relacionam em sala de aula: teoria direta
(aprendizagem como cópia fidedigna do modelo transmitido); teoria
interpretativa (aprendizagem como um processo mental do aluno, mas
que deve apontar, ainda, para a reprodução do modelo); e a teoria
construtivista (considera ativa a natureza da aprendizagem e reconhece
a existência de múltiplos saberes que quebram a correspondência
rígida entre conhecimento adquirido e realidade).
É sobre a última teoria que Benito (2009) se debruça: esclarece
que a premissa da abordagem construtivista é a de que, longe de ser
mero processo de repetição e acumulação de conhecimento, concebe a
aprendizagem como um processo de construção de conhecimento, que
passa pela valorização das experiências primordiais do sujeito e a
sistematização das mesmas pelo contato com o universo do
conhecimento científico conceitual e metodológico. Desse modo, a
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autora empreende uma revisão de literatura, no que tange as
produções que versam sobre o ensino de ciências, tendo como base 16
termos: estruturas cognitivas, noção, concepção dos alunos, conceitos,
conceitos errôneos, ideias infantis, ideias infantis compostas, crenças
dos alunos, erros conceituais, ponto de vista, crenças ingênuas,
preconcepção, esquemas alternativos dos alunos, ideias falsas,
preconceito e esquemas explicativos.
Os estudos, segundo Benito (2009), apontam para o
conhecimento prévio dos alunos relacionado com o mundo cotidiano
como tema controverso em discussão: se por um lado veem tal
conhecimento como inferior ao escolar e científico, por outro, é sobre
uma relação analógica entre esses conhecimentos que se constituem
novas abordagens metodológicas de ensino de ciências.
Benito (2009) conclui que, apesar da diversidade conceitual
existente, se a educação científica está relacionada com a aquisição de
conhecimentos que favorecem a compreensão do aluno sobre o meio,
possibilitando-o a uma atuação consciente, o ensino de ciências deve
pautar-se no diálogo entre o modo como se constrói conhecimento
científico e o modo como o aluno constrói seu próprio conhecimento,
na busca pela democratização do uso social e político da ciência.
Tangenciando esse papel político-social da Educação Científica,
e partindo do entendimento de que a Ciência e a Tecnologia são pilares
do desenvolvimento social e econômico dos países, pois se constituem
como eixos estratégicos do desenvolvimento humano implicando no
fortalecimento da capacidade crítica de uma sociedade e contribuindo
para a inclusão e equidade social, González-Weil e outros (2012)
vislumbram a Educação Científica como potencializadora da
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transformação da sociedade, contribuindo para a igualdade, educação
e cultura. No entanto, tendo como parâmetro a realidade chilena, essa
possibilidade da formação científica está distante de se concretizar.
A formação científica no Chile, como apontam os autores, tem
sido caracterizado por um ensino enciclopedista, baseado na
memorização e segregação de conhecimentos, dados e informações,
descontextualizando-se a compreensão científica e permanecendo
separada do mundo e da vida social. González-Weil e outros (2012)
afirmam que é necessário transformar as práticas de ensino de ciências
em ações orientadas pelo protagonismo do aluno: a aprendizagem
deve ser entendida como um processo ativo que se centra na
exploração, reflexão e resolução de problemas. Para sustentar essa
perspectiva, recorrem ao conceito de indagação científica, definido por
Windschitl (2003) como um movimento pelo qual se questiona o
mundo natural exercitando a curiosidade, criando hipóteses,
investigando-as a partir de coleta e análise de dados para solucionar
um problema. Esse processo está presente tanto no âmbito escolar
como na comunidade científica e é a partir dele que se produz
conhecimento.
Para compreender esse direcionamento docente, os autores
González-Weil e outros (2012) investigam, qualitativamente, a prática
de seis professores secundários de ciências, da região de Valparaíso no
Chile que, mesmo inseridos em um sistema tradicional de ensino,
tentam transformar suas práticas, aproximando-se de um enfoque
indagatório. O estudo explora as concepções, fundamentações e
elementos da formação que subjazem tais práticas inovadoras dos
docentes. Para tanto, González-Weil e outros (2012) recorrem à Teoria
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Fundamentada (Grounded Theory) de Strauss & Corbin (1990), que
permite o desenvolvimento de uma série de conceitos correlacionados
para explicar teórica e detalhadamente o fenômeno em estudo,
ultrapassando a descrição do mesmo.
A pesquisa, a partir de perguntas orientadoras, direcionou-se
em três categorias, a saber: sequênciadidática – observando as
atividades desenvolvidas pelos professores em sala e as características
que influenciam seu desenvolvimento; competência científica –
referente ao conhecimento, capacidades e atitudes do docente frente ao
conteúdo abordado; e interatividade – consistindo na análise da
relação professor-aluno e as implicações dessa interação na
aprendizagem. Discutindo tais categorias, os González-Weil e outros
(2012) percebem que a atividade indagatória mobiliza atividades
práticas diversas centradas no aluno e favorecem a sua competência
científica, ao mesmo tempo em que são aplicados na sala de aula
processos de interação férteis para a construção ativa da aprendizagem
do educando. Cria-se, portanto, um ambiente propício para a
alfabetização científica.
González-Weil e outros (2012) reafirmam o valor da reflexão
como elemento fundamental da docência e a indagação científica
como possibilidade de construção de conhecimentos e
desenvolvimento de competências por meio dos processos
indagatórios que exploram os fenômenos. Além disso, assim como o
aluno constrói conhecimento científico a partir da problematização da
natureza, o professor constrói conhecimento pedagógico e didático ao
questionar e analisar sua própria prática docente. Nesse sentido, os
autores propõem que a formação inicial e continuada de docente tenha
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como elemento central a reflexão crítica da própria prática, para evitar
que a inércia faça parte do seu exercício profissional.
As evidências trazidas até aqui pelas produções científicoacadêmicas revelam, quanto à Educação Científica, encontros
conceituais e teóricos com algumas teorias educacionais consagradas
historicamente – entre elas o construtivismo, discutido, por exemplo,
por Benito (2009), e o Ensino Desenvolvimental abordado por Freitas
e Limonta (2012). Vale ressaltar também a aproximação evidenciada
por Laburú e Zompero (2010): considerando as mudanças nos
objetivos do ensino de Ciências ocorridas desde a segunda metade do
século XIX até atualidade, e a ascensão da Psicologia Cognitiva a partir
da década de 1970, analisam a Teoria da Aprendizagem Significativa de
David Ausubel (1918-2008) e as atividades investigativas no ensino de
ciências com o objetivo de identificar pontos de convergências entre
ambas e suas relações.
Os autores Laburú e Zompero (2010, p.14) apresentam que
Ausubel, Novak & Hanesian (1980), definem “a essência da
Aprendizagem Significativa como um processo no qual as ideias, [...]
possam ser relacionadas a aspectos relevantes já existentes na estrutura
cognitiva dos alunos, [...] por meio de uma relação não arbitrária e
substantiva”. Com isso, destacam que para ocorrer aprendizagens
significativas o aluno precisa ter disposição para aprender, sendo que
ela ocorre quando o aluno consegue atribuir significado ao que é
ensinado, estabelecendo relações substantivas entre o que aprende e o
que já conhece. Nesse sentido, ressalte-se, para esse processo de
aprendizagem, a importância de estudos contextualizados que
permitam a construção de significados, ao invés da memorização dos
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mesmos.
No que tange ao ensino de Ciências, Laburú e Zompero (2010,
p.15-16) corroboram com Campos e Nigro (1999) quando afirmam
que a utilização de atividades investigativas no ensino não têm mais o
objetivo de formar cientistas, mas sim de formar “pessoas que pensam
sobre os fenômenos de modo não superficial”. A atividade investigativa
é utilizada por possibilitar: o desenvolvimento de habilidades
cognitivas nos alunos; a realização de procedimentos como elaboração
de hipóteses; anotação e análise de dados; e o desenvolvimento da
capacidade de argumentação. Nesse sentido, Laburú e Zompero (2010)
indicam como pontos de convergências entre o Ensino por
Investigação e os Pressupostos da Aprendizagem Significativa: a) a
disposição para a aprendizagem e o engajamento dos alunos,
envolvendo a afetividade no processo educativo; b) a resolução de
questões desafiadoras e o resgate de conhecimentos prévios, na qual a
estrutura cognitiva desempenha um papel de destaque frente à
resolução de problemas, envolvendo uma readaptação da experiência
prévia do aluno com as demandas da nova situação problemática a ser
enfrentada; c) a emissão de hipóteses e a percepção de evidências,
pontuando a tomada de consciência de suas próprias ideias; d) e a
comunicação dos resultados e elaboração de relatórios, como
sistematização dos conhecimentos, evidenciando os significados
construídos no processo.
Laburú e Zompero (2010) consideram fundamental a discussão
proposta de explicitar a relação entre as características das atividades
investigativas com os pressupostos teóricos da Aprendizagem
Significativa para favorecer ainda mais a aprendizagem dos alunos.
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Há de se pontuar, ainda, que Educação Científica não é
temática discutida apenas em ambientes de educação formal, mas
extrapola os limites arquitetônicos das classes regulares de ensino e se
fazem presentes em espaços não-formais de formação humana. Nessa
perspectiva, Bizerra e outros (2012), considerando, primeiramente, o
papel educativo e de divulgação que os museus e centros de ciências
desempenham socialmente, e observando que esses são locais abertos
a toda população demandam o desenvolvimento de propostas
inclusivas, realizaram um estudo de caso referente ao uso dos materiais
de apoio aos deficientes visuais – com recursos táteis e auditivos –
produzidos pela equipe educativa do Museu de Microbiologia do
Instituto Butantã (São Paulo). A finalidade era facilitar a aproximação
entre o público deficiente visual e a cultura científica e, dessa forma,
investigar como esses sujeitos interagem com os materiais educativos,
quais tipos de conversas de aprendizagem são elaborados a partir dessa
interação e como essas aprendizagens são compartilhadas dentro de
grupos de visitantes cegos.
Para fundamentar o estudo, Bizerra e outros (2012) apoiam-se
na teoria histórico-cultural de Vygotski, enfocando o desenvolvimento
cognitivo dos sujeitos por meio da interação com outros e com o meio,
possibilitando a geração de novas experiências e conhecimentos.
Apoia-se também na abordagem teórico-metodológica de Allen
(2002), denominada “conversas de aprendizagem”, que propõe a
codificação das expressões verbais de pensamentos, sentimentos e
ações, apresentadas a partir de uma abordagem sociocultural,
constituindo evidências de aprendizagem, pois fazem referência ao ato
de identificar e compartilhar aquilo que confere sentido para o
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visitante em um ambiente complexo como o museu.
A pesquisa foi desenvolvida com sete pessoas cegas. A
exploração do material aconteceu com o auxílio do áudio-guia e cada
visitante foi acompanhado por um membro da equipe do Museu. As
pesquisadoras realizaram entrevistas semiestruturadas registradas em
áudio, imagens fotográficas e vídeo e anotações de campo. Com base
nesses elementos, apresentam subsídios para a discussão sobre
diferentes possibilidades de estratégias comunicacionais e educativas
para maximizar a interação entre os visitantes com deficiência visual e
os discursos expositivos de museus de ciências, proporcionar um
maior desenvolvimento de vestígios de aprendizagem e possibilitar
diversos tipos de elaborações conversacionais.
Bizerra e outros (2012) destacam que a junção das ferramentas
tátil e auditiva foi extremamente importante para a construção e a
compreensão de conceitos ao facilitar a organização estrutural do
pensamento teórico, pois favoreceu a habilidade de caracterização de
objetos - habilidade desejada no processo de alfabetização científica.
As pesquisadoras observaram na ação educativa diferentes
manifestações cognitivas, com a presença de conversas conceituais de
inferência simples e complexa, porém em frequências relativamente
baixas. Sugerem, nesse sentido: a presença de um mediador que
estimule reflexões dentro do grupo ou áudios dialógicos promovedores
do uso de memórias pessoais, pois são importantes para o
fortalecimento da alfabetização científica; e uma organização dos
conteúdos científicos para o estabelecimento de conversas conceituais,
simples ou complexas.
Bizerra e outros (2012) ressaltam, assim, que a abordagem
83

metodológica proposta por Allen possibilita uma reflexão sobre “o
quê” o público de museus explicita em suas conversas ao longo de uma
atividade de visita, apesar de não ser o suficiente para compreender
“como” acontece o processo de aprendizagem nesses espaços nãoformais.
Por fim, tais pesquisas constituem somente um breve recorte
das discussões acerca da Educação Científica e sua aplicabilidade nos
mais diversos âmbitos educacionais e suas ressonâncias sociais. Ainda
que de modo diferenciado, elas discursam, sobretudo, sobre a
necessidade de pensar uma nova forma de educação que prepare o ser
humano para lidar com o mundo e com as transformações produzidas
pelo próprio homem na natureza e na sociedade, ela ocorrendo em
espaços formais ou não de ensino. Fica evidente, dessa forma, que para
um mundo em transformação e desenvolvimento tecnológico
acelerado, a educação não pode permanecer rígida e intransponível,
mas deve, sobretudo, abrir-se ao diálogo das necessidades e
emergências da vida contemporânea.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Discutir a Educação Científica configura-se como uma
resposta, antes de tudo, às necessidades emergenciais da sociedade
contemporânea que se encontra imersa em um ritmo, cada vez mais
acelerado, de acesso às informações e de desenvolvimento de
tecnologias impactantes nos modos de vida dos habitantes espalhados
por este planeta. Convém observar que ter domínio de determinados
fundamentos científicos é fundamental, na atualidade, para a execução,
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por exemplo, de ações rotineiras, como a leitura de jornais, bem como
a tomada de decisões concernentes a problemáticas ambientais e
sociais, que venham a ser consideradas mais complexas (BIZZO,
2002).
Portanto, a necessidade de tornar pública e acessível a
informação científica e habilitar os cidadãos para que usufruam
responsavelmente desses dados, é evidente e de suma importância. É
nessa perspectiva que se inserem as reflexões sobre a Educação
Científica: uma postura educacional que, antes de ser uma teoria,
dialoga com uma diversidade de autores e experiências didáticas
atentas para a reconstrução do conhecimento e da própria capacidade
de reconstrução desse conhecimento.
As pesquisas aqui apontadas contribuem para se compreender
um ponto crucial: educar cientificamente não corresponde às práticas
pedagógicas debruçadas em conceitos, teorias e técnicas por si só,
desvinculadas do contexto do aluno e da participação ativa do mesmo
no processo ensino-aprendizagem. Educar cientificamente é um
processo que, não descartando o conhecimento já produzido e que
possui um valor inestimável para a sociedade, não se restringe ao
limite da transmissão e repetição, mas busca na pesquisa, na
investigação, na experimentação e na reflexão, uma práxis produtora
de conhecimentos de forma significativa.
Nesse sentido, ressalta-se a afirmação de Demo (2010b, p.22):
“pesquisa começa na infância, não no mestrado!”. Metaforicamente, e
correndo o risco de soar clichê, tal afirmação esclarece que é pelos
fundamentos que se constrói uma casa, ou seja, é preciso mudar a
cultura educacional e permitir, desde as mais tenras idades, que os
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alunos sejam instigados a protagonizarem sua aprendizagem, a
produzirem conhecimentos e não somente repeti-los, esperando-se,
dessa maneira que, no futuro, também ajam de forma criativa,
investigativa e responsável na reflexão e resolução dos problemas que
afetarão a vida no planeta.
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4 | REFLEXÕES E PRÁTICAS EM EDUCAÇÃO
MATEMÁTICA CRÍTICA
Alvarito Mendes Filho
Anderson Antonio Alves Cesário
Lisandra Senra Avancini Bendineli
Marcela Martins Andrade Loures
Ligia Arantes Sad
A Matemática é uma atividade humana. Matemática e
pensamento matemático são importantes na formação de indivíduos
capazes de atuar na sociedade de forma crítica. Um pensar
matematizado se faz presente em quase todo lugar: na padaria, na
cozinha, no banho, na tecnologia, enfim, em diversas atividades do
nosso dia a dia. O desenvolvimento desse pensar matemático, as
compreensões, ações e transformações dele resultantes são
preocupações centrais da educação matemática.
Conhecimentos e informações estão interligados e caminham
juntos com a tecnologia e, nesse processo, a Matemática tem papel
fundamental e relevante. Na sociedade atual, tecnologia gera
informações que são transformadas em conhecimentos e vice--versa.
Assim, para utilizar a tecnologia em prol de novos conhecimentos,
foram promovidas mudanças na educação de forma a torna-la mais
crítica e conduzir o aluno a refletir sobre a utilização social das
aprendizagens. Isso provocou, entre tantas reações, uma reação contra
o chamado currículo produzido e praticado pelo professor referente às
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aclamadas neutralidade e objetividade da ciência. Uma objetividade
que conclamava sempre chegar a determinados resultados, porém
ignorava as facetas humanas da incerteza, dos interesses que
representam as realidades em que se inserem e das possibilidades em
aberto
A Educação Matemática Crítica não foi pensada como um
ramo da Educação Matemática, nem como uma metodologia. Ela pode
ser caracterizada como uma forma crítica de democratizar o ensino e a
aprendizagem da matemática a ponto de torná-los dialógicos entre
professores e alunos, desafiando a ideologia da certeza e possibilitando
compreensões críticas de contextos diversos, com seus influentes
interesses sociais e políticos.
A Educação Matemática Crítica tem por princípio a vinculação
às questões de igualdade, democratização do saber, utilização e
acessibilidade às tecnologias globais, tornando o indivíduo apto a viver
na sociedade da informação. Assim, as sociedades que utilizam as
tecnologias contemporâneas precisam fortalecer, especialmente, a
associação entre a matemática, o planejamento e a tomada de decisões.
Logo, faz-se necessária a utilização por parte dos professores de
situações reais a serem problematizadas aos alunos para tornar a
Matemática um conhecimento qualitativo na formação da conduta
social.
Portanto, quando se pretende uma Educação Matemática
Crítica (visto ser ela uma das abordagens da Educação Matemática
cujo objetivo principal é uma melhor qualidade do ensino, a formação
democrática e a construção da cidadania) é preciso transformar a
matemática conceitual em um fazer matemático que inclua
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primordialmente as necessidades cotidianas.
A Educação Matemática Crítica também é objeto de estudo de
autores como Marilyn Frankenstein (1987, 1989, 1990, 1995, 1998),
João Pedro da Ponte (1992, 2002), Helle Alrø (2002, 2006), Marcelo C.
Borba (1987, 1990, 1992, 1994), entre outros. No Brasil, destaques
nessa direção são iniciados por Ubiratan D’Ambrosio (1999), para
reforçar os estudos já iniciados por Paulo Freire
A Educação Matemática Crítica se entrelaça com outras
abordagens da aprendizagem, entre elas a Modelagem Matemática, a
Etnomatemática e a Investigação por meio de Projetos, de forma que as
práticas contemplem não só modelos e investigações matemáticas, mas
conduzam os estudantes a buscar os porquês, o para que, como e
quando utilizá-los. Assim, a Educação Matemática Crítica, a
Modelagem Matemática, a Etnomatemática e a Investigação por meio
de Projetos – na qual as ações investigativas são realizadas pelos
alunos, sob orientação do professor – também abordam a ideia de
educação como prática autônoma e libertadora.
Segundo Skovsmose, a Educação Matemática Crítica intenta
sufocar a educação tradicional baseada em aulas repetitivas, cujo
professor é o detentor do saber, com uma prática de ensino desprovida
de criticidade, na qual se apresenta o conteúdo escolar e se propõe aos
alunos uma série de exercícios estruturados e organizados em uma
ordem sequencial, chamados por ele de paradigma do exercício. Para
esse autor (2007, p.32-33),
Em geral, é afirmado que os problemas educacionais
emergem em virtude da organização pobre de currículos
ou das práticas de sala de aula e torna-se difícil expor a
essência da matemática. De acordo com os argumentos
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dos essencialistas, o caminho da vanguarda é identificar
o que é essencial em matemática (se estrutura ou forma
de pensamento) e tornar isso aparente na educação
matemática.

Está, pois, em evidência a necessária reflexão entre o currículo
e a prática pedagógica possibilitada pela Educação Matemática Crítica.
Nesse propósito, é valioso primeiramente fazer um passeio pela
Educação Crítica, com bases na Pedagogia Crítica de Paulo Freire. Este
autor mantém suas discussões com vistas a um ser politicamente
humanizado, cujo objeto de Educação é voltado para reflexões sóciohistóricas críticas.
Dessa forma, Freire (2009, p.77) aborda que,
Ninguém pode estar no mundo, com o mundo e com os
outros de forma neutra. Não posso estar no mundo de
luvas nas mãos constatando apenas. A acomodação em
mim é apenas caminho para a inserção, que implica
decisão, escolha, intervenção na realidade. Há perguntas
a serem feitas insistentemente por todos nós e que nos
fazem ver a impossibilidade de estudar por estudar. De
estudar
descomprometidamente
como
se
misteriosamente de repente nada tivéssemos que ver
com o mundo, um lá fora e distante mundo, alheado de
nós e nós dele.

A EDUCAÇÃO MATEMÁTICA CRÍTICA
O movimento da Educação Matemática Crítica ganha
proeminência a partir da década de 1980, tendo como uma
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preocupação fundamental os aspectos políticos da Educação
Matemática e como objetivo trazer para o centro do debate da
educação matemática questões relativas ao poder. A Educação
Matemática Crítica sugere uma interação entre a Educação Matemática
e a Educação Crítica nos moldes freireanos.
Ole Skovsmose (2008) defende a Educação Matemática Crítica
como alternativa ao ensino que tem proclamado a neutralidade da
Matemática e, segundo ele, tem contribuído para moldar o estudante
de acordo com os padrões da sociedade tecnológica dos dias atuais,
impedindo que ele desenvolva uma atitude crítica em relação a essa
sociedade. Por ser um pesquisador de origem europeia e, por estar
consciente da necessidade de conhecer outros olhares, esse educador
buscou estabelecer intercâmbio com pesquisadores de diversos países
fora dos centros de poder, entre eles, a África do Sul, Grécia, Colômbia
e Brasil.
Segundo Skovsmose (2012a), pensar em uma abordagem que
utilize a Educação Matemática Crítica por meio da metodologia de
projetos tem a vantagem de permitir que aspectos políticos do
contexto socioeconômico facilitem o surgimento e a análise de
conteúdos que possam ser debatidos, contribuindo, assim, para a
construção da consciência crítica do aluno. Nesse sentido, sugere
promover relações dialógicas entre os dois principais atores do
processo ensino-aprendizagem, o aluno e o professor, como forma de
se desenvolver uma postura democrática na sala de aula, sendo que
esta não deve permanecer fechada em si, mas sim aberta ao contexto
social, fomentando uma postura pedagógica emancipadora.
Todavia, conforme esse autor, a grande dificuldade da
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Educação Matemática Crítica está em conseguir que uma ciência
orientada por interesses técnicos atenda aos interesses emancipatórios
propostos por Habermas (um dos teóricos da Escola de Frankfurt, que
sugere a caracterização das ciências por interesses em determinados
conhecimentos e que as ciências sociais deveriam ser orientadas por
um interesse em emancipação).
Nesse contexto, surge outro desafio: a noção e as influências da
globalização. Mesmo nessa nova concepção mais global, o objetivo
principal de uma Educação Matemática é trabalhar para o ideal de
igualdade e justiça social, porém, sem ingenuidade, atentos aos
diferentes alcances e contextos, por conta das especificidades.
Skovsmose, em Desafios da Reflexão em Educação Matemática
Crítica, desenvolve então a noção de matemática em ação, que é o
desdobramento da ideia do poder formatador da matemática, conceito
apresentado em um de seus livros anteriores, Towards a philosophy
ofcritical mathematics education (1994). Nessa obra, ele relata a
importância de se desenvolver uma noção de crítica levando-se em
conta a noção de incerteza. “Considero que toda busca por uma
fundamentação para a crítica é ilusória”, (p.12) escreve. E, acrescenta:
“Toda abordagem que se possa caracterizar como crítica é deixada em
aberto. Com tal incerteza, pode-se construir uma abordagem crítica”
(p.13).
Em termos das ações em sala de aula, a viabilidade para as
críticas são propiciadas pela permissão e incentivo dos professores ao
diálogo, oferta de opiniões e sugestões ao currículo, e participação dos
alunos na seleção de assuntos de interesse para o processo educativo.
De acordo com Alrø e Skovsmose (2010, p.142)
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[...] se a aprendizagem deve apoiar o desenvolvimento da
cidadania, então o diálogo deve ter um papel
preponderante na sala de aula. Dessa forma, uma teoria
crítica da aprendizagem incluiria o diálogo como um
conceito básico. Consideramos que a importância do
ensino e da aprendizagem de Matemática dialógicos está
associada à relação crítica entre Educação Matemática e
democracia. Ensino e aprendizagem dialógicos são
importantes para a prática de sala de aula que apoia uma
Educação Matemática para a democracia.

A Educação Matemática Crítica se preocupa em desenvolver
competências democráticas nos estudantes. Isto é, possibilitar ao ser
humano exercer a democracia, uma vez que a Matemática é uma
poderosa porta de entrada para uma sociedade altamente tecnológica e
que necessita também do desenvolvimento da economia, da cultura,
do gerenciamento, da propaganda, da consciência e da cidadania. No
entanto, alguns aspectos também precisam ser observados com
precaução e crítica, principalmente aqueles que se referem ao
progresso tecnológico e a sua relação “benefícios x malefícios”. Araújo
aponta sobre esse aspecto(2012, p.21):
A Educação Matemática Crítica procura problematizar o
papel da matemática na sociedade, em geral, e nas
escolas, como instituições pertencentes a essa sociedade.
Sabemos, por exemplo, que os progressos tecnológicos
que hoje podemos usufruir são fundamentados em
resultados e teorias matemáticas. Entretanto, sabemos,
igualmente, que esses processos causam a destruição da
natureza e podem condenar nosso planeta à completa
destruição. Como essas questões podem ser discutidas
em uma sala de aula de matemática? Que conteúdos
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matemáticos os alunos devem “aprender” para que
consigam participar desse tipo de discussão?

Assim sendo, a apropriação dos conteúdos e conceitos da
Matemática é uma forma de domínio dentro da sociedade, ainda mais
com a impregnação cada vez maior de avançadas tecnologias. Essa
realidade conduz ao requisito de que todo ser humano precisa ser
capaz de entender como se aplica a matemática para tornar-se possível
a democratização do saber. Skovsmose (2008, p.51) enfatiza que
[...] o processo de ensino e de aprendizagem da
matemática, numa perspectiva social e política, não tem
como objetivo ensinar os alunos a usarem modelos
matemáticos, mas, antes, levá-los a questionarem o
porquê, o como, o para quê e o quando dessa utilização
matemática associada aos modelos reguladores da
sociedade global em que vivemos.

Logo, para que isso aconteça é necessária a escolha de
conteúdos aplicáveis na vida social, na compreensão de decisões
(políticas, profissionais, de meio ambiente, econômicas etc.) e,
portanto, com capacidade de diálogo com outras disciplinas.
Skovsmose (2008) assegura que, para a Educação Matemática
tornar-se crítica de forma efetiva, é imprescindível que três alternativas
sejam observadas
• Estruturalismo: o professor conscientizará os alunos na escolha dos
conteúdos do currículo para que compreendam que a aprendizagem tem
uma ordem, uma sequência a cumprir, de acordo com estruturas;
• Pragmatismo: a base da Matemática está na aplicabilidade social, sua
utilidade no cotidiano extraescolar, e a aprendizagem precisa ser
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significativa para os alunos. Destaca--se a importância do trabalho com
Projetos que envolvam cenários para investigação.
• Orientação ao Processo: a oportunidade de permitir ao aluno buscar,
inventar seu conteúdo; em outras palavras, a Matemática é uma
construção humana, de forma que se evidencie a capacidade de
aprendizagem de cada indivíduo em uma perspectiva na qual todos são
capazes de aprendê-la.

A Educação Crítica, nos moldes propostos por Paulo Freire
(2014), é condição básica para se desenvolver uma democracia de fato
e de direito, e pré-requisito para que formas democráticas mais
avançadas possam ser alcançadas na sociedade tecnológica.
A ideologia da certeza faz parte da impregnação geral da
tecnologia, que deve ser vista para além de uma simples ferramenta
por meio da qual a humanidade tenta sobreviver. Outrossim, a
tecnologia é uma importante fonte para solução de problemas, mas é,
igualmente, a causa de problemas. Essa ideologia pode ser desafiada
por meio de várias ações, entre elas, cursos para professores sobre
questões de comunicação, nos quais eles aprenderiam inclusive novas
abordagens filosóficas da matemática; reformas estruturais dos
currículos de modo a incorporarem trabalhos de projetos; ênfase na
necessidade de os alunos selecionarem seus próprios problemas como
a base para situações de modelagem; e reflexões sobre o poder da
Matemática nos papéis sociopolíticos, como os de globalização e de
formação de guetos
Metodologias que evidenciem a dimensão política implícita,
como a ideologia da certeza, são bem-vindas, desde que com o
objetivo de substituí-la pelo evidenciar das incertezas, das
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possibilidades e limites da Matemática, que integram um currículo de
Educação Matemática Crítica. Nesse sentido, uma das maneiras de
contestar a ideologia da certeza é mudar a prática de sala de aula pela
introdução de uma paisagem de discussão de natureza caótica, em que
a relatividade, os pontos de partida provisórios, os diferentes pontos de
vistas e a incerteza sejam valorizados. Contudo, desafiar a ideologia da
certeza da Matemática é também desafiar o próprio poder formatador
dessa disciplina, o que implicará em reavaliar estratégias e modelos já
estabelecidos para a formatação da realidade.

A EDUCAÇÃO MATEMÁTICA TORNA-SE CRÍTICA NO
MUNDO
A Educação Matemática Crítica é tema de artigos de
pesquisadores tanto no Brasil quanto em diversas outras partes do
Mundo. Entre esses pesquisadores, algumas ideias e procedimentos
considerados valorosos para uma educação matemática tornar-se
crítica serão pontuados e analisados.
Araújo (2009) enfatiza a importância de se utilizar estratégias
de modelagem na educação matemática baseadas na Educação
Matemática Crítica. Destaca o papel dos trabalhos em grupo e do uso
de problemas não matemáticos, preferencialmente que tenham vínculo
com a realidade dos alunos e sejam escolhidos por eles.
Para essa autora, a Educação Matemática Crítica pressupõe a
participação crítica dos estudantes, na preocupação com aspectos políticos, econômicos e ambientais, utilizando-se a Matemática como
ferramenta. Ela aponta que o objetivo é o aperfeiçoamento da
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materacia, que tem por base uma visão problematizadora e libertadora
de educação, indicada por Paulo Freire, e que D’Ambrosio (1999)
chama de materacia.
Assim, Araújo (2009) considera que a perspectiva
epistemológica mais adequada para a Educação Matemática Crítica é a
Sócio Crítica, por apresentar uma apreciação fundamentada de
mundo, aliada a uma conscientização sobre os fatos sociais e uma visão
da sala de aula como espaço de reflexão e diálogo. Aponta o uso da
Educação Matemática Crítica como possibilidade para o sujeito
aprender matemática e desenvolver criticidade, uma vez que tem como
um dos propósitos resolver problemas da realidade usando a
matemática.
Araújo (2012) analisou como um grupo de estudantes da
disciplina Matemática, ofertada para alunos de graduação de Geografia
da UFMG, realizou a tarefa de desenvolver um projeto de modelagem
matemática. Eles tiveram por base, entre outros autores, Paulo Freire –
que defende a inserção crítica do educando em sua realidade
– e Ole Skovsmose que, conforme comentado anteriormente, tem na
Educação Matemática Crítica o objetivo de promover a participação
do estudante/cidadão na sociedade, discutindo questões políticas,
econômicas, ambientais, nas quais a matemática sirva como suporte
tecnológico.
O grupo de alunos verificou, por meio de cálculos
matemáticos, a veracidade dos argumentos e dados apresentados pelo
governo para justificar a necessidade da Linha Verde, obra viária
construída em Belo Horizonte – MG; e fez uma estimativa do tempo
de vida útil do novo viaduto, ou seja, até quando o projeto Linha Verde
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suportaria o constante crescimento do fluxo de veículos no trecho. A
autora constatou empenho satisfatório dos estudantes na parte do
projeto que previa a realização de uma enquete.
No entanto, na parte seguinte, em que utilizaram cálculos, o
grupo se deixou dominar pela ideologia da certeza matemática, que
atribui à ciência o poder de detentora do argumento definitivo em
qualquer debate na sociedade. Isso porque os alunos participantes da
atividade utilizaram como ferramenta de análise a fórmula C = 2000
. w . c . ô que, segundo a autora, possivelmente teria sido retirada do
Highway Capacity Manual (HCM) de 1965, mas cuja origem não fora
informada pelo grupo no relatório final da pesquisa. Nessa fórmula, C
é a capacidade do trecho com fluxo contínuo, w é o fator de ajuste para
a largura da faixa e afastamento lateral, c é o fator de ajuste para
caminhões e ô é o fator de ajuste para ônibus. Não havia também no
relatório do grupo questionamento sobre as variáveis contidas na
fórmula ou mesmo sobre a sua adequação para o estudo em que fora
aplicada. E, sem levar em conta essas reflexões, o grupo apresentou os
valores obtidos.
Para Araújo (2012), isso indica que, nesse ponto, o grupo
deixou de ter uma atitude crítica, visto que um dos propósitos da
Educação Matemática Crítica é justamente questionar a ideologia da
certeza matemática.
Cíntia da Silva e Lilian Akemi Kato (2012) salientam as
contribuições da Modelagem Matemática com a construção das
unidades de significado e categorias, a fim de caracterizar alguns dos
elementos que qualificam uma atividade de Modelagem Matemática
na perspectiva sócio crítica. O ponto principal dessa perspectiva é que
103

os alunos comecem a refletir sobre as aprendizagens por meio de
discussões. Assim, professores e alunos deverão se envolver na busca
dos próprios conhecimentos, em que cada um terá seu papel como
participante da aprendizagem, com a utilização de atividades críticas,
de investigação e relacionadas com a vida social.
Nessas ações conjuntas, importante papel é dado ao professor,
ou seja, ser mediador no processo ensino-aprendizagem. Sua função
principal é promover a democratização do ensino, com atividades em
grupo, nas quais deverá considerar as características individuais e a
cultura de cada aluno, assim como estimular as discussões para a
resolução de problemas. É dado destaque especial ao trabalho com
grupos de alunos em que a interação objetiva contribuir ao
desenvolvimento de um sujeito formador, questionador e
transformador.
No artigo Mathematics as Discourse, Ole Skovsmose (2012b) e
seus colaboradores discutem a matemática da sala de aula com o
objetivo de transformá-la em matemática em ação. Nesse trabalho,
Skovsmose caracteriza a Modelagem Matemática representando-a em
uma ilustração esquemática, incluindo quatro elementos a serem
abordados na resolução de problemas: a realidade, a representação
dessa realidade, a solução para os problemas e a interpretação para se
chegar à solução. Sugere que a Modelagem Matemática possa ser
aplicada dentro de, por exemplo, negócios, marketing, promoção,
gerências, tomada de decisão e produção. Assim, ela é apresentada
como uma linguagem que permite exercitar a interpretação ou pode
ser interpretada como uma forma de agir pela fala.
Tutak, Bondy e Adams (2011) examinam os fundamentos da
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Educação Matemática Crítica, comparando-a a três novos domínios da
educação matemática: a Etnomatemática, o ensino culturalmente
responsável e a equidade na educação matemática. As autoras opõem-se
às concepções de validade universal e de neutralidade da matemática,
filiando-se à teoria de alfabetização de Paulo Freire e à Educação
Matemática Crítica.
Usam como parâmetro empírico os trabalhos de alguns
professores que militam em uma perspectiva educacional de criação da
consciência crítica. Destacam o fato de não haver manuais para a
aplicação desse tipo de abordagem da educação, pois variam de um
grupo social para outro. Segundo elas, o objetivo da Educação
Matemática Crítica é buscar entender o poder de formatação da
matemática e preparar as pessoas para serem críticas e conseguirem
enxergar esse poder de formatação, de modo a não serem controladas
por ele.
A Etnomatemática (focada em aspectos culturais e sociais)
compartilha pontos comuns com a Pedagogia Crítica (que se ocupa
dos aspectos políticos e das estruturas de poder). Da mesma forma, há
pontos em comum e diferenças conceituais entre o ensino
culturalmente responsável e a pedagogia crítica, uma vez que esta tem
por objetivo o empoderamento individual, enquanto aquele busca a
justiça social mais para grupos de pessoas do que para indivíduos. Já a
equidade na educação matemática, destacada como prioridade em
documentos oficiais, é criticada por não ser garantida a todos.
Estruturas e equipamentos de ensino, por exemplo, não são oferecidos
de forma universal, o que limita as condições de aprendizagem dos
menos favorecidos. As autoras afirmam ser indispensável que o
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professor adote a consciência e postura crítica para que, dessa forma,
estas cheguem às salas de aula de Matemática.
Na Pedagogia Crítica, em que Paulo Freire é destaque, elas Tutak, Bondy e Adams (2011) - evidenciam como princípios
norteadores: a influência do contexto sócio-histórico na Educação,
inclusive na replicação das relações de poder; uma crítica à “educação
bancária”, assim denominada por Freire – em que os alunos são como
tábuas rasas, depositários do conhecimento do professor; a
preocupação com o currículo oculto; e a importância do diálogo na
relação professor/ aluno para o desenvolvimento de uma postura
crítica e autônoma por parte do educando.
No caso da Etnomatemática ressaltam: uma postura reflexiva e
crítica sobre o próprio conteúdo matemático, reconhecendo que há
várias formas de “saber/fazer” matemáticos e não só o que é gerado na
Europa. Entendem que a sala de aula proporciona um ambiente rico
em diversidade de culturas que, se bem explorado, pode oportunizar
troca de conhecimento, bem mais proveitosa para ambos (aluno e
professor) do que a postura tradicional de ensino
Tutak, Bondy e Adams (2011), no artigo “Critical pedagogy for
critical mathematics education”, defendem a discussão sobre o papel da
Matemática na sociedade. O texto traz, de forma implícita, questões do
tipo: “A quem interessa que a educação matemática seja organizada da
maneira como está? Para quem a educação matemática está voltada?
Por que todos têm que aprender a mesma matemática se há tamanha
diversidade cultural no mundo?”. Além disso, reafirmam a
preocupação com a qualidade do diálogo entre professores e alunos e
entre os próprios alunos em ambiente de estudo. Voltam seu olhar para
106

o uso da matemática na sociedade com consciência e criticidade, pois,
apesar de a matemática estar bem presente nas relações sociais, há falta
de conhecimento sobre essa matemática. Contudo, mesmo assim, ela
não deixa de ter influência regulamentadora na vida cotidiana,
realçando uma formatação da sociedade pela matemática. Concordam
com a substituição do modelo do “paradigma do exercício” (execução
rotineira de exercícios de fixação) por uma abordagem investigativa,
questionadora, em que o próprio ambiente proporcione uma postura
crítica e reflexiva por parte dos alunos, cujos conteúdos têm história,
razão de ser e atender a determinados interesses.
Já Paiva e Sá (2011) discutem a questão das práticas
pedagógicas a partir da teoria da Educação Matemática Crítica.
Abordam a ideia de Educação Matemática Crítica como uma prática
que contemple não só modelos matemáticos, mas que conduza os
estudantes a buscar os porquês, para quê, como e quando utilizá-los. E,
como ponto forte, destaca a ideia de educação como prática
libertadora.
Salientam a importância do vínculo entre os problemas
matemáticos e a realidade do aluno, suas práticas individuais, sociais e
culturais. Trazem a utilização de uma prática pedagógica realizada na
perspectiva da Educação Matemática Crítica que pondera conteúdos e
metodologias, sem perder de vista o compromisso social. Os
conhecimentos matemáticos devem ser utilizados na solução de
problemas, de forma a influenciar positivamente as possíveis
mudanças na sociedade. Nesse aspecto, ganham destaque os
postulados teóricos de Skovsmose, (2007) quando defende o direito à
cidadania e ao ensino de matemática a partir do trabalho com projetos,
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discutindo a educação matemática como parte de um
empreendimento democrático, principalmente em uma sociedade
envolvida pela tecnologia.
Os autores supracitados destacam também a demanda de
ambientes de aprendizagem formatados como “cenários de
investigação” e a importância da relação professor/aluno no processo
de aprendizagem. Os alunos devem ser convidados a formular
questões e a buscar soluções, a correlacionar conhecimentos, ou seja, a
participar ativamente na construção dos conhecimentos, uma vez que
a abordagem investigativa é um dos objetivos da Educação Matemática
Crítica, que vê os alunos como corresponsáveis pelo processo de
aprendizagem. Outro teórico ao qual se faz referência no texto é
Michael Apple (1986), que também defende o ensino de Matemática
na educação básica desenvolvido sob a ótica da Educação Matemática
Crítica.
É proposto então, por Paiva e Sá (2011), que os professores
ousem em sua prática docente de modo a refletir na construção do
currículo, na escolha de modelos de avaliação e na relação entre esses
fatores e a formação do cidadão crítico.
Bennemann e Allevato (2012) ponderam a Educação
Matemática Crítica como aquela que não repete de forma passiva as
relações sociais vigentes, mas trabalha na desenvolvimento de ações
que visem a redução das desigualdades sociais. Concordam que no
ensino tradicional da matemática impera uma explicação teórica
abordada pelo professor, seguida de uma sequência de exercícios
baseados na ideia de que o treino levará os alunos à compreensão dos
conteúdos propostos. Enquanto a Educação Matemática Crítica
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propõe a análise dos aspectos sociopolíticos da Educação Matemática,
com o objetivo de construir competências matemáticas, de modo a
conferir autonomia ao sujeito, apoiando-se no conceito de
emancipação
Destacam a materacia ou matemácia – capacidade de interagir
e agir sobre circunstâncias sociais e políticas estruturadas pela
matemática – como objetivo da Educação Matemática Crítica. Em
relação à prática pedagógica, evidenciam o fato de que o conteúdo que
o professor ensina e a forma como ensina influencia na vida dos
futuros alunos. Por conseguinte, a Educação Matemática Crítica veio
contribuir na formação de cidadãos críticos, democráticos, reflexivos,
criativos e autônomos, capazes de atuar de forma colaborativa na
sociedade em que estão inseridos.
Celina Tenreiro Vieira e Rui Marques Vieira (2013) relatam que
a formação global consiste em mudanças no currículo escolar a fim de
promover uma educação voltada para literacia matemática e literacia
das ciências. Assim, o objetivo principal da literacia consiste em
formar indivíduos capazes de viver de forma autônoma, crítica e
democrática na sociedade, o que fez surgir a necessidade de
desenvolver uma educação científica, tecnológica e matemática que
trabalhe com a resolução de situações problemas, que faça pensar e
habilitar os cidadãos a atuarem na “sociedade do conhecimento”.
Esse artigo mostrou que tanto na matemática quanto nas
ciências ocorreram muitos casos de fracasso na aprendizagem, e que as
maiores dificuldades dos alunos estavam na interpretação, resolução
de problemas e compreensão. Para solucionar tal situação, fez-se
necessário investir na formação de professores com vistas ao
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desenvolvimento da educação em ciências e em matemática em uma
perspectiva de literacia matemática e científica crítica.
A literacia da matemática, segundo esses autores, pode ser
compreendida como “competência matemática” e a habilidade do
sujeito de perceber a função que a matemática cumpre no mundo. Para
essa competência, é necessário conhecimento numérico, domínio do
cálculo e medidas, compreensão de informações apresentadas,
aplicação dos conhecimentos matemáticos, assim como a capacidade
de resolver problemas para permitir aos indivíduos lidar com essas
situações na vida cotidiana. Desse modo, a matemática é vista como
como a capacidade do indivíduo perceber e compreender o papel dela
no dia a dia, de forma a utilizá-la sempre que necessária, enquanto
cidadão crítico e reflexivo. A matemática é encarada sob três
dimensões: situações ou contextos em que é estabelecida; resolução de
problemas; competências que surgem ao se relacionar a Matemática e a
resolução de problemas com a realidade.
Mais recentemente, Skovsmose (2012b) discutiu “significado
educacional” em termos da relação entre os foregrounds dos alunos e as
atividades em sala de aula. Ele relata que a noção de foreground foi
formulada por ele após observar um grupo de meninas em uma aula
de matemática em seu país de origem, a Dinamarca. O que considera
por foreground é formado pelas possibilidades, tendências e obstáculos
que o contexto fornece a cada sujeito. Como forma de explicar o
termo, apresenta os dados relativos a duas crianças, uma negra e outra
branca, na África do Sul, em meados da década passada. Enquanto
para uma a expectativa era de que morreria no primeiro ano de vida e,
caso isso não ocorresse, completaria no máximo um ano de estudo;
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para a outra a expectativa era de que viveria até próximo dos 70 anos e
completaria a educação formal. O foreground de uma era radicalmente
diferente do da outra.
Além disso, um foreground é também formado pelas
experiências e interpretações da pessoa em relação às possibilidades,
tendências e obstáculos que o contexto fornece. Como exemplo,
Skovsmose relata a investigação que ele, Helle Alrø e Paola Valero
realizaram em uma comunidade indígena brasileira, localizada
próxima a uma cidade. A pesquisa revelou que há foregrounds
múltiplos, pois uma pessoa pode enxergar diferentes foregrounds, uns
até mesmo contradizendo os outros. O caso dos jovens índios da
comunidade estudada é exemplar, pois, vivenciando o que o autor
define como situação de fronteira, enxergavam a possibilidade de ficar
na aldeia e viver de acordo com a tradição da tribo, mas também de
poder sair, ir para a cidade e assumir.uma vida completamente
diferente.
Para falar sobre foregrounds coletivos, o autor se vale de um
estudo realizado pelo pesquisador paquistanês Sikunder Ali Baber
sobre as condições dos jovens do seu país que emigravam para estudar
na Dinamarca. Por serem imigrantes, esses estudantes enxergavam
dificuldades maiores para si do que para os jovens dinamarqueses no
sentido de conseguir alcançar futuros objetivos profissionais em suas
vidas.
A partir de uma investigação feita com jovens de uma favela no
Brasil, Skovsmose (2007) critica a falta de relação entre o que é
ensinado em sala de aula e sua aplicação na vida da pessoa, fato que ele
denomina de síndrome do Delta. Ele destaca que a falta de perspectiva,
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representada por um foreground arruinado, condena a pessoa a uma
espécie de gueto, como se os seus sonhos estivessem aprisionados em
uma jaula. E afirma: “Um foreground arruinado pode ser o mais
profundo obstáculo para o aprendizado”. Experiências realizadas por
Skovsmose e colegas pesquisadores em diferentes partes do mundo
têm revelado que a falta de perspectiva e de significado leva à
desmotivação. O aluno não se sente motivado a aprender.
Para encerrar, Skovsmose (2007) critica o processo de
globalização que inclui algumas pessoas no fluxo de informações e
mercadorias, mas, ao mesmo tempo, exclui muitas outras que,
aparentemente, não têm um papel a cumprir na estrutura econômica
capitalista. Segundo Bauman (1999, p. 82), tecnologias que globalizam
o espaço também “fazem com que todos aqueles que não podem
acompanhar nem deter os novos hábitos nômades do capital observem
impotentes a degradação e desaparecimento do seu meio de
subsistência”, provocando a perda das economias locais e a exclusão de
milhares da economia global.
Bernardi, Caldeira e Duarte (2013), também mencionam
resultados de uma pesquisa desenvolvida junto a um grupo de
professores indígenas Kaingang que atuam na Escola Indígena de
Educação Básica Cacique Vanhkrê, na Terra Indígena Xapecó, em
Ipuaçu – SC. Esses professores participavam de um curso de formação
continuada, no qual se refletia sobre os desafios de um trabalho de
educação matemática que contemplasse a tradição indígena e a
matemática escolar.
Foi analisada a questão da posição de fronteira do professor
indígena, observando os conflitos culturais, o background e foreground
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e a construção de significados na educação matemática indígena. Para
isso, buscou-se suporte teórico na Etnomatemática e Educação
Matemática Crítica.
A exploração sem limites das terras onde esta população
indígena se encontrava provocou profundas alterações no ecossistema,
dificultando a sobrevivência das famílias e obrigando os Kaingang a
mudarem da subsistência por meio da caça, coleta e agricultura para a
exploração econômica de mão de obra. O contato com o homem
branco influenciou grandemente os costumes Kaingang, pois, para
sobreviver, precisaram incorporar novos elementos à sua cultura e
abandonar outros. Outro agravante é que o povo Kaingang trava uma
relação tensa e conflituosa com a sociedade não indígena, por causa de
interesses capitalistas de exploração econômica.
Destaca-se a “posição de fronteira” dos Kaingang, pois, ao
mesmo tempo em que, pelo contato com a sociedade do entorno,
familiarizam-se com os bens e serviços proporcionados pela cultura
“branca”: internet, telefones celulares, carros, motos, perfumes,
novidades no vestuário etc., por outro, também procuram manter
traços culturais característicos, principalmente com relação à
concepção de mundo e relação com a natureza.
Bernardi, Caldeira e Duarte (2013) explicitam sua
concordância com Skovsmose quando ele afirma que os motivos dos
alunos para aprender relacionam-se com o background (raízes culturais
e sociopolíticas) e o foreground (forma como percebem as
oportunidades que a situação social, econômica, política e cultural lhes
proporciona). A partir disso, os professores devem refletir sobre a
relação da família com a escola e a forma como incrementar esse
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foreground para que o aprendizado seja motivado e possa se
enriquecer de significados para os alunos.
Com o objetivo de resgatar e desenvolver o conhecimento da
cultura indígena e não indígena, a perspectiva da Etnomatemática
refletida em conjunto com a Educação Matemática Crítica se torna
interessante ao permitir ao aluno indígena a posse de dois
conhecimentos matemáticos (escolar e tradicional cultural), de
maneira que ele se torne consciente das possibilidades de utilização e
das relações de poder envolvidas na utilização desses conhecimentos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Educação Matemática Crítica proposta por Ole Skovsmose e
outros seus parceiros em diversas partes do mundo é inspirada na
Teoria Crítica da Escola de Frankfurt, mas principalmente apoiada no
modelo de alfabetização proposto por Paulo Freire, com base no
diálogo e na interação democrática entre professor e aluno. Ela veio,
portanto, em oposição à educação matemática tradicional, que
considera o professor o detentor do saber e o aluno um mero receptor
desse conhecimento. Na Educação Matemática Crítica, o aluno assume
posições de protagonismo no processo de aprendizagem, uma vez que
participa da escolha de assuntos que sejam significativos para ele, a
serem discutidos e partilhados com os colegas nas atividades
educacionais.
Baseada no trabalho com projetos, que no Brasil encontrou
forte aliado na Modelagem Matemática, a Educação Matemática
Crítica veio contribuir na formação de cidadãos críticos, reflexivos,
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criativos e autônomos, capazes de investigar situações e atuar de forma
colaborativa na sociedade em que estão inseridos. Esse modelo de
ensino visa, portanto, desenvolver no estudante a capacidade de
enfrentar as mais diversas situações-problema de um modo reflexivo, e
de tomar decisões que podem provocar mudanças no meio social em
que está inserido.
Na sociedade atual, altamente tecnológica e com divisões
sociais bem acentuadas, a Educação Matemática Crítica cumpre a
função de discutir a questão da democracia, levando em conta que
muitos indivíduos vivem no que Skovsmose classifica como “posição
de fronteira”, ou seja, entre a sociedade tecnológica e o Quarto Mundo.
Vale lembrar que Quarto Mundo é uma expressão proposta por
Manuel Castells para classificar as comunidades pobres localizadas
dentro de grandes metrópoles e cujos moradores são mantidos à
margem ou em posições subalternas. Comunidades indígenas situadas
próximas a grandes cidades, por exemplo, vivenciam essa situação.
Para as pessoas dessas comunidades, as perspectivas de ascensão social
e de sucesso econômico são muito pequenas. Por um lado, porque
enfrentam preconceitos de toda ordem; por outro, porque não lhes é
dada a oportunidade de desenvolver os conhecimentos necessários
para lidar com as novas tecnologias, sem serem dominados por elas.
Dessa forma, conclui-se que pensar uma sociedade mais
democrática é pensar uma sociedade na qual se oferte a todos
oportunidades para desenvolver os conhecimentos necessários para
“saber ler o mundo”, como preconiza a literacia de Paulo Freire.
Inspirado em Freire, Skovsmo propõe a matemácia, que visa
desenvolver habilidades de cálculos matemáticos, mas, mais do que
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isso, estimular a participação reflexiva e criativa do estudante no seu
meio social, discutindo questões políticas, econômicas, ambientais
entre outras. Este é, sem dúvida, o objetivo maior da Educação
Matemática Crítica.

REFERÊNCIAS
APPLE, M. Ideologia e Currículo. Porto Alegre: Artes Médicas, 1986.
ALRØ, H.; SKOVSMOSE, O. Diálogo e Aprendizagem em Educação
Matemática. Coleção Tendências em Educação Matemática, 2ª edição.
Belo Horizonte: Ed. Autentica. 2010.
ARAÚJO, J. de L. Ser crítico em projetos de modelagem em uma
perspectiva crítica de Educação Matemática. Educação, Rio Claro, SP,
v. 26, n. 43, 2012.
ARAÚJO, J. de L. Uma abordagem sócio crítica da modelagem
matemática: a perspectiva da educação matemática crítica. Alexandria
Revista de Educação em Ciência e Tecnologia, v.2, n. 2, p. 55-68, jul.
2009.
BAUMAN, Z. Globalização: as consequências humanas. Tradução de
Marcus Penchel. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999.
BENNEMANN, M.; ALLEVATO N. S. G. Educação matemática
crítica. Revista de Produção Discente em Educação Matemática. São
Paulo, v.1, n.1, p. 103-112, 2012.
116

BERNARDI, L. T. M. dos S.; CALDEIRA, A. D.; DUARTE, C. G.
Posição de fronteira e produção de significados na educação
matemática indígena. Revista Reflexão e Ação, Santa Cruz do Sul, v.
21, n. esp., p. 171-188, jan./jun. 2013.
FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido. 57 ed. rev. e atual. Rio de Janeiro:
Paz e Terra, 2014.
FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática
educativa. 39. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2009. (Coleção Leitura)
PAIVA, A. M. S. de; SÁ, I. P. de. Educação matemática crítica e práticas pedagógicas. Revista Ibero americana de Educación, v. 55, n. 2,
p. 1-7, mar. 2011. ISSN: 1681-5653 Disponível em: < http://
www.rieoei.org/deloslectores/3869Severiano.pdf.> Acesso em: 13 ou.
2013.
SILVA, C.; KATO, L. A. Quais Elementos Caracterizam uma Atividade
de Modelagem Matemática na Perspectiva Sociocrática? Bolema. V.
26, n. 43, p. 817-838. Rio Claro: 2012.
SKOVSMOSE, Ole. Towards a critical mathematics education.
Educational Studies in Mathematics, v. 27, n. 1, p. 35-57, 1994.
SKOVSMOSE, O. Educação crítica: incerteza, matemática,
responsabilidade. São Paulo: Cortez, 2007.
SKOVSMOSE, O. Desafios da reflexão em educação matemática
crítica. Campinas, SP: Papirus, 2008.
117

SKOVSMOSE, O. Educação matemática crítica: a questão da
democracia. 6. ed. Campinas, SP: Papirus, 2011.
SKOVSMOSE, O. Student´s foregrounds: hope, despair, uncertainty.
Pytagoras: Journal of the Association for Mathematics Education of
South África, Granada, v. 33, n. 162, p. 8, 2012a.
SKOVSMOSE, O. Mathematics as discourse. Bolema: Boletim de
Educação Matemática, Rio Claro, SP, v. 26, p. 773-790, ago. 2012B
TENEIRO-VIEIRA, C.; VIEIRA, R. M. Literacia e pensamento crítico:
um referencial para a educação em ciências e em matemática. Revista
Brasileira de Educação [online],Rio de Janeiro, v. 18, n. 52, p. 163188, 2013. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S14134782013000100010&script=sci_abstract&tlng=pt. Acesso em:
13 ou. 2013.
TUTAK, F. A.; BONDY, E.; ADAMS, T. L. Critical pedagogy for critical
mathematics education. International Journal of Mathematical
Education in Science and Technology, v. 42, n. 1, 15 Jan., 65–74, 2011.

118

5 | A APRENDIZAGEM CRÍTICA COMO AÇÃO
COMUNICATIVA DE SABERES,
EXPERIÊNCIAS E RACIONALIDADE
Nardely Sousa Gomes
Rúbia Carla Pereira
Rony Cláudio de Oliveira Freitas
Maria Alice Veiga Ferreira de Souza
Este trabalho expõe sobre a base da Teoria da Ação
Comunicativa de Jürgen Habermas, apresenta sua definição e
argumentos de defesa. A sequência abordará um levantamento sobre a
teoria Habermasiana em pesquisas científicas de 2009 a 2013 e sua
aplicação na educação. Antes, porém, será apresentada uma breve
biografia e a trajetória acadêmico-científica que explica e justifica suas
opções teórico científicas.
Filósofo e sociólogo alemão nascido na cidade de Düsseldorf
em 18 de junho de 1929, Habermas, um dos principais integrantes da
2° geração da Escola de Frankfurt, trabalhou e pesquisou junto a Max
Horkheimer e Theodor Adorno (KNIPP, 2009). Pensador erudito, suas
teorias e escrita são intensas, profundas e complexas. Durante o tempo
que ministrou aulas na Universidade de Frankfurt, publicou
importantes obras, entre elas: “Técnica e ciência como ideologia”
(1968), “The Structural Transformation of the Public Sphere” (1962)
(Tradução nossa: Mudança estrutural na esfera pública) e “Teoría de la
acción comunicativa: Racionalidad de la acción y racionalización
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social” (1981) (Tradução nossa: Teoria da ação comunicativa I:
Racionalidade da ação e racionalização social).
De acordo com Aldir Filho [s/d], Habermas reconstruiu
ecleticamente a Filosofia e a Sociologia alemã. O filósofo debruçou-se
sobre a filosofia da linguagem com o objetivo de compreender a teoria
social crítica, oposta ao positivismo, defendendo a luta política das
pessoas pela emancipação e libertação da opressão do sistema.

BASES DA TEORIA DA AÇÃO COMUNICATIVA
É importante definir, previamente, dois conceitos estruturais
das esferas da sociedade moderna trazidos por Habermas em sua
Teoria da Ação Comunicativa, foco de interesse neste trabalho: Mundo
da Vida - lócus do diálogo, da interação entre os seres humanos
interlocutores e sistemas ou subsistemas - forças militares, o governo,
as empresas, o comércio e a economia.
A linha de argumentação desta investigação é a Teoria da Ação
Comunicativa fundamentada na ação dos sujeitos por meio da reflexão
e do diálogo, e na capacidade de as pessoas de interagir socialmente
com objetivos cognitivos racionais válidos para a comunidade que os
discute. Tem como consequência a construção de ideias pelo encontro
entre a racionalidade e as intenções dos falantes.
Habermas (1987) considera substancialmente e discute o
conceito de razão, racionalidade da ação e racionalização social. Busca
a restauração da filosofia e sociologia que, elitizadas, perdem seu papel
central de reflexão sobre a complexidade do ser humano em sua
realidade individual e social. Argumenta que a função da filosofia é
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agregar e reconstruir habilidades humanas intuitivas como a
linguagem, o juízo e a ação. Ele propõe uma concepção alternativa
para a função da filosofia, que tem o papel de traduzir e guiar a
racionalidade no mundo da vida para a concretização da teoria social
crítica. Essa racionalidade social crítica é crescente desde que permita
a articulação dos interesses entre os atores sociais para conquistas
democráticas de direitos civis individuais e coletivos.
A teoria da racionalidade epistemológica descreve o
conhecimento significativo por meio das experiências e linguagem.
Nessa teoria, conhecer significa conseguir justificar discursivamente as
pretensões de verdade correspondentes à realidade de cada sujeito. A
racionalização social é o meio pelo qual as pessoas refletem sobre seus
conflitos e encontram soluções para os problemas que afligem e
interferem nas relações de uma sociedade. As relações dos sujeitos por
meio da prática teórico-comunicativa (linguagem) são o lócus de
encontro das diferenças e das experiências, do reconhecimento do
outro, da formação do espírito coletivo. Ela representa um progresso
para a construção de saberes da realidade social, possibilitando a
emancipação dos sujeitos.
Habermas (1987) critica a restrição da prática e da experiência
vividas ao poder da tecnicidade e cientificismo, confinando o lócus da
racionalidade humana à lógica do imediatismo e do utilitarismo
impostos pelo sistema educacional e social.
A racionalidade instrumental é definida por mecanismos de
trabalho para o domínio da natureza, ela se desenvolve nos sistemas. E
a atuação social regida pela razão comunicativa é manifestada por
princípios estabelecidos pela comunicação e interação entre os sujeitos
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no Mundo da Vida. Esses princípios e valores são resultado de um
consenso social sobre o qual não deve haver interferência da
racionalidade instrumental, e esse consenso construído racionalmente
pela interação e comunicação coletiva, gerado pela linguagem, é a base
da vida social humana.
Em seu livro “Conhecimento e Interesse” (1968), Habermas
afirma que a busca pela informação e pelo saber não é neutra nem
desprendida de vantagens e interesses; essa busca é inicialmente
individual e posteriormente se amplia socialmente. Mais tarde, outra
obra que expressa esse argumento é “Teoria da Ação Comunicativa
(1981)”, na qual ele complementa a ideia do livro de 1968, no sentido
da socialização dos interesses individuais mediados pela linguagem e
dos benefícios comuns dos sujeitos sociais que estabelecem uma
relação-ação comunicativa.
Apesar de Habermas não ter construído sua teoria
especificamente para o campo educacional, ela se ajusta a uma nova
teoria de ensino aprendizagem adaptada às necessidades da
contemporaneidade em diferentes realidades socioculturais. Nesse
contexto, a contribuição da Filosofia Habermasiana com a Teoria do
agir comunicativo se desvela na ligação entre racionalidade e
aprendizagem. A linguagem e a comunicação são o meio por meio do
qual os sujeitos interagem socialmente, se (re) conhecem e aprendem.
As relações culturais de uma comunidade mediadas pelo diálogo são
os espaços da constituição das identidades individuais e sociais. De
acordo com Banell apud Paviani, (2011), essas pessoas, nesses espaços,
“já tem competência comunicativa necessária para desenvolver
processos de aprendizagem” (p. 20), pois existe a condução de
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aprendizagens de processos formativos amplos, integrais e
participativos sobre as dimensões ética, social, histórica e filosófica da
constituição dos sujeitos.
O conceito de racionalidade comunicativa em Habermas
aplicado à educação possibilita a construção do pensamento crítico e
se diferencia da racionalidade instrumental instaurada na educação ao
determinar quais conhecimentos, valores e crenças as pessoas devem
ter acesso, “informa e determina os objetivos, as metas e as ações
educacionais” (PAVIANI, 2011, p. 20). Gera a “racionalização da vida
social” e, como consequência, a escola trabalha exclusivamente para
atender a ideologia do sistema econômico e político em detrimento da
construção das relações representativas das culturas e do meio social
no Mundo da Vida. O sistema capitalista asfixia o mundo da vida das
experiências individuais, reafirmando concepções e práticas
educacionais dualistas e fragmentárias, sobrepondo a formação
específica, técnica e teórica sobre a formação crítica, política e
emancipadora. A hegemonia do sistema capitalista detentor do lucro e
a mecanização das pessoas é a ideologia desse processo perverso. O
negócio e o lucro prevalecem sobre o processo reflexivo, do
pensamento e da argumentação, a competição sobrepõe-se à
cooperação (GOMES ; ZEN, 2012, p.234).
No processo de aprendizagem, o pensamento e a argumentação
entre a comunidade dos falantes por meio da linguagem é o centro da
Ação Comunicativa. Por meio dela, os processos de construção do
conhecimento na perspectiva histórica, filosófica e social alcançam a
importância ética da educação, pois representam e expressam as ideias
e os valores dos “sujeitos falantes”. Ao transpor esses fundamentos para
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a sala de aula é possível superar a tradicional relação de atribuir tarefas
estanques ao professor e ao aluno, cabendo ao primeiro ensinar e ao
segundo aprender. Intervir nesse meio torna possível criar condições
para um processo de ensino aprendizagem dialógico, consciente e
democrático. “O ensinar e aprender transforma-se em relação reflexiva
com o outro e com o mundo” (PAVIANI, 2011, p.21), vínculos
essenciais para experiências de aprendizagens significativas.
Em sua obra Verdade e Justificação (2004 apud PAVIANI, 2011,
p.22), Habermas afirma que a aprendizagem não acontece somente por
meio da informação e do conhecimento, ela é expressa pelo
comportamento, meio social, crença, símbolos, entre outros. Os
conflitos vivenciados nesses meios situam a aprendizagem no Mundo
da Vida, nas experiências, no sentido de ser e estar no mundo. Vai ao
encontro do que Paulo Freire (2005) chama de ser mais, ter
consciência de si e do mundo ao redor, “[...] os processos de
aprendizagem vão além das condições linguísticas. O corpo aprende, o
gesto sabe e expressa. As atitudes também falam a seu modo”
(PAVIANI, 2011, p.22). Ao problematizar a existência humana, ela vai
acontecendo na história e na cultura desde as possibilidades de
intervenções no mundo, na realidade e na busca por ser mais. Todo
esse processo acontece sobre influências diversas: memória, fatores
psicológicos conscientes ou inconscientes, percepções, é uma conexão
constante e recíproca com o mundo e com as pessoas que o cercam.
A aprendizagem pela Teoria da Ação Comunicativa considera
que a informação apropriada pelo sujeito gera conhecimento válido
desde que trabalhada dentro das operações mentais de reflexão,
argumentação e consciência. Segundo os conceitos de Habermas, as
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informações provêm do Sistema e o conhecimento do Mundo da Vida,
que são, na prática, inseparáveis. A informação vai gerar os conceitos
dos currículos das escolas e o conhecimento vai se evidenciar por meio
da vivência e das interações dos sujeitos uns com os outros e com o
mundo. Assim, a mediação entre conhecimento e informação
configura as situações de aprendizagens. Dessa mediação surgem as
explicações das teorias da aprendizagem. Assim, a linguagem e a
argumentação “[...] tornam-se relação intersubjetiva, de caráter ético e
epistemológico, a base do entendimento dos fenômenos de ensino e
aprendizagem” (PAVIANI, 2011, p. 24).
A sala de aula é um dos espaços de encontro entre
racionalidade, linguagem e aprendizagem. Ambiente propício ao
diálogo e a reflexão no encontro das diferenças individuais e culturais
para a formação do espírito coletivo. Um espaço para além da
aprendizagem dos conteúdos (ou informações). É, nesse momento, que
acontece a troca de experiências, o reconhecimento do outro, e a
construção da argumentação baseada nas pretensões de validade do
grupo em que todos e cada um são chamados a conhecer
(experienciar), falar, decidir, agir, mudar ou não.
Nessa perspectiva, delineia-se a tese central da filosofia
analítica da linguagem e da racionalidade comunicativa proposta por
Habermas aplicada à educação e a aprendizagem norteadora do
presente trabalho. Na sequência serão feitas as conjecturas dessa
abordagem com as atuais pesquisas no campo da educação.
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CONSIDERAÇÕES SOBRE A TEORIA DA AÇÃO
COMUNICATIVA EM PESQUISAS EDUCACIONAIS
O alinhamento da teoria da ação comunicativa de Habermas
com a educação crítica ocorre pela sua característica emancipatória e
multicultural (enfatiza o discurso que reconhece o outro, respeita as
diferenças, cria condições para a o diálogo e desenvolve cooperação e
reciprocidade), resistente à colonização sistêmica. Pois, mesmo
vivendo inseridas em um sistema opressor e explorador, as pessoas são
capazes de se libertar por meio da conscientização, refletindo,
conversando sobre suas lutas, misérias e conquistas no contexto da
história de formação no qual a comunidade se insere. O contrário
desse processo acontece atualmente quando a mercantilização da
educação e o empobrecimento da experiência cultural, limitadora da
interação dos indivíduos, geram patologias no campo da motivação. A
teoria da ação comunicativa instrumentaliza uma educação crítica e
emancipatória em um cenário pedagógico inserido nas novas
tecnologias de conhecimento livre, não submetidos somente a livros ou
a figura do professor. A aprendizagem é desenvolvida em cenário de
valorização e contradição, questionamentos e criatividade, e
oportuniza a participação e a criatividade de quem aprende, e onde o
conhecimento é refletido e discutido de forma discursiva e
argumentativa (TREVI-SOL, 2010).
Sobre a formação crítica por meio da argumentação dialógica,
Habermas se preocupa com a formação da opinião pública, pois é
influenciada pela indústria da mídia repleta de interesses individuais e
econômicos que colocam em risco o desenvolvimento crítico e
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emancipatório dos sujeitos, visto que os meios de comunicação
estabelecem uma forma de ação – ‘cultura mediada’ modificadora as
estruturas da esfera pública e dos paradigmas educacionais.
Nesse sentido, existe a necessidade de desenvolver uma
aprendizagem crítica, propondo uma escola voltada para a prática
dialógica, participativa e discursiva para o entendimento dos
fenômenos sociais resistentes a alienação da indústria da mídia. A
teoria da ação comunicativa de Habermas pode instrumentalizar esse
modelo educacional com o conceito de uma linguagem argumentativa
livre que, nesse caso, atribui as modernidades tecnológicas para
comunicação, porém fomentando o pensamento crítico.
Uma conexão importante da teoria da ação comunicativa é com
a teoria sociointeracionista de Vygotski, pois Habermas descreve a
aprendizagem como entendimento internalizado da ação do outro e
usa a linguagem argumentativa como mecanismo para essa
aprendizagem. Para Habermas, a edificação da personalidade
individual acontece pela interação social, considerando a igualdade de
participação argumentativa das pessoas envolvidas na construção das
ideias. Assim, tanto para Habermas, em sua teoria do agir
comunicativo, como para Vygotski, em sua teoria sociointeracionista,
há uma ênfase da função da linguagem e da interação na
aprendizagem. No entanto, a teoria habermasiana, influenciada
também por Max, Freud e Fromm, aprofunda essa função da
linguagem com o propósito crítico emancipatório da educação crítica.
Uma particularidade dessa abordagem é na aliança das ideias
de Fromm e Habermas na educação de jovens e adultos (FLEMING,
2011). No contexto hipotético: os problemas da sociedade estão ligados
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aos processos de socialização de uma economia para o mercado,
Fromm e Habermas, influenciado por Marx, criticam a sociedade
capitalista e as influências do sistema na psique (mente) que gera
alienação e colonização das pessoas e torna inviável valer-se da criação
e imaginação para emancipação necessária para a educação de adultos
(definida pela formação para transformar o sistema por meio da
compreensão e da crítica à economia). Na visão de Habermas e de
Fromm, a educação é influenciada pelo sistema econômico, criando
relação de dependência. A solução seria resgatar o pensamento criativo
das pessoas para suprimir a alienação capitalista e fazer surgir o
socialismo democrático, sendo que a educação de adultos contribui
para remediar essas questões uma vez que apenas em idade adulta
pode se ter uma experiência e capacidade de compreender os
problemas estudados. Segundo a teoria da Ação Comunicativa, para
uma democracia participativa é necessário que os indivíduos tenham
conhecimento e acesso às regras das instituições para que a linguagem
seja própria para participar nos processos democráticos
transformadores da sociedade. Habermas entende que o projeto da
educação de adultos está na recuperação da razão, e que o interesse na
linguagem só acontece pela compreensão mútua, pela construção da
autonomia e pelo reconhecimento do outro.
A teoria da ação comunicativa influencia também a formação
de professores, quanto à posição de Habermas na neutralidade do
discurso. Habermas afirma não acreditar em posicionamento neutro
do investigador e teórico quanto à racionalidade ou validade das
questões colocadas, mas em um “participante virtual” que dialoga com
as pessoas para considerar a validade dos argumentos discutidos
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naquele contexto, buscando-se, assim, a “verdade transcendente” por
meio da linguagem e da fala dos participantes da ação comunicativa. É
fato que o professor é intérprete da racionalidade implícita que motiva
os participantes do diálogo a ter os seus posicionamentos, no entanto,
é importante que a aprendizagem seja consolidada com atenção ao
contexto e tempos históricos, e possibilite aos discentes a formação de
suas próprias conclusões, livres de manipulações. Nessa perspectiva. há
uma ruptura com as teorias sociais tradicionais, pois a teoria da ação
comunicativa desafia a superioridade do ponto de vista dos professores
como juízes autossuficientes da verdade. A validade dos argumentos
do diálogo ultrapassa o contexto local, atingindo uma universalidade
específica da cultura quando os agentes da ação comunicativa
coadunam seus argumentos em seus atos de fala.
Por fim, a teoria da ação comunicativa pode direcionar um
modelo educacional com ênfase na democracia, autonomia e
racionalidade, definido por Habermas como um conhecimento
exposto e debatido pela linguagem, no qual “o entendimento dos
sujeitos resulta em uma compreensão do mundo que prepara o
caminho para a racionalização do mundo da vida” (TREVISOL, 2010),
que Habermas define como espaço social em que a ação comunicativa
ainda é realizada, isto é, espaço de ação linguisticamente mediada, com
a finalidade de orientá-los sujeitos sobre as expectativas de verdades
concretas do mundo da vida.
Nessa função, a linguagem é responsável por um novo
paradigma pedagógico de construção social, tornando-se a forma de
entendimento e, principalmente, de reflexão sobre as questões sociais e
as relações de poder estabelecidas na sociedade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A teoria da ação comunicativa de Habermas publicada em 1981
não é isoladamente uma teoria do campo educacional, mas se aplica à
educação enquanto proposta dialógica e de troca de saberes entre os
sujeitos do mundo da vida, que Habermas classifica como o ambiente,
repleto de cultura, em que os sujeitos vivem mediando seus interesses
comuns por meio do agir comunicativo. Nesse contexto, a teoria da
ação comunicativa se alinha a outras teorias educacionais, por
exemplo, a teoria da educação crítica, pois ambas defendem o
conhecimento como ferramenta de resistência a colonização do
mundo da vida pelo sistema, identificados por Habermas como o
poder e o dinheiro. O papel da racionalidade na teoria da ação
comunicativa é um ponto comum com a teoria da educação crítica.
Segundo Habermas a racionalidade proporciona a construção do
pensamento crítico.
Para a teoria habermasiana, a linguagem e a argumentação é o
meio pelo qual os sujeitos do mundo da vida superam seus conflitos e
refletem sobre o bem comum do meio. Assim, as relações culturais de
uma comunidade instrumentalizadas pelo diálogo constroem as
identidades individuais e sociais. Nessa linha, a teoria do agir
comunicativo se encontra com a teoria sociointeracionista quando
coloca a linguagem no palco das relações de interação entre os sujeitos,
meio pelo qual acontece a aprendizagem. No processo de
aprendizagem, pensamento e a argumentação entre a comunidade dos
falantes por meio da linguagem é o centro da Ação Comunicativa.
A aprendizagem pela Teoria da Ação Comunicativa considera
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que a informação apropriada pelo sujeito gera conhecimento válido
desde que seja trabalhada dentro das operações mentais de reflexão,
argumentação e consciência.
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Uma palavra que não representa uma ideia é uma coisa
morta, da mesma forma que uma ideia não incorporada
em palavras não passa de uma sombra.
Vygotsky

Os últimos anos têm sido marcados pelo questionamento sobre
o papel assumido pela Matemática no processo de desenvolvimento da
sociedade. Apesar de sua relevância na resolução de problemas
existentes no mundo real, observa-se um nível de aprendizagem
insatisfatório dos educandos, conforme dados do Sistema de Avaliação
da Educação Básica2 (SAEB).
Diante desse quadro preocupante, discussões curriculares em
Educação Matemática se intensificaram no sentido de tornar a
abordagem dos conteúdos matemáticos mais acessíveis aos estudantes.
2 Informações sobre o SAEB: http://provabrasil.inep.gov.br/
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Buscou-se elaborar um currículo para a educação básica que respeite
as necessidades dos sujeitos envolvidos na aprendizagem por meio de
um enfoque criativo e investigativo.
Segundo Freire (2001, p.264),
[...] ensinar não pode ser um puro processo, [...] de
transferência de conhecimento do ensinante ao aprendiz
[...] que resulte a memorização maquinal [...]. Ao estudo
crítico corresponde um ensino igualmente crítico que
demanda necessariamente uma forma crítica de
compreender e de realizar a leitura da palavra e a leitura
do mundo, leitura do contexto.

Surge a necessidade de substituir o modelo caracterizado pela
memorização e reprodução de comportamentos por uma perspectiva
sociocultural voltada para o contexto social em que o indivíduo está
inserido, privilegiando-se a compreensão consciente dos conteúdos.
O ensino da Matemática por compreensão requer uma
mudança de postura por parte de seus integrantes, uma vez que passa a
se preocupar com as funções políticas e sociais reais de uma Educação
Matemática crítica e reflexiva, em que o processo educacional deve
estar voltado para o diálogo e uma aprendizagem significativa, ou seja,
um ensino potencialmente significativo, considerando as estruturas
cognitivas prévias dos estudantes e relacionando-as com os conteúdos
a serem aprendidos (MOREIRA, 1999 e COLL et al. 2000, apud
POSTAL, 2009). Nesse contexto, a Modelagem Matemática vem
conquistando espaço de destaque, e surge como uma proposta capaz
de desenvolver as potencialidades dos estudantes e tornar o processo
de ensino-aprendizagem mais interessante.
Por esta razão, mostra-se relevante conhecer essa proposta
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metodológica pelo olhar de experientes pesquisadores no tocante aos
principais aspectos constitutivos da Modelagem Matemática, e,
também, à sua história e às contribuições ao processo ensinoaprendizagem.

CONCEPÇÃO DE MODELAGEM MATEMÁTICA
Há diversas formas de se compreender modelagem matemática,
e isso requer adotar a concepção de autores considerados como
referência no assunto: Maria Salett Biembengut, Jonei Cerqueira
Barbosa, Rodney Bassanezi e Ubiratan D’Ambrosio. Assim, este
trabalho será fundamentado na análise desses pesquisadores a fim de
compreender o processo de modelagem matemática e expressar a sua
importância como ferramenta pedagógica apropriada para orientar os
conhecimentos matemáticos.
Biembengut (2009a) define modelagem matemática como um
processo artístico, pois o modelador não sabe com certeza qual rumo o
processo de modelagem tomará, conta apenas com sua intuição para
associar o modelo a conteúdos matemáticos. A modelagem possibilita
uma interação entre Matemática e realidade. Nas palavras de
Biembengut (2009a, p.12)
a modelagem matemática pode ser considerada um
processo artístico, visto que, para se elaborar um
modelo, além de conhecimento de matemática, o
modelador precisa ter uma dose significativa de intuição
e criatividade para interpretar o contexto, saber discernir
que conteúdo matemático melhor se adapta e também
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ter senso lúdico para jogar com as variáveis envolvidas.

Um modelo matemático pode ser traduzido por meio de
expressões numéricas ou fórmulas, diagramas, gráficos ou
representações geométricas, equações algébricas, tabelas, programas
computacionais, e o ato de modelar acontece a partir de uma situação
problema que afete o cotidiano do modelador. O tema de uma
atividade de modelagem deve surgir de algo que faça parte da
realidade do aluno, que interfira no grupo em que está inserido, de
modo a possibilitar a obtenção de dados e a elaboração de questões.
Barbosa (2001, p.31), por sua vez, entende a modelagem como
um ato de criar perguntas ou problemas e questioná-los, investigar,
como uma seleção de dados a organização deles e a manipulação das
informações, seguidas de interpretações e reflexões.
O ambiente de Modelagem está associado à
problematização e investigação. O primeiro refere-se ao
ato de criar perguntas e/ou problemas enquanto que o
segundo, à busca, seleção, organização e manipulação de
informações e reflexão sobre elas. Ambas atividades não
são separadas, mas articuladas no processo de
envolvimento dos alunos para abordar a atividade
proposta. Nela, podem-se levantar questões e realizar
investigações que atingem o âmbito do conhecimento
reflexivo.

Afirma ainda que um ambiente de modelagem propicia ações e
discussões que não seriam possíveis em outros ambientes de
aprendizagem porque instiga os alunos, induzindo-os a problematizar
e investigar situações da realidade, por meio da Matemática.
Bassanezi (2002, p.24), um dos pioneiros no assunto, define
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modelo como uma tentativa de explicar a realidade, de entender ou
agir sobre ela. Não há ambiguidades em um modelo, trata-se de uma
linguagem concisa que expressa as ideias de maneira clara e objetiva,
[...] um processo dinâmico utilizado para obtenção e
validação de modelos matemáticos. É uma forma de
abstração e generalização com a finalidade de previsão
de tendências. A modelagem consiste, essencialmente,
na arte de transformar situações da realidade em
problemas matemáticos cujas soluções devem ser
interpretadas na linguagem usual.

No ensino, a modelagem é uma estratégia de aprendizagem em
que o que realmente importa não é chegar imediatamente a um
modelo bem sucedido, mas caminhar seguindo etapas, nas quais o
conteúdo matemático vai sendo sistematizado e aplicado.
D’ Ambrósio (1986, p.579), um dos precursores da modelagem
na Educação Matemática no Brasil, a define como “um processo muito
rico de encarar situações e culmina com a solução efetiva do problema
real e não com a simples resolução formal de um problema artificial”.
O que torna a modelagem um recurso pedagógico promissor
para o ensino de Matemática é o fato de utilizar problemas reais, do
interesse dos sujeitos da aprendizagem, o que não acontece como os
problemas hipotéticos, comumente apresentados em sala de aula e nos
livros texto, que não despertam a curiosidade nem a necessidade de
investigação e problematização pelos estudantes.
Para que esse recurso se torne uma metodologia que produza
resultados no ensino de matemática é necessário que o ensinoaprendizagem aconteça em um ambiente de modelagem matemática.
Nesse ambiente, os alunos utilizam a linguagem matemática
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para explicar fenômenos que fazem parte de seu contexto
sociocultural, intervindo sobre situações consideradas relevantes,
tornando-se hábeis para fazer interpretações e reflexões no seu
cotidiano por meio da Matemática.

APONTAMENTOS HISTÓRICOS DA MODELAGEM
MATEMÁTICA
Em artigo intitulado “Trinta anos de Modelagem Matemática
na Educação Brasileira: das propostas primeiras às propostas atuais”,
Biembengut (2009b) faz um levantamento histórico da Modelagem
Matemática desde suas origens até os dias atuais. No artigo, a autora
afirma que uma das primeiras iniciativas surgiu na metade dos anos
1970, na PUC/Rio, com o professor Aristides Camargo Barreto que,
procurava utilizar-se de modelos matemáticos como estratégia de
ensino nas disciplinas de Fundamentos da Matemática Elementar e
Prática de Ensino da Licenciatura em Matemática e de Cálculo
Avançado para engenheiros em programas de Pós-Graduação.
No cenário internacional, o debate sobre modelagem e suas
aplicações na Educação Matemática ocorreram principalmente na
década de 1960, quando se iniciaram os movimentos sobre a aplicação
prática dos conhecimentos matemáticos para a ciência e a sociedade,
que impulsionaram a formação de grupos de pesquisadores sobre o
tema, conhecidos como movimentos utilitaristas.
O Brasil também sofreu influência do movimento da
modelagem matemática praticamente na mesma época, pois brasileiros
integravam a comunidade internacional de Educação Matemática, mas
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apenas entre os anos 1970 e 1980 é que as discussões sobre o modelo
matemático e o ensinar matemática se efetivaram.
Os precursores dessas discussões, fundamentais para o impulso
e a consolidação da modelagem na Educação Matemática brasileira
foram: Aristides C. Barreto, Ubiratan D’ Ambrosio, Rodney C. Bassanezi, João Frederico Mayer, Marineuza Gazzetta e Eduardo Sebastiani,
com destaque para Aristides C. Barreto, que primeiro realizou
experimentos com modelagem matemática e apresentou trabalhos
sobre o tema em congressos internacionais. Em sua concepção, os
alunos devem ser motivados a aprender matemática por meio de
situações-problema, modelar a situação e, a seguir, respondê-la.
Podemos enfatizar, também, Rodney C. Bassanezi, grande
disseminador da modelagem matemática em cursos de formação
continuada de professores e de pós-graduação, ao elaborar modelos
com estudantes a partir de questões da região em que se encontravam.
Atualmente, diante do interesse de professores na modelagem
matemática, evidenciou-se a necessidade de torná-la parte integrante
do currículo dos cursos de licenciatura, presente em temas de
pesquisas em monografias, dissertações, teses, artigos e conferências.
Apresenta tamanha relevância que passou a ser considerada temática
dos grupos de pesquisa da Sociedade Brasileira de Educação
Matemática (SBEM).

MODELAGEM MATEMÁTICA COMO AMBIENTE DE
APRENDIZAGEM
Como

ambiente

de

aprendizagem,

uma

atividade

de
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modelagem torna o aluno participativo e propicia a aprendizagem
crítica ao ser conduzido a investigar o papel da Matemática em
situações do seu cotidiano. Barbosa (2001, p.4) defende a importância
de uma atividade de modelagem ao referir-se a ela como meio de
propiciar um ambiente de aprendizagem crítica:
As atividades de modelagem são consideradas como
oportunidades para explorar os papéis que a matemática
desenvolve na sociedade contemporânea. Nem
matemática, nem modelagem são fins, mas sim, meios
para questionar a realidade vivida. Isso não significa que
os alunos possam desenvolver complexas análises sobre
a matemática no mundo social, mas que modelagem
possui o potencial de gerar algum nível de crítica.

O mundo real e o da matemática se relacionam por meio da
modelagem. Lesh et al. (2013), destacam em sua obra o ciclo de
modelagem proposto por Blum e Leib (2006) (Figura 1), para
descrever esse relacionamento.
Nessa perspectiva, o mundo da Matemática é visto como um
mundo ideal, apresentado por figura geométrica perfeita e sem arestas;
por outro lado, o mundo real é repleto de incertezas representado na
Figura 1, sem uma forma definida. Diante disso, as ações em um
ambiente de modelagem, podem ser descritas atentando-se aos
seguintes passos:
1. Buscar um problema em uma situação real presente no
contexto sociocultural do aluno. Para isso, é necessário que
o próprio aluno selecione o problema;
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Figura 1: Ciclo de modelagem na perspectiva cognitiva, segundo Blum e Leib
Fonte: adaptada de Blum e Leib (2006)

2. Estruturar o problema apresentado pelo aluno sem perder o
foco da situação apresentada;
3. Fazer a ligação entre o problema apresentado pelo aluno e o
mundo da Matemática, matematizando-o;
4. Trabalhar matematicamente com o problema a partir de um
modelo matemático;
5. Interpretar a ligação existente entre as variáveis matemáticas
e os resultados reais;
6. Validar os resultados reais a partir das análises matemáticas e
qual a sua contribuição para o problema inicialmente
formulado;
7. Apresentar os resultados finais derivados da relação entre o
modelo apresentado pela Matemática e o problema
originado da situação real.
Na execução da modelagem matemática em âmbito escolar,
Biembengut e Hein (2009a, p.29) ressaltam que é necessário apenas
vontade de inovar associada à iniciativa por parte dos professores: “A
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condição necessária para o professor implementar a Modelagem
[Matemática] no ensino, é ter audácia, [um] grande desejo de mudar
sua prática e disposição de [aprender a] conhecer, uma vez que essa
proposta abre caminho para descobertas significativas”.
É preciso que o professor esteja preparado para lidar com
situações inesperadas, pois na condução de uma aula de modelagem
matemática pode se deparar com situações em que não há uma
resposta exata. Talvez essa seja a principal razão que justifique a baixa
adesão da maioria dos professores a essa ferramenta no meio escolar,
visto que falta clareza dos educadores em como conduzir o processo,
atentando-se ao cumprimento do currículo.
Pesquisas ressaltam a importância de incorporar a modelagem
matemática aos cursos de Licenciatura em Matemática para que os
professores se familiarizem com essa proposta, já que, nesse contexto,
ele deverá atuar como mediador, acompanhando e orientando o
desenvolvimento das ações na escola.
A esse respeito, Barbosa (1999, p.7) afirma que o professor deve
assumir a posição de partícipe e não o detentor e transmissor do
conhecimento: “O papel do professor no momento em que perde o
caráter de detentor e transmissor de saber passa a ser entendido como
aquele que está na condução das atividades, numa posição de
partícipe”.
Desse modo, diante das reflexões realizadas com foco na
Modelagem Matemática, há a necessidade de os docentes
compreenderem seu importante papel no desenvolvimento das ações
junto com os alunos, já que essa relação se mostrará mais abrangente e
despertará a motivação e o interesse pelo conteúdo.
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Embasada nisso, a Modelagem Matemática pode contribuir
para superar dificuldades encontradas no ensino, tornando a
aprendizagem agradável e coerente a contextos reais, além de ser uma
excelente oportunidade de questionar situações vivenciadas, com
várias possibilidades de encaminhamentos, e por meio de uma
explicação proporcionada pela própria Matemática.

A MODELAGEM MATEMÁTICA SOB A PERSPECTIVA DE
DIVERSOS ESTUDIOSOS
A modelagem Matemática tem sido estudada por diversos
pesquisadores do campo da Educação Matemática contemporânea,
segundo uma perspectiva sócio crítica.
Silva e Kato (2012) propõem um estudo de alguns elementos
caracterizadores da atividade de modelagem matemática, tomando por
base referenciais teóricos nacionais, com o objetivo de analisar relatos
de experiências apresentados na VI Conferência Nacional sobre
Modelagem Matemática em Educação Matemática. Qualificaram uma
atividade de modelagem por meio de unidades de significado,
constituídas em quatro categorias que representavam ações com
objetivos comuns: (I) participação ativa do aluno na construção do
modelo, (II) participação ativa do aluno na sociedade, (III) problema
não matemático da realidade e, (IV) atuação do professor como
mediador. Enfatizaram que o uso da Modelagem Matemática sob a
perspectiva sócio crítica converge para situações para além do cálculo
matemático, e possibilita o estudo de problemas que privilegiam a
compreensão crítica do mundo, e também o papel do indivíduo na
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sociedade, ampliando seu espectro de possibilidades de ação e
interação na sociedade.
Santana e Barbosa (2012) propõem uma abordagem visando
compreender como a intervenção do professor determina as produções
dos alunos no ambiente de modelagem matemática. Essa abordagem
pode conduzir os alunos a ter papel mais ativo no desenvolvimento de
suas ações, mas pode conduzi-los a uma postura mais acomodada. Isso
implica em dificuldades para eles lidarem com situações que exigem
autonomia e criatividade, levando-os a apenas viabilizar as indicações
do professor. Esses autores mobilizaram conceitos da teoria dos
códigos elaborada por Basil Bernstein para compreender como a
distribuição de poder e os princípios de controle na modelagem são
transformados, ao nível do sujeito, em diferentes princípios de
organização. Observaram, ainda, após análises, a existência de três
categorias que refletem manifestações da regulação discursiva do
professor sobre os alunos: regulando procedimentos de
desenvolvimento das situações--problema; silenciando as informações
do dia-a-dia; e silenciando os procedimentos matemáticos.
Os principais resultados evidenciaram notória importância à
intervenção do professor no ambiente de modelagem matemática,
podendo potencializar o processo e colaborar com pesquisas sob essa
perspectiva referentes à compreensão dos discursos produzidos por
alunos e professor, já que se desenvolvem atendendo a relações
hierárquicas existentes em salas de aula e, consequentemente, podem
regular produções discursivas desenvolvidas nesse contexto.
Silveira e Caldeira (2012) analisaram e descreveram os
obstáculos e a resistência no desenvolvimento de atividades
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relacionadas à Modelagem na Educação Matemática na prática
docente, baseando-se em dados obtidos dos relatos de dissertações e
teses, por meio do recorte do trabalho de Silveira (2007). A análise dos
trabalhos foi feita sob a perspectiva da formação inicial do professor,
estendendo-se ao longo de sua carreira profissional, por meio de um
processo contínuo de formação continuada. Os obstáculos e
resistências foram apontados na forma de quadro, permitindo de certa
maneira, a indicação de novas pesquisas na área, para que,
efetivamente, a Modelagem passe a fazer parte do cotidiano escolar. Os
principais obstáculos e resistências apontados foram a relação do
professor com o trabalho, com a escola, com o currículo, com os
alunos e com a família dos alunos. Verificaram ainda, a possibilidade
de incorporação e manutenção da Modelagem nos sistemas escolares,
pois os estudos e as pesquisas envolvendo essa concepção, enquanto
prática pedagógica, apontam para um novo rumo de indagações que
não é mais sobre o que é a Modelagem, mas para novas pesquisas que
objetivem superar/contornar os obstáculos e resistências abordados.
Almeida e Brito (2005) propõem a junção da teoria da
Atividade de Leontiev com a Modelagem Matemática como alternativa
pedagógica para despertar o interesse dos alunos. Segundo Leontiev
(1978), a atividade é uma forma de interagir com o mundo por meio
de metas e meios encontrados pelos próprios alunos, o que corrobora
com a Modelagem Matemática que visa relacionar a Matemática
escolar, com questões extra matemática de interesse coletivo. Para tal
investigação foi proposta uma atividade de Modelagem Matemática já
estruturada, em que se sugere um tema, e os alunos pesquisam e
realizam a modelagem sob orientação.
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Os trabalhos elaborados pelos grupos, a observação direta dos
alunos, a aplicação de questionários e a realização de uma entrevista
semiestruturada foram os procedimentos metodológicos empregados
para a coleta de informações sobre o problema em estudo e mostraram
que diferente das aulas tradicionais, as aulas de modelagem produzem
sentido e significado para as aulas de Matemática. A alternativa
proposta inicialmente, de atribuir sentido em matemática por meio de
situações de ensino e aprendizagem que induzam relações entre a
Matemática e a vida dos alunos, mostrou-se favorável por meio das
atividades de Modelagem Matemática.
Silva e Oliveira (2012) objetivavam analisar as discussões entre
formador e professores no planejamento do ambiente de modelagem
em um curso de formação continuada para professores da Educação
Básica. Essas discussões aconteciam durante o planejamento do
ambiente de modelagem e, posteriormente, na elaboração do
planejamento de cada professor. Os dados foram coletados por meio
de observações realizadas durante o desenvolvimento do encontro. Os
resultados sugerem que as discussões entre os participantes convergem
para duas vertentes do planejamento do ambiente de modelagem: o
planejamento das ações do professor e o da atividade de modelagem.
Segundo as pesquisadoras, a modelagem na sala de aula não
acontece de maneira espontânea ou integrada a outras demandas do
currículo e os professores justificam tal lacuna recorrendo a
dificuldades provenientes da organização escolar, rotinas estabelecidas
e da relação com os seus pares, inseguranças para incrementar esse
ambiente. Assim, uma maneira de mostrar a dinâmica interna desses
espaços de formação, de modo a contribuir para a prática pedagógica
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dos professores em modelagem, é apresentar e compreender discussões
no momento em que os docentes planejam e organizam esse ambiente
em contextos específicos.
Os principais resultados permitem reconhecer que professores
têm dificuldades em evidenciar elementos que podem conduzir a um
debate social e produzir reflexões, assim como elaborar problemas de
uma atividade de modelagem. Dessa forma, a pesquisa mostrou que o
formador tem um papel crucial para atenuar as dificuldades,
naturalizando-as ou amenizando-as e ressaltou, ainda, seu papel de
apoio e orientação na elaboração do planejamento no ambiente de
modelagem.
Malheiros (2012) destaca algumas tendências em Educação e
em Educação Matemática, abordando como as pesquisas realizadas em
Modelagem no país estão sendo trabalhadas em relação a outras
tendências educacionais e aponta para a necessidade de continuidade
das pesquisas e debates teóricos dessas temáticas. Ressalta o
surgimento da Modelagem como linha de pesquisa (BIEMBENGUT,
2009a) a partir da influência dos trabalhos de Ubiratan D’Ambrosio,
Rodney Bassanezi, João Frederico Meyer, e que nas pesquisas
desenvolvidas na perspectiva da Modelagem é comum que outras
tendências em Educação Matemática sejam abordadas, como
Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) (DINIZ, 2007),
Etnomatemática (KLÜBER, 2007), Pedagogia de Projetos
(MALHEIROS, 2012), Formação de Professores (BARBOSA, 2001)
dentre outras.
A partir da revisão dos estudos realizados, dependendo da
concepção de Modelagem adotada, existem interseções entre ela e
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outras tendências em Educação ou em Educação Matemática. Concluise que, em parte, os pesquisadores em Modelagem têm buscado
relacioná-la com outras tendências educacionais, apoiando-a em
referenciais teóricos de diversas áreas, a fim de compreendê-la melhor.
No campo de aplicações, cumpre destacar os estudos de Pinto,
Boszko e Brun (2013), que recorreram à modelagem matemática como
“ferramenta de ensino no processo de aprendizagem dos conceitos
matemáticos aplicados no cálculo de área de figuras planas e volume
dos prismas”, como uma forma contrária à exposição de conteúdos
abstratos sem contextualização. Utilizaram o geoplano para construção
de figuras geométricas e o material dourado para calcular o volume
dos prismas. Apesar das dificuldades encontradas, os alunos
conseguiram construir um modelo para o cálculo das figuras
propostas, restando demonstrado que a aprendizagem por meio da
modelagem matemática é maior e mais visível, devido à possibilidade
de expressar situações reais dos alunos por meio da Matemática.
Cardoso (2012) propõe a elaboração de uma sequência didática
para o ensino de geometria espacial com o uso de embalagens,
utilizando a modelagem matemática como recurso didático. A
pesquisa foi realizada a partir da metodologia de engenharia didática,
em que, além da base teórica, foi submetida à execução prática em
quatro fases consecutivas: análise preliminar, concepção e análise a
priori, sequência didática e finalmente análise a posteriori e validação.
Segundo essa pesquisadora, houve melhora significativa nos
resultados da atividade diagnóstica, pois os aprendizes apresentaram
desenvoltura em realizar as tarefas. Muitos erros cometidos na análise
a priori, não foram repetidos, principalmente os originários, de não
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relacionamento dos dados do problema com os fatos da realidade.
Pegoraro e Fioreza (2005) propõem a utilização da metodologia
de modelagem matemática como estratégia no ensino de matemática
financeira na sala de aula de modo a romper a forma usual de ensinar
matemática nas escolas e viabilizar a interação entre a matemática e a
realidade, tendo em vista as contribuições significativas para a
aproximação entre a matemática e o cotidiano dos alunos. Nas
atividades propostas, as etapas da modelagem matemática usadas para
alcançar os objetivos foram as descritas por Burak (2004): escolha do
tema, pesquisa exploratória, levantamento dos problemas, resolução
dos problemas e o desenvolvimento da matemática relacionada ao
tema, e análise crítica da solução. Foram construídos modelos
matemáticos relacionados a sistemas de financiamento e a orçamento
familiar como recurso para mostrar que a modelagem pode ser usada
em situações do cotidiano. Os principais resultados observados
permitiram a construção de uma relação significativa entre teoria e
cotidiano, aproximação da matemática com as necessidades
relacionadas à realidade, e a perspectiva de torná-la mais atraente e
agradável ao favorecer a compreensão de ideias fundamentais com a
utilização dessa metodologia. Na apresentação da matemática
financeira aos alunos, iniciou-se uma formação de atitudes positivas
em relação a matemática.
Mendonça e Lopes (2011) investigaram a possibilidade de
promover um ambiente de aprendizagem para o ensino de estatística
por meio da modelagem matemática. Citando Lopes (2004), afirma
que o ensino de estatística deve ser feito diante de uma perspectiva
investigativa, em que os alunos participam desde a geração dos dados
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até a sua análise. Nesse sentido, será grande a contribuição da
modelagem matemática porque facilita a aprendizagem, prepara para
se utilizar a Matemática em diferentes áreas, desenvolve habilidades
gerais de exploração e de compreensão do papel sociocultural da
Matemática. (BARBOSA, 2004, p.2 apud MENDONÇA e LOPES,
2011).
A proposta para implementação da estatística no ensino médio
foi feita para alunos do terceiro ano e avaliada com base em materiais
construídos pelos alunos, gravações em áudio e vídeo, observações e
intervenções no decorrer do processo. Com base no desenvolvimento
do projeto, ficou claro que a modelagem matemática pode contribuir
para o ensino de estatística no ensino médio, já que induz a
participação ativa dos alunos no processo ensino-aprendizagem e
possibilita o desenvolvimento dos conteúdos estatísticos de forma
contextualizada, conduzindo os alunos a perceber a necessidade dos
conceitos estatísticos e matemáticos para a compreensão de fatos da
realidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
modelagem matemática surge como metodologia alternativa
e desafiadora, pois insere o trabalho docente em uma zona de risco.
Junto com os princípios norteadores da Educação Matemática Crítica
propostos por Skovsmose (2001), compreende a necessidade de que os
alunos devem ser capazes de interpretar o mundo utilizando-se a
Matemática como linguagem e recurso, de maneira crítica e reflexiva.
Ainda que seja pouco utilizada do ponto de vista da educação
A
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básica, inúmeros são os trabalhos que estudam os reflexos da
modelagem matemática como ambiente diferenciado no processo
ensino--aprendizagem. Diante de diversas experiências bem sucedidas,
infere-se que esse ambiente produz resultados positivos à
aprendizagem, o que requer, por parte do docente, uma mudança
crítica de postura, mesmo que seja introduzida em meio à incerteza.
Isso para que se criem espaços motivadores, em que o aluno participa
ativamente de sua formação escolar ou, pelo menos, tenta minimizar a
distância da Matemática da realidade que limita a compreensão do
conhecimento.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática no
Ensino Médio (2000, p.43) dispõem que não basta rever forma ou
metodologia de ensino se o conhecimento matemático se mantiver
restrito à informação, definições e exemplos, exercícios de aplicação ou
fixação. Conceitos apresentados de maneira fragmentada, mesmo que
de forma completa e aprofundada, não garantem ao aluno o
estabelecimento de significado para ideias isoladas e desconectadas
umas das outras. Assim sendo, uma metodologia alternativa de nada
servirá se o professor não pensar em rever sua própria metodologia de
ensino.
É necessário que ele seja capaz de imputar a si mesmo uma
transformação em sua prática pedagógica, refletindo sobre ela, e
buscando aproximar o ensino da Matemática da realidade em que o
seu aluno se encontra inserido.
A modelagem matemática mostra-se como proposta
promissora, mas para isso é necessário existir uma sequência lógica,
aprofundada e completa, trabalho e persistência do docente em inovar,
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aprender com acertos e erros e também dos educandos, para que se
assegure uma compreensão do conhecimento como um todo e não
como parte desse todo.
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7 | DIFERENTES OLHARES SOBRE A
PERCEPÇÃO: FILOSOFIA, EDUCAÇÃO E
INCLUSÃO
Flávio Lopes dos Santos
Janivaldo Pacheco Cordeiro
Maria Alice Veiga Ferreira de Souza

A Percepção do desconhecido é a mais fascinante das
experiências. O homem que não tem os olhos abertos para
o mistério passará pela vida sem ver nada.
Albert Einstein

Na construção do saber do ser humano, a sensação e o
conhecimento se aliam para elaborar a informação. A percepção é
considerada a forma de contato entre o físico e a mente (processo
psicofísico). Um bom exemplo desse contato são os estímulos físicos
captados pelos olhos quando enviam as informações ao cérebro,
provocando alterações e iniciando a construção do conhecimento. Esse
processo estabelece o contato com a realidade.
A percepção pode ser analisada de formas distintas por duas
correntes filosóficas: a materialista e a mentalista. A corrente
materialista da filosofia descreve a percepção como um fenômeno
corporal, e a corrente mentalista a considera um fenômeno psíquico
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(função cognitiva do órgão do sentido). Aristóteles considera que a
percepção não pode ser resumida apenas às alterações fisiológicas,
nem apenas em consciência da faculdade perceptiva. O corpo tem um
papel fundamental no processo perceptivo, pois os órgãos do sentido
se alteram para receber a forma sensível e, sem essa alteração, a
percepção não seria possível (AGGIO, 2009).
Existe certa ambiguidade nas correntes filosóficas, já que o
sujeito que percebe algo apresenta certa sensação, mas essa sensação
pode ser mera aparência quando não corresponder com o objeto
representado. A sensação produzida por meio da percepção pode ser
real e verdadeira apenas para aquele que a sente.
Protágoras considerava sensação e conhecimento algo idêntico.
Para Platão, a sensação é uma operação inútil tendo apenas como
função o estímulo do intelecto a conhecer. Aristóteles concorda que
conhecer é de certa maneira perceber, na medida em que se conhece
por meio da percepção já que o intelecto pensa seus objetos a partir de
formas sensíveis, considerando a percepção algo indispensável para a
aquisição do conhecimento dos sensíveis e dos inteligíveis (AGGIO,
2009).
Segundo Lopes e Abib (2002, p.129), a visão do behaviorismo
radical de Skinner divide o estudo da percepção em duas etapas
[...] estudo do comportamento perceptivo como
precorrem-te3, onde sua formação passa pelo processo
de resolução de problemas e o comportamento
perceptivo desempenha um papel fundamental
modificando o ambiente; e o estudo dos precorrentes do
3 Comportar-se de forma precorrente significa agir de tal forma que essas ações gerem
estímulos discriminativos para a solução de um problema.
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comportamento perceptivo, a investigação trata uma
série de outros comportamentos tais como propósito,
atenção e consciência que modificam o comportamento
perceptivo.

A percepção é o conjunto de processos pelos quais
reconhecemos, organizamos e entendemos sensações recebidas aos
estímulos ambientais (STERNBERG, 2000). Desenvolve um papel
essencial para o ser humano e seu conhecimento, pois ela permite
construir conceitos, elaborar ideias e tomar decisões.
Maturana e Varela (citados por ANDRADE, 2012, p. 100)
lembram que
[...] a importância da interação do ser com o meio e
como o meio influencia na forma como iremos interagir
com nossas próprias estruturas, mas esclarece que o
meio não é fator determinante na construção do
conhecimento, mas que apenas participa da
transformação do ser, não reduzindo a autonomia do
sujeito.

DEFINIÇÕES DE PERCEPÇÃO E REALIDADE
Psicólogos de campo cognitivo afirmam que a percepção de
algo por alguém adquire alguma significação e certo valor, do
contrário, passaria despercebido. Envolve, assim, não apenas o que a
pessoa pensa ou sente sobre ele, mas também a sua utilidade. A teoria
cognitiva da percepção, citada por Bigge (1977), representa uma forma
relativista oposta à forma absolutista e mecanicista de ver o homem e o
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processo de aprendizagem.
A psicologia mecanicista considera uma pessoa como um
organismo que é produto da história única de padrões estímulo
resposta, reduzindo as atividades humanas em movimentos, ou seja, a
pessoa é educada por professores que alimentam uma estrutura
fisiológica com vários aspectos do ambiente, que a transformam no
que os professores mecanicistas querem que ela seja.
O princípio do relativismo considera que tudo o que é
percebido está relacionado com outras coisas, dependendo do grau de
maturidade, do conhecimento e dos objetivos, ou seja, a realidade
psicológica é definida em termos físicos como seus objetivos, e em
termos perceptuais como psicológicos. Bigge (1977) defende a ideia de
que a realidade consiste naquilo que alguém faz do que obteve por
meio dos sentidos ou de outra forma. Tudo depende da interpretação
do indivíduo sobre o que é real. A realidade é adquirida por meio dos
seus cinco sentidos e de sua forma de percebê-la. A realidade é
adquirida através dos seus cinco sentidos e de sua forma de percebê-la.
Um exemplo interessante citado por Bigge (1977) é o da criança
brincando em seu jardim. Geralmente, as crianças comportam-se de
uma forma quando a mãe está por perto e outra quando está ausente.
Ainda que não haja expressão verbal, a criança tem consciência
específica de quando a mãe está ou não. Pode-se fazer uma analogia do
comportamento do estudante (a criança) e do professor (a mãe) para
comparar com a realidade da sala de aula. Porém, a percepção varia de
pessoa para pessoa, como no caso de alunos que se comportam de uma
forma com um professor e de outra forma na presença de outro.
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A PERCEPÇÃO SEGUNDO STERNBERG: ALGUMAS
REFLEXÕES
Quando se observam certas imagens, fica difícil notar
concretamente o que ela transmite ou quer transmitir e, às vezes, não
se percebe o que existe ou se percebem coisas inexistentes e que
envolvem a percepção da informação visual (ilusão de ótica) não
presente fisicamente no estímulo sensorial visual.

Figura 1 - Nesta figura, a imagem nos sugere a existência de uma lâmpada
Fonte: http://orisval.files.wordpress.com/2013/12/gestalt_e_grafica_il_valore_della_percezione_dello_spazio_1.jpg
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Figura 2: Enquanto a malha quadriculada parece piscar com pontos pretos e brancos
(apagados e acesos), na figura do meio, salta aos nossos olhos um triângulo branco
que não existe na realidade, e a terceira figura sugere a presença de duas malhas
quadriculadas que se cruzam diagonalmente.
Fonte: Sternberg (2000)

Para Sternberg (2000, p. 111), a existência de ilusões
perceptivas sugere que o percebido (nos órgãos sensoriais) não é
necessariamente o compreendido (nas mentes). Assim, a mente obtém
as imagens adaptando-as, de algum modo, e originando representações
mentais e reais, bem como a sua relação com o meio.

PERCEPÇÃO PROFUNDA
Certas figuras bidimensionais quando representadas no plano
parecem
ter
profundidade,
apresentando
características
tridimensionais. Sternberg (2000, p. 113) classifica os indícios de
profundidade em monoculares (associados a um olho) ou binoculares
(relacionado aos dois olhos). Para ele, “uma maneira de julgar a
profundidade é por meio dos indícios monoculares de profundidade,
que podem ser representados em apenas duas dimensões, como por
exemplo, em uma pintura”.
Já a percepção para imagens tridimensionais ocorre pelo fato
de os olhos estarem a uma distância suficiente para fornecer dois tipos
de informação ao cérebro. Cada olho captura uma imagem diferente e
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o cérebro faz a junção delas, dando a impressão de terceira dimensão.

CONSTÂNCIA PERSPECTIVA
Para Sternberg (2000, p. 114), “a constância perspectiva ocorre
quando a nossa percepção de um objeto permanece a mesma, mesmo
quando nossa sensação imediata do objeto modifica-se.” Assim, por
exemplo, observa-se que quando ocorre uma aproximação de duas
pessoas, a imagem formada por essas pessoas na retina modifica-se de
tamanho conforme a aproximação a elas, mas a percepção real de
tamanho não se altera.

ABORDAGENS GESTÁLTICAS À PERCEPÇÃO DA FORMA
O termo germânico Gestalt traduz-se ao português como uma
aproximação ao significado de “forma” ou “figura”. Segundo a teoria
gestáltica, ao analisar uma figura, as partes que a compõem nunca
fornecerão uma ideia do todo e sim as partes por meio do conjunto. Os
psicólogos dessa teoria consideram o fenômeno da aprendizagem
relacionado com a percepção e definem aprendizagem como uma
organização do mundo perceptual ou psicológico do aluno.
Por volta de 1870, alguns estudiosos alemães iniciaram a
pesquisa da percepção humana, sobretudo a visão. Para conseguir esse
objetivo, eles se utilizam principalmente de obras de arte ao tentar
compreender como se atingiam certos efeitos pictóricos. Esses estudos
originaram a Psicologia da Gestalt. Os mais importantes praticantes e
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exploradores das Leis da Gestalt, válidas até hoje, foram Kurt Koffka,
Wolfgang Köhler e Max Werteimer.. Com a propagação de sua teoria, a
Gestalt abriu alternativas de atuação e se tornou em uma substancial
linha filosófica.
Uma ideia importante para a Teoria Gestáltica é a de que o
todo é mais do que a soma de suas partes, logo, se deve considerar que
um terceiro fator é criado nessa síntese pela imaginação humana.
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Figura 3 – Diferentes Percepções.
Fonte: http://cpv.com.br/blog/wp-content/uploads/2013/01/385183_101514
45437621579_1467097506_n.jpg

Nesse sentido, os princípios gestálticos, apesar de serem
bastante simples, ajudam a organizar grande parte da organização
perceptiva humana. Para Sternberg (2000, p.121), “embora os
princípios geostáticos forneçam insights descritivos valiosos sobre a
percepção de forma e de padrão, eles oferecem pouca ou nenhuma
explicação desses fenômenos”.
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TEORIAS EXPLICATIVAS DA PERCEPÇÃO CONSTRUTIVA
Segundo essa teoria a percepção humana baseia-se no
conhecimento já existente a respeito do objeto observado,
considerando expectativas anteriores. Assim, fundamenta-se no sentir
(dados sensoriais), no saber (conhecimentos armazenados na
memória) e no inferir (usando processos cognitivos de alto nível).
Sternberg (2000, p. 122), afirma que
Na percepção construtivista, o perceptor cria (constrói)
uma compreensão cognitiva (percepção) de um
estímulo, usando a informação sensorial como o
fundamento para a estrutura, mas utilizando também
outras fontes de informação para construir a percepção.
Esse ponto de vista também é conhecido como
percepção inteligente, porque estabelece que o
pensamento de ordem superior desempenha um
importante papel na percepção.

De acordo essa teoria, ao utilizar algumas fontes de informação,
acontecem julgamentos inconscientes, pois a percepção humana não
ocorre somente em função do que está sendo visto, mas em função das
expectativas e de outras cognições trazidas à interação com o mundo.

PERCEPÇÃO DIRETA
Do ponto de vista dessa teoria, não existe uma integração com
a inteligência e, os indícios de que precisamos para entender o que
vemos são inerentes ao estímulo. Entretanto, de acordo com Sternberg
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(2000, p.124) a inteligência ainda desempenha um papel no processo
cognitivo, mas depois que o processamento perceptivo se completou.
Assim, os papéis da percepção e da inteligência são sequenciais e não
interativos, como ocorre na percepção construtivista, não havendo a
necessidade de processos cognitivos superiores, de experiências
anteriores ou de algo a mais para servir de mediador entre as
experiências sensoriais e as percepções.

O PAPEL DA PERCEPÇÃO NA EDUCAÇÃO
A construção do conhecimento não é algo repetitivo e
mecânico. Ela envolve outros fatores importantes como sensibilidade,
objetividade e motivação para ocorrer de forma completa, tendo o
professor forte influência sobre esses aspectos. Deve, assim, apresentar
disposição para buscar recursos e estratégias para compartilhar o
conhecimento e a percepção é fator decisivo nessa escolha. Nesse
sentido, a percepção do educador afeta diretamente o processo de
ensino-aprendizagem ao se tornar o mediador entre o aluno e o
conhecimento. O professor precisa se afastar do modelo tradicional da
escola reprodutiva, criar possibilidades interessantes e estimuladoras
para que o aluno se interesse pela disciplina valorizando a experiência
corporal e perceptual da prática educativa, e também instigar o aluno a
se interessar pelo novo, pela construção do conhecimento. Esse
interesse depende igualmente da percepção diante do valor da
educação.
Professores justificam a falta de interesse dos alunos ou
dificuldades com as disciplinas na deficiência adquirida em anos
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anteriores, considerando os alunos como deficientes em bases
fundamentais do conhecimento, julgando esse quadro irreversível.
Dentro de sala de aula, os alunos emitem sinais dessas deficiências,
cabendo ao professor, no uso de sua percepção, captar as informações
essenciais para a condução do seu trabalho. O diálogo deve ser
utilizado como ferramenta principal para essa orientação junto a
outros recursos, conforme o contexto educativo..
Mello, Prado, Santos e Santin (2012, p.3) lembram que “o
professor precisa perceber, conhecer e compreender o aluno, pois
reconhecendo suas necessidades poderá pensar práticas pedagógicas
que venham a desenvolver a capacidade individual”. O conhecimento
deve ser considerado um objeto coletivo e não exclusivo do docente, e
na construção desse conhecimento há constante troca de informações
na relação aluno-professor. A sala de aula torna-se o local de encontro
em que se estruturam características como cooperação, confiança,
comprometimento e amizade.
Andrade (2012, p. 13) descreve a percepção como fator
importante, mas não absoluto:
Nossa percepção não é infalível como também não é um
sistema mecânico que capta informações do meio e se
adapta a ele, haja vista que somos possuidores de uma
reflexão consciente. O que une as duas pontas, ou seja, o
que faz com que o homem não seja nem um receptor
mecânico de seu meio ambiente nem um observador
autônomo infalível é o poder de reflexão consciente.

Na escola tradicional, o professor utilizava sua percepção sobre
o aprendizado do aluno baseando-se apenas em um caderno com
exercícios feitos e uma nota suficiente para ser aprovado para o ano
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seguinte. Pouca atenção era direcionada a aspectos corporais, afetivos e
sociais que, por sua vez, estimulam uma participação ativa do
aprendiz.
A aprendizagem deve se relacionar ao existir do aluno, basearse na relação dele com o que o cerca para uma construção de
conhecimento mais consciente da sua relação com o meio em que se
encontra inserido. Oliveira (1997, p. 38) acentua a importância das
interações na construção do conhecimento citando Vygotsky: “A
interação social seja diretamente com outros membros da cultura, seja
através dos diversos elementos do ambiente culturalmente estruturada,
fornece a matéria-prima para o desenvolvimento psicológico do
indivíduo”.
Salomon (2011, p.16) aponta falhas recorrentes no trabalho do
docente ao utilizar a percepção em sala de aula como
[...] alta incidência de histórias de aprendizagem em que
ocorria carência do uso dos sentidos para explorar o
ambiente; ausência do sentir-se ao entrar em contato
com
os
objetos;
falta
do
movimentar-se
espontaneamente, usando a própria percepção em uma
ação de maneira autêntica, de forma a apropriar-se
efetivamente de suas impressões, sensações e
pensamentos.

Fatores como impressões, sensações e pensamentos citados por
Salomon (2011) podem influenciar muito o aprendizado, cabendo ao
professor utilizar esses recursos para criar situações para despertar no
aluno o interesse pela disciplina.
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O ALUNO COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E SUA
PERCEPÇÃO SOBRE A SUA MATRÍCULA NA CLASSE
ESPECIAL E NA CLASSE NORMAL
Aspectos históricos de iniciação da Educação Especial e
Inclusiva no Brasil apontam as necessidades de se fazer a Educação
Especial na escola regular de forma a garantir o acesso, a permanência
e o aprendizado de alunos com Necessidades Educativas Especiais. O
processo de “aceitação” desses alunos na Escola Regular foi penoso
porque eles eram vistos no ambiente educacional por diferentes
olhares: ora anormalidade ora inferioridade ou ambos, além da ideia
de necessitarem de um atendimento especializado que, em geral,
deveria ocorrer em classes especiais (mesmo em escola regular), ou em
escolas especializadas como a Pestalozzi e a APAE.
“As pessoas com deficiência intelectual historicamente foram
marginalizadas de participação social por não apresentarem
características esperadas e por fugirem das regras sociais impostas”
(VEL-TRONE; MENDES, 2011, p.60). Esse atendimento segregado
produziu estigmas nos estudantes especiais que os acompanham por
toda a vida. E o fato de estarem isolados faz aumentar o sentimento de
ser diferente, entretanto, as pesquisas que permitiram dialogar com
esses alunos no sentido de ouvi-los sobre quais são suas reais
expectativas e anseios ainda são incipientes.
As políticas públicas voltadas no sentido de diminuir essa
separação visam o atendimento desses alunos especiais em escolas
regulares, em um ambiente que propicie a convivência e o aprendizado
com os outros alunos, tendo como suporte o atendimento educacional
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especializado.
Segundo Veltrone e Mendes (2011), Mojerón investigou sobre a
percepção dos alunos com deficiência intelectual, de seus pais e
professores a respeito da matrícula em uma escola regular. Sua
pesquisa evidenciou que embora pesasse sobre os alunos o estigma da
“anormalidade”, era da preferência dos pais e professores, bem como
dos alunos especiais a sua convivência com os alunos “normais”, ou
seja, a matrícula na rede regular de ensino. Para eles, as experiências
dos alunos em ambientes considerados inclusivos podem envolver
tanto impactos positivos (papel socializador da escola) quanto
negativos (dificuldades quanto ao aprendizado dos conteúdos).
Quanto às percepções desses alunos e as práticas educativas,
existe uma necessidade de se repensar essas práticas, pois
[...] não é possível prever uma única prática pedagógica
para tais alunos, pois eles são diferentes e possuem
percepções e necessidades diferenciadas sobre os
ambientes escolares que se encontram. (VELTRONE;
MENDES, 2011 p. 76)

É preciso romper com o preconceito de que a criança com
deficiência intelectual não seja capaz aprender ou assimilar conteúdos.
Bondezan e Goulart (2008) lembram que Vygotsky concluiu que o
desenvolvimento do deficiente mental se assemelha ao
desenvolvimento das demais crianças. Assim, mesmo considerando o
fator biológico, por apresentar relevância para o aperfeiçoamento físico
e cognitivo do sujeito, para esse autor, o biológico constitui a base
inicial do desenvolvimento das capacidades psíquicas, tais com a
atenção, a percepção, a memória, o raciocínio. E esse desenvolvimento
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só é efetivado por meio da interação com o meio social, com outro ser.

A PERCEPÇÃO NA APRENDIZAGEM DO ALUNO
DEFICIENTE VISUAL
No campo da deficiência visual existem os educandos cegos e
os de visão reduzida. A cegueira representa a perda total ou resíduo
mínimo de visão, o que leva o indivíduo a adotar outros métodos para
leitura e escrita, além de recursos didáticos especiais.
Costa e Pereira, (2003) ressaltam com precisão as limitações
intrínsecas de uma pessoa cega, sendo que essas limitações: (a)
impedem o acesso direto à palavra impressa, (b) restringem a
mobilidade independente em ambientes não familiares, (c) limitam a
percepção direta, pela pessoa, de seu ambiente distante, assim como os
objetos grandes demais para serem apreendidos pelo teto e (d) privam
o indivíduo de importantes pistas sociais.
A visão é responsável pelo aprendizado de formas, cores e
fenômenos, possibilitando a verificação imediata dos fatos e a
impressão de elementos estimuladores da curiosidade e do interesse,
por meio da percepção das coisas. É responsável por cerca de 80% do
conhecimento humano, pois é a formadora de síntese e das imagens no
pensamento.
Segundo Costa e Pereira, (2003, p.136), a percepção espacial do
cego se estrutura da seguinte maneira: “Não enxergando o espaço em
suas dimensões, que são dadas pelo órgão da visão, o cego tem que
partir do seu conhecimento particular, interno, para organizar sua
percepção do espaço global.” Dependente do tato para explorar e
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compreender a dimensão espacial, o cego sofre restrição, uma vez que
esse tipo de investigação ocorre das partes para o todo. A organização
perceptiva do cego se manifesta de forma diferente do aluno
visualmente normal uma vez que ele utiliza os outros sentidos (tato,
audição, paladar e olfato) para obter informações, mas essa utilização
torna o conhecimento mais lento, pois a visão fornece de forma
imediata a noção das coisas a seu redor.
O aluno cego necessita de atividades que estimulem os demais
órgãos dos sentidos, a fim de não perder suas referências e a própria
dinâmica do seu viver. Por esse motivo, uma intervenção pedagógica
inadequada pode criar uma defasagem no aprendizado e favorecer a
exclusão. Porém, a limitação da visão não impede o desenvolvimento
de aptidões e habilidades, pois os demais sentidos também integram o
processo de aprendizagem e a captura de informações, desde que
estimulados de forma adequada.
Altura, volume e dimensão, por exemplo, são informações que
podem ser supridas por maquetes ou miniaturas tridimensionais. A
percepção tátil dirige-se das partes para o todo. A audição fornece os
sons característicos dos ambientes, deixando sinais pelos lugares
percorridos, evitando-se prejuízo para o aluno na percepção sonora.
Costa e Pereira (2003, p.140) esclarecem que “o
desenvolvimento perceptual deve converter-se na parte mais
importante do processo educativo”. O professor deve ter atenção para o
desenvolvimento do aluno cego, não deve perder de vista o objetivo do
ensino, desenvolvendo o indivíduo globalmente, tornando-o criativo
em qualquer campo e com capacidade de iniciativa própria.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base neste estudo, observou-se a importância da
percepção na vida de estudantes, professores e estudantes com
dificuldades visuais. Qualquer fator que impeça o aluno de ter a
certeza do que está sendo visto compromete o seu aprendizado e, por
consequência, compreender melhor o mundo que o cerca. Assim,
[...] as habilidades de percepção visual alteradas nos
escolares
com
distúrbios
de
aprendizagem
provavelmente são responsáveis pelo baixo desempenho
acadêmico desses escolares em tarefa de cópia, leitura e
escrita, uma vez que essas atividades requerem o uso de
estratégias que envolvem o reconhecimento visual de
formas e as posições no espaço, a percepção de detalhes
e a velocidade de coordenação viso motora, que
oferecem significados às formas das letras, que, quando
alteradas, comprometem o desempenho motor fino para
a produção da escrita de letras e palavras, caracterizando
o quadro de disgrafia em tais escolares (SOUZA e
CAPELINI, 2011, p.259).

Nesse sentido, tais alunos apresentam um desempenho escolar
inferior se comparados aos demais alunos, o que torna o papel do
professor extremamente importante na sua percepção com seus alunos
e suas particularidades.
Ao compreender que o aluno com algum distúrbio tem sua
percepção de alguma forma alterada, cabe aos educadores promover
meios de minimizar os prejuízos causados por ele. Elaborar estratégias,
selecionar metodologias mais adequadas e estimular o
desenvolvimento constante de estudos e pesquisas junto a alunos com
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necessidades educativas especiais são algumas alternativas viáveis que
podem contribuir para transformar o atual cenário atual da educação
especial. Embora muito esteja sendo feito, os educadores matemáticos
ainda encontram bastante dificuldades para enfrentar essa realidade. É
preciso lembrar que todos possuem capacidade de aprender e existem
diferenças, respeitar o tempo diferenciado de cada aluno e produzir
condições para que tal aprendizado se efetive.
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8 | RACIOCÍNIO VERBAL NA APRENDIZAGEM
DA MATEMÁTICA: UMA RELAÇÃO DE
INTERDEPENDÊNCIA
Jackelinne Azevedo S. dos Santos
Stefania Reis A. Hoffmann
Sandra Aparecida Fraga da Silva

Entre a matemática e a língua materna existe uma
relação de impregnação mútua. (...) É necessário
reconhecer a essencialidade dessa impregnação e tê-la
como fundamento para a proposição de ações que visem
à superação de dificuldades com o ensino da matemática
Nilson José Machado

Os alunos de ensino médio e fundamental acreditam, de modo
geral, que não existe qualquer possibilidade de um trabalho integrado
entre as disciplinas de Matemática e de Língua Portuguesa, já que,
tradicionalmente, muitos reconhecem-nas como áreas que seguiram
caminhos totalmente opostos. Erroneamente, subentende-se que essas
disciplinas abordam campos da inteligência diferentes entre si,
desconsiderando-se, desse modo, a clara interdependência entre o
desenvolvimento do conhecimento matemático e o domínio do
raciocínio verbal obtido por meio do alcance total dos conhecimentos
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linguísticos.

DIÁLOGO ENTRE APRENDIZES: O DESAFIO DA
CONSTRUÇÃO DIALÓGICA DO CONHECIMENTO NOS
TRILHOS DA CONTEMPORANEIDADE
Professores da área matemática apontam uma série de
dificuldades no processo de ensino dos conteúdos. Entre essas
dificuldades se destaca a impossibilidade de compreensão da
linguagem natural constante nos problemas propostos, o que se
constitui um grave empecilho, uma vez que disso depende a
identificação de elementos fundamentais para a resolução do
problema. Interfere também na adequada transposição para a
linguagem dos símbolos universais matemáticos, dificultando a seleção
de uma estratégia de resolução, ou seja, problemas referentes à leitura e
compreensão verbal do texto de enunciados afetam profundamente
todo o processo de resolução da questão.
O sucesso na resolução de questões matemáticas exige um
resgate da memória do aluno de todas as questões anteriormente
solucionadas, cuja estratégia de alguma forma corresponde ao
problema presente, e dos procedimentos mais adequados no processo,
mas antes disso, ele deverá interpretar linguisticamente o enunciado, o
que demanda competência linguística, conhecimento do vocabulário,
da estrutura, dos jogos linguísticos, enfim, um conjunto de referências
que dão sentido ao enunciado, como ressalta Lorensatti (2009), pois
sem isso ele não poderá entendê-lo.
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Partindo da premissa de que o aluno sabe do que um
determinado problema está tratando, ao tentar resolvêlo, esse aluno necessitará reconstruir o sentido desse
texto numa abordagem matemática. Para isso, ele
dependerá de seus conhecimentos acerca dos códigos
linguístico e matemático que estão no enunciado. A não
compreensão do enunciado comprometerá a conversão
desse em linguagem matemática e a consequente
resolução do problema (p. 95).

É bastante comum, após a aplicação das atividades, que o aluno
requisite o auxílio do professor sobre os procedimentos para resolver o
problema, contudo, se o professor interfere nessa etapa, a
oportunidade do aluno de desenvolver seu raciocínio verbal é perdida,
já que o trabalho da resolução de um problema consiste especialmente
na sua compreensão. É essencial em aulas de Matemática, não somente
a transmissão de noções técnicas, mas oportunizar meios de aprimorar
o domínio do código linguístico natural, bem como o domínio da
linguagem formal da Matemática. O raciocínio verbal possibilita ao
aluno compreender o exposto pelo enunciado e dele extrair dados
explícitos e implícitos que o orientarão na escolha de uma estratégia de
resolução, para, em seguida, codificar esses dados para a Linguagem
Matemática. Essa habilidade pode e deve ser treinada também pelos
professores de Matemática.
Observa-se que a organização curricular do sistema
educacional sempre colocou em um lugar de destaque as disciplinas de
Matemática e Língua Materna, não apenas em relação à carga horária
maior, mas também pela atenção demonstrada por pais e pedagogos
no acompanhamento do discente em relação a essas disciplinas. É
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compreensível, afinal, todas as outras áreas requisitam conhecimentos
que são adquiridos por meio do estudo da linguagem, ou seja, inicia-se
do conhecimento de sistemas de representação da realidade para a
compreensão de teorias mais complexas. O que é incompreensível é o
fato de que a própria organização didática culmine, de certa forma,
colaborando com a ideia da existência de um enorme abismo entre as
duas linguagens. E essa colaboração se evidencia na ausência de
planejamentos de atividades que produzam qualquer ponto de contato
entre as duas áreas do conhecimento. Raramente existe interação ou
trabalhos conjuntos realizados pelos professores de Matemática e
Linguagem; o trabalho acontece sempre isoladamente, sendo comum
entre os professores das duas disciplinas. Mas, embora não se trabalhe
muitas vezes no sentido de aproximá-las, é preciso compreender que
elas se inter-relacionam o tempo todo. Com essa perspectiva, este
artigo realizará uma reflexão sobre essa interligação entre as duas áreas
do conhecimento: Matemática e Linguagem.

A LINGUAGEM COMUNICANDO O PENSAMENTO
Desde quando e por que surgiu a linguagem como elemento
facilitador da experiência humana?
Entre as invenções da humanidade, possivelmente, a linguagem
foi a que ocasionou as maiores alterações na vida do homem.
Originada por uma necessidade do ser humano de manter vínculos e
estabelecer uma organização social na qual se sentisse resguardado, a
linguagem lhe trouxe uma série de benefícios. É possível que a sua
origem seja paralela ao momento em que homem começou a se
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sociabilizar. Viver em grupo estimulou o ser humano a dividir
impressões, ideias ou imagens mentais, e é na linguagem que ele
encontra inicialmente essa possibilidade. As diferenças socioculturais,
étnicas e intelectuais entre os seres humanos, mesmo aqueles
pertencentes aos mesmos grupos, são extensas, bem como os possíveis
enfoques sobre um determinado objeto. Por meio da linguagem,
impressões, angústias, prazeres, medos, entre outros sentimentos, são
exteriorizados para que o grupo se posicione a respeito, o que sempre
pareceu ser mais seguro para todos.
Ao longo do tempo, o homem desenvolveu diferentes formas
de se comunicar, com gestos, sinais, comportamentos, ou sistemas
articulados de utilização dos sons. Diferentes experiências de interação
trouxeram necessidades situacionais de comunicação e originaram,
nesse momento, múltiplas formas de utilização da linguagem.
Dependendo do que se pretende comunicar, algumas formas serão
mais ou menos eficientes; em alguns casos, algumas ideias só poderão
ser bem explicadas se for utilizada uma forma específica de linguagem.
Ludwig Witt-genstein (1975, p.30), em sua obra “Investigações
Filosóficas”, atenta para o fato de que a designação das palavras
comunicadas está condicionada ao seu uso, ou seja, ao contexto no
qual essa comunicação se efetivou. Sendo assim, diferentes usos da
linguagem utilizam diferentes significações para o que foi proferido.
Ao compreender a existência e as diversas possibilidades desses jogos
de linguagem, pode-se afirmar que as noções matemáticas detêm uma
forma própria de expressão indispensável, visto que algumas imagens
não podem ser expressas por meio da linguagem natural. Daí, a
utilização de sinais, gráficos, expressões algébricas, símbolos
184

característicos ou desenhos. Palavras comuns também são empregadas,
mas nem sempre elas apresentarão o mesmo sentido na Matemática.
Dessa forma, a situação exige dos usuários da Linguagem Matemática
competência na interpretação e na conversão para a língua materna,
para explicar as conclusões a que se chegou.
Não há com dissociar a linguagem matemática da linguagem
materna ao se considerar os processos mentais envolvidos desde o
momento da leitura de um enunciado até a tentativa de se encontrar
uma solução para o problema. Todo esse potencial cognitivo do aluno
deve ser estimulado. Talvez seja esse o ponto em aberto;, pois é preciso
exercitar as duas habilidades: a que se refere à escolha e ao
desenvolvimento das técnicas de resolução do exercício e a que torna
esses procedimentos significativos para o indivíduo, uma vez que são
linhas de raciocínio diferentes, mas, ao mesmo tempo,
complementares. Rodrigues, Dias e Roazzi (2002), que discutem a
interposição das diferentes formas de raciocínio sobre as decisões do
ser humano, afirmam que
o raciocínio prático é, sem dúvida, mais antigo,
provavelmente tão antigo quanto a organização da
linguagem. Nem sempre, entretanto, tem-se a
consciência de se estar elaborando em si mesmo, um
silogismo completo. Às vezes, o que aflora no plano da
consciência é apenas a conclusão, traduzida em
expressão verbal, em ações ou em comandos. Mas, antes
dela, ou melhor, por baixo dela, subjaz como nos
icebergs, uma elaborada série de processos mentais, que
fornece os elementos ou dados para a generalização
presente no silogismo (p. 118).
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A Linguagem Matemática, apesar de se tratar de um sistema de
representação simples que funciona perfeitamente e pode ser
compreendido em qualquer contexto e, apesar de ser a mais adequada
para expressar determinados conceitos e apresentá-los com exatidão,
não deixando margem para duplas interpretações, como no caso da
linguagem natural, ainda parece pouco familiar para quem não
domina inteiramente essa ciência. Significa que é necessário certo nível
de conhecimento para entender as anotações matemáticas, por
exemplo. Contudo, isso ocorre, em certa medida, com qualquer forma
específica de linguagem, pois, se é um modo particular de partilhar
ideias, ela deverá ser utilizada com maior frequência por grupos
envolvidos com aquele conhecimento específico, servindo ao propósito
de, além de tornar a transmissão de pensamentos mais simples,
contribuir para caracterizar a imagem do grupo que a emprega.
Qualquer pessoa pertencente a esse grupo terá mais facilidade de
interpretá-la, porém talvez encontre problemas para transcrevê-la para
a linguagem natural.
Essa linguagem é adquirida geralmente no ambiente escolar, ao
contrário da linguagem materna, obtida espontaneamente no contato
com outros falantes e sendo, então, aprimorada na escola. Por isso,
aparentemente se pensa no contexto de utilização das duas linguagens,
como no caso da resolução de problemas matemáticos, que o
indivíduo já domina a língua materna e, dessa forma, como ela poderia
se constituir um obstáculo para a resolução de problemas
matemáticos?
A língua materna, entretanto, está sujeita a equívocos devido ao
seu caráter polissêmico e inconstante. O que torna as proposições
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bastante incertas e dificulta a identificação dos dados que irão
interferir na escolha da estratégia de ação a ser tomada. A grande
variedade linguística e o pouco controle no uso das significações fazem
com que o léxico se torne um enigma para quem não tem o hábito de
leitura. Assim, a compreensão do enunciado se torna a principal
barreira no processo de resolução de problemas matemáticos.
Comparar as funções da linguagem Matemática e materna
implica em fazer considerações sobre o papel da linguagem materna
em relação à correspondência entre o pensamento humano e o que é
exteriorizado, visto que nem sempre aquilo que há na mente pode ser
comunicado por meio de qualquer tipo de linguagem ou, se puder ser
comunicado, nem sempre irá corresponder totalmente à realidade
daquilo que se pretendia transmitir. Existirá certamente um meio
adequado para comunicar cada tipo de pensamento e um meio
adequado para cada contexto em que a necessidade de se comunicar
aparece. Sternberg (2008) lembra que o ato de comunicação é
modificado de acordo com o seu contexto.
Sob a maioria das circunstâncias (talvez os primeiros
encontros ou encontros marcados com desconhecidos)
você muda o seu uso da linguagem em resposta aos
indícios contextuais, sem dar muita atenção a essas
mudanças, De maneira semelhante, você geralmente
modifica
autoinconscientemente
seus
padrões
linguísticos para adaptá-los a diferentes contextos (p.
289).

Não é possível afirmar que a linguagem materna é plenamente
satisfatória na transmissão de pensamentos humanos, mas a
Linguagem Matemática também não é acessível ao entendimento de
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todos. A assimilação completa do conhecimento exige o domínio das
duas linguagens. O pensamento pode se expressar por meio de
diferentes linguagens, por outro lado, é possível desenvolver a
capacidade linguística por meio do pensamento.

A APROXIMAÇÃO DA LINGUAGEM MATERNA E A
MATEMÁTICA
A evolução do homem caminhou junto com a evolução das formas de comunicação. O domínio de diferentes tipos de linguagem
forneceu ao homem liberdade para se expressar e ser entendido na
totalidade de suas impressões e pensamentos sobre a realidade.
Diante dos obstáculos referentes à linguagem na compreensão
da Matemática, sugere-se que o professor planeje atividades capazes de
fazer com que o aluno perceba o valor da Matemática na vida prática e
que possa entendê-la como uma nova linguagem representativa de
tudo que o rodeia. Não é suficiente dotar o aluno de habilidades de
resolução de cálculos, é preciso que os significados ali presentes sejam
associados a sua experiência pessoal. Nesse sentido, a apropriação dos
conceitos da linguagem materna contribuiria bastante no ensino da
Matemática, pois o indivíduo que domina as duas linguagens tem
capacidade de vivenciar o conhecimento. Para ele, seria mais fácil
pesquisar mais sobre um assunto, o que ampliaria seu entendimento, a
princípio e, em seguida, o tornaria livre para expressar suas opiniões e
trocar ideias, além de possibilitar a ele discorrer com maior
propriedade sobre aquele assunto. Possivelmente, esse pode ser
argumento suficiente para apoiar a aproximação das duas áreas, tendo
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em vista que dificuldades na aprendizagem da Matemática são
causadas também pela falta de significação da teoria na vida do aluno e
isso, por sua vez, tem como uma das causas a deficiência na leitura, na
interpretação e na reflexão sobre o objeto aprendido, entre outras
dificuldades. Não há domínio do conhecimento matemático sem
domínio da linguagem materna.
A aproximação entre a linguagem materna e da linguagem
matemática favoreceria o processo de contextualização. Deve-se
conduzir até o aluno o conhecimento matemático sob um novo
ângulo, por meio de atividades de interpretação de textos, análise de
informações e contextualização dos conteúdos, capacitá-lo-á para a
decodificação dos elementos matemáticos, alcançando um alto grau de
apreensão de conteúdo, ou seja, interpretando a Matemática, no
sentido exato da palavra. Pavanelo (2007) sugere investigar o processo
de comunicação durante o ensino da Matemática por meio da
observação direta da interação entre professores e alunos em sala de
aula, no sentido de perceber em que medida a escolha da linguagem
interfere na construção do conhecimento matemático. A autora lembra
o risco de não se considerar o uso de uma linguagem adequada como
um fator decisivo na aprendizagem.
Se impedirmos essa relação, corremos o risco de criar
dois pensamentos justapostos e desconexos: o que a
criança elabora sem instrução formal (significativo, mas
que sem ajuda pode permanecer limitado, pouco
consciente e com pouca capacidade de abstração e
generalização) e o pensamento matemático escolar (mais
rigoroso, explícito, consciente, abstrato e geral, porém
que parece à criança sem significado e possibilidade de
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uso) (p.81).

É fundamental que o aluno adquira condições não somente de
trabalhar com a matemática em sua parte funcional, mas que ele possa
discutir suas teorias e, para fazer isso, decididamente, é fundamental
adquirir uma experiência mais vívida com esse conhecimento. Alguns
dos objetivos dos Parâmetros Curriculares Nacionais consistem
exatamente em fazer com que o discente compartilhe o que aprende,
exponha e discuta as questões propostas, enfim, exercite o raciocínio
verbal por meio da linguagem dos símbolos matemáticos ou da
linguagem materna, tornando a Matemática significativa para ele e não
somente tornando-o apto para fazer contas.
A forma habitual de se ensinar Matemática precisa ser
repensada com urgência, principalmente ao se considerar o grande
índice de rejeição à disciplina. Muitos alunos afirmam não gostar da
Matemática, possivelmente porque não conseguem perceber nela algo
significativo, e é resultado, geralmente, da forma como ela é
apresentada.
O educador John Dewey (1859 - 1952) atribuiu o desinteresse
pela Matemática aos métodos clássicos de ensino que priorizam pouco
o raciocínio crítico, além de desconsiderar possíveis associações que o
aluno poderia fazer entre o conteúdo e sua experiência pessoal para
tornar mais simples o aprendizado. Segundo Carvalho (2011), no
artigo “As influências do pensamento de John Dewey no cenário
educacional brasileiro”, Dewey defende a contextualização do
conhecimento matemático.
Para Dewey é através da experiência que (1979a, p. 209)
[...] se prova o valor dos conhecimentos ou dos dados e
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das ideias; que em si mesmos eles são hipotéticos ou
provisórios”. Ainda para ele é possível inferir que “[...] a
educação significa a empresa de suprir as condições que
asseguram o crescimento ou desenvolvimento – a
adequação da vida”, nesta linha de pensamento ele
anuncia “A tendência a aprender-se com a própria vida e
a tornar tais as condições da vida que todos aprendem
com o processo de viver, é o mais belo produto da
eficiência escolar (p.70).

Se a dissociação entre os conteúdos de Matemática e a realidade
do aluno provoca desinteresse, é necessário se pensar urgentemente
em formas diferenciadas de didática dentro do sistema de ensino
brasileiro. Isso implica em superar preconceitos e procurar descobrir
que outras áreas de conhecimento podem contribuir para a
aprendizagem da Matemática para se criar um ambiente de
colaboração interdisciplinar.

REFORMULAÇÃO DO ENSINO DA MATEMÁTICA
ABRINDO ESPAÇO PARA OS CONHECIMENTOS
LINGUÍSTICOS: FUNDAMENTOS
Em que sentido é possível afirmar que conteúdos de linguagem
contribuiriam para a interpretação de problemas de Matemática? E por
que a necessidade de um trabalho conjunto? Para responder a esses
questionamentos, a seguir serão apresentadas as conclusões de
pesquisadores que defendem a proposta de trabalho conjunto entre as
duas disciplinas, bem como sugestões de métodos a serem adotados
para aprimorar o ensino da Matemática.
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No artigo “Matemática e Língua Portuguesa: laços para o
sucesso”, Marques (2008) investiga contribuições da linguagem na
aprendizagem matemática com base em um estudo de caso com alunos
de 3º ano e na análise do proposto pelo Currículo Nacional do Ensino
Básico sobre a necessidade de o conteúdo didático estabelecer uma
ligação com a realidade do aluno. Os alunos receberam a proposta de
realizar tarefas empregando em cada uma um caminho de raciocínio
diferente. As tarefas estimulavam o uso da linguagem verbal em
conjunto com representações matemáticas, o que ajudou a reforçar a
compreensão do assunto.
No artigo que recebe o título de “De linguagem, matemática e
construção do conhecimento: algumas reflexões para a prática
educativa”, Pavanello (2007, p.81) reflete sobre os equívocos do sistema
de representação da língua materna originados por problemas de
duplicidade de sentidos que dificultam o processo de ensinoaprendizagem da Matemática. Sugere, então, observar os momentos
em que a ausência de uma reflexão sobre as ideias matemáticas
apresentadas se torna mais grave, e priorizar a relação entre a
linguagem matemática e a linguagem comum no ensino da
Matemática. Pavanello destaca a necessidade de que alunos e
professores participem da construção do conhecimento matemático
juntos. O nível de domínio do aluno sobre a língua não é o mesmo do
professor, no entanto, é possível que o professor aprenda a partir da
experiência do aluno.
Em “Matriz de referência para a avaliação do alfabetismo: uma
proposta de abordagem integrada da leitura, escrita e habilidades
matemáticas”, as autoras Ribeiro e Fonseca (2009) apresentam uma
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matriz de referência desenvolvida para o Indicador Nacional de
Alfabetismo Funcional (INAF). Apontam a capacidade de reconhecer
palavras como elemento fundamental na realização da leitura de textos
e números com a fluência necessária, que é a base para o indivíduo
desenvolver a escrita e cálculo mental.
O artigo “Leitura e escrita na Matemática: orientações dos
Parâmetros Curriculares Nacionais” de Gomes e Noronha (2013) está
inserido no projeto “Leitura e escrita: recortes inter e
multidisciplinares no ensino de Matemática e de Língua Portuguesa”, e
discute a aproximação entre língua materna e matemática por meio de
uma pesquisa qualitativa, com base nos PCNs de Matemática,
apresentando o letramento matemático como condição para a
compreensão de conceitos matemáticos. Tal pesquisa expõe as
categorias existentes nos PCNs de Matemática orientadoras da
escrita/leitura: A escrita contextualizada (uso de contextos de
comunicação reais sugeridos pelos PCNs de Matemática); A escrita
como forma de sistematização; O professor como agente de letramento
(mediador e motivador da produção escrita); e leitura: uma atividade
fundamental.(sugere procedimentos para livros didáticos, o que
tornaria a leitura mais significativa).
O artigo “Language and Mathematics: Bridging between
Natural Language and Mathematical Language in Solving Problems in
Mathematics” (Linguagem e Matemática: ponte entre a linguagem
natural e linguagem matemática na resolução de problemas em MateMática de Bat-Sheva Ilany e Margolin Bruria (2010) apresenta
resultados do trabalho de dois pesquisadores de faculdades de Israel,
um da área de Matemática e o outro, de Linguística, que
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desenvolveram um estudo de instrução para a solução de problemas
que foi testado por meio de estudos de caso em estudantes de
diferentes níveis de escolaridade (sexta e nona série e um estudante
universitário). O estudo orienta a leitura, a compreensão e a conexão
entre elementos. Os alunos coletam dados da questão e reconhecem a
ligação entre a situação linguística e a situação matemática. Em
seguida, verificam formas para alcançar uma solução. Organiza-se,
assim, um modelo matemático que se amoldaria bem à situação. BatSheva Ilany e Margolin Bruria, responsáveis pelo artigo, acreditam que
os alunos avançariam bastante na sua compreensão matemática se
conhecessem melhor a linguagem natural.
O artigo “Raciocínio lógico na compreensão de texto” de
Rodrigues, Dias e Roazzi (2002), baseado em entrevistas e na aplicação
de duas tarefas, discute as diferenças no desenvolvimento do raciocínio
lógico entre estudantes de Matemática e de Letras. A primeira tarefa
exige o pensamento lógico, a segunda, a leitura interpretativa e a
capacidade de realizar inferências.
Participaram oitenta acadêmicos, sendo 40 do curso de
Ciências Exatas (Matemática) e 40 do curso de Ciências Humanas
(Letras) de uma universidade pública. Eles analisaram 14 textos que
apresentavam conteúdos diferentes, mas permitiam deduções lógicas a
partir de conectivos condicionais, conjuntivos, disjuntivos e de
negação. O desempenho dos alunos de Letras superou o dos alunos de
Matemática. Entretanto, os autores Rodrigues, Dias e Roazzi (2002)
concluíram que existem dificuldades tanto de ordem linguística,
quanto de ordem lógica.
Em “Interpretando la comprension matematica en escenarios
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basicos de valoracion: un estudio sobre las interferencias en el uso de
los significados de la fraccion”, artigo de Gallardo, González e Quispe
(2013), analisam-se aspectos do problema da interpretação da
compreensão em Matemática por meio de um estudo com 60
professores estagiários, com especialização em Matemática e
Informática em Puno, Peru, que foram convidados a resolver
problemas envolvendo frações. Os resultados da investigação sobre a
aprendizagem da fração contribuiu na identificação e na seleção das
situações que podem ser aplicadas em sala de aula relacionadas ao
desenvolvimento da compreensão do conhecimento matemático dos
alunos.
O artigo “Mathematic: the universal language?” de Sharoon B.
Hoffert (2009) aborda desafios enfrentados no ensino de Matemática
para Aprendizes da Língua Inglesa (ELL). Esse grupo, por não
dominar a língua do país, tem dificuldades no aprendizado da
Matemática, pois é necessário comunicação para ensiná-la. Apontam
algumas estratégias que melhoraram os resultados dos alunos e como
isso influenciou positivamente na confiança pessoal deles. Entre elas: o
aproveitamento de conhecimentos prévios, o destaque de palavraschave, frases curtas e simples, sem gírias, (o que ajuda na
decodificação do vocabulário utilizado), atividades em grupos, uso de
tecnologia e atividades práticas, como jogos.
O artigo “Leitura e Escrita na Matemática: orientações dos
Parâmetros Curriculares Nacionais” defende que a escrita pode ser
tomada por duas vertentes: a forma de reprodução, em que o objetivo é
apenas a fixação de regras e procedimentos, e a chamada escrita
produção, na qual há o desenvolvimento do ensino e da aprendizagem
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da escrita e o aluno cria seu texto como um sujeito ativo, produzindo
de forma autônoma e não apenas copiando o que já está pronto,
conforme afirmam os autores Azevedo e Tardelli, citados no texto.
(AZEVEDO, C. B. TARDELLI, M. C., 2001, apud GOMES e
NORONHA, 2013, p.6).
Os PCNs de Matemática aconselham a contextualização do
conteúdo “a partir de situações cotidianas que os alunos constroem
hipóteses sobre o significado dos números e começam a elaborar
conhecimentos sobre as escritas numéricas, de forma semelhante ao
que fazem em relação à língua escrita” (BRASIL, 1997, p. 48). A
proposta consiste na produção de textos de problemas matemáticos.
Com base nos PCNs, foi possível identificar categorias relacionadas à
leitura e produção de textos escritos, que podem orientar o
desenvolvimento de trabalho. O artigo sugere que os profissionais da
educação básica devem se aprofundar no estudo dos PCNs visando à
elaboração de metodologias para o ensino da escrita e da leitura com
aplicabilidades textuais na área de Matemática.
Finalmente, o artigo “Linguagem Matemática e Língua
Portuguesa: diálogo necessário na resolução de problemas
matemáticos” de Lorensatti (2009) aborda também a necessidade de se
estreitar laços entre a Matemática e a língua materna. Nele, a autora faz
um reconhecimento das particularidades de cada uma das duas áreas
do conhecimento e aborda a importância do domínio do código
linguístico e matemático na resolução de problemas, afirmando que o
aluno, ao tentar resolver um determinado problema, necessita
reconstruir o sentido desse texto em uma abordagem matemática. Para
isso, dependerá de conhecimentos acerca dos códigos linguístico e
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matemático constantes no enunciado. A não compreensão do
enunciado comprometerá a conversão desse em linguagem matemática
e a consequente resolução do problema. Daí a necessidade de cuidado
no momento da leitura, interpretação e identificação dos dados
presentes nesse enunciado. Por isso, a autora propõe:
O professor de Matemática pode orientar, praticar ou
viabilizar leituras de textos matemáticos em parceria
com o professor de Língua Portuguesa, não só na
perspectiva de ensino da Matemática, mas também na
perspectiva de desenvolvimento da compreensão leitora.
Entre os textos que são proporcionados aos alunos, os
professores podem selecionar alguns em que estejam
presentes informações numéricas fazendo parte da
estrutura argumentativa do texto, cuja leitura demanda
pesquisa de vocabulário, ideias ou argumentações
próprias do conhecimento matemático. Essas
informações aparecem em várias atividades da vida
social e envolvem decodificações próprias, cálculos ou
hipóteses para uma melhor compreensão do texto. Um
exemplo seria partir de uma notícia de jornal que
apresentasse fatos com porcentagens, gráficos ou tabelas.
Não seria objetivo primeiro desenvolver conceitos
matemáticos, mas a recorrência aos conceitos
matemáticos para melhor entender o texto.
(LORENSATTI, 2009, p.97)

É importante ressaltar que a leitura e a escrita são atividades
fundamentais para o desenvolvimento de diversas competências. Na
Matemática, ela se faz necessária na compreensão dos textos de
enunciados, mas também no momento de se discutir os resultados por
meio da escrita ou exteriorizar o pensamento, a ideia a respeito dos
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cálculos realizados. É trabalhoso, mas também compensador, adotar
essas atividades nas aulas de Matemática, pois torna o conteúdo mais
leve e interessante para o aluno.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A forma mais comum de interação é a linguagem materna, por
meio dela é possível comunicar pensamentos e anseios. Entretanto, em
determinadas situações ela pode não ser suficiente, pois existem
aspectos da realidade que não ficam totalmente esclarecidos ao serem
representados apenas por meio de palavras, exigem também outras
imagens de representação. A linguagem matemática foi criada para
representar essas ideias de forma clara e rápida, porém, para
compreendê-la é preciso um processo de codificação e decodificação,
memorizar técnicas matemáticas e usá-las mecanicamente não
significa exatamente dominar a disciplina. Cálculos e repetições
exaustivas de exercícios para fixação devem caminhar ao lado do
entendimento crítico. Tanto o comportamento crítico quanto as
habilidades de raciocínio verbal do aluno devem ser estimulados,. Se o
método de ensino de Matemática deduzir que é suficiente que o aluno
se torne hábil em manejar estratégias de resolução de problemas e não
der atenção à linguagem pela qual ele exterioriza seus pensamentos,
dificilmente ele procurará sozinho desenvolver sua capacidade de
raciocínio verbal, e a falta dessa capacidade refletirá também na sua
interpretação pessoal do mundo.
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Nada é impossível de mudar. Desconfiai do trivial, na
aparência singela. E examinai, sobretudo, o que parece
habitual. Suplicamos expressamente: não aceiteis o que é
de hábito como coisa natural, pois em tempo de
desordem sangrenta, de confusão organizada, de
arbitrariedade
consciente,
de
humanidade
desumanizada, nada deve parecer natural, nada deve
parecer impossível de mudar.
Berthold Brecht

Lev Semenovich Vygotsky nasceu na cidade de Orsha, próxima
a Minsk, capital de Bielarus, em 17 de novembro de 1896. Viveu parte
de sua vida em Gomel, na mesma região da Beilarus junto à sua
família. Sua família era ligada ao judaísmo, tinha oito irmãos. Seu pai
exercia atividades bancárias ligadas ao governo. De uma família
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intelectualizada, educação formal, na maior parte foi desenvolvida
junto a tutores particulares que o acompanhavam. Aos quinze anos,
ingressou-se em colégio privado, formando-se em 1913. Depois se
ingressou na Universidade de Moscou, fazendo Direito, formando-se
em 1917, ano de início da Revolução Russa. Sua curiosidade para
estudar problemas neurológicos, visando à compreensão da mente
humana, o levou a realizar cursos de Psicologia, Filosofia e História na
Universidade Popular de Shanyavskii e Medicina em Moscou e
Kharkov (OLIVEIRA, 1993).
Após cursar as faculdades, ele retorna a Gomel, exercendo
atividades ligadas a várias áreas como a da Psicologia. Após os
primeiros sucessos profissionais ligados a essa área, instala-se em
Moscou em 1924, tornando-se colaborador. A década de 1924 a 1934
marcou profundamente suas práticas de estudo, uma vez que, cercado
por um grupo de estudiosos envolvidos como ele na elaboração de
uma verdadeira reconstrução da Psicologia, cria sua teoria históricocultural dos fenômenos psicológicos.
Sua formação acadêmica respondeu bem à sua atividade
profissional: muito diversificada. Trabalhou em diferentes locais da
antiga União Soviética, foi professor, e atuou em vários campos de
pesquisa. Trabalhou na área da “pedologia”, ciência da criança que
envolve os aspectos biológicos, psicológicos, antropológicos.
Sempre focou seus estudos e pesquisas para a área de
desenvolvimento, visando divulgar novas formas de organização dos
processos de desenvolvimento.
Casou-se em 1924, com Roza Smekhova, com quem teve duas
filhas. A partir de 1920, conviveu com a tuberculose, doença que o
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levou à morte em 1934.
Em seus poucos anos de vida, realizou uma importante
produção escrita e, em parceria com Luria e Leontiev, apresentou
muitos trabalhos, diferentes concepções pedagógicas com mais de 200
produções, textos densos, ideias inovadoras, reflexões filosóficas, e ao
lado deles, integrou um grupo de jovens intelectuais da Rússia após a
Revolução. Baseados em um clima de grande motivação intelectual,
aliado à ligação científica e ao regime social recém-implantado,
estudavam a construção de uma nova Psicologia, que consistisse em
uma síntese entre duas fortes tendências da época: a Psicologia como
ciência natural, que buscava explicar processos sensoriais e reflexos
tomando o homem basicamente como corpo, e a Psicologia como
ciência mental, a qual descrevia as propriedades dos processos
psicológicos superiores, tomando o homem como mente consciência e
espírito. A segunda tendência aponta a Psicologia como sendo mais
aliada à Filosofia e às ciências humanas, em uma abordagem
descritiva, subjetiva e voltada para fenômenos gerais.
Se por um lado a psicologia de tipo experimental deixava de
abordar as funções psicológicas mais complexas do ser humano, a
psicologia mentalista não chegava a produzir descrições desses
processos complexos em termos aceitáveis para a ciência e, assim, na
tentativa de superar essa crise da psicologia, Vygotsky e seus
colaboradores pesquisaram um caminho alternativo, que pudesse
viabilizar uma síntese entre as duas tendências apontando para a
síntese. Nesse aspecto, a síntese para ele é uma ideia constantemente
presente em suas colocações, e é central para a sua forma de
compreender os processos psicológicos. A síntese de dois elementos
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seria para ele não a soma desses elementos, mas a necessidade de algo
novo, ainda não existente. Nesse caso, a abordagem coloca o homem
enquanto corpo e mente como ser biológico, social, participante de um
processo histórico.
Essa teoria sociointeracionista foi apresentada ao mundo em
1934. Como dito anteriormente, Lev Semiónovitch Vygotsky, Lúria,
Leontiev e Sakharov idealizaram uma nova forma de compreender o
desenvolvimento do pensamento e da linguagem.
Essa teoria inovadora, também conhecida como interacionismo
ou socioconstrutivismo, considera a aprendizagem como fruto das
relações sociais estabelecidas pelos homens em um dado momento
histórico (RODRIGUES; LATINI; BARBOSA, 2004) .
Originalmente redigida em idioma russo foi traduzida em
dezenas de línguas. Muito apreciada em todo mundo, as pesquisas de
Vygotsky, Lúria, Leontiev e Sakharov tiveram uma larga aceitação
especialmente no ocidente. Sua obra é largamente referenciada em
estudos em língua inglesa. Atualmente, a maioria da produção
científica baseada na teoria sociointeracionista está no idioma inglês.
Esse fato fez surgir de seus estudos uma considerável
diversidade de interpretações conceituais. Damianova e Sullivan (2011,
p.349) relataram que alguns conceitos frequentemente apareciam
dicotomizados e, após uma extensa revisão de obras que referenciam a
teoria de Vygotsky, concluíram que “a análise demonstrou ainda que
muitos dos diversos trabalhos de Vygotsky sobre a mediação,
internalização e a formação das funções mentais superiores são
inseparavelmente ligados”.
A morte prematura de Vygotsky também contribuiu para haver
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lacunas em seus estudos, restando principalmente a seus colaboradores
à importante tarefa de dar continuidade a suas descobertas. Além
disso, o próprio mentor da teoria também afirma que: “não cabe a nós
fazer uma avaliação das nossas descobertas e da forma como as
interpretamos; essa tarefa deve ser deixada aos nossos leitores e
críticos” (VYGOTSKY, 2000, p. 66).
Nessa perspectiva, este estudo objetiva esclarecer a teoria
sociointeracionista bem como estudar as formas como essas ideias são
trabalhadas em pesquisas atuais sobre ensino e aprendizagem.

OS PLANOS GENÉTICOS DE DESENVOLVIMENTO
A teoria sociocultural é sustentada a partir dos planos de
desenvolvimento genético. Vygotsky preconizava a existência de quatro
influências sobre o desenvolvimento humano: a filogênese, a
ontogênese, sociogênese e a microgênese.
A filogênese e a ontogênese são fenômenos de caráter biológico
e condicionam o desenvolvimento aos fatores inatos ao ser humano. A
sociogênese e a microgênese se caracterizam por influências
socioculturais.
A filogênese pode ser entendida como os aspectos biológicos
gerais dos seres humanos. Essas características inatas possibilitam ao
indivíduo interagir com o mundo dentro de limitações físicobiológicas. Não é possível, por exemplo, visualizar uma célula em
detalhes a olho nu.
A ontogênese procura estreitar a ideia de desenvolvimento
biológico a um único ser humano. Nesse caso, considera-se a
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individualidade biológica. Cada ser desenvolve-se em um ritmo
particular determinado principalmente pela sua carga genética.
A sociogênese trata de explicar o desenvolvimento a partir da
história cultural do meio social ao qual o indivíduo está inserido. Os
estímulos socioculturais podem aumentar o nível de desenvolvimento
dos seres pertencentes àquele ambiente próprio. Não se visualiza uma
célula a olho nu, entretanto, inventou-se o microscópio para tornar
possível essa experiência.
A microgênese é o único plano genético sem um viés
determinista sobre o desenvolvimento, já que os dois primeiros o
condicionam ao estado biológico, e a sociogênese está intimamente
ligada às interações socioculturais. A microgênese se atém às histórias
dos pequenos fenômenos. Considera que cada ser humano se
constitui, além de seus aspectos biológicos e culturais, de suas
experiências únicas. A partir dessas experiências particulares é que são
construídas as singularidades de cada um, ou seja, a microgênese
explica o fato de duas crianças gêmeas serem indivíduos diferentes.

A MEDIAÇÃO SIMBÓLICA
Outro aspecto importante da teoria sociointeracionista é a
mediação simbólica. Nesse caso, considera-se que o aprendizado é
alcançado por meio da formação dos signos. Os signos são
representações mentais do mundo. A partir do momento de um
primeiro contato com qualquer acontecimento por meio dos cinco
sentidos, inicia-se a formação de um conceito acerca dessa nova
experiência. Um conceito sofrerá muitas modificações à medida que a
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compreensão do sujeito sobre o objeto vai se ampliando.
Ao longo do processo de desenvolvimento, o indivíduo
deixa de necessitar de marcas externas e passa a utilizar
signos internos, isto é, representações mentais que
substituem os objetos do mundo real, os signos
internalizados são como marcas exteriores, elementos
que representam objetos, eventos e situações. Assim
como um nó num lenço pode representar um
compromisso que não quero esquecer, minha ideia de
mãe representa a pessoa real de minha mãe e me
permite lidar mentalmente com ela, mesmo na sua
ausência (OLIVEIRA, 1993, p.37).

Assim, os signos também podem ser compreendidos como
conceitos ou significados. Por eles, pode-se obter uma melhor
compreensão do mundo. São essas ferramentas mentais que auxiliam o
acionamento da memória, da capacidade de escolha, de comparações
etc. É uma capacidade exclusivamente humana, pois confere ao
indivíduo a possibilidade de realizar representações mentais e de
visualizar eventos ou objetos, manipulando-os no plano imaginário.
Um animal como o chimpanzé consegue alcançar uma fruta com uma
vara apenas se os dois objetos estiverem à sua frente. Se retirarmos a
vara de sua visão, ele não é capaz de imaginar uma solução para seu
problema, pois sua mente não opera por intermédio dos signos
(VYGOTSKY, 2003).
É importante lembrar que a base da teoria de Vygotsky é o
materialismo dialético de Karl Marx. Nesse contexto, o homem é
considerado um ser social e histórico. A mediação por meio dos signos
é o que possibilita a passagem do conhecimento do homem de geração
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para geração. Assim, este constrói e dá continuidade à sua história pela
interação social entre as pessoas. Se uma criança queima a mão na
chama de uma vela, em uma segunda ocasião ela se recordará da dor
sentida e não colocará mais a mão sobre o fogo. Se uma mãe adverte
seu filho que ele pode se queimar ao tocar a mesma chama ela está
mediando à relação entre o fogo e a criança e, nesse caso, não haverá
necessidade da mediação trazida pela dor sentida pela criança que,
inadvertidamente tocou o fogo (OLIVEIRA, 1993).
Os signos são desenvolvidos culturalmente e internalizados
pelos indivíduos por meio da linguagem, sendo a língua o principal
instrumento de representação simbólica de que o ser humano dispõe.
Nesse caso, faz-se necessária a diferenciação entre linguagem e língua.
Enquanto a linguagem é entendida como qualquer forma de
comunicação (presente inclusive nos animais), a língua é a
manifestação fônica da linguagem mediada por signos, ou seja, repleta
de significados. No contexto da teoria de Vygotsky, deve-se
compreender a linguagem como o pensamento por palavras.

AS RELAÇÕES ENTRE PENSAMENTO E LINGUAGEM
Vygotsky, Luria e Leontiev revolucionaram a Psicologia com
seus novos pressupostos sobre a formação do pensamento, da
linguagem e suas relações. Contrariaram renomados autores como
Piaget e Stern em alguns dos principais pontos de suas teorias sobre o
curso de formação da linguagem.
Em sua obra “Pensamento e Linguagem”, Vygotsky (2003)
analisa algumas colocações de Piaget e conclui que os dois trataram a
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generalização de forma diferenciada. Enquanto Piaget a rejeitava, esta
se tornava uma das principais descobertas da teoria
sociointeracionista. Para essa teoria, a formação de conceitos na mente
das crianças ocorre pelas generalizações, ou seja, o agrupamento de
objetos, eventos e acontecimentos por suas características comuns.
Os dois autores divergiram também quanto à fala egocêntrica.
Piaget considerava esta uma progressão do autismo (no sentido estrito
da palavra) e uma culminação na fala social que, por fim,
simplesmente desaparecia. Vygotsky e seus colaboradores teorizavam
uma posição diferente para a fala egocêntrica na formação da
linguagem (VYGOT-SKY, 2003). Nesse caso, consideravam a fala
egocêntrica como um evento mais complexo e que mereceria uma
maior atenção.
Concluíram que a fala egocêntrica era usada pela criança como
forma de raciocínio, resolução de problemas, expressão, liberação de
tensões e de problematização. Era ainda a transição entre a fala
exterior (social) para a fala interior (pensamento). E, principalmente,
“se escondia” ao invés de desaparecer. O exemplo abaixo exemplifica
muito bem a defesa da continuidade da fala egocêntrica nos adultos:
A fala interior do adulto representa o ‘pensar para si
próprio’, muito mais do que adaptação social, isto é,
desempenha a mesma função da fala egocêntrica nas
crianças. Tem, também, as mesmas características
estruturais: fora de contexto, seria incompreensível para
os outros, uma fez que omite ‘mencionar’ o que é obvio
para o ‘locutor’. Essas semelhanças nos levam a admitir
que, ao desaparecer de vista, a fala egocêntrica não se
atrofia simplesmente, mas ‘se esconde’, isto é,
transforma-se em fala interior (VYGOTSKY, 2003, p.22).
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No momento em que adquire a fala interior, a linguagem que
sempre existiu, mesmo em sua forma primitiva (sem a aquisição das
generalizações), torna-se uma linguagem baseada em signos que
estarão em desenvolvimento durante toda a vida. A fala que antes era
eminentemente não intelectual passa a ser elaborada no pensamento e
externada por meio do pensamento verbal (VYGOTSKY, 2003).
No esquema abaixo percebe-se que a fala não será
necessariamente sempre uma manifestação física do pensamento,
assim como o pensamento nem sempre será expresso mentalmente por
palavras como um monólogo silencioso.

Figura1: relação pensamento x fala
Fonte: Elaborado pelos autores

Conforme o que foi apresentado até aqui, pode-se, assim,
conferir à linguagem duas importantes funções: o intercâmbio social e
a generalização. A necessidade de se comunicar com a finalidade de
aperfeiçoar os meios de produção fez o homem desenvolver sua
linguagem, colocando-a em um patamar em que nenhum outro animal
foi capaz de fazer. Assim, as generalizações na linguagem humana a
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tornaram uma ferramenta poderosa que capacitou o ser humano a
explorar o mundo com uma precisão muito maior. Dessa forma, podese compreender a generalização como um estágio evolutivo da
linguagem com a finalidade única de intercâmbio social como é a dos
animais. Nos seres humanos, essa evolução da linguagem é nítida nas
crianças. Antes de adquirirem a capacidade de generalizar, as crianças
se comunicam principalmente por meio do choro. Este é um
instrumento de comunicação primitivo, ausente de conceitos, mas com
um objetivo evidente de transmitir uma mensagem que pode ser a de
fome, frio ou dor. Oliveira (1993, p. 42) elucida bem esta ideia:
O bebê ainda não sabe articular palavras, nem é capaz de
compreender o significado preciso das palavras
utilizadas pelos adultos, mas consegue comunicar seus
desejos e seus estados emocionais aos outros, através de
sons, gestos expressões. É a necessidade de comunicação
que impulsiona, inicialmente, o desenvolvimento da
linguagem.

A capacidade de pensamento está presente na criança e, a partir
do momento em que esta compreende que cada coisa possui um nome,
ou seja, adquire capacidade de generalização, sua linguagem torna-se
sofisticada e a fala torna-se possível. Esta descoberta acontece por volta
dos dois anos de idade e, para Vygotsky (2003), é o ponto em que o
pensamento se cruza com a linguagem, sendo que até então
progrediam paralelamente. Desde esse ponto, pensamento e linguagem
tornam--se um conjunto tão complexo que fica difícil discriminar
entre um e outro.
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IMPLICAÇÕES EDUCACIONAIS: A ZONA DE
DESENVOLVIMENTO PROXIMAL (ZDP)
Identifica-se, assim, em Vygotsky, um ávido defensor do
aprendizado por meio da interação social. Para ele, o indivíduo mais
experiente tem fundamental importância no aprendizado dos
indivíduos inexperientes. Nesse sentido, convém destacar a
importância da figura do professor na mediação dos conhecimentos
que serão interiorizados pelos alunos.
Vygotsky (2000) e seus colaboradores teorizaram a existência
de três zonas de desenvolvimento, às quais são necessárias para
processar o aprendizado significativo. São elas: a zona de
desenvolvimento real, a zona de desenvolvimento potencial e a zona de
desenvolvimento proximal.
A zona de desenvolvimento real ou ZDR é o estágio de
desenvolvimento em que a criança já se encontra. É tudo aquilo que o
indivíduo é capaz de fazer sozinho sem auxílio de outra pessoa. Para
Vygotsky (2000), são os ciclos de desenvolvimento já completados. A
determinação da idade mental da criança pelos testes é a identificação
do seu nível de desenvolvimento real.
A zona de desenvolvimento potencial é o conhecimento que
ainda não foi interiorizado, porém, poderá se tornar com o intermédio
de uma pessoa mais experiente, que conduzirá o aprendiz a descobrir o
caminho.
A zona de desenvolvimento proximal seria o intervalo
compreendido entre a ZDR e a zona de desenvolvimento potencial. É
nesse intervalo que o professor deve atuar. Nesse caso, deve conhecer a
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ZDR de seus aprendizes, estimar as suas zonas de desenvolvimento
potenciais para finalmente identificar as zonas de desenvolvimento
proximal.
A ZDP é extremamente dinâmica. Uma vez identificada e
trabalhada, gera uma nova ZDR e, consequentemente, uma nova zona
de desenvolvimento potencial. Como menciona Vygotsky (2000,
p.113), “aquilo que é a zona de desenvolvimento proximal hoje, será o
nível de desenvolvimento real amanhã – ou seja, aquilo que uma
criança pode fazer com assistência hoje, ela será capaz de fazer sozinha
amanhã”.
Cada indivíduo possui inúmeras ZDPs. Assim, faz-se
necessário um acompanhamento o mais individualizado possível por
parte do professor. Porém, em classes muito volumosas, esse trabalho
se complica mais, pois é complexo identificar em todas as crianças o
nível de desenvolvimento de maior profundidade em que se encontra.
Segundo essa teoria, compreender o conceito de zona de
desenvolvimento proximal é imprescindível para elaborar planos
educacionais e para qualquer pesquisa que envolva desenvolvimento
infantil. Assim, é possível identificar, ao compreender esse conceito, os
ciclos já totalmente completos da criança e aqueles que estão em
formação para serem desenvolvidos por intermédio de outras pessoas.
Caso venham a ser identificados, é possível elaborar todas as
estratégias pedagógicas capazes de possibilitar esse desenvolvimento.
Outra contribuição é identificar aquilo que a criança não consegue
fazer, ainda que com a mediação de outra pessoa, pois suas funções
ainda estão incompletas para tal feito
Na escola, a criança somente é avaliada por aquilo que ela é
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capaz de fazer de maneira independente, pois parte-se da suposição de
que seu desenvolvimento é representado por tal capacidade. Para
Vygotsky (2003), o que ela consegue fazer mediante a ajuda de outra
pessoa, como montar um quebra-cabeça aos cinco anos de idade, pode
trazer muito mais informações sobre seu desenvolvimento mental, pois
ela solucionou um problema por via do diálogo, da experiência que
compartilhou com uma criança mais velha ou um adulto, da imitação e
das dicas que lhe são fornecidas para realizar essa experiência e que
também indicam de modo prospectivo, seu desenvolvimento
individual.
Por fim, os conceitos que centralizam a teoria
sociointeracionista demonstram entendimento do homem como um
sujeito histórico que o coloca à frente dos animais por sua liberdade de
escolha ao interferir no ambiente e estabelecer relações intencionais e
voluntárias com esse meio buscando benefícios. Para tanto, cria
instrumentos e signos para mediar sua relação com o mundo. Tais
representações derivam de seu grupo cultural, visto que ao nascer já se
encontram inseridos em um conjunto de símbolos construídos
previamente.
Segundo Oliveira (1993), um dos pilares da tese de Vygotsky
que procura compreender o homem com o mundo por meio da
mediação se aproxima do materialismo histórico-dialético, e toda sua
teoria foi orientada por uma abordagem marxista, como já
mencionado. Assim, toda a sua obra teve caráter revolucionário, pois
procurou articular variados componentes dos processos mentais:
cultural, linguístico, psicológico e neurológico do sujeito
contextualizado a um processo histórico.
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Também considerou que o ser humano é um agente ativo no
seu contexto social e não somente um produto dele, ao ser capaz de
renovar sua própria cultura.
É preciso considerar a grande contribuição da teoria para a
educação, uma vez que direcionou o olhar para as possibilidades dos
indivíduos e não para as suas limitações. Procurou apresentar
oportunidades de aprendizagem em meio a situações complexas em
um contexto de sociedade, em que muitos ainda encaram os seres
humanos como imutáveis.

ALGUMAS ABORDAGENS DA TEORIA
SOCIOINTERACIONISTA NO BRASIL E NO MUNDO
Há no mundo inteiro diversos artigos estrangeiros que, dentro
da perspectiva sociointeracionista, procuraram discutir o assunto
aplicando-o na área de educação. Um deles é o de McCay e Keyes
(2002), que promoveu uma discussão sobre o desenvolvimento das
habilidades sociais de alunos na idade de seis a oito anos de escolas
americanas. Um trabalho de natureza qualitativa em que os autores
propuseram essa análise por considerarem essa fase criticamente
importante dentre as fases de desenvolvimento mental na infância.
Com uma base psicológica na teoria da formação social da
mente de Lev Vygotsky, os autores realizaram uma revisão
bibliográfica e coletaram informações que pudessem direcionar os
professores dessa faixa etária a atuarem com uma base maior de
conhecimentos, especialmente com crianças com deficiência de
aprendizagem e níveis de baixos a moderados de retardo mental.
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Além da abordagem de questões relativas ao desenvolvimento
infantil, também evidenciam a importância de um comportamento
condizente com o ambiente de aprendizagem por parte dos
professores. Estes devem ter consciência que são tomados como
modelos pelas crianças. Para o sucesso no processo de inclusão e
aprendizagem de crianças com deficiências na classe, em momento
algum os professores devem externar nenhum tipo de comparação
pejorativa seja pela fala, por suas atitudes ou pequenos gestos.
Mc Cay e Keyes (2002) destacaram cinco áreas de competências
sociais que acreditam ser as mais importantes na faixa etária de seis a
oito anos e analisaram cada uma delas. Assim, a independência, a
assertividade, a sensibilidade social, a construção de amizades e a
capacidade de resolver problemas sociais foram abordadas
considerando-se também o papel dos professores no seu
desenvolvimento.
Na conclusão, os autores relatam que os professores possuem
uma boa capacidade de trabalhar o desenvolvimento das capacidades
sociais das crianças sem deficiências cognitivas. Porém, destacam a
importância do acompanhamento especial aos alunos com algum tipo
de retardo mental leve e que existe uma necessidade de maior
planejamento dos docentes para atuar com essas crianças.
Já Teemant, Wink e Tyra (2010) trataram de investigar como o
treinamento de professores direcionado pela teoria sociointeracionista
poderia influenciar na melhoria de seus métodos didáticos e
consequente melhoria da aprendizagem dos alunos em diversos níveis
de educação nos Estados Unidos.
Para tanto, utilizaram metodologia do estudo de caráter
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descritivo, quantitativo e longitudinal. Buscou-se avaliar como os
professores treinados desenvolveram os cinco temas de modelos
instrucionais (produtividade conjunta, alfabetização e linguagem,
contextualização, atividades desafiadoras, conversa instrucional) e
também os resultados alcançados com os alunos. Durante o período de
um ano, três treinadores (facilitadores) promoveram sete encontros
com 21 docentes, totalizando 30 horas de atividades desenvolvidas. Os
professores, então, aplicaram os métodos discutidos nos treinamentos
dos cinco modelos instrucionais nos variados ciclos de ensino em que
já atuavam.
Os resultados apontaram diferenças notáveis nos cinco padrões
de desenvolvimento em questão. Em primeiro lugar, produtividade
conjunta, contextualização e atividades desafiadoras apresentaram um
crescimento médio significativo. Em segundo lugar, os professores não
experimentaram um crescimento significativo no uso da linguagem /
alfabetização e conversa instrucional entre os ciclos de treinamento de
um e dois modelos, embora o crescimento significativo ocorresse para
cada ciclo subsequente. Os professores já estavam usando a
linguagem/alfabetização em um grau maior do que os outros padrões.
No caso da conversa instrucional, a grande maioria dos docentes não
colocou o professor como figura central, entretanto, buscou o trabalho
com grupos independentes.
Teemant, Wink e Tyra (2010) concluíram o trabalho exaltando
a necessidade de países com populações diversificadas de estudantes
aderirem a programas instrucionais de desenvolvimento da cultura e
da linguagem. Enfatizam que os professores podem se beneficiar ao
saber como a pedagogia e a organização da sala de aula podem
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promover bons resultados com os alunos. E finalizam: “Este estudo
demonstrou tanto a eficácia quanto a promessa no desempenho de
treinamento de instrução como uma estratégia de desenvolvimento
profissional de grande valor” (p.692).
No Vietnã, à luz da teoria sociointeracionista de Vygotsky,
Luria e Leontiev, os autores Lau, Singh e Hwa (2009) focaram seus
olhares sobre as possibilidades de mudanças de uma cultura
tradicional praticada nas salas de aula para um contexto de sala de aula
interativa, especificamente para o ensino de Matemática. Em segundo
lugar, procuraram responder à seguinte questão: quais são os diferentes
tipos de interação professor-aluno que podem melhorar a
aprendizagem dos alunos?
Os autores acima justificaram o trabalho nas dificuldades de
interação entre professores e alunos decorrentes da natureza
multirracial e do grande tamanho das classes. Acreditam que suas
prováveis descobertas podem fornecer uma importante ferramenta
para as práticas de ensino na aprendizagem matemática em contextos
sociais.
Em relação aos métodos, esse estudo foi predominantemente
qualitativo. A metodologia foi formulada incorporando recursos de
investigação naturalista e de natureza espiral, intervencionista e de
pesquisa-ação. O trabalho de campo para esse estudo consistiu em
observar o professor e os alunos em sala de aula e discutir o trabalho
com o professor. Foram coletados dados qualitativos por meio de três
métodos diferentes: gravações audiovisuais, observações e entrevistas.
Uma câmera de vídeo com uma caixa de som externa e microfones
registrou as lições em sala de aula. Microfones externos aumentaram a
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clareza da gravação de áudio das interações entre os alunos quando
eles estavam envolvidos em trabalhos em grupo. Um gravador
colocado no bolso do professor possibilitou as gravações de suas
declarações ao longo de uma lição.
Em sua conclusão, Lau, Singh e Hwa (2009) destacam que a
interação individual entre professor e alunos é demorada. Quando um
professor interage com os indivíduos em pequenos grupos e ainda
provoca essa interação entre os membros dos grupos, consegue
maiores benefícios para os estudantes, uma vez que todos possuem
diferentes zonas de desenvolvimento proximal. O estudo demonstrou
como um contexto de sala de aula interativa pode ser criado pela
adoção de um plano de aula de quatro fases: envolvendo a discussão
com toda a turma, posteriormente em grupos de trabalho e, por fim,
relatos dos grupos e conclusões. Tanto a intervenção do professor e a
colaboração dos pares usando a ZDP foi estimulada em sala de aula.
Foi um processo doloroso para o professor negociar as obrigações e
expectativas de tal contexto de sala de aula com seus alunos O ensino e
a aprendizagem da Matemática tornaram-se um processo social de
negociação, ao invés de imposição. O papel do professor mudou de um
estado de transmissor para facilitador no desenvolvimento das
construções matemáticas dos alunos. Freire (1987, p.97) escreveu o
seguinte: “O professor não é mais apenas aquele que ensina, mas
aquele que é ensinado em diálogo com os alunos, que por sua vez, ao
serem ensinados também ensinam. Tornam-se corresponsáveis por um
processo no qual todos crescem”.
O papel dos alunos também mudou de receptores passivos de
conhecimento para construtores, copesquisadores e colegas de
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conhecimento. Os alunos foram ativamente envolvidos em discussões,
esclarecendo as atividades, sugerindo, explicando, justificando ou
oferecendo ajuda para apoiar ou refutar as ideias dos outros. O
professor usou as interações sociais como veículo para responder às
perguntas dos alunos. Como resultado, os alunos aprenderam a
esclarecer e ampliar as ideias uns dos outros.
Alguns estudos foram selecionados no Brasil, onde alguns
pesquisadores
também
pretenderam
aplicar
a
teoria
socioconstrutivista na tentativa de compreender a contribuição de
algumas práticas pedagógicas para os processos educacionais.
Dessa forma, Barcelos, Batista e Passerino (2011)
desenvolveram um estudo com uma abordagem que também incidiu
no ensino da Matemática, em que descrevem um grupo de estudantes
de graduação em Matemática do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia Fluminense (IF Fluminense) - Campos dos
Goytacazes, RJ / Brasil. O objetivo geral desse estudo foi verificar a
importância da mediação do professor, de colegas e de ferramentas de
informática na construção de conhecimento em uma situação de
aprendizagem matemática sobre similaridade de triângulos usando o
software Compass and Ruler. Esse software foi desenvolvido na
Alemanha e desenha e manipula facilmente figuras geométricas.
Foi uma pesquisa qualitativa por meio de um estudo de caso. A
amostra foi composta por um grupo de estudantes de Geometria II, do
Programa de Formação de Professores de Matemática do IF
Fluminense campus Campos, RJ, segundo semestre de 2008. Esse curso
foi ministrado por um dos autores, e contou com a participação de um
grupo de 15 alunos, sendo que esses aspectos facilitaram a observação
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da realidade. As técnicas de coleta de dados envolveram basicamente
de observação participante, questionário e entrevista semiestruturada.
Na observação participante, o pesquisador se integra e participa de
atividades em grupo.
Em sua conclusão de investigação, ressaltam que as atividades
compartilhadas foram enfatizadas. Sua presença, por vezes, fez a
criação de ZDP evidente. Por meio da mediação de colegas e/ou
pesquisadores, muitos estudantes foram capazes de executar tarefas
que não podiam fazer por si, mostrando claramente o
desenvolvimento cognitivo. Considerando tudo o que foi observado e
coletado por meio de questionários e entrevistas, a importância da
mediação durante as atividades realizadas utilizando o software é
inquestionável. Esse foi o foco desse estudo, analisar a importância da
mediação, que foi claramente demonstrada. Também se deve ressaltar
a importância de se estabelecer níveis crescentes de dificuldades e de
apresentar contra perguntas (perguntas com base nas respostas dos
alunos), que estimulam o pensamento.
Freitas e Pereira (2007) publicaram um estudo que aborda a
inclusão com ênfase principal na contribuição da teoria de Vygotsky,
com utilização da arte e da educação como um caminho possível para
as necessidades educativas especiais em busca de qualificação.
Esses autores justificam seu trabalho trazendo dados
importantes sobre o histórico de resistência à aceitação social dessas
crianças, em diferentes tempos marcados por: práticas de afogamentos
e abandono passando à fase do isolamento e separação,
posteriormente, a da criação das classes especiais marcadas por
segregação e isolamento.
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Registram que somente depois dos anos 80 emerge a ideia de
integração educativa com a proposta de ensino dentro da escola, haja
vista que anteriormente todo esse processo era de responsabilidade da
família, igreja e médicos. Ressaltam que, apesar de o Brasil ser o país
da América Latina que mais insere esses alunos em escolas regulares,
somente a Constituição Federal de 1988 é que previu tal garantia .
Entretanto, a escola procura insistir em manter a lógica da
desobrigação de seu papel dentro de seu contexto, do que se espera
dela, em sua atuação de forma complementar ao papel da família,
levando em consideração a diversidade e o respeito como condições
fundamentais para a cidadania.
A questão central do estudo é como tornar compatível essa
realidade heterogênea com os esquemas, as tradições e as inércias
profissionais de alguns, baseados em modelos não preparados para
trabalhar a diversidade e a diferença para transformação em propostas
a partir da perspectiva da homogeneização. Para tanto, os autores
optaram por uma abordagem de natureza qualitativa, pois
demonstraram aspectos subjetivos sobre o tema central. Por meio de
uma revisão bibliográfica baseada principalmente nas contribuições
das teorias de Vygotsky, os pesquisadores Freitas e Pereira (2007)
discutiram a educação inclusiva em classes regulares de ensino
considerando aspectos históricos e culturais. A escolha dessas teorias
se traduz no fato de trazer à discussão o “papel do outro social no
desenvolvimento dos indivíduos”. Objetivaram uma interpretação livre
sobre os aspectos principais norteadores do estudo, estimulando os
leitores em suas percepções e entendimento.
Um aspecto relevante da aprendizagem destacado por Freitas e
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Pereira (2007, p.7) é que parte das premissas do pensamento de
Vygotsky (1984; 2003): “O ingresso na instituição de uma criança com
necessidades educativas especiais tem o papel explícito de interferir
nesse processo, diferentemente das situações informais vivenciadas por
ela, como o ambiente familiar, por exemplo, no qual aprende por
imersão.” Destacam que, no processo de aquisição de conhecimento, é
imprescindível a utilização de signos, símbolos e da cultura
possibilitados pela adequação de postura diferenciada dos professores
na provocação desses avanços em busca de um espaço social em que a
interação é o principio norteador do trabalho da escola. Os autores
ainda vinculam a esse processo a arte como um caminho possível em
Educação Inclusiva e citam Morin (2000) para reforçar a ideia da arte
contemporânea como alternativa, visto que reflete o contexto de uma
sociedade, suas referências políticas e econômicas sem, no entanto,
apagar a ideia da unidade.
Por fim, reforçam o pensamento de uma educação inclusiva
para todos, mas com propostas flexíveis envolvendo questões
cognitivas, afetivas, políticas, econômicas e sociais e a necessidade de
adaptações curriculares. Elenca a formação do professor para as
demandas mais atuais e a participação da família e da sociedade na
busca por um diálogo que respeite a aprendizagem dos alunos e que
garanta o direito da totalidade.
Santa-Clara, Ferro e Ferreira (2004), na perspectiva do papel da
linguagem, oferecem uma abordagem dessa discussão com ênfase na
ótica sociointeracionista e intentam contestar o pressuposto de
neutralidade dessa ferramenta, tendo em vista que existem inúmeros
estudos baseados na psicologia científica que se utilizam desse
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procedimento.
Portanto, os autores explicitam uma preocupação: muitos
desses pesquisadores a utilizam como um instrumento fidedigno para
representar a mentalidade interna dos indivíduos. Logo, a ênfase da
discussão refere-se ao caráter dinâmico da comunicação que por
momentos parece ser ignorado.
Santa-Clara, Ferro e Ferreira (2004) registram, baseados em
Valsiner (2000), que até mesmo a introdução de um novo participante
poderá trazer alterações as interações que acontecerão, assim como os
pesquisadores poderão trazer indeterminação, pois a consistência de
sua subjetividade está em constante mudança. Isso evidencia a
impossibilidade de a linguagem ser neutra.
Outra abordagem nesse texto refere-se ao papel constitutivo da
linguagem e algumas reflexões são observadas como as citadas por
Koch (2002), referidas por Santa-Clara, Ferro e Ferreira (2004), que
apresentam a linguagem em três concepções como representação do
pensamento e espelho da mente, como ferramenta de comunicação, ou
seja, como se o indivíduo fosse transmitir suas intenções
comunicativas e como ação e interação com ênfase no papel da
linguagem, apoiando-se em Vygotsky (1996), como instrumento de
mediação semiótica. Logo, a mediação semiótica dá lugar ao processo
de internalização que é desenvolvido pelo mecanismo de socialização
dos indivíduos. Segundo a teoria, ela é responsável pela internalização
das funções psicológicas superiores e não é considerada somente como
ferramenta de comunicação, mas como uma atividade sociocultural,
compartilhada entre os interlocutores.
Aproximando-se do conceito de aprendizagem, o artigo acima
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referenciado, destaca o conceito de Zona de Desenvolvimento
Proximal (ZDP) criado por Vygotsky (1994) que diz que o processo de
internalização acontece na interação social do aprendiz com outro
mais capaz. Com relação à compreensão textual, Santa-Clara, Ferro e
Ferreira (2004) destacam a construção dos significados e sua
reconstrução por via da interação com o outro e também que a leitura
depende dos conhecimentos existentes do leitor, por sua história
cognitiva e afetiva. Ou seja, a leitura como atividade simbólica pode
remeter o leitor a construir significados que vão além de suas
informações específicas. Para que o texto seja uma “unidade aberta de
sentido” e favoreça múltiplos significados, serão necessárias inferências
que possam conduzir até mesmo a criação de um novo dado.
Portanto, o artigo de Santa-Clara, Ferro e Ferreira (2004), no
intuito de tornar mais evidente a ausência da neutralidade da
linguagem procurou utilizar o papel da linguagem do pesquisador e
suas interferências na construção de inferências de uma criança em
situação de diálogo utilizando uma tarefa do tipo ‘pergunta-resposta’
com base na compreensão de leitura.
O participante desa análise: uma criança do sexo masculino de
dez anos de idade, que integra uma sala com 28 alunos de quarta série
do ensino fundamental de uma escola privada de Recife. Tais dados
analisados nesse estudo e uma investigação mais ampla de Santa-Clara
(2000) em ambiente escolar. Portanto, para este artigo, realizou-se um
recorte. O instrumento utilizado foi o texto narrativo “O desejo de
Quipu” com sete perguntas, em que se solicitava à criança a ler em voz
alta e responder oralmente as perguntas ao final da leitura. O texto lido
ficou à disposição da criança todo o tempo de resposta das perguntas
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e, caso necessitasse, poderia recorrer a ele; entretanto, tal fato não foi
evidenciado anteriormente pela pesquisadora (SANTA CLARA, 2000).
Toda entrevista foi gravada em áudio e transcrita em protocolos
individuais. Para tanto, foi realizada uma análise qualitativa dos
movimentos do discurso entre a criança e a pesquisadora tendo como
base o contexto sugerido por Koch (2002, p.4) “como um conjunto de
suposições que faz parte do contexto cognitivo dos interlocutores e que
é ativado na memória a partir da interação que se estabelece entre eles”.
Ou seja, as mudanças de representação da criança sobre o texto é o que
se pretendeu vislumbrar.
Na análise do processo da interação surgiram variáveis
surpreendentes sugestivas da não neutralidade da linguagem,
destacadas por Santa-Clara, Ferro e Ferreira (2004):
• O acréscimo de intervenções verbais da pesquisadora que em
sua maioria não estavam presente no roteiro das perguntas;
• A mudança de compreensão equivocada para uma
compreensão adequada por parte do aluno. Esse fato se
evidencia quando no meio da interação ela diz: - “Pode
olhar o texto”;
• O fato de que sempre que a expectativa da pesquisadora era
frustrada, ela produzia intervenções extras na tentativa de
aproximar o aluno da narrativa do autor;
• A reação da criança que foi criando uma reelaboração do
texto de acordo com o movimento discursivo;
• A fuga do roteiro pela pesquisadora, fato evidenciado pelo
acréscimo de intervenções verbais.
Por fim, esse estudo buscou como questão central relatar que os
227

produtos de aprendizagem analisados abordam, em sua maioria, a
linguagem como um meio de obtenção de dados sem considerar o
peso dessa interação.
Evidenciou-se que muitas vezes surge uma nova concepção
com base nesse processo de interação e, diante das análises de
perguntas e respostas à pesquisa, favorece a superação da dificuldade
de compreensão da criança. Corroborou para isso e fortaleceu a ideia
de que para se compreender um texto há uma interação entre um
aprendiz e um “mais capaz”. Em uma situação real de leitura, em que o
leitor é um iniciante, o processo de leitura é ativado por um adulto, o
leitor maduro.
Um estudo elaborado por Silva e Oliveira, (2004) observou o
uso das Novas Tecnologias de Informação e Comunicação (NTIC), sob
a ótica da teoria sociointeracionista de Vygotsky citada por Oliveira
(1993), teoria que postula acerca dos processos psicológicos
superiores, esclarecendo que aparecem primeiramente nas relações
sociais sob a forma de processos interpessoais, passando para
processos intrapessoais ou individuais.
De acordo com Silva e Oliveira (2004), a escola, atenta em
formar cidadãos críticos, reflexivos e responsáveis pelo seu
aprendizado, necessita se adequar a esse novo ambiente, criando
mecanismos nos planejamentos didático-pedagógicos que favoreçam o
aprendizado dinâmico. Afirmam que os cursos na modalidade EAD
(Educação a Distância) possuem estruturas de interação entre todos os
atores por meio de sistemas de signos que promovem as relações
sociais. Nesse aspecto, Oliveira (1993) refere-se a Vygotsky afirmando
que ele ensina a respeito dos processos psicológicos superiores que
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surgem primeiramente nas relações sociais sob a forma de processos
intermentais, passando para processos intramentais, feitos pelos
instrumentos e por meio dos signos, denominado de mediação
semiótica, estímulos artificiais por meio dos quais o ser humano
controla e regula sua conduta de acordo com o significado atribuído a
eles. Assim, a autora aponta que o trabalho de Vygotsky enfatiza as
qualidades da espécie humana, em realizar transformações de forma
ativa nos “diferentes contextos culturais e históricos”, e os significados
atribuídos ao material de aprendizagem dependerá da maior ou menor
riqueza e complexidade das relações que o indivíduo for capaz de
estabelecer. Dessa forma, o emprego das NTIC na educação do EAD
possibilita a criação de ambientes novos, com estruturas flexíveis,
abertas, integrando várias mídias e possibilitando a interação entre os
participantes do processo.
O emprego das NTIC proporciona as condições necessárias
para que o processo ensino-aprendizagem ocorra de modo eficiente,
mas para que esse objetivo seja alcançado, há a necessidade de
estruturação com processos interativos que estimulem um ambiente de
conhecimento e colaboração. A utilização das NTIC não substitui o
professor, mas o integra em um conceito de curso que propicia a
criação de uma aprendizagem para a autonomia e para a construção de
novos conhecimentos.
Outro trabalho merecedor de destaque intitula-se “Debate
Ambiental às Margens da Lagoa Feia” pois revela um estudo inicial
referente às diferentes leituras compostas pelo ser humano a respeito
da realidade e das imagens construídas e decodificadas. Os autores
Rodrigues, Latini, Barbosa (2009-2010) colocam que o embrião dessa
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leitura encontra-se na psicologia social, o que, segundo eles, vem
despertando interesse de profissionais ligados às diferentes áreas de
estudo. Referem-se ainda à importância da representação como uma
exterioridade, em que cada um traz a si e ao outro o que ele entende
por mundo real.
O trabalho, de cunho investigativo, baseou-se nos estudos da
percepção do espaço, das representações sociais e dos fundamentos de
Vygotsky com a Teoria Sociointeracionista, citada por Rego(1995), e se
constitui um dos elementos explicativos da problemática ambiental.
Envolveu um debate comunitário e o estudo da percepção do ambiente
local com a proposta de uma nova concepção de ambiente, revisão do
processo de degradação ambiental e abandono do ecossistema local às
margens da Lagoa Feia, localizada em Campos dos Goytacazes, no
Distrito de Tocos - RJ. Aplicaram-se entrevistas, a técnica do Grupo
Focal, bem como uma pesquisa documental, realizada na Biblioteca
Municipal e no Arquivo Público Municipal. A escola é colocada como
o elo para a pesquisa e como um espaço privilegiado, centro de
referência social, onde o cotidiano e a vida comunitária estão
intimamente ligados. Ao fazer uma referência à teoria de Vygotsky,
Rodrigues, Latini, Barbosa (2009-2010) partem do pressuposto de que
as características de cada indivíduo vão sendo formadas com base na
constante interação com o meio, entendido como o mundo físico e
social que inclui a dimensão interpessoal e cultural, e este deve ter o
olhar voltado para a dinâmica/relação: lugares segregados – ambientes
degradados.
Os autores do artigo citado acima apontam para algumas
questões, como a falta de uma política de proteção e defesa dos
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recursos hídricos, a necessidade de fomentar um diálogo
socioambiental que dê suporte à resolução de problemas locais, à
concepção dos professores voltada para a mudança necessária dos
paradigmas, revisão dos objetivos na abordagem às questões
ambientais, que contribuem para a aprendizagem crítica e significativa,
uma ação integrada da escola e comunidade, e a necessidade de
reavivar a memória da comunidade no sentido de valorizar a lagoa.
Assim, há uma ênfase para a viabilização de práticas educativas
necessárias para discutir a problemática ambiental.
Um estudo interessante de Silva et.al. (2004) de destaque pela
originalidade refere-se a um relato de uma metodologia aplicada no
ensino fundamental para o ensino de robótica. Nesse caso, fala-se em
Robótica Educativa ou Robótica Pedagógica.
Entre os aplicativos citados encontram-se a tartaruga
controlada em LOGO e os brinquedos LEGO formando o sistema
LEGO-LOGO, no qual o processo ocorre por meio de um ensino
colaborativo.
Silva et. al. (2004) defendem que o ambiente colaborativo
propõe o combate à exclusão digital presente nas camadas
desfavorecidas da sociedade brasileira, visando uma aproximação e
domínio dos recursos tecnológicos como computadores e robôs. Isso
foi favorecido por meio do desenvolvimento de oficinas, apontando
para um trabalho de cooperação entre robôs, tendo em vista que os
alunos poderiam ensiná-los a desenvolver determinadas tarefas,
ensinar e aprender com os seus pares.
Cabe ainda ressaltar que a robótica sugere um trabalho
bastante significativo visto que os alunos são estimulados a pensar,
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estruturar ideias, elaborar hipóteses, e alcançar objetivos
determinados, característica de uma aprendizagem problematizadora
em que o trabalho em equipe, o saber dividir, o ensaio com acerto e
erro, apresentam-se pautados na aprendizagem colaborativa e na
observação, valorizando aspectos socioconstrutivistas e, assim, as
investigações vão ao encontro da teoria de Lev. S. Vygotsk

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As pesquisas de Lev S. Vygotsky são, certamente, uma rica base
teórica para muitos estudiosos do processo de ensino e de
aprendizagem. Alcançaram-se muitos avanços na educação
observando-se as propostas da teoria sociointeracionista. Sua vasta
aplicabilidade proporciona um elevado quantitativo de estudos que
têm contribuído para uma melhor compreensão das dificuldades
inerentes aos processos educacionais.
A inclusão de crianças com retardo mental pode ser otimizada
quando se pensa nesse processo, e se busca inserir esses alunos em
grupos que os acolham e, consequentemente, possam colaborar
trocando seus conhecimentos que serão melhores assimilados em um
ambiente socioafetivo. Os professores devem possuir uma boa
capacidade de trabalhar o desenvolvimento das capacidades sociais das
crianças com deficiências cognitivas.
O uso de tecnologias como a informática e a robótica também
foram bastante promissores quando utilizados segundo os preceitos da
teoria de Vygotsky. Nesse caso, soma-se ao elemento motivacional
causado pela quebra do paradigma de ensino tradicional a otimização
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da aprendizagem alcançada pela interação entre os atores do processo.
As dificuldades de aprendizagem frequentemente relatadas
pelos professores de matemática são bastante atenuadas quando existe
um esclarecimento por parte dos mestres sobre como utilizar a zona de
desenvolvimento proximal dos alunos para provocar uma
aprendizagem significativa.
É necessário que o processo de aprendizagem seja
compreendido vinculado a questões de origem afetiva, cognitiva,
orgânicas, sociais, econômicas e políticas e envolva todos os atores
parceiros necessários nessa demanda, como a família, a escola e a
sociedade para o desenvolvimento das funções psicológicas superiores.
Seus pressupostos teóricos demonstram no trabalho deste autor que a
dimensão social do sujeito vai definir seu desenvolvimento pleno
baseado no momento em que interage com outros indivíduos.
Portanto, Vygotsky se ocupou principalmente com os estudos
das relações entre desenvolvimento e aprendizagem fazendo as
distinções necessárias para sua compreensão. Também se preocupou
em tecer críticas à Pedagogia e à Psicologia que consideram como
aprendizado da escrita somente as habilidades motoras da criança
obscurecendo outros sentidos, pois, para ele, os símbolos escritos são
representações da realidade.
Enfim, a abordagem vygotskyana abriu um fértil campo de
pesquisas ainda em franco desenvolvimento. Existe uma forte
tendência que tem direcionado a teoria da formação social da mente
como a fundamentadora dos processos de ensino e de aprendizagem
na maioria dos países.
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10 | A CONSTRUÇÃO DO PENSAMENTO
GEOMÉTRICO À LUZ DA TEORIA DE VAN
HIELE
Organdi Mongin Rovetta

Roberta Resurreição Souza
Maria Alice Veiga Ferreira de Souza
Sandra Aparecida Fraga da Silva

Segundo Nasser e Tinoco (2010, p.77), na década de 50, os
professores holandeses Pierre Van Hiele e Dina Van Hiele-Geoldof
perceberam que seus alunos possuíam dificuldades em resolver tarefas
de Geometria, enquanto apresentavam um bom desempenho em
outros tópicos da Matemática. Decidiram investigar esse problema,
dedicando-se a uma pesquisa na Universidade de Utrecht, sob
orientação do Prof. Freudenthal. Em 1957, concluíram os estudos de
doutorado. Pierre propôs a Teoria de Van Hiele para o
desenvolvimento do raciocínio em Geometria. Ele tentava explicar por
que os alunos tinham problemas ao aprender tal conceito. Sua tese era
explicativa e descritiva. Já sua esposa Dina se dedicou à aplicação dessa
teoria em sala de aula e, sob tal conceito, sua tese é mais prescritiva
com relação ao conteúdo de geometria e atividades de aprendizado dos
alunos. Dina, infelizmente, faleceu logo após concluir sua tese e Pierre
foi quem, posteriormente , desenvolveu e publicou a teoria.
Porém, o fato de terem sido escritos na língua holandesa
dificultou a divulgação desses trabalhos Mas, em 1959, Pierre Van
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Hiele escreveu um artigo sobre sua teoria em francês, que foi
apresentado em um congresso de Educação Matemática na França,
atraindo a atenção de pesquisadores americanos e russos. Segundo
Wirszup (1976), o currículo da escola básica na Rússia foi então
reformado, atendendo aos pressupostos da teoria de Van Hiele. Ainda
assim, a divulgação do modelo teve uma repercussão acanhada. Foi só
na década de 70 que o modelo ficou conhecido mundialmente, por
meio de uma palestra proferida em 1974 pelo professor Wirszup, no
congresso anual do National Council of Teatchers of Matematics
(NCTM) dos Estados Unidos (a Associação de Professores de
Matemática americana). A partir daí, diversos grupos de pesquisa de
universidades americanas conseguiram apoio financeiro para
investigar a fundo a Teoria de Van Hiele. A década de 80 foi
caracterizada pela investigação de diversos aspectos dessa teoria: sua
validade, o desenvolvimento de testes para avaliar o nível em que se
encontravam os alunos, o grau de confiabilidade desses testes, a
comparação entre o nível de Van Hiele e o desempenho do aluno em
Geometria, a comparação dos níveis de Van Hiele de um aluno em
diversos tópicos em Geometria.
Frente as críticas feitas à sua teoria, o próprio Van Hiele propôs
uma simplificação do modelo em seu livro Structure and Insight,
publicado em 1986.

O DESENVOLVIMENTO DO PENSAMENTO GEOMÉTRICO
Desde os trabalhos sobre o desenvolvimento do pensamento
geométrico, feitos por Pierre Van Hiele e por sua esposa Dina Van
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Hiele, os currículos de geometria sofreram mudanças.
De acordo com Abu e Abidim (2013, p.70):
O modelo de Van Hiele é um guia para a aprendizagem e
um instrumento para a avaliação das habilidades dos
alunos em geometria a apresenta cinco níveis de
compreensão. Estes níveis informam quais são as
características do processo de pensamento dos
estudantes em geometria.

Segundo a teoria dos Van Hiele, os alunos apresentam modos
diferentes de pensar e raciocinar geometricamente. Essa diferença na
maneira de pensar ocorre entre os alunos e, principalmente, entre os
alunos e os professores.
Os Van Hiele atribuíram a principal razão da falha do
currículo de geometria tradicional ao fato de que o
currículo era apresentado em um nível mais alto do que
o dos alunos, ou seja, eles não conseguiam entender o
professor e o professor não conseguia entender o porquê
eles não conseguiam entender”. (VILLIERS, 2010, p.
401).

Na teoria desenvolvida pelos Van Hiele, o papel do professor é
essencial, pois o avanço entre os vários níveis de aprendizagem em
geometria é determinado pelo processo de ensino e de aprendizagem.
Conforme destaca Azevedo (2013), a teoria dos Van Hiele
fundamenta-se na base estruturalista do trabalho, na influência da
psicologia da gestalt, e no desenvolvimento da didática da Matemática.
Nessa perspectiva, Azevedo (2013) considera que o desenvolvimento
mental progride na medida em que as estruturas do aluno vão se
alterando ou são substituídas por outras.
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O nível inicial da teoria é a visualização. A partir daí, o aluno
progride até o nível mais elevado que é a abstração e a prova. Há uma
hierarquia entre os cinco níveis, e o progresso independe da idade, pois
o fator determinante para o avanço é a aprendizagem satisfatória no
nível anterior.

OS NÍVEIS DE VAN HIELE
A teoria de Van Hiele considera a existência de cinco níveis de
desenvolvimento do pensamento geométrico. O nível inicial da teoria é
a visualização, depois a análise. O terceiro nível é a dedução informal
ou ordenação, o quarto a dedução formal e o quinto, rigor. Segundo a
teoria, reforça-se haver uma hierarquia entre os cinco níveis e o
progresso independe da idade, pois o fator determinante para o avanço
é a aprendizagem satisfatória no nível anterior. Dessa forma, o aluno
vai progredindo do nível inicial até o nível mais elevado.
NÍVEL UM: VISUALIZAÇÃO
Nesse nível, o aluno é capaz de reconhecer visualmente uma
figura geométrica como um todo, mas não reconhece suas
propriedades e nem é capaz de criar imagens mentais sobre elas. Por
exemplo: na sala de aula, o aluno pode olhar para o quadro e dizer que
ele é um retângulo, por se parecer com um e não por ele ter lados
opostos congruentes e ângulos retos.
Clements e Santana, citados por Azevedo (2013, p. 17), se
241

referem à existência de um nível que antecede o nível 1, que
caracterizam como nível zero, ou pré-cognição.
No nível 0 – pré-cognição- as crianças não conseguem
distinguir com segurança círculos, triângulos e
quadrados de um conjunto de exemplos e não exemplos
daquelas
formas.
As
crianças
neste
nível
inconscientemente começam a criar esquemas visuais
acerca das formas.

De maneira geral, o aluno atinge o nível de visualização quando
reconhece as figuras de maneira global, e não por suas propriedades ou
componentes.
NÍVEL DOIS: ANÁLISE
Nesse nível, o aluno começa a identificar as propriedades de
uma figura e a utilizar a terminologia técnica adequada para descrevêlas, mas não faz inclusão de classes. Por exemplo, ele identifica as
características de um quadrado e de um retângulo, mas não é capaz de
chegar à conclusão de que todo quadrado é um retângulo.
Crowçey (1987 apud CEIA, 2002, p.242):
Inicia-se a análise dos conceitos geométricos. Através de
observações e experimentações os indivíduos começam
a discriminar algumas características das figuras. Estas
propriedades vão ser utilizadas na criação de classes de
figuras, as quais passam a ser identificadas por essas
partes. Neste nível ainda não é possível explicar as
relações entre as diversas propriedades, entre as figuras,
e as definições não são compreendidas.
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NÍVEL TRÊS: DEDUÇÃO INFORMAL OU ORDENAÇÃO
O aluno já é capaz de fazer inclusão de classes e acompanha
uma prova formal, mesmo não sendo capaz de construir outra prova.
Os alunos são capazes ainda de estabelecer uma ordenação lógica das
propriedades de figuras por meio de curtas sequências de dedução e
compreendem as correlações entre as figuras. Clements e Santana
(2003 apud AZEVEDO, 2013, p.17) explicam que “os alunos são
capazes de classificar hierarquicamente as figuras apresentando
argumentos informais que justificam as suas classificações.” Dessa
forma, os alunos podem, por meio de deduções informais, descobrir as
propriedades de uma classe de figuras. Apesar de utilizar deduções
informais, nesse nível, o aluno ainda não é capaz de ver a dedução
como uma forma de provar verdades geométricas.
NÍVEL QUATRO: DEDUÇÃO FORMAL
O aluno já é capaz de fazer provas formais e raciocina em um
contexto de um sistema matemático completo, ou seja, ele entende o
significado da dedução, o papel dos axiomas, teoremas e provas. O
nível quatro é alcançado quando, segundo Azevedo (2013, p19), “os
alunos reconhecem um conjunto indefinido de termos, definições,
axiomas e teoremas e são capazes de construir provas originais que
produzem um conjunto lógico de declarações que justificam as
conclusões a que apresentam”.
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NÍVEL CINCO: RIGOR
Caracteriza-se pela capacidade do aluno de comparar sistemas
baseados em diferentes axiomas. Caracteriza-se também por ser um
nível bem elevado, no qual é possível compreender as geometrias não
euclidianas. Alcança-se, assim, um nível de abstração.
Para melhor compreender os níveis da teoria de Van Hiele,
Sant’Ana (2009) recorre a um quadro, que será utilizado como
referência para a tabela 1
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Nível de Van Hiele

Exemplo

Nível um Visualização

Classificação de quadriláteros em grupos
(quadrados, retângulos, paralelogramos,
losangos e trapézios). Contudo, o aluno não
identifica as propriedades de cada uma dessa
figuras.

Nível dois: Análise

Descrição de um quadrado através de suas
propriedades: quatro lados iguais e quatro
ângulos retos. Porém, o aluno não faz inclusão
de classe, ou seja, ele não é capaz de constatar
que todo quadrado é um paralelogramo. Ele
apenas sabe que é um quadrado e não um
trapézio.

Nível três: Dedução
informal

Descrição das figuras pelas suas propriedades e
inclusão de classes. Se o quadrado tem quatro
ângulos retos e quatro lados iguais, sendo que
os lados opostos são paralelos, logo, ele é um
paralelogramo.

Nível quatro: Dedução
formal

Demonstração de propriedades dos triângulos e
quadriláteros usando a congruência de
triângulos.

Nível cinco: Rigor

Estabelecimento e demonstração de teoremas
em uma geometria finita.

Tabela 1- Habilidades por nível Van Hiele
Fonte: Adaptado de Sant’Ana (2009)

Considerando os cinco níveis supracitados, Matos (1992, apud
AZEVEDO, 2013, p. 20) afirma: “Van Hiele propõe que a passagem de
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um nível para outro seja feita de forma natural, no entanto, tal implica
a existência de um processo de ensino-aprendizagem.” Dessa maneira,
é importante a atuação do professor, que deve percorrer uma sequência
de fases de aprendizagem de forma que, para alcançar cada nível, seja
necessário passar pelo nível anterior. Vale ressaltar que o processo de
ensino e de aprendizagem é o fator determinante na condução do
aluno pelos cinco referidos níveis.

AS FASES DO DESENVOLVIMENTO DO PENSAMENTO
GEOMÉTRICO
Para melhor compreender a teoria de Van Hiele, esta inclui
ainda cinco fases. Abu e Abidim (2013) descrevem as características de
cada uma delas:
FASE UM: QUESTIONAMENTO OU INFORMAÇÃO
O professor deve investigar os conhecimentos prévios do aluno
sobre o assunto a ser estudado. Professor e aluno dialogam sobre o
material de estudo e ocorre a apresentação de vocabulário do nível a
ser atingido.
FASE DOIS: ORIENTAÇÃO DIRETA
Os alunos exploram o assunto por meio do material
selecionado pelo professor. As atividades desenvolvidas deverão
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proporcionar respostas específicas.
FASE TRÊS: EXPLICITAÇÃO
Nessa fase, o professor assume o papel de observador e os
alunos interagem entre si trocando experiências, pois os pontos de
vistas diferentes contribuirão para cada um analisar suas ideias.
FASE QUATRO: ORIENTAÇÃO LIVRE
As tarefas são constituídas de várias etapas, possibilitando
diversas respostas para o aluno ganhar experiência e autonomia.
FASE CINCO: INTEGRAÇÃO
O professor auxilia no processo de síntese, sem apresentar ou
discordar das ideias. Nessa fase, cabe ao professor fornecer
experiências e observações globais.
De acordo com Azevedo (2013), na fase da informação o
professor apresenta aos alunos o trabalho a realizar. Depois, na fase da
orientação, os alunos são guiados pelas atividades. Dessa forma,
estabelecerão relações entre os objetos. A explicitação baseia-se nas
discussões realizadas com toda a turma a fim de permitir que eles
adquiram uma linguagem que exprima o que descobriram. Na
orientação livre são realizadas tarefas mais complexas por meio das
quais os conhecimentos dos alunos poderão ser ampliados. Por último,
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na fase da integração os alunos poderão tirar conclusões acerca do que
aprenderam com a colaboração do professor.

PESQUISAS CONTEMPORÂNEAS EM EDUCAÇÃO
UTILIZANDO A TEORIA DE VAN HIELE
Com o objetivo de analisar a atividade matemática no decurso
de atividades de investigação em geometria com materiais
manipulativos, Azevedo (2013) destaca como fundamentação teórica a
teoria de Van Hiele e a taxonomia SOLO. A investigação desenvolvida
pela autora baseou-se no desenvolvimento matemático dos alunos
quando se envolvem em atividades investigativas em geometria, nos
processos utilizados pelos alunos no decorrer desse tipo de atividade, e
no papel do professor em acompanhar e orientar os alunos. A pesquisa
caracterizou-se como de caráter interpretativo e foi realizada com os
alunos do 2º ano de escolaridade da própria autora. Ela realizou uma
experiência de ensino com triângulos e quadriláteros construídos pelos
alunos em um geoplano. Os dados foram coletados por meio de
observações, gravações de vídeo e análise documental das produções.
Isso possibilitou à autora verificar a capacidade dos alunos de
discriminar as características das figuras estudadas e também
reconhecê-las visualmente e agrupá-las de acordo com uma
classificação geométrica criada por si. As conclusões foram obtidas
com a análise das estratégias dos alunos e baseadas na teoria de Van
Hiele e na taxonomia SOLO.
No artigo “Algumas reflexões sobre a teoria de Van Hiele”,
Villiers (2010) destaca a experiência da Rússia, onde o programa de
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geometria consiste em duas fases: a intuitiva, da 1ª à 5ª série, e a
dedutiva, válida a partir da 6ª série. Com isso, percebe-se que não há
uma harmonia entre o currículo de geometria do ensino fundamental
e do ensino médio, visto que se sobrecarrega o aluno do ensino médio,
enquanto no ensino fundamental o conteúdo é relativamente fraco e
informal. O artigo destaca ainda que a estruturação conceitual deve
acontecer nos níveis 1 e 2 e fornecer subestruturas para os níveis
posteriores. O autor apresenta também um estudo comparativo da
teoria de Van Hiele e da taxonomia SOLO evidenciando que os
descritores desta última mostram com maior precisão os níveis de
raciocínio geométrico dos alunos. Obtêm-se duas reflexões: uma delas
questionando o uso de softwares para desenvolver o raciocínio
geométrico, e outra sobre a relação entre o raciocínio hierárquico e o
raciocínio particionado.
Outro artigo utilizando a teoria de Van Hiele é “Improving the
Levels of Geometric Thinking of Secondary School Students Using
Geometry Learning Video based on Van Hiele Theory”. Nesse artigo,
os autores versam sobre a utilização de um vídeo de aprendizagem
baseado na teoria de Van Hiele. Esse vídeo é o VPG (Aprendizagem de
Geometria Vídeo). A pesquisa foi realizada com um grupo de 180
estudantes, e a metodologia foi selecionar um grupo de alunos que
haviam estudado geometria nos anos anteriores à pesquisa e aplicar
um pré-teste. Posteriormente, esse grupo passou pelo processo de
ensino e de aprendizagem utilizando o VPG em sala de aula. Com a
realização dessa pesquisa constatou-se um aperfeiçoamento
significativo nos níveis de pensamento geométrico na maioria dos
alunos. Além disso, a análise dos dados mostrou também que ainda há
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um número de alunos sem alteração nos níveis de pensamento.
Algumas justificativas seriam as dificuldades em analisar formas
geométricas, em compreender a transição do conceito de
bidimensional e tridimensional, e de fazer a definição das formas
geométricas.
Alves e Sampaio (2010) são autores da pesquisa sobre “O
modelo de desenvolvimento do pensamento geométrico de Van Hiele e
possíveis contribuições da geometria dinâmica.” A referida pesquisa
tem como base uma monografia desenvolvida na cadeira de
Informática e Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ), e aborda o modelo de desenvolvimento do pensamento
geométrico de Van Hiele e a relação com softwares educativos. A
pesquisa realizou um estudo quantitativo sobre o nível de pensamento
geométrico de 107 alunos concluintes do ensino médio de uma escola
técnica, nos cursos de eletrônica, mecânica e eletromecânica. Para isso,
aplicou-se um teste sobre reconhecimento dos quadriláteros e suas
propriedades. O mesmo continha 15 questões, sendo 5 para cada um
dos três primeiros níveis do modelo de Van Hiele. O resultado
evidenciou que a maioria dos alunos apresenta aquisição satisfatória
no nível 1, mas esse quantitativo diminui gradativamente até o nível 3.
Isso se justifica porque o primeiro contato do aluno com a geometria
ocorre no nível 3 de ensino, mas a maioria ainda não passou do nível 1.
Sendo assim, ocorre a memorização e a repetição em detrimento do
entendimento.
Em “Geometria segundo o modelo de Van Hiele: uma análise
do nível de pensamento geométrico dos alunos ao término do ensino
fundamental”, Sant’Ana (2009) discorre sobre um estudo de caso
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realizado com 219 alunos da 8ª série do ensino fundamental de uma
cidade do Rio Grande do Sul. O objetivo da pesquisa foi analisar e
detectar o nível do pensamento geométrico, e categorizar
individualmente os estudantes de acordo com o nível de
desenvolvimento do pensamento geométrico, segundo a teoria de Van
Hiele. Por meio desse estudo de caso, Sant’ Ana pôde observou que a
maior parte dos alunos da pesquisa não conhece as figuras geométricas
e muito menos sua nomenclatura, pois 55% dos alunos pesquisados
sequer conseguiram responder as questões do nível básico. Diante
desse resultado, o autor deixa alguns questionamentos, dentre eles, se o
uso de softwares de geometria dinâmica poderia contribuir para o
avanço de níveis, e se existe relação entre os níveis de Van Hiele
apresentados pelos professores de ensino fundamental e suas
concepções sobre o trabalho com a geometria em sala de aula.
No artigo “Indicaciones para el logro de competencias
geométricas con una visión holística del Álgebra Lineal y la Geometría
Analítica en los estudiantes de Arquitectura y de Ingeniería de la Universidad de Camagüey”, os autores apresentam uma série de
orientações metodológicas baseadas no modelo Van Hiele. Yordi et al.
(2009) propõe o modelo holístico para o processo de ensinoaprendizagem da Geometria para Arquitetos. Para acontecer,
primeiramente, são aplicados testes, que são representados como
indicadores, com suas ações e operações para medir o nível de
raciocínio geométrico dos alunos do curso de arquitetura. Yordi et al.
(2009) citam que no manifesto da álgebra linear existem relações que
fazem um estudo de espaços vetoriais com base em um ponto de vista
axiomático. Isto é, a interpretação geométrica da teoria dos espaços
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vetor. Como resultado, Yordi et al. (2009) descobriram que existe uma
operacionalização da álgebra linear e a tendência para os processos de
algoritmizar todo o conteúdo, o que causa uma distância heurística.
Yordi et. al. têm o mesmo objetivo: mostrar que o estudo da forma dos
objetos ao nosso redor e das relações entre os objetos contribuem para
se compreender a formulação das leis e a resolução de problemas. Eles
afirmam que entre álgebra e a geometria diferentes conceitos estão
relacionados. O estudo aconteceu na Universidade de Camaguey, em
Cuba.
Leivas (2012) desenvolveu um trabalho no qual analisa como
um grupo de alunos de licenciatura em Matemática e de professores
em ação continuada enuncia e representa o Teorema de Pitágoras. O
estudo contou com oito alunos da licenciatura em Matemática e quatro
professores regentes dos níveis básico, nédio e superior. Deles, nove
foram classificados ainda nos níveis 1 e 2 de Van Hiele, com base em
questionamentos sobre o enunciado do teorema de Pitágoras e em sua
representação geométrica. O objetivo desses questionamentos foi
verificar se os participantes possuíam a generalização do teorema, que
é objeto do nível 3 da Teoria de Van Hiele – dedução formal: as
atividades seguintes objetivaram compreender as diversas formas de
representação geométrica do Teorema de Pitágoras. Do que foi possível
observar, a pesquisa comprovou que os indivíduos envolvidos não
alcançaram tal nível de maturidade matemática no conteúdo focado,
embora quatro deles já formados, visto que sequer esboçaram algum
tipo de ensaio que permitisse concluir que possuíam algum
conhecimento da validade do teorema em casos mais gerais, o que é
esperado, pelo menos, para professores universitários participantes da
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pesquisa.
Meng (2009) é autor da pesquisa: “Enhancing students’ geometric thinking through phase-based instruction using geometer’s
sketchpad: a case study”, realizada com seis alunos de uma classe
secundária de uma escola pública pertencentes a níveis de
aprendizagem diversificados para estudar o cubo e o cuboide com o
auxílio do GSP. O estudo limitou-se à análise dos alunos nos três
primeiros níveis de Van Hiele: Nível 1 (Visualização/
Reconhecimento), Nível 2 (Análise) e Nível 3 (Dedução Informal). O
estudo compreendeu três sessões: pré-entrevista, intervenção
pedagógica e pós-entrevista. As entrevistas foram todas gravadas. Os
resultados mostraram que os estudantes, em geral, avançaram para o
nível 2 de Van Hiele. Considerando que muitos não estavam nem no
nível 1, foi possível verificar que houve uma mudança positiva.
Nenhum estudante atingiu o nível 3 de Van Hiele. Com base nos
resultados, o autor afirma que, para aumentar a compreensão dos
estudantes relacionada aos conceitos de sólidos geométricos, é
necessário que o professor utilize ferramentas apropriadas para o
ensino de geometria e também participe de formação continuada para
professores.
Carreño e Climent (2009) investigaram o conhecimento dos
futuros professores de Matemática, também chamados de estudantes
para professor de Matemática (EPM) sobre a questão de polígonos. O
estudo se limitou aos resultados relativos à imagem e à definição de
polígono. A amostra foi composta por 12 EPM cursistas das disciplinas
de Geometria Plana e Trigonometria 1. Destes, dois foram
selecionados para a descrição dos seus modelos mentais. Tomou-se
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como referência os três primeiros níveis de raciocínio geométrico
estabelecidos no modelo de Van Hiele. Foram elaborados 4 testes sobre
os temas: ângulos, triângulos e polígonos. O estudo mostrou que o
conhecimento de geometria dos EPM, em geral, é limitado, e,
portanto, conceitualmente desprovido de redes e relações matemáticas
complexas. Além disso, as características do raciocínio formal não são
evidentes nas respostas expressas pelos EPM, pois há uma posição
eminentemente intuitiva apoiada, em particular, como experimental
(manipuladora), e também existe ausência de discriminação entre as
propriedades das figuras necessárias e suficientes. Os resultados do
estudo completo indicam que os mesmos se encontravam entre os
níveis 1 e 2 de Van Hiele, coincidindo com os resultados de outros
estudos com alunos do ensino médio e outros temas geométricos.
Em “Implementação do ambiente virtual Yogeo baseado na
teoria de Van Hiele”, Barros e Dias (2011) tiveram como proposta uma
ferramenta para avaliar o nível geométrico dos alunos, segundo a
teoria de Van Hiele. O objetivo foi investigar o domínio dos conceitos
básicos e das propriedades de figuras geométricas planas de um grupo
de alunos por meio do jogo computacional YOGEO. Uma turma de 12
alunos do 1º ano do Ensino Médio, na faixa etária entre 15 e 18 anos,
sendo 58% de meninos e 42% de meninas, participou do estudo
investigativo. Os alunos relataram que não tiveram dificuldades.
Sugeriram também que o tempo para execução do jogo fosse maior.
Muitos deles acharam o jogo interessante, fácil e atrativo. Com relação
às fases do jogo, os autores perceberam que o grupo domina o nível 1
(visualização) do modelo de Van Hiele, já que não houve alunos
concluintes do nível dois. A investigação permitiu perceber que o
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modelo de desenvolvimento do pensamento geométrico de Van Hiele
apresenta um caminho teórico e metodológico promissor, no qual é
possível sustentar um projeto tecnológico efetivo e de qualidade
voltado para o desenvolvimento da Geometria no ensino fundamental
e médio, superando as fragmentações e as desarticulações presentes
atualmente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo dos professores holandeses Pierre Van Hiele e Dina
Van Hiele-Geoldof foi um marco importante para a geometria. Apesar
da teoria de Van Hiele fundamentar estudos de geometria plana, há
pesquisas atuais que mostram sua aplicabilidade à geometria espacial.
A teoria de Van Hiele destaca cinco níveis de desenvolvimento
do pensamento geométrico, bem como cinco fases sequenciais de
aprendizagem. O progresso entre os níveis ocorre quando há
aprendizagem satisfatória no nível anterior. Porém, para que a teoria
de Van Hiele tenha impactos positivos na construção do pensamento
geométrico, a atuação do professor em cada fase de aprendizagem é
fundamental. Mais do que identificar o nível em que o aluno se
encontra, o professor é o responsável por elaborar uma sequência de
atividades que vislumbre o progresso do aluno de um nível para o
outro na aprendizagem de certo conceito geométrico. Para tal, o
professor deve adotar caráter investigador em sua formação e atuação.
Em relação ao processo de ensino e aprendizagem de
geometria, fica evidente a ênfase dada às deduções formais, e pouca ou
nenhuma abordagem aos níveis iniciais de Van Hiele. Dessa forma, o
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aluno precisa fazer deduções sem antes ter passado pelas fases da
visualização e da análise. Isso pode ser uma explicação para o fracasso
na aprendizagem da geometria. Ainda mais grave, pesquisas mostram
que uma das preocupações no ensino da geometria é o baixo nível de
raciocínio geométrico entre os professores.
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Não é a consciência do homem que determina o seu ser,
mas, pelo contrário, o seu ser social é que determina a sua
consciência.
Karl Max

A Teoria da Atividade desenvolveu seus fundamentos com base
nas ideias de Vygotsky (1896-1934), e com significativas contribuições
de Luria (1902-1977) e Leontiev (1903-1979). Muitos outros
pesquisadores dedicaram-se a estudar e aprimorar essa teoria. Assim,
este artigo abordará a Teoria da Atividade e suas aplicações com foco
nos trabalhos desenvolvidos por Yrjo Engeström, pesquisador
contemporâneo com vasta publicação sobre o tema. Antes, porém, é
útil conhecer uma breve biografia explicativa e que justifica suas
opções científicas.

BREVE BIOGRAFIA
Yrjo Engeström nasceu em Lahti, na Finlândia, em 1948. Aos
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39 anos recebeu o título de PhD em Psicologia da Educação pela
Universidade de Helsink. Atualmente, Engeström é professor de
Educação para Adultos nessa mesma universidade, na qual também é
Diretor do Center for Research for Activity, Development and
Leraning (CRAD-LE) - (Centro de Pesquisa em Atividade,
Desenvolvimento e Aprendi-zagem). No período de 1989 a 2005 atuou
como diretor do Laboratório de Cognição Humana Comparativa da
Universidade da Califórnia, em San Diego, Estados Unidos, onde
também atuou como professor de Comunicação. Engeström é também
professor honorário da Faculdade de Educação da Universidade de
Birmingham, no Reino Unido. Possui ainda o título honorário de
doutor pela Universidade de Oslo na Noruega. Colabora como
professor visitante em diversas universidades, com destaque para:
Universidade de Kansai, em Osaka, no Japão, Universidades de
Lancaster e de Warwick, no Reino Unido, e Universidade de Oslo, na
Noruega.
Por meio do CRADLE, Engeström atua como colaborador em
uma extensa rede de colaboração de centros de pesquisa que
desenvolvem trabalhos com uma abordagem sociocultural e baseados
na Teoria da Atividade. Integram essa rede o Laboratório de Cognição
Humana Comparativa, da Universidade da Califórnia, o Centro de
Pesquisa Sociocultural e Teoria da Atividade, da Universidade de Bath,
Reino Unido, o Centro de Oxford para a Pesquisa Sociocultural e
Teoria da Atividade da Universidade de Oxford, Reino Unido, o
Centro de Aprendizagem ao Longo da Vida e Design, da Universidade
do Colorado, EUA, e da Intermedia, da Universidade de Oslo,
Noruega, dentre outros.
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TEORIA DA ATIVIDADE
A teoria da atividade surgiu de inúmeras influências, entre elas,
a filosofia clássica alemã do século XIX, os escritos de Marx e Engel e a
psicologia histórico-cultural soviética, com os estudos de Vygotsky,
Leontiev e Luria. Kuutti (1996) afirma que a Teoria da Atividade é um
suporte filosófico e multidisciplinar para estudar as diferentes formas
das práticas humanas como processos de desenvolvimento, tendo os
níveis sociais e individuais interligados. A multidisciplinaridade da
teoria permite que ela seja utilizada em qualquer campo de atuação
humana, o que proporcionou a expansão de seus princípios em
diversas partes do mundo a partir da década de 1980.
Engeström, estudioso da Teoria da Atividade (TA), propõe a
existência de três gerações dessa teoria. A primeira geração é
construída a partir dos estudos de Lev Semenovitch Vygotsky, que
buscou superar a relação direta entre estímulo (sujeito) e resposta
(objeto). Ao contrário dos animais irracionais, os seres humanos
interagem com o meio de forma indireta, mediada. A existência da
mediação entre o sujeito e o objeto é o conceito chave da TA. Vygotsky,
então, propõe um modelo triangular (figura 1), por meio do qual
retrata que a ação de um sujeito é mediada por ferramentas
mediadoras, e é destinada a um objeto (ENGESTRÖM, 1999).
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Figura 1:Modelo de Vygotsky para a ação do sujeito mediada para um objeto
Fonte: ENGESTRÖM, (1999)

Essas ferramentas mediadoras podem ser de dois tipos: as
ferramentas materiais, os mediadores externos, constituídos pelos
objetos do mundo material, e as ferramentas psicológicas ou
semióticas, os mediadores internos, que são constituídos pelos signos e
símbolos, sendo a ferramenta responsável pela comunicação e
interação entre as pessoas. As ferramentas materiais podem ser
consideradas um meio de transmissão cultural por refletirem as
experiências de outras pessoas que em outro momento histórico
criaram ou modificaram essas ferramentas a fim de torná-las mais
eficientes, o que explica o caráter histórico-cultural da TA (RABELO,
2009).
Apesar de o modelo da primeira geração de TA se utilizar de
instrumentos criados coletivamente (ferramentas), ele se limitou à
unidade de análise na esfera individual (ENGESTRÖM, 1999). Essa
limitação é superada na segunda geração da TA, com os estudos de
Leontiev, que distingue ações individuais e atividades coletivas.
Leontiev (1981 apud PONTELO; MOREIRA, 2008) amplia a
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visão de Vygotsky ao criar três níveis de análise da atividade humana:
atividade, ação e operação. A atividade surge de um motivo, uma
necessidade consciente ou não, que a constitui e que a direciona a uma
ação ou a um conjunto de ações. Essas ações possuem um objetivo
consciente, uma meta, alcançadas por meio das operações. As
operações tornam-se as diversas formas de realizar as ações e são
influenciadas pelas condições e pelo meio no qual se realiza a atividade
(PONTELO; MOREIRA, 2008).
Apesar de Leontiev ter expandido o conceito da TA, ele não
desenvolveu nenhuma linguagem esquemática para descrever sua
contribuição à teoria. Na literatura há alguns esquemas desenvolvidos
por estudiosos do assunto que descrevem seu modelo, como o de
Daniels (2003), apresentado na figura 2.

Figura 2:Estrutura da TA da segunda geração
Fonte: DANIELS, (2003)

A atividade, as ações e operações devem ser estudadas de forma
conjunta, e não separadas uma da outra, uma vez que as atividades
humanas se realizam em um processo contínuo de interação com o
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meio social. Esse processo e o contexto influenciam os motivos e as
necessidades da atividade, os objetivos das ações e as operações
necessárias para a realização dessas atividades (PONTELO;
MOREIRA, 2008).
Além disso, Leontiev (1981) ilustra a relação entre uma ação
individual e a atividade coletiva por meio de uma caçada por um
grupo de primitivos, cujo objetivo geral é caçar um animal, em que, ao
se separarem em grupos, cada grupo realiza uma ação individual
(espantar ou encurralar um animal), mas que tem uma atividade
(caçar um animal) e, por sua vez, uma necessidade (alimentação)
coletiva.
A terceira geração da TA, representada por Engeström,
aprofunda ainda mais a atividade, cujo foco encontra-se na relação
entre o sujeito da atividade e sua comunidade, reforçando-se, assim, a
importância do contexto social nas atividades (ENGESTRÖM, 1999).
A fim de compreender a ação humana em seu meio, Engeström
introduziu três conceitos representativos do contexto social do sistema:
comunidade, regras e divisão do trabalho, expandindo o triângulo
anteriormente proposto por Vygosty, como apresentado na figura 3.
O sujeito da atividade organiza-se em comunidades, e a relação
entre eles ocorre por meio de regras, que são as normas reguladoras da
interação entre o sujeito da atividade e os sujeitos das comunidades. Já
a comunidade se relaciona com o objeto a partir da divisão de
trabalho, que consiste na distribuição de tarefas entre os integrantes do
sistema de atividade (SILVA; ALEGRE, acesso em 15 out. 2013).
A TA da terceira geração consiste basicamente em cinco
concepções norteadoras (DANIELS, 2003):
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• Sistema de atividade coletivo: a atividade de um sujeito para
um objeto é mediada por ferramentas, de acordo com seu
contexto social e suas relações com outros sistemas de
atividade. Essa atividade coletiva caracteriza a unidade de
análise da TA (SOUZA, 2009).

Figura 3 – Estrutura da TA da terceira geração
Fonte: ENGESTRÖM, (2001)

• Multivocalidade: os sujeitos das comunidades envolvidas na
atividade possuem múltiplos pontos de vista, interesses e
tradições, que são ainda maiores quando visualizadas nas
redes de atividades.
• Historicidade: as ferramentas ou instrumentos mediadores
das atividades foram construídas e modificadas ao longo do
tempo, então, os sistemas de atividades como um todo são
construídos e transformados ao longo do tempo e só podem
ser compreendidos em função de sua história. Por isso, a TA
é considerada uma teoria histórico-cultural.
• Contradições: ocorrem tanto entre os participantes de um
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sistema como na interface com outros sistemas.
Representam uma oportunidade de mudança de atividade e
de aprendizagem e de desenvolvimento dos sujeitos.
Engeström inclusive chega a classificar quatro tipos de
contradições (primárias, secundárias, terciárias e
quaternárias). As contradições primárias (1) são as
existentes dentro dos componentes principais (sujeito,
ferramentas, objeto, comunidade, regras e divisão de
trabalho), provenientes de falhas nas ações. As contradições
secundárias (2) ocorrem entre os componentes do sistema.
As contradições terciárias (3) ocorrem entre o objeto da
atividade principal e o objeto de outra atividade mais avançada,
conduzindo a uma reconceituação do objeto. As contradições
quaternárias (4) ocorrem entre a atividade principal e as atividades
relacionadas a ela, originando uma rede de sistemas de atividades
(ARAÚJO, 2013). A figura a seguir ilustra como essas contradições
ocorrem dentro de uma rede de atividades.

267

Figura 4:Contradições presentes na atividade humana
Fonte: ENGESTRÖM, (1987)

Engeström (1987) utiliza um caso médico para ilustrar essas
contradições. A contradição primária seria a ambiguidade dos
medicamentos, nesse caso, representando as ferramentas. Os
medicamentos representam potencial de cura e ao mesmo tempo, por
serem um produto do mercado, possui um preço, muitas vezes não
acessível a todos que necessitam. A contradição secundária provém da
incapacidade dessa ferramenta, ou seja, a incapacidade daquele
medicamento curar doenças mais complexas, que configuram o objeto
da atividade. A contradição terciária seria quando os administradores
da clínica ordenam que os médicos utilizem outras práticas, as quais
eles não têm o domínio. Ou seja, essas práticas ainda não dominadas
por eles configuram uma forma de atividade culturalmente mais
avançada do que a atividade principal. E a contradição quaternária
pode ser representada pelos conflitos gerados entre atividades
vizinhas, ou seja, quando há um médico trabalhando com
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procedimentos e práticas mais avançadas, porém indica ao paciente
um hospital ou clínica que utiliza procedimentos e práticas
tradicionais.
• Transformação expansiva: as contradições vividas pelos
sujeitos resultam em recontextualização e reconceituação do
objeto e do motivo de uma atividade. Assim, a TA considera
que toda atividade é resultado de um desenvolvimento
social e histórico em constante processo de
desenvolvimento. Russel (1997) utiliza o exemplo de uma
produção de grãos para ilustrar esse processo constante de
desenvolvimento. Para ele, na divisão de trabalho dos
processos de produção de grãos anteriores, como plantação,
colheita, moagem, e também no agronegócio
contemporâneo, que alia conhecimentos de genética,
corporações, sindicatos, cursos específicos de agronomia e
outros, o homem se organiza em sistemas de atividade para
satisfazer sua necessidade de adquirir alimento. As
ferramentas, as regras, os sujeitos, as divisões de trabalho
vão se desenvolvendo ao longo do tempo, garantindo a
reformulação das atividades. Essas mudanças são constantes
e resultam das contradições do próprio sistema de atividade,
e também das contradições existentes entre os sistemas de
atividade que interagem e se influenciam, em um processo
dialético.
Engeström também analisou a interação entre sistemas de
atividades que formam uma rede de atividade. Ele usou um modelo
simples (figura 5), constituído de dois sistemas de atividade, em que
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propõe que o objeto (1) passa de um estágio inicial, cru, para um
objeto (2) mais desenvolvido e mais significativo, construído de forma
coletiva, após uma reconceituação. O objeto (3) é um objeto
compartilhado, proveniente da interação entre os dois sistemas de
atividade, sendo que as ações foram reformuladas à medida que os
sujeitos foram se reconstituindo, se reconceituando (ARAÚJO, 2013).

Figura 5:Dois sistemas de atividades formando uma rede de atividade
Fonte: ENGESTRÖM, (2001)

Como o sistema de atividade permite a análise dos papéis de
sempenhados pelos componentes e dos instrumentos das atividades
humanas, dentro de contexto histórico-cultural, a TA pode ser
utilizada como instrumento de análise em várias áreas de
conhecimento, sobretudo nos processos de aprendizagem.

APLICAÇÕES PRÁTICAS DA TEORIA DA ATIVIDADE
Este ponto do artigo apresentará algumas aplicações práticas
relativas à aprendizagem com base na Teoria da Atividade de Yrjo
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Engeström. Os exemplos pertencem a alguns artigos científicos
recentes. Posteriormente, será demonstrado brevemente a análise do
processo que culminou na produção deste artigo no contexto da
disciplina Conceitos Fundamentais em Educação em Ciências e
Matemática do Mestrado Profissional em Educação em Ciências e
Matemática (EDUCIMAT) do Instituto Federal do Espírito Santo
(IFES). Essa disciplina integra o núcleo específico e é obrigatória,
sendo ofertada no primeiro semestre, com carga horária semanal de 2
horas, compondo dois créditos. O desenvolvimento da disciplina
transcorreu com a coleta semanal, leitura e elaboração de resumos de
artigos científicos relacionados com a aprendizagem. Os mestrandos
foram organizados em grupos, constituídos segundo afinidades dos
projetos de pesquisa. Cada grupo também apresentou um seminário
sobre o tema escolhido. Para as pesquisas dos artigos utilizou-se o
Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior (CAPES). O processo de pesquisa no portal revelou
que a Teoria da Atividade de Engeström tem amplas possibilidades de
utilização em diferentes áreas do conhecimento. Convém ressaltar a
dificuldade de encontrar os artigos, o que demonstra o grande
potencial para futuras investigações e produções nessa área. Da
pesquisa, foram selecionados nove artigos coletados em diferentes
periódicos, nacionais e internacionais. Um deles apresentou aspectos
teóricos mais profundos, possibilitando uma melhor compreensão da
Teoria daAtividade.
Duarte (2002) apresenta resultados preliminares de uma
pesquisa bibliográfica em três vertentes: a) Trabalhos clássicos de
Vygotsky, Leontiev, Luria, Davidov, dentre outros; b) estudos
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fundamentados em Ilyenkov e c) estudos contemporâneos, incluindo
os de Yrjo Engeström. A contextualização histórica apresentada por
Duarte aponta a dimensão da importância da pesquisa de Engeström e
os cuidados necessários para o desenvolvimento da Teoria da
Atividade, sobretudo quanto à preservação dos fundamentos
marxistas.
Os demais artigos apresentam resultados de pesquisa referentes
a questões práticas, remetendo a experiências em diferentes países no
mundo, sendo: três da América do Sul (2 no Brasil e 1 na Argentina),
um da América do Norte (EUA), três da Europa (Grécia, Espanha e
Reino Unido) e um da Ásia (China), que tratam da Teoria da Atividade
segundo Engeström, aplicada na formação inicial e continuada de
professores, na reestruturação de cursos superiores e sistema de ensino
básico, na articulação de teoria e prática de professores, e na educação
inclusiva.
Ninim (2009) pretendeu discutir como o processo de
observação em sala de aula é compreendido pelos docentes
observadores, segundo a perspectiva da Teoria da Atividade de
Engeström, que defende que a observação é uma atividade na qual o
sujeito observador e sujeito observado constroem significados com
base em suas histórias e nos processos culturalmente construídos,
relacionados ao fazer docente.
Palma e Moura (2012), desde um estudo de caso, investigaram
a produção de sentidos acerca do ensinar e do aprender matemática de
duas alunas do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Mato
Grosso (UFMT). As autoras se apropriaram da expressão “sentidos” de
acordo com as teorias desenvolvidas por Leontiev e se fundamentaram
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na compreensão de que é competência dos cursos de formação inicial
suscitar propostas que possibilitem aos futuros professores
ressignificarem suas relações com o aprender Matemática e com o
aprender a ensinar Matemática. A proposta consistiu na observação e
acompanhamento de dois Sistemas de Atividades de Formação em
duas disciplinas do curso de Pedagogia: 1) Matemática e Metodologia
do Ensino; e 2) Estágio Supervisionado. Na investigação, analisaram as
narrativas escritas e orais produzidas pelas alunas participantes e pela
formadora-pesquisadora com base em portfólios, dados de reuniões de
estágio supervisionado e o diário de campo da professora
investigadora. Analisando esses dois sistemas de atividades, (a
disciplina e o estágio supervisionado), à luz da Teoria da Atividade de
Engeström, identificaram que: a) o movimento de sentidos é situado e
histórico; b) os sentidos sobre o aprender e o ensinar a Matemática são
produzidos na inter-relação entre os sentidos sobre a Matemática,
ensino e aprendizagem; c) os sentidos são produzidos a partir da
interação, da negociação e da contradição, e d) a produção de sentido
não é linear, apresenta descontinuidades e oscilações.
Clarke e Fournillier (2012) exploraram o valor da pesquisaação para a compreensão do desenvolvimento profissional de futuros
professores de Matemática em um programa de formação de
professores, uma vez que a qualidade dos professores formados é foco
de inúmeras discussões nos Estados Unidos. A pesquisa-ação foi
utilizada por desafiar práticas escolares e trabalhar para a mudança
social ao se envolver em um processo contínuo de problematização,
coleta de dados, análise e ação. Essa pesquisa foi baseada na Teoria da
Atividade de Yrjo Engeström porque ela permite explorar não somente
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os processos dos alunos, mas também os contextos em que eles
acontecem. Segundo essa teoria, a ação é mediada e não pode ser
separada do meio em que é realizada. Participaram do projeto de
pesquisa-ação 2 professores universitários, na função de instrutores, e
44 alunos/professores em formação. No entanto, desses, foram
escolhidos apenas 4, baseados nas variações de etnias, gêneros e ideias
ao longo da pesquisa. Os dados foram coletados por cerca de 1 ano
com base em declarações de filosofia da educação, transcrição de
entrevistas de grupo focal com seus chefes de departamento, plano de
ação escrito, notas de reflexão, discussão on-line e o projeto de
pesquisa-ação final realizados pelos 4 alunos, sob orientação dos
instrutores. Esses documentos se tornaram fontes de dados por
descreverem as mudanças de perspectivas e sua utilização, bem como
as habilidades adquiridas no curso de pesquisa-ação, em que se
explorou o ensino e a aprendizagem. Muitas foram as contribuições
observadas ao final da pesquisa, tanto para os professores instrutores
como para os futuros professores. Entre elas, pode-se citar o
crescimento profissional e o aperfeiçoamento da prática alcançado
quando os alunos conseguiam se criticar e criticar os colegas,
observação da complexidade do contexto e as experiências de ensino,
aprendizagem decorrente das discussões e seus múltiplos pontos de
vista, mudança de foco do conhecimento dos conteúdos de
Matemática para as condições em que os alunos podem aprender tais
conhecimentos e questões para abordar a motivação.
Potari (2013) também descreve algumas interações entre a
atividade de ensino e a atividade de pesquisa com base em um curso
de formação profissional de professores de Matemática. Dispôs-se a
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investigar aspectos da aprendizagem profissional dos professores, com
foco nas características de duas formas de atividade com as quais os
professores são incentivados a trabalhar: a atividade de ensino e a
atividade de pesquisa. Nesse artigo, a autora ressalta que a integração
da pesquisa, teoria e prática na formação do professor de Matemática
tem sido eficaz no desenvolvimento profissional dos professores. No
entanto, ressalta que a relação entre a pesquisa e a prática é bastante
complexa na formação de professores. A autora aponta algumas formas
possíveis de colaboração entre esses e pesquisadores. Na área da
formação em serviço, essas formas de colaboração ocorreram entre
professores e formadores de professores e têm contribuído para uma
relação mais estreita entre a pesquisa e a prática. Potari (2013) descreve
detalhadamente a metodologia utilizada, que consistiu basicamente na
análise das reações de dois grupos distintos de professores (com vasta
experiência e os recém-formados) frente às atividades propostas. Se
por um lado, o grupo de professores iniciantes se portava mais como
pesquisadores, fundamentando-se nas leituras propostas, tinham mais
dificuldades em articular com a prática. Os professores mais
experientes mostraram-se bastante interessados em aprender e
desenvolver novos métodos. No entanto, eles tinham opiniões fortes
sobre o ensino da Matemática, e era difícil para eles desenvolverem
uma atitude crítica para a prática. Ensino e pesquisa podem ser
considerados como sistemas de atividade. Engeström (1994) considera
o ensino como uma atividade de trabalho em transformação histórica
que também está se transformando por meio de novas formas de
organização do trabalho docente. A atividade de pesquisa na educação
matemática é moldada e transformada por fatores institucionais ou
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normas de pesquisa e critérios de qualidade que têm um impacto sobre
os objetivos e ações. Na análise dos resultados, a autora aponta que as
ideias de sistemas de atividades interligados, das contradições entre os
sistemas, e de aprendizagem expansiva atualmente em uso, como
discutida no artigo, podem se tornar uma maneira de pesquisar essas
interações.
Coldham (2011) estudou como incorporar a aprendizagem
profissional relevante em alguns cursos da Universidade de
Westminster, no Reino Unido. Essa incorporação teve como base a
Teoria da Atividade de Engeström, ao propor que a aprendizagem é
mediada por todos os fatores do sistema, incluindo as pessoas e
recursos envolvidos, as regras, o que se espera, entre outros. Todos
esses fatores influenciam uns aos outros e carregam dimensões
históricas e culturais em sua composição, o que conduz a uma
aprendizagem mais consolidada. Os departamentos da Universidade
que se mostraram interessados em desenvolver uma aprendizagem
profissional relevante para seu contexto foram convidados a participar
da pesquisa. O artigo apresenta, na forma de estudo de caso, a pesquisa
em 3 cursos: Línguas Modernas, Direito e Fotografia. No curso de
Línguas Modernas fez-se uma reformulação completa do currículo,
baseada na contextualização do desenvolvimento da linguagem por
meio de temas que colocam a vida e o trabalho como centrais na
aprendizagem. No curso de Direito houve uma modificação no
currículo, incluindo um módulo de prática jurídica logo no início do
curso. Além disso, desenvolveu-se em parceria um programa de
treinamento para qualificar e capacitar os alunos. No curso de
Fotografia, a Agência e a Biblioteca de fotos já existentes, passaram a
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ser efetivamente usadas como uma ferramenta disponível para o
desenvolvimento profissional. O curso tornou-se mais prático, com
concursos de fotografia, estágios para os alunos, cursos ministrados
pelos próprios alunos, entre outros. Ao final, todos os projetos
desenvolvidos contemplaram o trabalho no ambiente acadêmico e no
próprio currículo, havendo modificações além das propostas
inicialmente previstas. Assim, pode-se afirmar que a Teoria da
Atividade, por levar em consideração a dimensão histórica e cultural,
permite a realização de novas soluções e reposicionamentos , e conduz
a um desenvolvimento e aprendizagem mais consolidado.
Torres, Arrona e Crespo (2013) apresentam um estudo de caso
desenvolvido em um Centro Público de Educação Infantil na cidade de
Barcelona que, pela diversidade de significados dos participantes, tem
tido dificuldades na implementação do Shere Rom, adaptações do
modelo de 5ª Dimensão de Michel Cole, que aborda a criação de
situações de aprendizagem significativa e colaborativa mediadas por
tecnologias de informação e comunicação. Descreve a pesquisa
desenvolvida em dois ciclos escolares entre os anos de 2009 e 2011 que
consistiu no aconselhamento aos professores em três fases. A Fase 1
consistiu na análise da dinâmica e características das atividades no
CEPI com o objetivo de coletar as contradições com o Shere Rom, a
Fase 2 descreve a construção dos instrumentos de reflexão e
retroalimentação e as negociações para a implementação das
mudanças nas atividades, e a Fase 3 refere-se à implementação das
atividades e ao desenvolvimento de aconselhamento contínuo. Com
um enfoque histórico-cultural da Teoria da Atividade, as autoras
tomam a atividade, tal qual é definida por Engeström, como um
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conjunto de processos meta-dirigido, cujo significado de cada
componente individual do sistema de atividades é crucial para a
construção de objetivos comuns e concretos. Outro pilar desse
trabalho é entender que os aconselhamentos, em uma abordagem
sociocultural, envolvem a colaboração constante e a negociação de
todos os atores envolvidos na introdução de mudanças na prática
educativa, promovendo-se, assim, a responsabilidade no processo de
gestão, acompanhamento e resultados Com base em princípios
fundamentados na psicologia cultural e no conceito de zona de
desenvolvimento proximal (ZDP) de Vygotsky, aplicaram a
modalidade de Shere Rom, conhecida como Labirinto, cujo foco é a
aprendizagem e a participação significativa por meio do diálogo,
negociação e colaboração entre os participantes. É estruturado desde
uma representação visual de um labirinto, com uma série de atividades
com três níveis de complexidade (iniciante, iniciado e avançado). As
autoras descrevem as complexas relações ocorridas no percurso das
atividades nas negociações e nas contradições decorrentes da
diversidade cultural dos participantes
Hong, Chen e Hwang (2013) estudaram, na forma de um
estudo de caso, como o clube de Ciência e Tecnologia, realizado de
forma extraclasse em uma escola secundária de Taiwan pode
contribuir para a motivação e a habilidade dos alunos em ganhar uma
competição nacional, a Power Tech, bem como melhorar a
aprendizagem em ciência e tecnologia. Esse estudo foi interpretado
segundo a Teoria da atividade histórico-cultural de Engeström, que
aborda como as atividades humanas se relacionam com artefatos,
práticas e instituições. Dessa forma, a atividade vai além do
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conhecimento individual, tendo uma visão de envolvimento entre
mentes em um contexto de tomada de decisão. Muitos alunos,
professores e pais de alunos participaram do clube de ciência e
tecnologia por mais de 3 anos, no entanto, a coleta de dados para esse
artigo foi realizada somente com 8 estudantes, 3 professores e 5 pais de
estudantes por um período de 4 meses. Utilizaram entrevistas gravadas
e registro de diversas notas de campo. Verificou-se, ao longo do estudo,
muitos problemas, entre eles, o pouco envolvimento dos alunos no
início, as atitudes dos pais que mostravam resistência à participação no
clube por incentivar os filhos a se concentrar apenas em atividades
acadêmicas, o ensino de Taiwan, concentrado no desempenho
individual e oferecendo poucas oportunidades aos alunos para
trabalhar em conjunto, bem como poucas atividades escolares que
privilegiassem a criatividade e a aprendizagem multidisciplinar.
Contudo, algumas medidas foram tomadas para superar todos esses
problemas, com destaque para a apresentação de um caso de sucesso
da Power Tech, que despertou o interesse de muitos alunos, a intensa
comunicação com os pais a fim de mostrar a importância e as
habilidades que seriam desenvolvidas nos estudantes, e as atividades de
integração, de criatividade e de trabalho em equipe entre os pares. Ao
final da pesquisa verificou-se que o clube de ciência e tecnologia
melhorou a atividade cooperativa entre os alunos, despertou interesse
e a criatividade dos mesmos, desenvolveu suas habilidades em
resolução de problemas e melhorou as relações pais-filhos como
resultado do aumento da interação entre eles.
Larripa e Erausquin (2013) exploraram os processos de
escolarização e os desafios para a construção de cenários educativos
279

para alunos diagnosticados com TEA (transtorno de espectro autista)
ou com TGD (transtorno generalizado de desenvolvimento) em
escolas de Buenos Aires que incentivam a participação desses alunos
em escolas comuns. A pesquisa desenvolveu-se baseada na Teoria da
Atividade Histórico-Cultural de Engeström e nos Modelos Mentais de
intervenção profissional de Rogrigo. O sistema de atividade como
unidade de análise enriquece os modelos mentais construídos em
interação pelos sujeitos das ações. Realizou-se um estudo descritivo e
exploratório segundo uma perspectiva etnográfica, com reelaboração
de análises qualitativas a partir de entrevistas semidirigidas, realizadas
com diversos profissionais, principalmente psicopedagogos,
psicólogos, autoridades educacionais vinculados à educação especial e
professores da educação comum e especial envolvidos em cenários de
escolarização em TEA. Os resultados foram baseados em 30 entrevistas
semidirigidas realizadas de agosto de 2007 a março de 2010, cujos
temas principais abordaram: o desafio de construir cenários escolares
inclusivos, o desafio do trabalho interagencial e o risco de disciplinas
fragmentadas e o desafio de construir modelos mentais
compartilhados de intervenção profissional, de caráter flexível.
Analisaram-se as convergências e as discursivas entre os diferentes
agentes participantes da pesquisa e sei utilizou o modelo diagramático
de sistemas de atividade como um triângulo mediador de
aprendizagem expansiva, desenvolvido por Engeström, que representa
a complexidade das atividades humanas nas instituições a fim de
integrar os dados qualitativos obtidos para possibilitar a compreensão
das dificuldades existentes no processo de integração escolar em TEA e
TGD. Pode-se afirmar que é preciso desenvolver novas políticas
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educacionais de integração escolar e educação inclusiva para superar as
estruturas clássicas da educação comum e da educação inclusiva, pois
muitos são os desafios enfrentados pelos agentes psicoeducativos
formados nessa estrutura clássica. No entanto, ações individuais não
são suficientes, são necessárias ações conjuntas dos vários agentes
envolvidos no processo para garantir uma educação integradora e
inclusiva.
Ao finalizar este percurso de estudo, faz-se necessário uma
reflexão sobre as atividades que culminaram na produção deste texto.
Para proceder às reflexões à luz da Teoria da Atividade de Engeström,
tomou-se, então, o artigo (objeto) como o resultado a ser alcançado, a
dupla de autores--mestrandos os sujeitos, e os professores orientadores
como instrumentos de mediação. Esses três elementos constituem o
triangulo proposto por Vygotsky. A fim de proceder a análise segundo
a terceira geração da TEA, conforme proposto por Engeström,
expandiu-se o triângulo com a introdução da comunidade
(mestrandos do EDUCIMAT matriculados na disciplina Conceitos
Fundamentais em Educação e Ciências e Matemática), as regras
(produzir um resumo semanal, entregar resumos nos prazos fixados,
ler e resumir artigos em outras línguas, apresentar um seminário) e a
divisão de trabalho (autores mestrandos pesquisar artigos e produzir
resumos, professora orientadora ler e corrigir).
Com fundamento nessa classificação, pôde-se constatar
observando em nós mesmos o quanto a Teoria da Atividade produz
resultados eficazes. Nesta atividade de produção de um artigo, a dupla
de autores-mestrandos frequentemente vivenciou suas contradições
em um sistema de atividade coletivo (a turma), que simultaneamente
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passavam pela mesma situação. Algumas das regras estipuladas
promoveram algumas dessas contradições (a leitura de artigos em
outras línguas, por exemplo). Tais contradições vividas pelos sujeitos
resultam em recontextualização e reconceituação do objeto e do
motivo da atividade. A multivocalidade ficou bem evidenciada no
momento da formação de grupos com áreas de interesse bem distintas,
e no momento das apresentações dos seminários, com a exposição dos
múltiplos pontos de vistas. Por esta análise afere-se o quanto a
disciplina com essa organização contribuiu para o amadurecimento e o
crescimento acadêmico, um dos objetivos intrínsecos na proposta da
atividade de se redigir um artigo científico.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Teoria da Atividade foi estudada e desenvolvida por alguns
pesquisadores, dentre eles Yrjo Engeström que aponta a existência
detrês gerações dessa teoria. A primeira geração, constituída com base
nos estudos de Vygotsky, aponta que a atividade de um sujeito para um
objeto é mediada por ferramentas materiais ou psicológicas. A segunda
geração, constituída pelos estudos de Leontiev, aponta que a atividade
humana é constituída por atividades, ações e operações, e distingue
ações individuais e atividades coletivas. E, por fim, a terceira geração,
constituída pelos estudos de Engeström, que introduz os conceitos de
comunidade, regras e divisão do trabalho a fim de compreender a ação
humana em seu contexto social.
Engeström aponta cinco concepções norteadoras de sua teoria
(atividade coletiva, multivocalidade, historicidade, contradições e
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transformação expansiva) e estuda uma rede de atividades formada
por dois sistemas de atividades.
Como o sistema de atividade permite analisar os papéis
desempenhados pelos componentes e pelas ferramentas das atividades,
dentro do contexto histórico-cultural, a Teoria da Atividade pode ser
utilizada como um instrumento de análise em várias áreas do
conhecimento.
Em se tratando de aprendizagem com foco na Teoria da
Atividade de Engeström, observou-se a existência de artigos de várias
partes do mundo, como Brasil, Argentina, Grécia, Espanha, EUA e
China, que abordavam temas como formação inicial e continuada de
professores, reestruturação de cursos superiores e sistema de ensino
básico, articulação de teoria e prática de professores e educação
inclusiva.
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12 | FISIOLOGIA DA APRENDIZAGEM
HUMANA: A CONTRIBUIÇÃO DA
MEMÓRIA
Fernando Pinto Lopes
Maria Alice Veiga Ferreira de Souza
Durante anos, os processos de aprendizagem foram estudados
por diversos pesquisadores e educadores de todo o mundo sob
diferentes enfoques, de maneira isolada. Segundo Relvas (2007),
atualmente é necessário compreender que esses processos perpassam
por aspectos biológicos, psicológicos e sociais, e que o ambiente dessa
especificidade é a sala de aula. Pelo lado biológico da aprendizagem,
neurocientistas contam com o auxílio de técnicas cada vez mais
sofisticadas, associadas a aparelhos de ressonância magnética e
tomografia computadorizada, para citar alguns, que permitem
observar alterações no cérebro durante o seu funcionamento. Pelo lado
psicológico, psicólogos cognitivistas têm revelado as bases do
aprendizado com o uso de experimentos comportamentais e, pelo lado
social, que, por sua vez, compreende o educacional, vem contribuindo
com as teorias da aprendizagem, originadas de estudos que vieram
constituir diferentes maneiras de ver e entender esse processo.
Especificamente, este trabalho será direcionado para os
aspectos biológicos e psicológicos da aprendizagem divulgados em
pesquisas científicas recentes, e que apontam caminhos possíveis para
otimizá-la. Isso porque, se a aprendizagem relaciona-se com a maneira
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como a informação é processada, os processos internos devem ser foco
de atenção de docentes, pois é preciso conhecer “como” os sujeitos
aprendem e, não só, “o que” eles aprendem.
Nesse ínterim, há muitas variáveis envolvidas, com certeza, mas
em termos internos, não há como desprezar o entendimento das
sinapses que são responsáveis pelo funcionamento e controle da mente
e, consequentemente, da aprendizagem. Todorov (1991, p. 303), por
exemplo, nos ensina que
[...] independentemente das posições filosóficas,
ideológicas e teóricas assumidas, os psicólogos de hoje
concordam que as emoções, o pensamento, a memória e
a aprendizagem no homem dependem em última
instância de padrões de interconexões sinápticas de
neurônios do cérebro.

Relvas (2007, p. 10) também destaca que,
[...] os estudos da biologia do cérebro vêm contribuindo
para a práxis em sala de aula, na compreensão das
dimensões cognitivas, motoras, afetivas e sociais, no
redimensionamento do sujeito aprendente e suas formas
de interferir nos ambientes pelos quais perpassa.

Um dos principais desafios da ciência no século XXI é a
compreensão da mente humana em termos biológicos, assim
entendidos por pesquisadores como Kandel (2009). Nesse contexto,
muitos estudos têm sido realizados na tentativa de se compreender os
mecanismos neurofisiológicos, incluindo o funcionamento da
memória e sua participação na aprendizagem. Memória e
aprendizagem estão intimamente relacionadas no sentido de que, para
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que haja o aprendizado, o conteúdo aprendido deve ser fixado nas
bases neuronais e, quando necessário, recuperado para executar
atividades, tomar decisões e resolver problemas, na escola e na vida.
Compreender os processos da memória humana e conhecer quais
recursos utilizar para o seu bom funcionamento são de grande
importância para que o professor possa utilizá-los e aprimorar suas
estratégias de ensino. Esse, portanto, é o foco deste artigo.

ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA NERVOSO
O sistema nervoso humano é responsável por detectar
estímulos externos e internos, tanto físicos quanto químicos, e
desencadeia as respostas musculares e glandulares. Assim, é
responsável pela integração do organismo com o seu meio ambiente.
Sua estrutura é composta por regiões situadas dentro do cérebro, da
coluna vertebral e outras distribuídas por todo o corpo. Nada ocorre
na vida humana biológica sem que a presença do sistema nervoso seja
marcante, direta ou indiretamente. Para Vale e Capovilla (2004),
devido ao funcionamento coordenado de recursos cognitivos e às
múltiplas conexões tecidas pelo cérebro por meio de uma rede
complexa de neurônios, as pessoas podem conhecer o mundo e atuar
sobre ele. Por isso, é fundamental conhecer um pouco mais sobre esses
recursos e conexões.
Os principais integrantes do sistema nervoso são os neurônios,
células glias – ou gliócitos – e nervos. Segundo Mettring (2011), em
termos práticos, o sistema nervoso é um conjunto bem arquitetado de
terminais nervosos, medula, tronco encefálico, cerebelo e córtex
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cerebral que permitem ainda uma divisão entre Sistema Nervoso
Central (SNC) e Sistema Nervoso Periférico (SNP).
A maioria das células nervosas, seus prolongamentos e os
contatos que fazem entre si encontra-se no SNC. Ele é formado pelo
encéfalo e pela medula espinal, que são protegidos pelos ossos do
crânio e da coluna vertebral, respectivamente, e são compostos por
bilhões de neurônios e outras células, funcionando como centros de
coordenação nervosa.
O SNP possui relativamente poucas células, mas um grande
número de prolongamentos chamados fibras nervosas, agrupadas em
filetes alongados chamados nervos, que funcionam como fios
condutores de informações motoras e sensitivas. De acordo com o seu
funcionamento, o Sistema Nervoso Periférico pode ser dividido em
Sistema Nervoso Somático (SNS) - responsável pelas ações voluntárias
do corpo – e, Sistema Nervoso Autônomo (SNA) - responsável pelas
ações involuntárias, inconscientes e automáticas do corpo. O SNA
ainda pode ser dividido em Sistema Nervoso Autônomo
Parassimpático (SNAp) - responsável pela estimulação de ações
orgânicas que coloca esse organismo em situação de repouso e calma e Simpático (SNAs) - responsável pela estimulação de ações orgânicas
que permitem a esse organismo responder adequadamente às situações
de estresse, ou seja, coloca o organismo em situação de alerta (Figura
1).
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Figura 1: Sistema nervoso e suas subdivisões
Fonte: Própria dos autores deste artigo - Lopes e Souza (2014)

Para Mettring (2011, p. 48), desde criança, o indivíduo precisa
de instruções sobre como manter o organismo em situação de
equilíbrio e repouso relativo, pois, assim, as funções mentais
superiores, tão necessárias ao aprendizado, existirão.
Ainda segundo esse autor,
Muitas crianças têm problemas de aprendizagem em
decorrência da falta de conhecimento desse fato por
parte dos profissionais de ensino. Por isso, ambientes
que coloquem o aprendiz em situação de estresse
ativarão as atividades do SNAs. Como resultado, todo
um complexo de situações orgânicas será ativado:
adrenalina despejada na corrente sanguínea que fará
com que haja alterações em todo sistema
cardiorrespiratório, alterações nos sistemas de apoio
(digestão, produção de hormônios, etc.) e, em último
caso um sequestro de sangue do cérebro para manter a
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musculatura irrigada e alimentada para situação de luta
ou fuga. Se houver menos sangue, haverá menos energia;
se houver menos energia, haverá menos capacidade
cognitiva, e assim a aprendizagem é dificultada ou até
mesmo, em casos mais graves, impossível.

Dessa forma, os ambientes de ensino devem estar preparados
para provocar o mínimo de aversão e estresse visando o melhor
aproveitamento do cérebro para os processos de aprendizagem.
Os neurônios são a unidade estrutural e funcional do sistema
nervoso, altamente especializados em receber e transmitir estímulos.
São células nervosas que possuem três regiões distintas: o corpo
celular - região da célula onde fica o núcleo -, os dendritos - finos
prolongamentos das células - e o axônio - um prolongamento da célula
mais longo do que os demais. Cada neurônio tem um único axônio, e é
por ele que saem as informações eferentes dirigidas às outras células de
um círculo neural, elaborando, assim, as respostas aos estímulos
recebidos pelos sentidos (Figura 2).
Entre um neurônio e outro existe um espaço microscópico.
Essa região de comunicação chama-se sinapse (Figura 3). A conexão
não é direta porque os neurônios estão separados uns dos outros. Na
sinapse, as terminações do axônio liberam substâncias químicas
chamadas neurotransmissores ou mediadores químicos. Essas
substâncias têm a capacidade de se combinar com receptores presentes
nos dendritos do neurônio seguinte, desencadeando nele um novo
impulso nervoso.
Também existem sinapses entre neurônios e as células de
músculos e glândulas (Figura 3).
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Figura 2:Célula nervosa: dendrito, corpo celular e axônio
Fonte:Figura extraída da Internet e identificada suas partes pelos autores do artigo –
Lopes e Souza (2014).

Figura 3: A sinapse entre células nervosas
Fonte: Figura extraída da Internet.

Ainda sobre a transmissão dos impulsos entre neurônios,
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Relvas (2007, p. 13) completa,
[...] a transmissão sináptica pode ser química ou elétrica.
Na sinapse elétrica, as correntes iônicas passam
diretamente pelas junções comunicantes (região de
aproximação entre duas células) para outras células. A
transmissão é ultrarrápida, já que o sinal passa
praticamente inalterado de uma célula para a outra. Na
sinapse química, a transmissão do sinal através da fenda
sináptica (região de aproximação entre duas células) é
feita através dos neurotransmissores. A sinapse química
pode ser exitatória, quando ocorre um aumento no
estímulo recebido pelo neurônio pós-sináptico, ou
inibitória, quando ocorre uma diminuição do estímulo
no neurônio pós-sináptico. São essas transformações
ocorridas durante a sinapse que garante ao sistema
nervoso a sua enorme diversidade e capacidade de
processamento de informação.

PLASTICIDADE CEREBRAL
A interferência do ambiente no sistema nervoso causa
mudanças anatômicas e funcionais no cérebro. Assim, tanto a
quantidade de neurônios quanto as conexões entre eles (sinapses) são
alteradas dependendo das experiências pelas quais se passa. A essa
capacidade de o sistema nervoso alterar o funcionamento do sistema
motor e perceptivo baseado em mudanças no ambiente, por meio da
conexão e (re)conexão das sinapses nervosas, organizando e
(re)organizando as informações dos estímulos motores, denomina-se
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plasticidade cerebral. Relva (2007, p. 43) acrescenta que
[...] a plasticidade cerebral é a denominação das
capacidades adaptativas do SNC – sua habilidade para
modificar sua organização estrutural própria e
funcionamento. É a propriedade do sistema nervoso que
permite o desenvolvimento de alterações estruturais em
resposta à experiência, e como adaptação a condições
mutantes e a estímulos repetidos.

Destaca-se a menção às experiências e aos estímulos repetidos
como formas de alteração na estrutura cognitiva e, portanto,
aprendizagem. A mesma autora ainda explica que plasticidade cerebral
é o ponto culminante da existência humana e do desenvolvimento da
vida, da qual depende todo o processo de aprendizagem e também de
reabilitação das funções motoras e sensoriais, caso ocorra uma lesão.

MEMÓRIA E APRENDIZAGEM
Um dos grandes desafios dos educadores é fazer com que os
alunos aprendam conteúdos escolares que poderão ser úteis durante
suas trajetórias acadêmicas, profissionais e científicas, além de
contribuir com suas vidas cotidianas particulares. A fixação desses
conteúdos é realizada na memória, uma faculdade do cérebro capaz de
receber informações do meio, guardá-las e evocá-las em momentos
oportunos. Relvas (2007, p. 52) afirma que,
[...] a memória é o registro de experiências e fatos
vividos e observados, podendo ser resgatados quando
preciso. Isso faz com que a memória seja a base da
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aprendizagem, pois, com as experiências que possuímos
armazenadas na memória temos a oportunidade e
habilidade de mudar nosso comportamento. Ou seja, a
aprendizagem é a aquisição de novos conhecimentos e
a memória é a fixação ou re-tenção desses
conhecimentos adquiridos (grifo nosso).

Izquierdo (1989, p.90), um dos maiores pesquisadores em
fisiologia da memória, explica que,
O aprendizado e a memória são propriedades básicas do
sistema nervoso; não existe atividade nervosa que não
inclua ou não seja afetada de alguma forma pelo
aprendizado e pela memória. Aprendemos a caminhar,
pensar, amar, imaginar, criar, fazer atos-motores ou
ideativos simples e complexos, etc.; e nossa vida depende
de que nos lembremos de tudo isso

Memória e aprendizagem são variáveis diferentes, mas
relacionadas, e, por vezes, confundidas. Lent (2001, p. 650) distingue
esses dois conceitos dizendo que:
O processo de aquisição de novas informações que vão ser
retidas na memória é chamado aprendizagem. Por meio dele o ser
humano se torna capaz de orientar o comportamento e o pensamento.
Memória, diferentemente, é o processo de arquivamento seletivo
dessas informações, pelo qual é possível evocá-las sempre que desejar,
consciente ou inconscientemente. De certo modo, a memória pode ser
vista como o conjunto de processos neurobiológicos e
neuropsicológicos que permitem a aprendizagem (grifos nossos).
Quanto à natureza, a memória pode ser classificada de três
maneiras: memória consciente (explícita ou declarativa), memória
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inconsciente (implícita ou não-declarativa) e memória operacional
ou de trabalho. Segundo Kandel (2009), o que usualmente se entende
como memória consciente é denominada, hoje em dia, de memória
explícita (ou declarativa). A memória explícita é a recordação
consciente de pessoas, lugares, objetos fatos e eventos. Nas palavras de
Lent (2001, p. 649), a memória explícita reúne o que se pode evocar
por meio de palavras (daí o termo “declarativa”) ou outros símbolos
(um desenho, por exemplo). É formada facilmente, mas pode-se
perder também facilmente. Ainda segundo o mesmo autor, a memória
explícita
[...] pode ser episódica, quando envolve eventos datados,
isto é, relacionados ao tempo; ou semântica, quando
envolve conceitos atemporais. Ao lembrar que foi ao
teatro no domingo passado assistir Romeu e Julieta, você
empregou a sua memória episódica. Mas saber que o
teatro é uma forma de arte cênica e que Romeu e Julieta
é urna peça do escritor inglês William Shakespeare, é
um exemplo de memória semântica. A memória
episódica é geralmente específica de cada indivíduo,
característica de sua trajetória de vida. A memória
semântica, por outro lado, é compartilhada por muitas
pessoas, fazendo parte da cultura.

A memória inconsciente é chamada atualmente de memória
implícita (ou não declarativa), ela requer mais tempo e treinamento
para se formar, mas persiste por mais tempo. Segundo Kandel (2009, p.
151), essa é a memória que subjaz à habituação, à sensibilização e ao
condicionamento clássico, assim como as habilidades motoras e
perceptuais, como andar de bicicleta, dar um saque com uma bolinha
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de tênis. Outro exemplo é dirigir um carro no “piloto automático” sem
prestar atenção em cada movimento. O mesmo autor explica:
A memória implícita não constitui um sistema de
memória único, mas uma série de processos envolvendo
diversos sistemas diferentes do cérebro que se alojam
nas profundezas do córtex cerebral. Por exemplo, a
associação de sentimentos (como medo e felicidade) a
eventos ocorridos envolve uma estrutura chamada
amígdala. A formação de novos hábitos motores (e
talvez cognitivos) envolve o estriado, ao passo que a
aprendizagem de novas habilidades motoras e de
atividades coordenadas depende do cerebelo.

Ainda segundo Kandel (2009, p. 152) :
Muitas experiências de aprendizagem convocam tanto a
memória explícita quanto a memória implícita. Na
verdade, a repetição constante pode transformar a
memória explicita em memória implícita. Aprender a
andar de bicicleta, de início, envolve nossa atenção
consciente em relação ao nosso corpo e à bicicleta, mas
acaba por o tornar-se uma atividade motora automática
e inconsciente

A memória de trabalho ou operacional é uma memória
ultrarrápida, que se processa no momento em que a informação está
sendo percebida ou processada, retendo a informação por alguns
segundos e, então, é destinada para ser retida por mais algum tempo
ou é descartada. Mourão Junior e Melo (2011) consideram a memória
de trabalho um sistema que armazena as informações somente
enquanto determinada tarefa (trabalho) está sendo realizada. Em
relação às bases cerebrais da memória de trabalho, Goldman-Rakic
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(1995, p. 477) explica:
A memória de trabalho se dá por meio de um fenômeno
elétrico, onde determinadas coletividades de neurônios permanecem
disparando potenciais de ação durante alguns segundos, retendo
temporariamente a informação, somente durante o tempo em que a
mesma é necessária, extinguindo-a logo em seguida.
Ao analisar a memória quanto ao tempo de retenção pode-se
classificá-las em memória ultrarrápida, memória de curto prazo e
memória de longo prazo.
A memória ultrarrápida pode durar de frações de segundos a
segundos. A memória de curto prazo armazena informações que
serão utilizadas dentro de pouco tempo. Segundo Lent (2001), ela dura
minutos ou horas e serve para proporcionar a continuidade do nosso
sentido do presente. Kandel, neurofisiologista ganhador do Prêmio
Nobel em 2000, estudou as bases biológicas dessa memória, utilizando
como modelo animal a Aplysia. Ele descobriu que a aprendizagem
origina a memória de curto prazo, produzindo mudanças transitórias
na força das sinapses entre os neurônios sensórios e os neurônios
motores. Essas mudanças de curto prazo são mediadas por proteínas e
outras moléculas já presentes nas sinapses. Já a memória de longo
prazo armazena as informações por um longo período, podendo durar
horas, dias e até mesmo anos.

PESQUISAS CIENTÍFICAS NA ÁREA DA MEMÓRIA
Nos últimos anos, a neurociência vem obtendo avanços
significativos referentes aos mecanismos fisiológicos e moleculares da
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formação e da consolidação das memórias. Esses avanços muito
contribuem para o entendimento dos processos de aprendizagem que
envolvem a memória, auxiliando o educando na compreensão e
apropriação de novos conhecimentos.
Um dos principais cientistas investigativo dos processos
biológicos da memória é o neurocientista austríaco, naturalizado
estadunidense, Eric Richard Kandel, agraciado, juntamente com o
sueco Arvid Carlsson e com o estadunidense Paul Greengard, com o
prêmio Nobel de Fisiologia/Medicina de 2000, por descobertas
envolvendo a transmissão de sinais entre células nervosas no cérebro
humano. Kandel formou-se médico, especializou-se em psiquiatria,
mas abandonou a clínica para se dedicar às neurociências.
Trabalhando, por mais de 45 anos, com um organismo muito simples,
a Aplysia californica, o Nobel de Medicina revelou aspectos
fundamentais do processo de formação de memórias. Segundo
Robertson e Kandel (2010), dos vários problemas atualmente
estudados pelo neurocientista, ele cita a teoria científica que sugere o
envolvimento de uma proteína do tipo príon na memória de longo
prazo, sendo que estudos estão sendo realizados para se compreender
como ocorre o armazenamento desse tipo de memória.
Além disso, Kandel e Abbott (2012, p. 179) discutem, baseados
em experimentos de Zhang, que a memorização na lebre-do-mar, a
Aplysia californica, pode ajudar a compreender a aprendizagem por
meio da elaboração de programas de treinamento. A aplysia é um
excelente sistema para se estudar a dinâmica de aprendizado por causa
de uma longa história de resultados relacionados com mudanças em
seu comportamento pelas modificações na força sináptica entre os
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neurônios sensoriais e motores. Segundo esses autores,
[...] esse estudo abre a possibilidade de entendermos
mais sobre os mecanismos de modificação do circuito
neuronal que levam ao aprendizado e começarmos a
construir modelos de previsão, podendo ser capazes de
desenvolver mais eficazmente programas de treinamento
racionalmente
projetados
que
melhoram
a
aprendizagem.

Em um artigo publicado na Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS), Touzani,
Puthanveettil e Kandel (2007) destacam que, mais de meio século
atrás, Hebb propôs uma teoria que fazia distinção entre memória de
curto prazo, a memória dos acontecimentos recentes, e memória de
longo prazo, uma memória de eventos ocorridos no passado. Essa
teoria encontrou apoio na constatação de que a inibição da síntese de
proteínas com antibióticos não impede os animais de realizar tarefas
de aprendizagem, mas interrompe a sua memória de longo prazo. Os
autores comentam ainda que a forma especializada de memória de
curto prazo, chamada de “memória de trabalho”, foi introduzida pelos
psicólogos cognitivos Baddeley e Hitch para descrever a memória que
armazena temporariamente informações fornecidas por uma sugestão
ambiental para a execução de um ato em curto prazo.
Os processos de reativação da memória (recuperação) têm sido
o foco de diversos estudos na última década. A recuperação é pensada
como um retorno da memória de um estado instável, em que se requer
a síntese de proteínas reconsolidantes para continuar mantendo a
memória por mais tempo. Os mecanismos de como essa recuperação
acontece ainda precisam de esclarecimentos.
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Para entender melhor esses mecanismos, Lee et al. (2012)
investigaram in vitro um circuito neuronal básico da Aplysia, que
possui uma conexão monossináptica do neurônio sensorial para o
neurônio motor das brânquias e sifão. Testes foram realizados
utilizando a serotonina (5-HT), um modulador liberado durante a
formação da sensibilização.
Um crescente corpo de evidências apoia a ideia de que, quando
a memória é recordada e, assim, reativada, ela passa por um estado
instável. Daí, um novo processo de reconsolidação dependente da
síntese de proteína é necessária para manter a memória. Os resultados
do estudo sugeriram que o armazenamento da memória de longo
prazo, para sensibilização comportamental no animal, torna-se instável
após a recuperação da memória, e que a síntese “de novo” de proteínas
de reconsolidação é necessária para a sua manutenção em longo prazo.
Os resultados apresentados forneceram também a primeira
evidência direta de que as mesmas conexões sinápticas específicas, que
inicialmente codificam as memórias armazenadas, são seletivamente
desestabilizadas e reestabilizadas após a recuperação da memória. Isto
é consistente com a ideia de que a reconsolidação representa a
continuação do processo de consolidação no mesmo conjunto de
conexões sinápticas, e podem servir para reforçar a memória de
armazenamento, permitindo que ela se torne mais duradoura e mais
estável.
Touzani, Puthanveettil e Kandel (2007) descobriram que a
codificação de estratégias de aprendizagem necessárias para a memória
de trabalho momento a momento exige a síntese de proteínas no
córtex pré-frontal. Escolheram o rato como modelo animal do estudo
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porque ele oferece vantagens de uma abordagem genética molecular,
para o estudo de componentes de longa duração da memória de
trabalho. Por intermédio de experimentos em labirintos radiais, em
que os ratos foram treinados a executar tarefas do tipo non matching to
place (NMTP), observou-se um aumento da memória de trabalho ao
longo dos dias e, para isso, se utilizou a integridade do córtex préfrontal. Além disso, e mais importante, verificou-se que foi requerida a
síntese de novas proteínas no córtex pré-frontal, como evidenciado
pela inibição dessa melhoria por injeções locais de inibidor da síntese
de proteína ANI.
Na busca pelos mecanismos neuronais para o funcionamento
das conexões sinápticas durante o aprendizado, Kandel (2006) estudou
na Aplysia os processos que conduzem os neurônios a alterarem suas
respostas aos estímulos e duas coisas foram esclarecidas: primeiro, os
neurônios podem ajustar suas respostas a estímulos, em curto prazo,
tornando-se mais sensíveis a eles ou mais habituado, alterando a
eficiência das conexões sinápticas preexistentes. Segundo, os neurônios
podem ajustar suas respostas em longo prazo, alterando o número de
pontos de contato com outros neurônios.
Hoje, muitos artigos, livros e revistas abordam o aprendizado
relacionado à memória. Um deles é o de Estrela e Ribeiro (2012, p.
154), que afirmam que
[...] a aquisição da memória está diretamente
relacionada ao complexo processo de aprendizagem que
para ocorrer lança mão de toda uma estrutura biológica,
mental e emocional. Envolve todas as funções
psicológicas superiores, como: percepção, atenção,
sensação, memória, raciocínio--lógico, noções temporal,
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espacial e julgamento.

Por meio de um levantamento bibliográfico, Estrela e Ribeiro
(2012) perceberam que, para que ocorra uma aprendizagem
significativa é necessária uma boa consolidação da memória. Nesse
mesmo sentido, Relvas (2007, p. 57) completa,
O professor antes de ser um especialista no domínio dos
conteúdos que busca ensinar, necessita ser um
estimulador de aprendizagem e um verdadeiro
“jardineiro” de memórias; despertando em seus alunos
as estratégias para seu uso coerente. O professor deve
atuar diferenciando as memorizações automáticas (que
apenas “entulham” o cérebro de saberes anárquicos), da
memorização consciente, verdadeira ferramenta para se
aprender, para se pensar como se pensa.

A Revista MENTE CÉREBRO, cujo autor é desconhecido,
expôs que durante anos pesquisadores têm estudado maneiras de
estimular a memória desenvolvendo técnicas mnemônicas que podem
ser utilizadas para a fixação de informações importantes. De acordo
com o professor Michael Anderson da Universidade de St. Andrews, é
incontestável que a capacidade de fixação de uma informação seja
intensificada pela atenção. Ela é a base da pirâmide mental. Se for
melhorada, outros processos cognitivos se tornam mais eficientes. Eric
Kandel (2009), da Universidade Colúmbia, indica, ainda, que a melhor
maneira de aprender pode ser intercalando períodos curtos de estudo
com intervalos.
Alguns estudos também alertam para a necessidade do sono
para a manutenção da capacidade de concentração, resolução de
problemas lógicos e a memória operacional. Isso acontece porque
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durante o descanso ocorre a síntese de proteínas responsáveis pelo
desenvolvimento de conexões neurais, o que aprimora habilidades
como a memória.
Mourão Junior e Melo (2011) definem o aprendizado como a
modificação de um comportamento ocorrida em resposta a uma
pressão exercida pelo meio. Assim, a principal característica do
aprendizado é a aquisição de uma determinada informação. Em
animais, essa aquisição é determinada pela intensidade dos estímulos
e, nos humanos, ela está ligada a fatores como estado emocional e
motivação. Parece que a diferença entre os diversos animais referente
ao aprendizado é a capacidade de reter e evocar as informações
aprendidas, ou seja, o que difere talvez não seja o aprendizado em si,
mas sim os sistemas de memória e como eles são gerenciados frente às
pressões vindas do entorno (meio).
Os autores explicam que,
[...] os resultados apresentados pela neurociência
experimental sugerem que o aprendizado se dê em redes
neurais altamente plásticas que se autoorganizam em
função dos estímulos externos. No homem, as redes
neurais que formam a circuitaria do neocórtex são
totalmente plásticas, dinâmicas e mutáveis - sinapses se
formam e deixam de existir em frações de segundos,
durante todo o tempo, permitindo a nós, humanos, um
potencial de aprendizado e resiliência talvez muito
maior do que imaginamos possuir. Essa capacidade
adaptativa profunda e instantânea que apresenta o
cérebro humano serve como um possível arcabouço
teórico para sustentar as teorias de aprendizagem na
criança (MOURÃO JUNIOR; MELO, 2011, p. 313).
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Segundo Nunes e Oliveira (2010, p. 62), alguns recursos podem
ser utilizados para estimular a memorização e a aprendizagem, como a
prática de jogos, que contribui para o desenvolvimento, conservação e
recuperação de processos cognitivos e afetivo-relacionais, tendo a seu
favor o fato de ser automotivada e geradora de prazer e bem-estar.
Uma atividade motivadora e prazerosa contribui para o
funcionamento dos processos mentais básicos, como a
memória, a qual garante o armazenamento da
informação, via sinapses. Voltado para resolver um
problema e tendo que seguir certas regras, o cérebro, em
sua plasticidade, passa a desenvolver um processo de
busca e seleção de estratégias, no qual a atenção e a
memória têm um grande papel.

Carvalho (2011, p. 537) discute a possibilidade de inserção dos
significativos avanços da neurociência como constituintes de saberes
disciplinares nos cursos de formação de professores.
Na perspectiva adotada, esses saberes, que
fundamentam um saber pedagógico, proporcionam
subsídios teóricos para a ação docente, uma vez que a
compreensão de como o cérebro funciona permite um
melhor entendimento da aprendizagem e o consequente
aprimoramento da transposição didática.

Izquierdo (20124), conhecendo a importância do cérebro e
fatores como a atenção, as emoções e a memória no processo de
aprender, cita a importância dos conhecimentos de neurociência no
4 As regras para citação em documentos on-line ainda não estão regulamentadas pela ABNT.
Isso explica a ausência de paginação na citação direta e o termo "não paginado nas
referências”.
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ensino, a necessidade de o professor saber como o aluno aprende e o
papel das emoções no aprendizado:
É o cérebro dos alunos que vai aprender, e isso os professores
nem pensam, porque não acham que seja assim. Acham que se
aprende com ele falando e o outro ouvindo. Quem aprende é o cérebro
e o faz de muitas maneiras ao mesmo tempo, e isso o professor tem de
saber. Saber o que é aprendizado, o que é memória, onde ela se faz e
como se faz. Uma vez que aprenda isso, terá muito mais facilidade em
ensinar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A relação entre a memória e aprendizagem mostra que elas são
o suporte para todo o conhecimento humano. Identificar os
mecanismos e estratégias que auxiliem o cérebro a melhorar a
aquisição, retenção e evocação das memórias é de grande importância
para o sucesso no aprendizado. O professor, além de dominar o
conteúdo a ser ensinado aos alunos, precisa desenvolver em suas
práticas docentes maneiras de estimular a atenção e a memória, fatores
importantes no processo de ensino e de aprendizagem.
As informações recebidas pelos educandos na sala de aula
ativam o cérebro e se transformam em estímulos que vão proporcionar
o funcionamento das memórias. Essas informações devem ser retidas
com a prática de procedimentos pedagógicos que contribuam para o
aprendizado significativo. Nesse contexto, o aluno deve ser ativo em
sua aprendizagem, e o professor o mediador que orientará e criará
condições para que ele exerça suas potencialidades.
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Como o cérebro é o responsável pelo aprendizado dos alunos, é
importante que o professor aprenda sobre o seu funcionamento e
procure na neurociência as contribuições necessárias para se
compreender sobre como os seres humanos se desenvolvem e
aprendem, e as possíveis implicações para as práticas educacionais.
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