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PREFÁCIO

O  livro  com  que  nos  presenteiam  os  pesquisadores  do
PROGRAMA  DE  PÓS-GRADUAÇÃO  EM  EDUCAÇÃO  EM
CIÊNCIAS E MATEMÁTICA, do Instituto Federal do Espírito Santo,
abrange  um  conjunto  de  textos  que  apresenta  de  forma  vívida
resultados de suas investigações a respeito de processos de ensino e de
aprendizagem.

Sinto-me  muito  honrada  com  o  convite  para  prefaciar  este
livro, escrito por autores comprometidos com a arte de fazer pesquisa e
que assumem a Aprendizagem como ponto de enfoque, temática tão
cara para mim e para a maioria dos educadores. 

Há muito tempo, a Aprendizagem ocupa a atenção e o interesse
de vários grupos de investigação em diversos países. Essa atenção se
revela por meio de diferentes perspectivas de aprendizagem presentes
na  literatura  e  que  chegam  até  nós  com  diferentes  adjetivações:
aprendizagem  tradicional,  aprendizagem  mecânica,  aprendizagem
significativa,  aprendizagem compreensiva,  aprendizagem algorítmica,
aprendizagem cooperativa, aprendizagem colaborativa, aprendizagem
crítica, aprendizagem situada, dentre outras.

Subjacente a cada uma dessas perspectivas existe uma forma de
pensar o ensino, o papel do professor, o conhecimento, o currículo, a
escola, o homem, a sociedade e o mundo. Desse modo, a perspectiva
de aprendizagem assumida pelo professor traz consigo uma série de
implicações para a vida do aluno e para a sociedade. Essa escolha não é
neutra, é um ato político do professor e tem relevância, sobretudo, nas
relações de poder dessa forma, Morin (1999) alerta que o controle do
saber pelo poder objetivava controlar o poder saber. 

Por  exemplo,  pensar  que  a  aprendizagem  da  Matemática
consiste, basicamente, no desenvolvimento de habilidades e atitudes, e



na fixação de conceitos ou princípios, é muito diferente de pensar a
aprendizagem como participação social desenvolvida em comunidades
(WENGER, 1998). Na primeira, o objetivo é o de promover mudanças
comportamentais por meio de estímulos adequados, valorizando-se a
instrução  programada  (autoinstrução),  as  tecnologias  de  ensino e  a
prática  de  esquemas  padrão  nos  quais  os  conteúdos  aparecem
sequencialmente  na  forma  de  “passos”.  Por  outro  lado,  assumir  a
aprendizagem como uma participação social envolve pensar em um
processo  abrangente,  de  sermos  participantes  ativos  nas  práticas  de
comunidades sociais, e de construirmos identidades em relação a essas
comunidades  (WENGER,  1998).  Implica  reconhecer  sermos  seres
sociais, que o conhecimento é uma questão de competência a respeito
de  valiosos  empreendimentos,  que  conhecer  é  uma  questão  de
participação na busca de tais  empreendimentos,  e que o significado
depende  da  nossa  capacidade  para  experimentar  o  mundo  e  nosso
engajamento  com  ele  como  algo  significativo.  Nessa  perspectiva,  a
aprendizagem  é  parte  integral  de  nosso  cotidiano,  de  nossa
participação  em  diferentes  comunidades  e  organizações.  É  nesses
espaços  que  o  processo  de  negociação  de  significados  pode  ser
explorado como um mecanismo para a aprendizagem.

Consideramos  indispensável  que  o  professor  conheça
diferentes perspectivas para que possa ter clareza das consequências de
suas  escolhas  e  condições  para  pensar  aspectos  que  interferem  na
organização e instrumentalização de sua ação docente. 

Este é  um livro que alerta  e  orienta o (futuro)  professor,  na
medida em que nos brinda com discussões  a  respeito  de  processos
psicológicos  e  sociais  da  aprendizagem,  dentro  de  uma perspectiva
cognitiva e sociocognitiva, bem como com discussões sobre diferentes
fatores intervenientes no processo de aprendizagem.

Tais  discussões  estão  associadas  à  atenção  e  consciência,  à
motivação,  ao  processamento  da  informação,  às  inteligências



múltiplas,  à  comunicação,  à  linguagem,  à  teoria  da  atividade,  e  às
contribuições da Etnomatemática, da Educação Matemática Crítica, da
Resolução de Problemas e dos Jogos para a Educação Matemática.

Os  autores  intentam  situar  o  leitor  na  complexidade  do
processo  de  aprendizagem  e  de  aspectos  didático-pedagógicos  que
possam modificar os discursos e as práticas escolares. 

O  livro  fornece  dados  de  pesquisas,  bem  como  uma  vasta
revisão de literatura sobre o assunto. Digo, sem reservas, que este livro
representa um trabalho da maior relevância para a formação (inicial e
continuada)  de  professores  que  ensinam  Matemática.  Trata-se,
portanto,  de  uma referência  bastante  contemporânea  e  valiosa  para
aqueles que estão envolvidos com a Educação Matemática.

Márcia Cristina de Costa Trindade Cyrino
Londrina, abril de 2015
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APRESENTAÇÃO

A necessidade constante de aprendizagem humana tem na educação
um lugar  privilegiado  para  se  pensar  sobre  temas  que  a  envolvem.  Ao
educador, como participante efetivo, cabe refletir e investigar sobre os modos
de intervenção dos processos de aprendizagem a que somos expostos, tanto
nas  práticas  de  sala  de  aula  quanto  nas  diversas  teorias  apresentadas  e
estudadas no decorrer da formação acadêmica e profissional. 

Concentrados  em  debates  dessa  natureza,  os  diversos  autores  –
pesquisadores e pós-graduandos do curso de Pós-graduação em Educação em
Ciências e Matemática, do Instituto Federal  do Espírito Santo – viram a
presente obra nascer como fruto dos seus estudos e investigações. Ou seja,
comprometidos em problematizar questões e significados de cientificidade
sobre  conhecimentos  relativos  à  aprendizagem,  elaboraram  a  publicação
Aprendizagem  em  diferentes  temas:  uma  abordagem  introdutória,
disponibilizando ao público um material trabalhado de modo a privilegiar
importantes referências em cada um dos focos de interesse que compõem os
capítulos. 

Indiscutivelmente,  há uma teia  rica de abertura a  discussões  que
envolvem produções científicas e práticas sobre aspectos da aprendizagem nas
dimensões  psicológica,  epistemológica  e  pedagógica,  sem as  quais  o  agir
educacional do professor parece velado, amórfico, sem base para críticas ou
tomada de decisões. Mas, nem sempre o caminho para a pesquisa ocorre de
modo simples. Além do que, não existem respostas cabais ou teorias que
possam ser consideradas acima de qualquer crítica diante das transformações
constantes  em nossas  relações  socioculturais.  No entanto,  esperamos que
conhecimentos introdutórios às temáticas possam ser o iniciar pertinente de
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contextualizações  da  aprendizagem,  capaz  de  religar  os  conhecimentos
abstratos a referentes concretos.

A  composição  dos  nove  capítulos  é  mesclada  em  termos  das
dimensões de conhecimento abrangentes. Há cinco deles com especial realce
às teorias de aprendizagem com integração nas dimensões psicocognitivas e
sociocognitivas, como: a atenção e consciência, a motivação, as inteligências
múltiplas,  o  processamento  mental  da  informação  e  a  linguagem  como
discurso,  essencialmente  dialógica.  Nos  outros  quatro  capítulos,  o  tema
principal da aprendizagem escolar é abordado via dimensão do processo da
práxis educativa, especificamente, a teoria da atividade, jogos, resolução de
problemas,  e  conexões entre a  etnomatemática e  a  educação matemática
crítica.

Necessário alertar que as abordagens de aprendizagem, aqui narradas
em diferentes  temas  nesta  publicação  colaborativa,  são  algumas  entre  as
variadas possibilidades de leituras e práticas dialógicas a que estamos expostos
em nosso contexto acadêmico, mas com reflexos diretos na ação educativa.
Deliberadamente, são teorias distintas e nem sempre convergentes quanto à
aprendizagem,  podendo  a  leitura  servir  de  start para  escolha  de
fundamentações  ao  trabalho  científico,  bem  como  contribuir  para
transformações  e  novos  modos  de  compreensão  que  possam surgir  das
implicações socioculturais na prática educativa. Por isso, esperamos que os
leitores  sintam-se  instigados  por  vontade  motivadora  a  continuar  e  a
aprofundar essas abordagens introdutórias em outras pesquisas. 

Maria Alice Veiga Ferreira de Souza
Ligia Arantes Sad
Edmar Reis Thiengo 
[organizadores]
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1 | ENTRELAÇANDO TEORIAS: 
ETNOMATEMÁTICA E EDUCAÇÃO 
MATEMÁTICA CRÍTICA

Clovis Lisbôa dos Santos Junior
Edmar Reis Thiengo
Maria Alice Veiga Ferreira de Souza

A  Educação  Matemática  é  rica  em  teorias  que  fornecem
suporte metodológico para a transposição didática dos docentes que
objetivam atribuir mais significado à Matemática, promovendo melhor
compreensão dos estudantes, e facilitando seu estudo. Em consonância
com essa visão,  Chevallard e Mary-Alberte  (1991,  p.39)  discutem o
conceito  de  transposição  didática,  compreendendo-a  como  um
processo de transformação do saber acadêmico em objeto de ensino de
um saber escolar, eles explicam que:

Um conteúdo de saber que tenha sido definido como
saber a ensinar, sofre, a partir de então, um conjunto de
transformações  adaptativas  que  irão  tomá-lo  apto  a
ocupar um lugar entre os objetos de ensino. O 'trabalho’
que faz de um objeto de saber a ensinar, um objeto de
ensino, é chamado de transposição didática.

Para execução dessa proposta, existem bases argumentativas e
reflexivas de se trabalhar os conhecimentos de cunho matemático sob
uma  perspectiva  que  traga  maior  significado  para  o  seu  ensino  e
aprendizado.  Para  tanto,  atividades  matemático-pedagógicas  que
contribuam para a investigação de uma matemática “viva” e crítica,
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capaz  de  criar  novas  perspectivas  para  a  sua  utilização  enquanto
ferramenta  de  emancipação  do  indivíduo,  frente  ao  saber  e  fazer
matemático necessário ao seu convívio social podem ser amplamente
utilizadas.  Com  essa  característica  realista  crítica,  entre  as  diversas
perspectivas  teóricas  relacionadas  ao  ensino  e  aprendizagem  da
Matemática destacam-se, nesse estudo, a Etnomatemática e a Educação
Matemática Crítica.

Com base em trabalhos publicados e pesquisas realizadas na
área  da  Educação  Matemática,  apresentam-se  de  forma  sucinta  a
genealogia  dos  conceitos  da  Etnomatemática  e  da  Educação
Matemática  Crítica,  seus  principais  estudiosos  e  suas  contribuições.
Ademais, indicam-se conexões relevantes existentes entre elas.

Nossa busca, portanto, é a de perceber as potencialidades das
perspectivas teóricas apresentadas em alguns trabalhos de estudiosos,
tanto no campo da Etnomatemática quanto da Educação Matemática
Crítica,  com o  intuito  de  utilizá-las  na  Educação Matemática  e  em
outras pesquisas. 

Na incumbência de instigar os leitores durante o processo de
assimilação dos escritos presente neste artigo,  a priori,  convida-se à
análise  da  tira  em  quadrinhos  que  segue.  Nela  se  apresenta  uma
situação  corriqueira  em  algumas  salas  de  aula.  Sugere-se  que  após
reflexão, o leitor prossiga a leitura do artigo e explore as ideias ligadas
às  perspectivas  estudadas  com  o  cenário  apresentado  na  tira  em
quadrinhos. 
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Figura 1: Situação-problema do dia a dia

Fonte: http://4.bp.blogspot.com/_ox
p2QPMrOg/TQEifD0gdQI/AAAAAAAAFU4/vs8z77RChJg/s1600/Imagem1.jpg

ETNOMATEMÁTICA: ORIGENS, CONCEITOS E 
CONTRIBUIÇÕES

Em  meados  da  década  de  70,  institui-se  a  Etnomatemática
como área de pesquisa da Educação Matemática, tendo na figura de
Ubiratan D’Ambrosio o seu proeminente idealizador. Considerado por
muitos como o pai da Etnomatemática, D’Ambrosio esteve a princípio
envolvido  em  atividades  que  contribuíram  para  que  propusesse,
posteriormente,  o  Programa  de  Pesquisa  Etnomatemática.  Tais
atividades foram advindas de suas experiências como diretor de um
programa de pós-graduação em Matemática na State University of New
York  at  Buffalo,  bem  como  de  políticas  afirmativas  em  relação  às
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comunidades  negras  e  outros  movimentos  sociais  internacionais  –
entre eles: Anti-Vietnam War, Free Speach, Black Movement, Feminist e
Gay.  Em especial,  participou  em um projeto  da  UNESCO  de  pós-
graduação na República de Mali. Conforme declarado por Chassot &
Knijnik (1997), ele se inspirou nas teorias do programa de pesquisa
desenvolvido  por  Lakatos  para  estruturar  a  Etnomatemática  como
Programa de Pesquisa.

Na  tentativa  de  constatar  a  evolução  do  conceito  do  termo
Etnomatemática  e  entender  sua  concepção,  Gerdes  (1991,  apud
KNIJNIK,  1996)  indica  que  em  uma  primeira  fase  a  expressão
Etnomatemática foi utilizada com o intuito de discutir uma possível
intersecção entre a matemática escolar e a matemática acadêmica. Esse
movimento  foi  uma  ação  surgida  com  o  intuito  de  conceber  a
Matemática  como  um  produto  cultural,  abrangendo  as  ideias  de
diversos estudiosos.

Nessa caminhada em busca das origens e evolução do termo
Etnomatemática,  é  possível  encontrar  no  processo  histórico  alguns
indícios  de  suas  perspectivas.  Uma  das  primeiras  expressões  que
abrange  esse  sentido  foi  utilizada  por  Zaslavsky  e  denominada
“sociomatemática”  (ZASLAVSKY,  1973,  apud KNIJNIK,  1996).  Em
trabalhos desenvolvidos com comunidades na África, a autora utilizou
essa expressão para denominar as práticas matemáticas que nasciam
das necessidades daquelas sociedades africanas. Em seguida, surge o
termo “Matemática não estandartizada”,  denominação apontada por
Gerdes e Harris, que constataram por meio de estudos a existência de
outras formas de matemáticas desenvolvidas por diversas culturas e
que se distanciam dos padrões estabelecidos pelas formas dominantes
em que a matemática acadêmica e a escolar se apresentam (GERDES,
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1991).
D’Ambrosio  (1990,  p.81)  propõe  uma  definição  mais

explicativa para a Etnomatemática, baseado na estrutura morfológica
da palavra.

O etno prefixo é aceito hoje como um termo muito amplo que
se refere ao contexto sociocultural e, portanto, inclui jargão, linguagem
e  códigos  de  comportamento,  mitos  e  símbolos.  A  derivação  de
mathema é difícil, mas tende ao significado de explicar, de conhecer, de
compreender,  e  para  fazer  atividades  como  cifragem,  medição,
classificação, inferência e modelagem. Atica sufixo deriva de  techné, e
tem a mesma raiz de técnica.

D’Ambrosio  (2002)  destaca  que  a  Etnomatemática  é  um
programa  de  pesquisa  em  história  e  filosofia  da  Matemática,  com
consideráveis  implicações  pedagógicas.  Tem sua  origem na procura
por entender o fazer e o saber matemático, e se expande a partir da
dinâmica da evolução de fazeres e saberes que resultam da exposição
mútua  de  culturas.  O  programa  Etnomatemática  é  interdisciplinar,
abarcando  o  que  compõe  o  domínio  das  chamadas  ciências  da
cognição, da epistemologia, da história, da sociologia e da difusão do
conhecimento,  o  que inclui  a  educação.  Procura entender não só o
conhecimento  matemático  dominante,  acadêmico,  mas  também  o
saber e fazer matemático das culturas periféricas. Para isso, examina o
ciclo  da  geração,  a  organização intelectual,  a  organização social  e  a
difusão do conhecimento.

Nesse  sentido,  observa-se  que  Etnomatemática  foi  se
constituindo em um campo de pesquisa multicultural, com o intuito
de  valorizar  os  conhecimentos  matemáticos  apropriados  pelos
indivíduos em uma perspectiva social, política e cultural ao longo do
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seu  convívio  com  outros  indivíduos  que  partilham  das  mesmas
necessidades. Segundo Hall (2003), há distinção entre multicultural e
multiculturalismo. Para ele, multicultural serve como qualidade a uma
sociedade  em  que  variadas  comunidades  culturais  compartilham
problemas  e  características  de  um  viver  comunitário,  embora
conservem traços de sua identidade “tradicional”. Já multiculturalismo
é uma noção mais polêmica, é um movimento que descreve processos
e estratégias de raízes teóricas e políticas, que envolvem a pluralidade
do saber, não somente na área da educação, mas também, em outras
áreas do conhecimento. 

Para compreender um pouco mais a questão do multicultural,
do multiculturalismo e as contribuições que a Etnomatemática pode
proporcionar para o ensino-aprendizagem da Matemática, diferentes
pesquisas  destacam-se,  pois  abordam,  na  perspectiva  da
Etnomatemática,  o  saber  e  o  fazer  matemático dentro de  diferentes
culturas. 

No  mapeamento  de  alguns  itinerários  da  Etnomatemática,
Gelsa Knijnik (1996) considera cinco temáticas que têm sido objetos
de  estudo  da  área:  Etnomatemática  e  Educação  Indígena;
Etnomatemática  e  Formação  de  Professores;  Etnomatemática  e
Educação  Rural;  Etnomatemática  e  Educação  Urbana  e
Etnomatemática, Epistemologia e História da Matemática. 

A seguir  serão apresentadas algumas pesquisas realizadas no
contexto  brasileiro  e  que  se  enquadram  nos  eixos  temáticos
mencionados. 

Na temática da Educação Indígena,  os trabalhos de Eduardo
Sebastiani Ferreira (1990) em comunidades indígenas do Alto Xingu e
do  Amazonas  são  tomados  como  referência  para  pesquisas  nessa
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especificidade educacional. O pesquisador, por meio de suas atividades
de  capacitação  de  professores  indígenas  para  atuar  em  suas
comunidades,  tem  contribuído  de  forma  significativa  para  o
desenvolvimento de questões relativas à Educação Indígena. 

Ainda  nessa  temática,  destacam-se  algumas  pesquisas  de
mestrado como os trabalhos de Carvalho (1991) – que examinou o
conhecimento  matemático  dos  índios  Rikbaktsa,  com  o  intuito  de
elaborar de uma proposta educacional; Bello (1995), baseando-se no
estudo  de  conceitos  de  contagem,  medidas  e  formas  utilizadas  no
grupo cultural indígena Guarani Kaiová; Mendes (1995), que realizou
uma  pesquisa  relacionando  as  áreas  das  Linguísticas  Aplicadas  à
Educação  Matemática,  desenvolvida  em  um  contexto  de  formação
matemática  de  professores  índios  Guarani  em São Paulo;  Marcilino
(2005),  que objetiva  discutir  o  ensino  e  aprendizagem na educação
indígena do Espírito Santo, estabelecendo dessa forma um diálogo com
a Etnomatemática. 

Entre as teses de doutorado relacionadas à educação indígena
encontram-se pesquisas como a de Scandiuzzi (2000), que estudou as
formas geométricas existentes no conhecimento do povo Kuikuro e os
conflitos  gerados  pela  inserção  da  geometria  euclidiana  no  sistema
escolar  indígena;  Mendes  (2001),  cujo  trabalho  teve  o  objetivo  de
discutir as práticas de numeramento-letramento do grupo Kaiabi no
contexto de  formação de professores  índios  do Parque Indígena do
Xingu,  procurando  estabelecer  as  relações  entre  essas  práticas  e  a
prática  dominante  representada  pela  instituição  escola;  e  Lorenzoni
(2010),  que pesquisou a matemática presente na cestaria  dos índios
Guarani do Espírito Santo em uma perspectiva Etnomatemática.

Os trabalhos que abordam a temática educação indígena têm
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foco nos conflitos produzidos entre os modos próprios de transmissão
dos  saberes  e  das  tradições  das  diversas  nações  indígenas  e  os
processos de escolarização.

No que diz respeito à formação de professores, destacam-se os
estudos de Pompeu Junior (1992), cuja tese de doutorado analisa as
atitudes dos professores e sua relação com as aprendizagens dos alunos
quando  um  processo  educacional  focado  na  Etnomatemática  é
formulado  e  implementado;  a  dissertação  de  mestrado  de  Freitas
(1997), que estudou junto a professoras da Ilha da Maré–BA com o
intuito de lhes proporcionar condições para atuar como pesquisadoras
no  contexto  cultural  em  que  estavam  inseridas,  com  vistas  à
incorporação do material coletado em seu cotidiano escolar; Chieus
Junior  (2002),  cuja  pesquisa  teve  como  foco  a  análise  do  trabalho
pedagógico desenvolvido por um professor do ensino fundamental em
torno da construção de uma canoa de caiçara. 

Constituindo o terceiro eixo temático encontram-se os estudos
produzidos  no  Brasil  relacionados  ao  âmbito  da  Educação  Rural
envolvendo  comunidades  de  agricultores  que  desenvolvem
determinada atividade laboral e a educação de movimentos sociais do
campo.  Dentre  as  diversas  pesquisas  realizadas,  pontuam-se  as
dissertações  de  mestrado  de  Abreu  (1988),  cujo  estudo  discutiu  o
conhecimento  matemático  de  agricultores  de  cana-de-açúcar  no
contexto de suas atividades laborais; Caldeira (1992) discutiu em uma
comunidade rural as repercussões de um processo pedagógico no qual
houve  um  entrelaçamento  entre  a  Matemática  Institucional  e  a
Etnomatemática  usada  em  uma  comunidade  rural;  as  teses  de
doutorado de Abreu (1993), que utilizando como referencial as teorias
da cognição e da cultura, analisou a relação entre a matemática escolar
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e a matemática praticada pelas crianças em suas atividades domésticas
em uma comunidade rural do nordeste brasileiro; Knijnik (1995), cuja
pesquisa abordou sobre as inter-relações entre o saber acadêmico e o
saber popular no âmbito da Educação do MST, com base em análises
das práticas de cubação da terra e cubagem da madeira. 

Os  trabalhos  mencionados  acima  na  temática  de  educação
rural, segundo a pesquisadora Knijnik, têm como objetivo comum a
compreensão e defesa do não isolamento da cultura rural, bem como a
sua valorização.

Entre  as  pesquisas  que  buscam relacionar  a  Etnomatemática
com a Educação Urbana incluem-se as dissertações de Acioly-Regnier
(1985),  que  analisou  as  estratégias  matemáticas  relacionadas  com a
prática  do  jogo  do  bicho  e  suas  relações  com estratégias  escolares;
Souza (1989), que analisou a produção matemática oral e escrita de
alfabetizados que participaram de um projeto de Educação de Jovens e
Adultos;  e  a  tese  de  doutoramento  de  Grando  (1998),  na  qual  se
estudou o grau de assimilação e aplicação de conceitos matemáticos na
escola e em contextos profissionais como serrarias, olarias e funilarias.

No  último  eixo  temático,  que  relaciona  Etnomatemática,
Epistemologia e História da Matemática, situam-se as dissertações de
mestrado de Neeleman (1993) sobre o processo histórico do ensino da
Matemática  em  Moçambique  no  período  iniciado  após  a
independência  daquele  país  até  implantação  de  medidas  de
liberalização econômica e política; e de Oliveira (2001), que analisou a
contribuição de Malba Tahan para o campo da Educação Matemática e
a influência árabe em sua obra. Em nível de doutorado, destaca-se a
tese de Anastácio (1999), que estudou, do ponto de vista histórico, a
constituição  da  Matemática  como  ciência,  discutindo  as
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potencialidades de uma racionalidade distinta daquela que caracteriza
a Matemática no mundo ocidental.

É interessante ressaltar que a conexão entre a Etnomatemática
com  estudos  ligados  à  História  da  Matemática  e  à  História  da
Educação  Matemática  permite  à  Etnomatemática  apropriar-se  de
ferramentas  teórico-metodológicas  e  de  conhecimentos  produzidos
por esse campo do saber. Permite também chamar a atenção desses
campos  de  saber  para  a  relevância  das  culturas  marginais,  com
histórias de grupos que usualmente não são ouvidos, para que sejam
também objeto de estudo e pesquisa (KNIJNIK, 2002).

Mediante o exposto, acredita-se que a diversidade de elementos
que  constituíram  e  constituem  os  saberes  das  diversas  culturas,  e
emergem das  mais  variadas atividades  humanas,  contribui  para  um
ensino-aprendizagem significativo ao considerar os aspectos culturais
com o  propósito  de  explicar,  conhecer,  saber  e  fazer  a  Matemática
presente nesses grupos.

EDUCAÇÃO MATEMÁTICA CRÍTICA: ORIGENS, 
CONCEITOS E CONTRIBUIÇÕES

Após  período  conturbado  da  Segunda  Guerra  Mundial,  o
mundo  se  encontra  novamente  em um período  de  crise,  a  corrida
armamentista  nuclear  anuncia  mais  um  conflito  no  Oriente  a  ser
resolvido pela  humanidade.  Em busca  da paz mundial,  surge  como
foco de esperança a Organização das Nações Unidas (ONU), que tem
como  lema  a  luta  pela  “igualdade  educacional  para  todos,
independência  da  classe  econômica  e  social”  (D’AMBROSIO,  2007,
p.176).
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É nesse contexto que estudos relacionados com a Teoria Crítica
se fortalecem. Segundo Matos (1993, p.6), “a ascensão do nazismo, a
Segunda Guerra, o milagre econômico pós-guerra e o stanilismo foram
fatores que marcaram a Teoria Crítica da Sociedade, tal como esta se
desenvolveu dos anos 20 a meados dos anos 70”. 

Criada na escola de Frankfurt, por meio do pensamento crítico,
a  Teoria  Crítica  busca  libertar  o  homem  do  jogo  de  repressão,  da
ignorância e  da  alienação,  chega à educação de  forma indireta e  se
manifesta na Educação Matemática por meio de um movimento, em
resposta à constatação de um atraso no avanço científico tecnológico
de  uma  sociedade  industrial  de  um  período  pós-Segunda  Guerra
Mundial (FIORENTINI, 1995).

A partir de 1950, tanto nos países europeus quanto americanos,
o conceito de desenvolvimento foi relacionado com desenvolvimento
tecnológico. Muitos defendem seus pontos positivos e, nesse sentido, a
Educação  Matemática  Crítica  surge  como  uma  reação  interna
(daqueles que sentiam seus reflexos) à dominação exercida por essa
teoria da modernização (VITHAL & SKOVSMOSE, 1997).

Nesse  contexto,  Skovsmose  (2001)  apresenta  as  principais
características da Educação Crítica, destacando três pontos chaves: o
envolvimento dos estudantes no controle do processo educacional; a
consideração crítica dos conteúdos e o destaque dado às relações entre
o  processo  educacional  e  os  problemas  existentes  fora  do  universo
educacional.

Os pontos destacados acima estão presentes nos trabalhos do
principal  estudioso  da  Educação  Crítica  no  Brasil,  Paulo  Freire,  ao
propor em seus estudos uma educação emancipadora que rompa com
o  paradigma  em  que  o  aluno  aprende  e  que  o  professor  ensina,
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pressupondo o crescimento deste em um cenário no qual o professor
ensina  e  aprende e,  por  sua  vez,  o  aluno,  ao participar  do diálogo,
também ensina e aprende.

Discutindo sua  postura  pedagógica,  Freire  afirma que:  “Não
posso de maneira alguma, nas minhas relações político-pedagógicas
com os grupos populares, desconsiderar seu saber de experiência feito”
(FREIRE,  1996,  p.52).  E  para  descobrir  quais  são  esses  saberes,  o
diálogo é importante ferramenta.

No ano de 1985, ocorre um importante evento para a Educação
Matemática  Crítica,  no  qual  se  constitui  um  marco  histórico  a
divulgação  dos  trabalhos  realizados  pela  pesquisadora  americana
Marilyn  Frankenstein  (2005),  que  recontextualizou  a  teoria  da
Educação Crítica de Paulo Freire quanto ao currículo de Matemática
para a classe trabalhadora adulta urbana, aplicando-a para o ensino da
Matemática  e  da  Estatística  básica.  Além  dos  trabalhos  de
Frankenstein,  surgem  outras  aspirações  semelhantes  tendo  como
suporte o projeto “Educação Matemática e Democracia em Sociedades
Altamente  Tecnológicas”,  implementado  na  Dinamarca  e  precedido
pelo educador matemático Ole Skovsmose, que inicia a divulgação dos
estudos e pesquisas na área da Educação Matemática Crítica.

Outros  renomados  pesquisadores  também são  citados  como
importantes  estudiosos  que  corroboram  a  Educação  Matemática
Crítica.  Segundo  Borba  (2001),  pesquisadores  como  Marilyn
Frankenstein e Arthur Powell (nos Estados Unidos), Paulus Gerdes e
John  Volmink  (na  África),  Munir  Fasheh  (na  Palestina),  Ubiratan
D’Ambrosio  (no  Brasil)  e  Ole  Skovsmose  e  Stieg  Mellin-Olsen  (na
Europa),  apesar  de  não  utilizarem  a  denominação  Educação
Matemática  Crítica,  representam  essa  nova  tendência  na  área  da
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Educação Matemática.
Hoje, a Educação Matemática Crítica tem conquistado cada vez

mais espaços no cenário educacional e vê na figura do educador Ole
Skovsmose a referência principal para o seu desenvolvimento. Embora,
na visão de Skovsmose, a Educação Matemática Crítica trabalhe em
um campo cheio de incertezas, sua finalidade justifica seu uso, visto
que visa questionar o papel da Matemática na sociedade e como esta
disciplina  está  estruturada  no  ensino.  Como  pesquisador,  propõe  a
seguinte reflexão: “A educação Matemática Crítica não é uma resposta
para tudo. Ao invés disso, ela pode ser vista como uma preocupação e
como uma expressão de incerteza, tanto sobre a educação matemática
quanto sobre a Matemática” (SKOVSMOSE, 2007, p.15). 

Skovsmose (1999) afirma que Educação Matemática deve ser
considerada como uma área  que poderia  revelar  novos  aspectos  da
dinâmica social. Propõe também que esse movimento crítico procure
refletir  sobre  os  caminhos  que  podem  ser  trilhados  pela  Educação
Matemática no que se refere ao ensino-aprendizagem da matemática. 

Borba ao escrever o prefácio da obra de Ole Skovsmose (2001,
p.7)  –  “Educação  Matemática  Crítica:  a  questão  da  democracia”  –
procura  conceituar  o  movimento  da  Educação  Matemática  Crítica
propondo questões, tais como: 

[...]  a quem interessa que a Educação Matemática seja
organizada  dessa  maneira?  Para  quem  a  Educação
Matemática está voltada? Como evitar preconceitos nos
processos  analisados  pela  Educação  Matemática  que
sejam  nefastos  para  grupos  de  oprimidos  como
trabalhadores, negros, “índios” e mulheres?

Por meio desses questionamentos, Borba manifesta uma ideia
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consistente sobre a Educação Matemática Crítica e quais devem ser os
seus  objetivos  para  com  a  sociedade.  Afirma  que  a  Educação
Matemática pode não atender coerentemente determinados grupos e,
por  esse  motivo,  a  Matemática  pode  ser  instrumento  de  poder  e
dominação,  levando  a  prática  de  algum  tipo  de  preconceito.
Compreende-se que a Educação Matemática Crítica tem preocupações
enraizadas nas questões sociais e na política, e se encontra imbuída em
minimizar  ações  acentuadoras  das  diferenças  entre  determinados
grupos sociais.

Nesse  sentido,  a  Educação  Matemática  Crítica  intenta
compreender  o  uso  da  Matemática  na  sociedade  diante  do  mundo
tecnológico hoje existente. Skovsmose (2001, p. 98) cita Davis e Hersh
na  descrição  do  papel  e  importância  da  matemática  como  caráter
prescritivo na sociedade:

Nascemos em um mundo com tantos exemplos de uma
Matemática prescritiva que nem os notamos, e, uma vez
que eles  se tornam visíveis,  nem podemos imaginar o
mundo  funcionando  sem  eles.  Nossas  medidas  de
espaço  e  massa,  nossos  relógios  e  calendários,  nossos
planos  para  prédios  e  máquinas,  nosso  sistema
monetário  são  matematizações  prescritivas  bastante
antigas. Olhando para exemplos mais recentes (...) pense
no  imposto  de  renda.  Essa  é  uma  enorme  estrutura
matemática  superposta  sobre  uma  enorme  estrutura
financeira  matemática  preexistente  (...).  Prescrevemos
esses  sistemas  frequentemente  por  razões  conhecidas
apenas por alguns; eles regulam e alteram nossas vidas e
criam nossa civilização.

Percebe-se que a Matemática está presente nas relações sociais
e também que há falta de conhecimento dela. Nota-se que ela exerce
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influências que padronizam e regulamentam a vida na sociedade.
Para  Skovsmose  (1994),  o  poder  formatador  exercido  pela

Matemática está relacionado com os avanços tecnológicos, deixando
mais  complexas  as  aplicações  matemáticas.  Ele  funciona  como  um
controlador e regulador de atividades em sistemas eleitorais, taxas de
juros  e  porcentagens  que  estão  presentes  em  nossa  sociedade.  Em
muitos âmbitos, a matemática hoje é um dos maiores instrumentos de
controle, seja do professor em sala de aula, seja dos administradores,
dos empresários, dos políticos etc. Tal sistema de controle ocorre por
meio de relações de poder entre os indivíduos e o ambiente em que
certo saber é proporcionado. Segundo Foucault  (1995),  a relação de
poder constitui-se no ponto de contato entre o modo como ocorre a
condução e  o  conhecimento,  e  o  modo  pelo  qual  os  indivíduos  se
conduzem e se conhecem a si próprios.

Esse controle em muitas situações pode ocorrer por meio de
modelos matemáticos criados para estabelecer ações e tomar decisões.
Assim, Skovsmose (2008, p.36), afirma que: “[...] tal uso pode corroer
condições  para  uma  vida  democrática,  desde  que  modelos  são
construídos  por  certos  grupos  sociais  para  justificar  ou  legitimar
decisões muitas vezes tomadas anteriormente, iludindo ou enganando
grandes parcelas da sociedade”. 

Nesse  sentido,  a  Educação  Matemática  Crítica  defende
investigar  ações  que  desenvolvam  nos  alunos  uma  competência
democrática, possibilitando-os a participar dinamicamente do controle
do processo educacional democrático, tendo a criticidade como uma
ferramenta inibidora das forças formatadoras impostas pela sociedade.
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CONEXÕES ENTRE ETNOMATEMÁTICA E EDUCAÇÃO 
MATEMÁTICA CRÍTICA

Um  dos  aspectos  motivadores  deste  trabalho  pressupõe  que
tanto  a  Etnomatemática  quanto  a  Educação  Matemática  Crítica
coexistiram em reações ao mesmo processo histórico, identificado por
Vithal  e  Skovsmose  (1997)  como  a  teoria  da  modernização.  Nas
palavras  desses  pensadores,  “Etnomatemática  pode  ser  interpretada
como uma reação ao imperialismo cultural  que foi  construído pela
teoria da modernização”1, enquanto a “Educação Matemática Crítica
pode ser descrita como uma reação à teoria da modernização,  mas,
nesse  caso,  como  uma  reação  interna  de  uma  sociedade  altamente
tecnológica”2 (VITHAL;  SKOVSMOSE,  1997,  p.132-133,  tradução
nossa). 

O surgimento dessas perspectivas baseia-se no fato de que a
Etnomatemática  resultou  em  uma  reação  externa,  e  a  Educação
Matemática Crítica em uma reação interna à teoria da modernização,
em  semelhante  processo  histórico,  com  intuito  de  responder  a
acontecimentos históricos semelhantes que as tornam mais próximas e
com maiores possibilidades de encontrar conexões entre elas. 

Na  tentativa  de  estreitar  os  laços  entre  as  perspectivas  da
Etnomatemática e da Educação Matemática Crítica, apresentam-se os
aspectos  de  consonância  e  de  complementaridade  entre  essas
perspectivas  para  o  ensino  da  matemática.  A  finalidade  é  sugerir

1“Ethnomathematics can be interpreted as a reaction to the cultural imperialism which is built
into modernization theory.” (VITHAL E SKOVSMOSE, 1997, p. 132)
2 “Critical mathematics education can also be described as a reaction to modernisation theory,
but in this case as a reaction from within a highly technological society.” (VITHAL E 
SKOVSMOSE, 1997, p.132-133)
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conexões  entre  as  pesquisas  e  viabilizar  a  sua  experimentação  no
ambiente escolar. 

Um ponto importante para a consonância entre as perspectivas
apoia-se  nos  ideais  das  suas  formações,  para  os  quais  ambas  são
alicerçadas sob os pensamentos de Paulo Freire ao propor o diálogo
entre  o  educador  e  educando  como  caminho  para  uma  educação
emancipadora, repleta de significados e formadora de cidadãos críticos
capazes  de  serem autônomos frente  aos  papéis  desempenhados  por
cada sujeito na sociedade. 

Na visão de Freire (1975, p.98), o diálogo começa com a busca
do conteúdo programático que para o educador e educando “não é
uma  doação  ou  imposição  [...]  mas  a  devolução  organizada,
sistematizada e acrescentada ao povo daqueles elementos que este lhe
entregou  de  forma  desestruturada”.  Segue  acrescentando  que:  “A
educação autêntica, repitamos, não se faz de A para B, ou de A sobre B,
mas de A com B, mediatizados pelo mundo.” Desse modo, o homem
pode  transformar  a  realidade  por  meio  do  diálogo,  utilizando-se
dialeticamente do pensar e da linguagem do povo. 

O  papel  da  linguagem  tanto  para  a  Etnomatemática  quanto
para a Educação Matemática Crítica apresenta-se como uma maneira
de interpretar e constituir o mundo. Nele, se considera a Matemática
como um tipo de linguagem que influência em como o ser humano age
no dia-a-dia. É importante mencionar que a Etnomatemática pretende
realizar um resgate das linguagens matemáticas de povos minoritários
e valorizar os seus contextos de utilização. Borba (1987) comenta que
os diferentes grupos socioculturais utilizam seus diferentes códigos de
linguagem para se expressarem (etno) matematicamente. 

A  Educação  Matemática  Crítica  tem  a  finalidade  de
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proporcionar  um  maior  acesso  e  compreensão  a  essa  linguagem,
evidenciando um uso mais consciente e reflexivo desse instrumento de
comunicação. Para Skovsmose (1994), a linguagem é uma forma de
expressão que interpreta o mundo e, entre suas diferentes formas de
expressão,  inclui-se  a  Matemática,  com  seus  códigos,  símbolos  e
estrutura própria. 

Ambas as perspectivas educacionais propõem que o papel da
linguagem matemática nos diferentes setores da sociedade – culturais,
sociais ou políticos – podem auxiliar em dois pontos importantes: a
ampliação da visão de mundo e o desenvolvimento das potencialidades
do sujeito frente aos conhecimentos matemáticos e à realidade em que
vive, em uma visão crítica e com uma postura criativa na resolução de
situações-problema  de  seu  cotidiano  (desenvolvimento  do
empowerment3). 

A complementaridade entre ambas tem maior ênfase quando
lidam  com  questões  relacionadas  à  política.  Nesse  cenário  de
investigação,  a  Etnomatemática  procura  lutar  contra  a
supervalorização  dos  conhecimentos  impostos  pela  matemática
acadêmica,  ou  seja,  os  conhecimentos  trazidos  pela  Matemática
Ocidental.  D’Ambrosio  (2007,  p.80)  afirma  que  aceitar  os  limites
impostos  aos  dominados  pelos  dominadores  representa  uma
transgressão cultural.

Chegamos  a  uma  estrutura  de  sociedade,  a  conceitos
perversos  de  cultura,  de  nação  e  de  soberania,  que
impõe a conveniência e mesmo a necessidade de ensinar
a língua, a matemática, a medicina, as leis do dominador

3 Esta palavra, empowerment, relaciona-se às seguintes capacidades: ter uma visão crítica do 
mundo; dar poder a desenvolver a potencialidade criativa do sujeito; dinamizar a 
potencialidade do sujeito (SKOVSMOSE, 2001).
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aos dominados, sejam esses  índios ou brancos, pobres
ou ricos,  crianças  ou adultos.  O que  se  questiona é  a
agressão  à  dignidade  e  à  identidade  cultural  daqueles
subordinados  a  essa  estrutura.  Uma  responsabilidade
maior dos teóricos da educação é alertar para os danos
irreversíveis que se podem causar a uma cultura, a um
povo  e  a  um  indivíduo  se  o  processo  for  conduzido
levianamente,  muitas  vezes  até  mesmo  com  boa
intenção, e fazer propostas para minimizar esses danos.

A Educação Matemática Crítica evidencia uma crítica à forma
como  alguns  modelos  matemáticos  operam  na  sociedade  e  são
utilizados como referência, e para orientar determinadas decisões. Nas
palavras  de  Skovsmose  (2008,  p.135),  “por  meio  de  modelos
matemáticos, também nos tornamos capazes de ‘projetar’ uma parte
do que se torna realidade. Tomamos decisões baseadas em modelos
matemáticos e, dessa forma, a matemática molda a realidade”. De fato,
percebe-se  que  a  ideologia  da  certeza,  culturalmente  associada  a
modelos  matemáticos,  conduz  a  tomada  de  decisões  e  o  resultado
dessas decisões expressa a realidade moldada pelo poder formatador
da matemática.

Nesse sentido, faz-se necessário reconhecer os ideais de cada
perspectiva,  seus  objetivos  e  suas  contribuições  para  a  sociedade,
destacando  também,  nesse  processo,  a  importância  das  diferentes
abordagens políticas de cada perspectiva; em quais condições culturais
elas se completam e como essa completude contribui para a formação
de  um cidadão  mais  crítico  e  mais  participativo  na  sociedade.  Em
suma,  ambas  as  perspectivas  focam  na  formação  de  um  indivíduo
reflexivo, crítico,  consciente  de  suas  ações  e  liberto  das  ideologias
dominantes,  apoiadas  nos  princípios  da  “Educação  Libertadora”  de
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Freire (2003, p.77), a qual propõe uma educação direcionada para a
libertação e a humanização dos homens, e não a sua alienação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apoiado  nas  afirmativas  de  Freire,  de  D’Ambrosio  e  de
Skovsmose,  acredita-se  que  uma  aprendizagem  significativa  da
Matemática  só será  realmente  alcançada quando,  no ato de  educar,
forem  considerados  os  aspectos  sociais,  culturais  e  políticos  dos
discentes, respeitando-se a maneira como se posicionam diante de sua
realidade, bem como suas expectativas, desejos e sonhos, com o intuito
de formar um cidadão crítico, consciente e atuante em sua realidade.

Assim, a proposta principal deste artigo consistiu em trazer à
discussão o elo de aproximação entre os conceitos e os objetivos da
Etnomatemática e da Educação Matemática Crítica, com o objetivo de
indicar  as  possíveis  conexões  dessas  perspectivas  ou  tendências  da
Educação Matemática. Pretende também, em meio às reflexões, validar
o uso das ações pedagógicas no ensino da Matemática. Dessa forma,
buscou-se  uma  reflexão  em  torno  dos  mecanismos  de  linguagens
utilizadas  na  matemática  (poder  formatador  da  matemática)  e  dos
objetivos políticos das perspectivas (visão crítica e a dignidade cultural
do ser humano). O que evidencia o quanto as mesmas se completam
desde o fortalecimento político (e cultural) dos diferentes grupos para,
então,  fortalecer  a  sociedade  por  meio  da  participação  social  (e
política) mais efetiva dos indivíduos que pertencem a cada um desses
grupos.

Ao  abordar  as  conexões  entre  Etnomatemática  e  Educação
Matemática  Crítica,  pode-se  fazer  referência  em como  no  contexto
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escolar  os  aspectos  sociais,  culturais  e  políticos  precisam  ser
contemplados na construção de um currículo dinâmico se a meta é
atender  as  necessidades  do  educando,  proporcionando-lhe  a
autonomia  necessária  para  atuar  criticamente  diante  das  decisões
encaminhadas pela sociedade.

D’Ambrosio (1996) entende que um currículo dinâmico deve
partir  das  variadas  experiências,  conhecimentos  prévios  e  interesses
dos alunos, para que haja maior troca e favorecimento do diálogo entre
professores e alunos ao se debruçarem em uma tarefa comum que lhes
permita utilizar de seus potenciais criativos.

Em  consonância  com  o  pensamento  de  D’Ambrosio,  que
sugere  o  currículo  escolar  como  uma  construção  cultural,  social,
historicamente  situada  e  de  atualização  constante,  Mignoni  (1994,
p.78) ressalta que: 

Esse  currículo  deve  refletir  não  só  a  matemática
institucionalizada, mas um ir e vir do indivíduo (e aqui
entendemos  todos  os  componentes  envolvidos  no
processo  educacional  e  não  só  os  alunos)  através  da
ação, na busca do entendimento, do conhecimento, do
questionamento, do valor crítico da realidade que abriga
o sonho e a coragem de querer desocultar e mudar um
mundo de desigualdades.

Essa reflexão pode conduzir a um tipo de currículo defendido
por teóricos da Educação Crítica e,  consequentemente, da Educação
Matemática Crítica: o currículo crítico. 

Segundo  Skovsmose  (2001),  o  currículo  crítico  traz  em
destaque preocupações como: a aplicabilidade dos assuntos tratados,
os interesses e os pressupostos subjacentes aos assuntos, às funções do
assunto e às limitações apresentadas por eles.
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Nesse  sentido,  D'Ambrosio  (2000)  orienta  que  o  currículo
crítico, da maneira caracterizada por Skovsmose (2001), deixa claro a
pertinência das práticas pedagógicas que viabilizam uma abordagem
conectada da Etnomatemática e da Educação Matemática Crítica.

Assim,  com  os  caminhos  históricos  trilhados  em  busca  das
genealogias,  conceitos  e  contribuições  dos  campos  de  estudos  da
Etnomatemática  e  da  Educação Matemática  Crítica  e  suas  possíveis
conexões, este artigo convida o leitor a aprofundar seus conhecimentos
sobre  essas  perspectivas  para  a  Educação  Matemática,  sugerindo
começar pelas leituras dos artigos, dissertações e livros que constituem
as referências utilizadas como suporte para a sua construção.

Enfim, é um convite para realizar uma nova reflexão sobre a
“tirinha em quadrinhos” apresentada na introdução do artigo e, dessa
forma,  atribuir  à  situação  proposta  um  olhar  mais  relacionado  às
perspectivas  apresentadas  e,  no  meio  desse  processo,  descobrir  nas
ações dos sujeitos alguns indícios de conexões entre noções peculiares
à Etnomatemática e à Educação Matemática Crítica. 
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2 | TEORIA DA ATIVIDADE: CONTRIBUIÇÕES 
PARA A PESQUISA EM EDUCAÇÃO 

Alexsandra Alves Pereira
Edmar Reis Thiengo
Maria Alice Veiga Ferreira de Souza

A Teoria da Atividade (TA) é classificada como teoria histórico-
cultural  e  sua  denominação  é  usualmente  dada  à  “[...]  corrente
psicológica que explica o desenvolvimento da mente humana com base
nos  princípios  do  materialismo  dialético  cujo  fundador  é  L.  S.
Vygotski” (LIBÂNEO; FREITAS, 2006, p.1). 

Na Psicologia, a Teoria da Atividade surgiu com os trabalhos de
Vygotski, Leontiev e Luria. No entanto, o termo “teoria da atividade”
surgiu a partir dos trabalhos de Leontiev, embora estudiosos adotem
essa denominação referindo-se, em geral,  aos trabalhos de Vygotski,
Luria  e  outros  autores  que se  dedicaram ao estudo dessa  escola  da
Psicologia. Pelos estudos realizados “[...] ela pode ser considerada um
desdobramento do esforço por construção de uma psicologia sócio-
histórico-cultural  fundamentada  na  filosofia  marxista”  (DUARTE,
2002, p.280). 

Segundo Marx (apud PINTO JUNIOR, 2012, p.616), “[...] não é
a consciência do homem que determina o seu ser, mas, pelo contrário,
o  seu  ser  social  é  que  determina  a  sua  consciência”.  Por  essa
interpretação, pode-se dizer que o ser social do homem está ligado a
sua existência, consequentemente, aos modos de produção a que está
submetido, e esses produzem os bens materiais necessários à vida do
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ser humano que são os aportes das grandes mudanças históricas. 
Para  Duarte  (2002,  p.280),  “[...]  atualmente  essa  teoria

apresenta claramente um caráter multidisciplinar, atuando em vários
campos da educação, da antropologia, da sociologia do trabalho, da
linguística,  da filosofia”.  Para melhor situar,  traçou-se um panorama
inicial das contribuições de cada um dos autores a fim de facilitar as
discussões futuras.

Conforme  Araújo  (2009  apud  SILVA;  LIMA  2011,  p.5),
“Vygotski considera o papel da instrução um fator positivo, no qual a
criança  aprende  conceitos  socialmente  adquiridos  de  experiências
passadas  e  passarão  a  trabalhar  com  essas  situações  de  forma
consciente [...]”. Baseando-se nas ideias de Vygotski, torna-se explicar
que uma transformação social pode alterar o funcionamento cognitivo
e pode reduzir o preconceito e conflitos sociais, levando o ser humano
a processos psicológicos de natureza social,  e esses processos devem
ser analisados e trabalhados por meio de fatores sociais.

Segundo  Argento  (2009),  Vygotski  e  Luria  relatam  que  a
percepção  da  realidade  requer  processos  biológicos  como
determinantes de experiência, permitindo que o organismo passe a ser
afetado por fatores externos e a atividade acontece por esse intermédio.

Com  essa  visão  envolvendo  a  Teoria  da  Atividade,  pode-se
dizer  que  a  realidade  dos  fatores  externos  não  determina
completamente  essa  percepção,  consequentemente,  a  informação de
que esses processos biológicos tornam-se disponíveis no organismo é
estruturada  pela  própria  criança  e  pela  sua  experiência  social  e
cultural.

Argento  (2009)  argumenta  que,  para  Vygotski  e  Luria,  uma
criança vê o mundo com sua própria visão, administrando-o com o
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seu ponto de vista. Um conceito será sintetizado quando se tornar um
instrumento  de  pensamento.  Com  o  abstrato,  a  criança  formula
conceitos, e é na educação contínua que eles concretizam por meio das
habilidades e das competências estimuladas nas instituições de ensino
e no convívio social.

Uma das experiências de Vygotski com a Teoria da Atividade
foi seu trabalho com vítimas da guerra e da revolução russa.  Ao se
deparar com pacientes com traumas somáticos e psicológicos variados,
verificou  que  poderiam ser  tratados  com artefatos.  De  acordo com
Souza e Portela (2009, p. 30), ele considerou:

[...]  Braille  e  quirologia  como  artefatos  sociais  que
ajudaram a compensar os prejuízos físicos como a visão
e  audição.  O  apoio  social  torna-se  um  fator  de
encorajamento  e  orientação,  compensando  as
deficiências  físicas  e  psicológicas.  Essas  compensações
permitem ao indivíduo desenvolver suas funções, lendo,
comunicando, argumentando.

Assim,  para  entender  a  mente  humana,  Heemannn  (2011)
descreve que, Vygotski sugeriu o seguinte esquema triádico (artefato
mediador, sujeito e objeto).
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Figura 1- Modelo de mediação reformulado pela teoria da atividade
Fonte: Heemann (2011.p.33)

Outro autor importante para a Teoria da Atividade foi Alexis
Leontiev, considerado um experimentador ao longo de toda sua vida,
pois no decorrer de suas pesquisas envolvendo a teoria da atividade,
efetuou e dirigiu um número considerável de trabalhos experimentais.
Embasado  neles,  melhorou  e  interpretou  essa  teoria,  voltada  para
estudos  no  campo  da  pedagogia,  da  cultura  no  seu  conjunto,  do
problema da personalidade etc. 

Com  suas  análises  a  respeito  dos  processos  psicológicos,
chegou  à  conclusão  de  que  há  necessidade  de  superar  a  relação
estímulo  e  resposta,  e  ainda  propôs  a  categoria  que  chamou  de
atividade com objetos. Dessa forma, a relação entre estímulo e resposta
fica  mediada  pela  atividade  do  sujeito,  que  ocorrerá  em  meio  às
condições,  aos  objetivos  e  aos  meios  em que  a  atividade  acontece.
Pontelo e Moreira (2008, p.2) indica que:

Com  relação  à  análise  dos  processos  psicológicos,
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Leontiev  aponta  a  necessidade  de  superar  a  relação
direta entre estímulo e resposta. Para isso, ele propõe a
categoria 'atividade com objetos'. Assim, a relação entre
estímulo  e  resposta  está  mediada  pela  atividade  do
sujeito e as relações nessa tríade são constituídas pelas
suas condições, objetivos e meios.

Outro ponto importante dos estudos de Leontiev é o caráter
psíquico e social da criança que se transforma a partir do momento em
que ela der um significado às coisas que ela sabe. Quando a criança vai
para  a  escola,  não  existem  apenas  deveres  para  com  os  pais  e
professores, há um compromisso com a sociedade. 

O saber da criança terá um sentido real quando ela começar a
estudar. A obrigação de ir para a escola e a necessidade de estudar fará
com que se sinta mais importante e  mais adulta.  É por isso que as
instituições  de  ensino devem trabalhar,  por  exemplo,  o  conceito de
nota, pois, para a criança, é traumatizante tirar uma nota ruim, e esse
trauma não será substituído com outra nota melhor.

O desenvolvimento psíquico depende da atividade principal da
criança, que interfere em seu aprendizado. Ela poderá aprender por
meio de brincadeiras, por exemplo, e essas atividades são importantes
para  moldar  a  sua personalidade.  Dessa forma,  a  criança  passa  por
vários  estágios  em  sua  vida,  e  o  conteúdo  destes  dependerão  das
condições de vida por que passou. As atividades variam de acordo com
os estágios e dependem do aparato psicológico. 

Uma questão considerada central na Teoria da Atividade é a da
relação entre a estrutura objetiva da atividade humana e a estrutura
subjetiva  da  consciência.  Entre  as  várias  e  decisivas  implicações  da
análise  que  Leontiev  faz  dessa  relação,  destacam-se  duas  delas:  o
avanço no campo da teoria marxista referente às complexas relações
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entre  indivíduo  e  sociedade,  e  o  enriquecimento  dos  instrumentos
metodológicos de análise dos processos de alienação produzidos pelas
atividades  que dão o sentido (ou o sem-sentido)  da  vida  dos  seres
humanos na sociedade capitalista. 

Para Leontiev (apud PONTELO ; MOREIRA, 2008, p.2), “[...] a
atividade humana tem características principais – seu caráter objetal -,
uma  atividade  sem objeto  é  na  verdade  uma  atividade  com objeto
oculto,  e  é  necessária  uma investigação  científica  da  atividade  para
determinar o objeto”. Assim, toda atividade tem necessidade de uma
razão, um motivo para sua ocorrência. A atividade objetal está ligada
às ações para o alcance de um objetivo.

Outro autor de destaque para a Teoria da Atividade foi o russo
Alexander Romanovich Luria, segundo Hazin et al (2010). No decorrer
de seus estudos,  Luria  identificou três unidades  básicas ou sistemas
funcionais  que  são  fundamentais  para  qualquer  tipo  de  atividade
mental: unidade responsável pela vigília ou atenção, unidade receptora
com o  papel  de  manter  contato  com o  mundo  externo,  e  unidade
destinada a programar, regular e verificar a atividade mental. 

Conforme Libâneo (2004),  mais tarde, surge a teoria de Yrjö
Engeström, que  se  destaca  no  cenário  atual  no  âmbito  da  teoria
histórico-cultural  da  atividade,  mais  conhecida  como  teoria  de
aprendizagem expansiva. 

De  acordo  com  Pontelo  e  Moreira  (2008,  p.4), Engeström
propõe  analisar  a  relação  sujeito  e  objeto  com  base  em  diferentes
mediadores,  completando  com  a  ideia  de  que  os  indivíduos  são
construídos em comunidades. As relações entre sujeito e comunidade
são mediadas pelo conjunto completo de artefatos mediadores e ainda
é  necessário  valorizar  as  regras  reguladoras  dos  procedimentos

51

http://pt.wikipedia.org/wiki/Aten%C3%A7%C3%A3o


considerados corretos e aceitáveis nessa interação. 
As comunidades se caracterizam por uma necessária divisão de

trabalho,  concretizada,  contínua e negociada distribuição de tarefas,
poderes  e  responsabilidades  entre  os  participantes  do  sistema  de
atividade. “As ações do sujeito provocam mudanças em todo o sistema
de  atividade,  que  não  conduz  apenas  à  produção  de  objetos,  mas
também à  produção e  reprodução do  indivíduo,  confirmando certa
prática cultural ou se contrapondo a ela” (ROTH apud PONTELO &
MOREIRA, 2008, p.4).

A  atividade  é  categoria  central  no  materialismo
histórico-dialético,  e  Marx  (1989),  ainda  em  seus
primeiros escritos,  aponta a atividade prática sensorial
como o que  dá  origem ao desenvolvimento histórico-
social dos homens, e assim, também ao desenvolvimento
individual (ASBHAR, 2005, p.108).

A  Teoria  da  Atividade  reforça  os  teóricos  nos  estudos
envolvendo os sujeitos e os objetos, por meio dos artefatos mediadores,
provocando ações que direciona a uma aprendizagem com significado
real, por meio da subjetividade.

A  atividade  humana  é  objeto  da  psicologia,  mas  não
como  uma  parte  aditiva  da  constituição  da
subjetividade; ao contrário, é a unidade central da vida
do sujeito concreto, é "o sopro vital do sujeito corpóreo”
(LEONTIEV, 1983 apud ASBHAR, 2005, p.109).

Ainda  sobre  o  tema,  Asbhar  (2005,  p.109)  afirma  que  “a
introdução dessa categoria na Psicologia permite considerar o sujeito
inserido na realidade objetal e como essa se transforma em realidade
subjetiva”.
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A natureza objetal da atividade não se restringe aos processos
cognoscitivos, mas estende-se à esfera das necessidades, à esfera das
emoções. A humanidade construiu ao longo da história objetos para
satisfazer  suas  necessidades  as  quais  produziram  a  atividade  de
construir os objetos, ou seja, só há atividade quando há um motivo. 

A  atividade  está  diretamente  ligada  à  necessidade,  e  a
necessidade,  o  objeto  e  o  motivo  são  estruturas  essenciais  para
produzir a atividade. Somente por meio das ações a atividade acontece
definitivamente,  direcionada pelo conjunto de ações subordinadas a
objetivos parciais advindos do objetivo geral. Assim como a atividade
relaciona-se com o motivo, as ações relacionam-se com os objetivos.

Segundo Araújo, Santos e Silva (2010), a estrutura da atividade
humana descrita por Engeström pode ser sintetizada como na figura 2,
que esboça importantes relações entre ferramentas e  signos,  sujeito,
produto, regras, divisão do trabalho etc.

Figura 2: Representação do sistema de atividade humana
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(adaptada de Engeström 2001)
Fonte: Araújo; Santos; Silva (2010. p.3)

A Teoria da Atividade está diretamente ligada ao cotidiano das
instituições  escolares,  pois  em  nossas  escolas  há  necessidade  de
produzir conhecimento e é por intermédio das atividades envolvidas
no  processo  que,  em  muitos  casos,  acontece  a  aprendizagem.  O
professor  é  o  mediador  entre  o  aluno  e  a  atividade  que  envolve  a
aprendizagem.

A  atividade  deve  propiciar  ao  aluno  uma  aprendizagem
significativa  e  o  professor  possui  um  papel  fundamental  nesse
processo,  ao  perceber  a  necessidade  de  se  incluir  em  suas  aulas
artefatos  mediadores  que  o  auxiliarão  no  desenvolvimento  do
conteúdo trabalhado em sala de aula; esses artefatos devem contribuir
e complementar o conteúdo já iniciado.

TEORIA DA ATIVIDADE E EDUCAÇÃO: ALGUMAS 
PESQUISAS CIENTÍFICAS

É  útil  analisar  contribuições  de  estudos  científicos  sobre  a
aplicação  da  Teoria  da  Atividade  na  educação,  pois  visa  ressaltar  a
importância da aplicação da Teoria da Atividade em nosso cotidiano, e
de que forma ela auxilia o ensino e a aprendizagem do ser humano. 

As autoras Kolokouri e Plakitski (2012) usaram a história da
ciência no ensino de Ciências Naturais nas séries iniciais para analisar
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a Teoria da Atividade Cultural Histórico (CHAT), que para elas é uma
teoria com expansão de aplicações em diferentes campos da ciência.
Elas  conectaram  a  história  da  ciência  com  aspectos  socioculturais
como um meio para reformular elementos culturais da educação.

Primeiramente, o trabalho aborda uma série de atividades de
ciências  naturais  e  as  estratégias  didáticas  adequadas  para  ensinar
conceitos no laboratório da universidade por futuros professores.  A
segunda parte é uma aplicação das atividades por professores nas séries
iniciais  nas  salas  de  aula.  Dados  de  pesquisa  são  coletados  antes,
durante  e  depois  da  implementação  por  meio  de  observações,
gravações de vídeo e entrevista. 

Os  resultados  iniciais  de  incorporação  da  ciência  formal
usando elementos da história  de ciência cultural  provaram ser  uma
ferramenta  útil  para  a  projeção  da  educação  científica.  Durante  a
aplicação das atividades,  os alunos perceberam que a construção de
conceitos  científicos  é  um procedimento  que  ocorre  no  âmbito  da
evolução  da  cultura  humana.  Eles  descobriram  que  as  ideias
alternativas  sobre  conceitos  e  fenômenos  naturais  também  foram
expressos por cientistas famosos. 

Baseado em estudos relacionados à Vygotski, Leontiev e Luria,
a Teoria da Atividade está relacionada com o cognitivo, cuja atividade
é  produzida  por  impactos  psicológicos  da  atividade  organizada  às
condições e sistemas sociais.

Para  a  autora  Damiani  (2006),  Engeström  afirma  que,  para
entender  a  atividade,  é  preciso compreender  o  motivo subjacente  à
atividade, ou seja, a atividade é produzida quando um fator externo
interfere no espaço escolar produzindo “algo novo”, que possibilita a
aprendizagem a partir do enfrentamento dos conflitos e contradições
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desse fator com o ambiente escolar.
Essa teoria foi aplicada em uma pesquisa baseada na análise de

duas  escolas  de  ensino  fundamental  brasileiras  com  características
semelhantes  e  de  baixa  renda sobre  como os  impactos  do  trabalho
docente  se  refletem  no  desempenho  dos  discentes.  A  escola  “A”
manteve  uma  relação  muito  próxima  à  comunidade,  por  meio  de
diversos projetos e  com os  professores  trabalhando em conjunto.  A
escola  “B”  estabeleceu  pouco  relacionamento  com  a  comunidade
escolar.  O  trabalho  mais  colaborativo  entre  os  profissionais  da
educação da escola “A” levou à maior taxa de aprovação, ao contrário
da escola B. 

Em  outra  pesquisa,  os  autores  Moraes  e  Moura  (2009)
avaliaram  a  Matemática  em  uma  perspectiva  histórico-cultural,
focalizando a Teoria da Atividade com grupo colaborativo da oficina
pedagógica de Matemática de Ribeirão Preto (OPM/RP), formado por
professoras  da  educação  infantil  e  séries  iniciais  do  ensino
fundamental. A finalidade direcionou-se para uma formação orientada
das professoras no ensino de Matemática e em levantar dados sobre o
processo  de  apropriação  dos  conhecimentos  matemáticos  pelas
docentes. As professoras foram capacitadas com base em estudiosos da
teoria  histórico-cultural  e  com  o  objetivo  de  elevar  o  pensamento
teórico dos estudantes.

As  principais  características  destacadas  foram:  a
intencionalidade pedagógica; a existência de situação desencadeadora
de aprendizagem; a essência do conceito como núcleo da formação do
pensamento teórico; a mediação como condição fundamental para o
desenvolvimento da atividade; o trabalho coletivo como contexto de
produção e legitimação do conhecimento.
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Ainda  em  seu  trabalho,  os  autores  Moraes  e  Moura  (2009)
enfatizam  que:  a  atividade  de  ensino  é  materializada  na  situação
desencadeadora de aprendizagem, em que as ações são direcionadas
pelo  objetivo  principal  do  professor,  que  é  ensinar.  Essas  ações
consistirão no estudo, elaboração, implementação, controle e avaliação
de situações a serem concretizadas por meio de operações, as quais
estão relacionadas às condições concretas para efetivação do objetivo
da atividade. 

As ações realizadas na oficina visavam subsidiar  o grupo no
exercício  profissional,  de  modo  a  desenvolver  uma  pesquisa
colaborativa; refletir e reconhecer pressupostos teóricos que sustentam
a  prática  em  sala  de  aula;  e  discutir,  elaborar,  aplicar  e  avaliar  as
atividades  de  ensino  com  base  nos  pressupostos  da  Atividade
Orientadora de Ensino na área de Matemática. A análise dos dados
representou  um  recorte  do  todo,  mas  respeitando  as  relações  de
interdependência e fluência, em que a parte está no todo e o todo está
na parte. 

Foram trabalhadas junto às participantes da Oficina Pedagógica
de Matemática de Ribeirão Preto (OPM/RP) situações envolvendo a
aprendizagem  dos  estudantes  que  abordaram  os  conceitos
fundamentais relacionados ao sistema de numeração. A aprendizagem
docente  foi  analisada  na  dinâmica  entre  a  atividade  de  ensino
elaborada  pelas  pesquisadoras  na  OPM/RP  e  a  atividade  de
aprendizagem realizada pelas professoras. Mesmo quando as docentes
estavam envolvidas com a organização e o desenvolvimento do ensino,
suas atividades foram tomadas como sendo de aprendizagem. 

Em  outro  estudo  realizado,  Araújo,  Santos  e  Silva  (2010)
discutem a modelagem matemática, que pode ser entendida como o
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uso  da  matemática  para  resolver  problemas  reais,  por  meio  do
referencial teórico da Teoria da Atividade. O objetivo foi identificar o
objeto da atividade de um grupo de alunos ao desenvolver um projeto
de modelagem matemática em no curso de Geografia da Universidade
de Minas Gerais.

Entre  os  autores  citados  por  Araújo,  Santos  e  Silva  (2010),
podem-se destacar os estudos de Yrjö Engeström, que deslocou o foco
da TA para  sistemas de  atividades  coletivas.  Para  ele,  o  objeto está
relacionado com a criação de um produto. Ele aproximou o objeto da
atividade  de  um  grupo  de  alunos  do  curso  de  Geografia,
desenvolvendo  um  projeto  de  modelagem  matemática  durante  o
primeiro  semestre  de  2006,  que  envolvia  o  conteúdo  de  funções,
derivadas e noções de integral.

As  primeiras  aulas  foram  expositivas  e  exploraram  tarefas
computacionais e debates a fim de se promover o desenvolvimento de
habilidades de realizar cálculos, bem como promover a participação
crítica  dos  estudantes/cidadãos  na  sociedade,  discutindo  questões
políticas,  econômicas  e  ambientais,  em  que  a  matemática  funciona
como suporte tecnológico.

Nas aulas posteriores foram coletadas informações e analisados
os impactos socioeconômicos de um projeto intitulado Linha Verde,
que consistia na construção de um viaduto sobre determinada avenida.
A apresentação aconteceu em duas partes: discussão dos impactos da
construção  do  viaduto  e,  em  seguida,  a  aplicação  dos  conceitos
matemáticos.  Ao  final,  concluiu-se  que  seriam  necessários  27  anos
para que ocorresse o saturamento do trânsito na nova via construída.

Outra  escola  brasileira,  segundo  os  autores  Cedro  e  Jacinto
(2007),  realizou  um  projeto  de  iniciação  científica  que  analisou  a

58



semelhança  de  triângulos  com alunos  de  ensino  fundamental.  Eles
acreditam que  a  atividade  de  ensino  assume,  portanto,  o  papel  do
elemento organizador e formador da aprendizagem da criança. Sendo
assim, o objetivo do professor é  conduzir  a  criança a  dar  forma ao
modo teórico, por meio de um problema de aprendizagem.

Assim,  o objetivo principal  foi  de  investigar  os  processos  de
aprendizagem dos sujeitos, na atividade de ensino, e os princípios que
determinam a aprendizagem dos conceitos vinculados à semelhança de
triângulos.

No  desenvolvimento  do  trabalho,  foi  elaborado  um
experimento didático para associar os preceitos teóricos da abordagem
histórico-cultural e da Teoria da Atividade com o ensino escolar. O
trabalho foi realizado introduzindo, em um primeiro momento, alguns
breves comentários sobre a história da Geometria e, depois, o uso de
jogos. No segundo momento, trabalharam com ampliação e redução
de figuras, por meio de um instrumento chamado compasso de tensão
variável proporcional (CTVP), que é composto, apenas, por elásticos e
lápis.

Para finalizar, foi oferecida uma atividade para que os alunos
fizessem  uma  dinâmica  por  meio  de  encenações.  Os  estudantes
encenaram a história e ficou a critério de cada aluno resolver e relatar o
problema proposto.

Estudos  de  Moraes  e  Moura  (2009)  apresentam a  Teoria  da
Atividade como referencial de análises práticas educativas baseadas em
Leontiev,  na  qual  a  atividade  é  constituída  fundamentada  em  um
motivo.  Essa atividade gera ações,  sendo que cada ação seguirá um
objetivo próprio. Cada ação será concretizada por meio de operações,
estas dependentes das condições de realização da atividade oferecidos
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pelo ambiente no qual a atividade está inserida.
A prática  educativa,  entendida  como atividade  no marco  da

teoria  de  Leontiev,  pode  ser  definida  como  um conjunto  de  ações
destinadas  a  criar  oportunidades  de  aprendizagem.  Uma  prática
educativa constitui um ambiente de aprendizagem. 

O ambiente de aprendizagem escolar pode ser definido como
um lugar devidamente organizado para promover oportunidades de
aprendizagem,  constituído  de  forma  única  na  medida  em  que  é
socialmente construído por alunos e professores, e das interações que
estabelecem entre si e com as demais fontes contidas no ambiente. Um
ambiente de aprendizagem pode ser entendido como a situação objetal
da  prática  educativa,  isto  é,  o  objeto  da  atividade,  as  condições,  os
objetivos  das  ações  e  o  motivo  da  prática  educativa  compõem um
ambiente  de  aprendizagem,  cenário  e  contexto  das  interações  entre
seus participantes.

Estudos  de  Pontelo  e  Moreira  (2008)  feitos  a  partir  de
experiência concreta de desenvolvimento de um projeto de iniciação
científica  júnior,  com  dois  estudantes,  em  um  projeto  tinha  como
motivo  inicial  inserir  sistemas  automáticos  de  aquisição  e  de
tratamento de dados (SAATD) na realização de atividades práticas de
física  no  contexto  escolar.  Consequentemente,  descrevem-se  as
características  de  um  ambiente  de  aprendizagem  estruturado  pela
metodologia  de  projetos  e  discutem-se  como  aspectos  dessa
metodologia podem ser retratados e problematizados segundo a Teoria
da Atividade. 

A análise dessas duas práticas educativas com base na Teoria da
Atividade  de  Leontiev,  desenvolvida  e  representada  por  Engeström
procurou, portanto, exercitar e evidenciar as possibilidades descritivas
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e analíticas desse referencial na discussão de práticas educativas em
diferentes contextos, dentro e fora da escola. 

Em outro  artigo,  Heemann  (2011)  investigou  o  processo  de
formação de uma comunidade virtual de aprendizagem, identificando
fatores que contribuem - por meio das interações - ou limitam - por
meio  das  contradições  -,  a  constituição  dessa  comunidade  em  um
contexto educacional on-line.

No decorrer do artigo, a autora Heemann (2011), baseando-se
em Engeström sugere as três gerações da Teoria da Atividade como
sendo:  primeira  geração:  o  comportamento  mediado  de  Vygotski;
segunda geração: a estrutura hierárquica de Leontiev e o sistema de
atividade  de  Engeström;  terceira  geração:  redes  de  sistemas  de
atividade.

A  grande  contribuição  da  segunda  geração  da  Teoria  da
Atividade  foi  colocar  o  foco  nas  inter-relações  entre  o  sujeito
individual e a sua comunidade, ampliando a unidade de análise para a
atividade ou prática coletiva; já a terceira geração se caracteriza pelo
foco  nas  redes  de  sistemas  de  atividade.  A  visão  sistemática  da
atividade sugere que cada elemento está relacionado a todos os outros
elementos  de  forma  dialética;  isto  é,  eles  são  distintos,  porém
interdependentes.

A terceira geração surgiu a partir de uma preocupação com as
possíveis  interações  que  ocorrem  entre  dois  ou  mais  sistemas  de
atividade concorrentes entre si e que incorporam a ideia de um objeto
potencialmente  compartilhado,  trazendo,  assim possíveis  conflitos  e
contradições. Um dos grandes desafios da terceira geração é conseguir
novas  formas  de  trabalhar  colaborativamente  e  desenvolver
ferramentas  conceituais  para  compreender  diálogos,  múltiplas
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perspectivas e redes de sistemas de atividade interativa. 
Heemann (2011), baseando-se em Engeström, recorre a ideias

de dialogicidade e multivocalidade a fim de expandir a estrutura da
segunda  geração  para  chegar  aos  sistemas  de  atividade  da  terceira
geração. O conceito de multivocalidade refere-se à multiplicidade de
pontos de vista, tradições e interesses representados pela comunidade
em um sistema de atividade. A multivocalidade surge em divisões de
trabalho, histórias, artefatos, regras e convenções divergentes a partir
dos participantes dos sistemas de atividade. 

Conclui-se que fatores distintos concorrem para a criação de
uma  comunidade  virtual  de  aprendizagem,  contribuindo  de  vários
modos para sua formação. Além desses fatores, no entanto, há também
outros que dificultam a formação dessa mesma comunidade, trazendo
conflitos para o sistema de atividade central.

Um estudo realizado por Soares e Nascimento (2012) em uma
formação continuada para o ensino de Astronomia teve como objetivo
principal  apresentar  algumas  reflexões  sobre  a  maneira  como  um
grupo de professores se apropriaram dos instrumentos do kit para o
ensino de Astronomia (KITPEA). 

De acordo com esse estudo, o KITPEA consiste em uma caixa
de madeira com diversos instrumentos como, por exemplo, relógios de
sol,  globos  terrestres,  medidor  de  sombras,  haste  vertical  fixada em
uma  rosa  dos  ventos,  entre  outros.  Além  desses  instrumentos,
acompanha o kit um roteiro com sugestões de atividades, um anuário
astronômico e uma apostila com cartas celestes. 

Esse estudo defende a ideia de que as situações de formação
continuada  vão  muito  além  das  situações  de  ensino-aprendizagem
criadas de forma intencional dentro e fora da escola para melhorar a
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qualidade da prática do trabalhador. Devem-se considerar também as
situações  informais  de  aprendizagem  vivenciadas  por  esses
profissionais.

De  acordo  com  Soares  e  Nascimento  (2012),  Engeström
descreve  que  o processo  de  externalização  traz  um complemento  à
ideia  de  internalização,  já  que  o  sujeito  age  no  contexto  de  uma
atividade.  Usando  as  informações  obtidas,  os  autores  referenciados
identificaram  os  momentos  de  externalização  dos  professores  nas
atividades que eles desenvolveram. E, em seguida, inferiram sobre a
maneira com que esses professores se apropriaram e dominaram os
instrumentos do KITPEA.

Os  sujeitos  dessa  pesquisa  participaram  do  Curso  de
Especialização  em Ensino de  Astronomia  oferecido  pelo  Projeto  de
Formação  Continuada  (Foco)  no  Centro  de  Ensino  de  Ciências  e
Matemática (CECIMIG) da Faculdade de Educação da Universidade
Federal de Minas Gerais (FaE/UFMG). 

Foram coletadas as informações por meio de um questionário e
de  uma  entrevista,  aplicados  a  esses  professores.  Os  professores
analisados nessa pesquisa confirmaram que a procura pela ajuda para
trabalhar conceitos de Astronomia deve-se a uma formação acadêmica
deficitária,  à  cobrança  desses  conteúdos  suas  escolas  e  em  suas
formações acadêmicas.

Além dessas  áreas,  a  Teoria  da  Atividade  pode  também ser
aplicada  em  diversos  ramos  de  trabalho.  No  Reino  Unido,  os
pesquisadores  Greig,  Entwistle  e  Beech  (2012)  realizaram  estudo
focados em trabalhos em equipe na área de saúde e de gestão social
por  meio  da  Teoria  da  Atividade  para  implementação  de  políticas,
melhoria  do  serviço,  gestão  e  atendimento  clínico  como  sendo
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trabalhos  separados  e  com  domínios  hierárquicos.  A  Teoria  da
Atividade (TA) foi  proposta  como uma abordagem alternativa  para
identificar  e  compreender  os  desafios  de  lidar  com  problemas
complexos de saúde em diversos contextos. 

A  Teoria  da  Atividade  contribuiu  para  a  compreensão  da
dinâmica do conhecimento em prática de atividades nesse contexto,
em vez de  encontrar  diferenças  entre  saúde e  gestão pública.  Além
disso, mostrou como os esforços para reduzir a variação de melhores
práticas  podem,  paradoxalmente,  remover  uma  fonte-chave  de
melhoria prática. No trabalho, a Teoria da Atividade foi descrita com
uma abordagem teórica alternativa para analisar as diferentes visões da
política de saúde, gestão e clínica no trabalho que são responsáveis por
algumas  das  dificuldades  encontradas  com  KT-informado  (KT-
informado  significa  Knots  ou  nós  se  relacionando  a  um  grupo),
políticas e práticas de gestão.

Nesse estudo, Greig, Entwistle e Beech (2012) mostram que a
Teoria da Atividade fornece um foco para que as pessoas de  várias
origens  organizacionais  e  profissionais  possam  trabalhar  juntas  em
grupos  mais  ou  menos  estáveis.  De  acordo  com  os  autores  acima
citados, para  Engeström, a unidade de análise da TA é o sistema de
atividade. Esse sistema compreende o objeto, as pessoas, o material e
instrumentos  psicológicos  utilizados  no  trabalho,  as  regras  que
governam o trabalho, a maneira como as pessoas se organizam para
alcançar o seu objetivo e da comunidade de praticantes. 

Primeiramente, foi pedido, por meio de um estudo etnográfico
das  equipes  de  atenção  primária  (primeiros  socorros)  à  saúde,  que
respondessem a um objetivo da política de redução das internações
hospitalares inadequadas das pessoas mais velhas. Equipes compostas
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de forma amostral para assegurar que a pesquisa fosse realizada com
profissionais  e  órgãos  diferentes,  com  configurações  geográficas,
populações  de  pacientes  com  características  associadas  com  a
aprendizagem, incluindo vontade de abraçar ou iniciar novas formas
de prática ou organização.

O resultado encontrado visou desenvolver e ilustrar a utilidade
de  TA  em  produção  de  conhecimentos  para  resolver  problemas
complexos na área da saúde. A Teoria da Atividade pode acomodar a
natureza  imprevisível  das  incertezas  das  prestações  de  serviços  de
saúde,  a  formulação  de  políticas  e  gestão.  Primeiro,  a  fim  de
compreender  como  coisas  se  tornam  como  são,  foi  útil  revelar  as
diferentes  visões  de  objetos  de  atividade,  que  estão,  muitas  vezes,
presentes, como os que viram entre os decisores políticos, gestores e
médicos que não tiveram a mesma opinião nos gastos com a saúde.
Nesse caso, a experiência foi realizada com pessoas idosas. 

Em segundo lugar, embora houvesse um foco de diferença, que
não é um modelo de transferência de temporalidade linear e poder de
hierarquia, os atores formaram "nós" por meio dos quais eles foram
capazes  de  trabalhar  em conjunto,  utilizando recursos  discursivos  e
materiais.  Por  esse  processo,  práticas  que se  sobrepõem podem ser
vistas como sendo mutuamente constitutiva e influente. Em terceiro
lugar, contradições e tensões são percebidas como normais, fazendo
parte do processo em que novos equilíbrios entre diferentes grupos são
alcançados.  Os  autores  Greig,  Entwistle  e  Beech  (2012)  reforçam,
baseados  em Engeström, que objetos de atividade são produzidos e
refinados, e práticas potencialmente desenvolvidas e transformadas.

Os autores Oliveros et al (2010) estudaram dentro de empresas
a  Teoria  da  Atividade  analisando os  conflitos  entre  os  funcionários
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dessas  empresas.  Apresentaram  uma  perspectiva  sobre  o
relacionamento  interpessoal  nas  organizações,  as  quais  têm  a
colaboração econômica e social em tempo real,  sendo que o estudo
direcionou-se para o encontro de serviço. No texto, as interações entre
os funcionários dentro de uma empresa foram chamadas de encontros
de  serviços  internos,  concluiu-se  que  os  clientes  internos
(funcionários)  são  semelhantes  aos  clientes  externos  em  eventos  e
comportamentos associados à satisfação e insatisfação. 

Os autores Oliveros et al (2010), baseando-se em Gummesson,
sugerem  que  os  clientes  internos  (funcionários)  são  um  mercado
dentro da empresa, que precisa ser gerenciada de forma eficiente para
satisfazer as necessidades dos clientes externos. 

O local  de  trabalho nas  empresas é  visto  como um local  de
conflito por poder e controle sobre as identidades sociais.  A teórica
envolvendo os conflitos sociais foi retirada da Teoria da Atividade (TA)
para lançar luz sobre o encontro de serviço como um locus, político
contraditório  de  tensão  entre  fornecedores  e  clientes  (Interna  e
externa). 

Instituições de ensino e organizações estão cada vez mais sob
pressão  e,  por  isso,  os  seus  papéis  instrumentais  e  simbólicos  são
postos  em  discussão,  e  eles  têm  dificuldade  em  cumprir  os  seus
propósitos.  Essas  generalidades  se  aplicam  a  instituições  de  ensino
superior na Colômbia. 

Portanto,  foi  necessário  recorrer  à  Teoria  da  Atividade  para
explorar  sérias  barreiras  à  colaboração  para  atualizar  o  valor  em
serviço  (interações  entre  funcionário),  encontrado  no  mundo
particularmente  instável  e  arriscado  de  Higher  Education  (HE), na
Colômbia. 

66



A  TA  foi  usada  para  compreender  o  encontro  de  serviço  e
explicar  como  o  poder  e  a  política  de  comportamento  têm
impactos/funcionam como barreiras ou facilitadores para atualização
de valor em serviço (interação entre funcionários) na Colômbia em
instituições superiores de ensino.

O sistema de atividade é a  unidade de  medida da  Teoria  da
Atividade e inclui o (s) tema(s) que (é) são o agente(s) da atividade
(por exemplo, estudantes, acadêmicos, secretários, administradores), o
objeto, a transformação do que é o objetivo da atividade (por exemplo,
elaboração  de  currículos,  uma  solução  para  um  inquérito,  a
compreensão científica, o ensino profissional); e da comunidade, que é
o  grupo  de  atores  que  compartilham  um  objeto  específico  (por
exemplo, estudantes de Psicologia, acadêmicos de finanças, Conselho
de Administração).  As relações  entre  esses  elementos  são mediados
pelos  artefatos  (práticas,  por  exemplo,  procedimentos,  materiais
didáticos),  a  divisão  do  trabalho  (por  exemplo,  a  especialização  de
tarefas,  papéis  de  trabalho,  alimentação);  e  as  regras  (por  exemplo,
normas culturais, diretrizes organizacionais e normas, regras de sala de
aula, o comportamento político). 

Essas atividades da organização podem ser consideradas como
de  equilíbrio  de  sistemas  abertos  é  uma  exceção,  portanto,
contradições e rupturas são ingredientes fundamentais do sistema de
atividade  que  também pode  ser  conhecido  como  uma  perturbação
sistema  de  produção;  essas  contradições  produzem  incoerências,
inconsistências,  tensões  e  paradoxos,  mas  também  os  esforços
inovadores para transformar a atividade. 

O objetivo foi gerar uma série de narrativas entre os membros
da  instituição  na  vanguarda  da  prestação  de  serviços.  Devido  à
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presença  de  desconfiança  e  de  energia  negativa  que  gerou  uma
narrativa e também alguma pergunta / resposta. 

As barreiras encontradas à colaboração são causadas pela falta
de clareza e coerência nos processos, regras inflexíveis burocráticos, a
divisão do trabalho altamente fragmentado, a falta de conhecimento e
reconhecimento sobre as práticas, scripts, planos e procedimentos.

Essas  barreiras  estavam  presentes  na  HE.  Instituições
superiores estudadas acreditam que as barreiras afetam a colaboração
para  a  realização  valor  em  encontros  de  serviço,  e  dificultam  o
desenvolvimento institucional do HE na Colômbia.

Como  resultado,  identificou-se  que  o  sistema  de  atividade
pedagógica está rodeado por diferentes atividades, como o sistema de
atividade  complementar  de  serviços,  o  sistema  de  atividade
administrativa e o sistema de atividade ideológica e estratégica.

Prestadores de linha de frente de serviço no HE, na Colômbia,
foram convidados a descrever e relatar situações e incidentes nos quais
se envolveram em práticas de comportamento político, e para explicar
as bases de poder utilizadas para chegar aos resultados cooperativos
para inovações e contradições na prestação de serviços. 

Os autores Oliveros et al (2010) fizeram um estudo de caso para
utilizar em conceitos com o objetivo de estudar o encontro de serviço
como um espaço social com as contradições internas que conduzem a
rachaduras e a conflitos de poder e controle. Além disso, demonstra-se
que essas contradições e  poder podem afetar  a colaboração para se
realizar as interações entre os funcionários e, potencialmente, impedir
o desenvolvimento no HE na Colômbia. 

Holzman  (2006)  estudou,  sob  a  perspectiva  da  Teoria  da
Atividade, a evolução da literatura em múltiplas esferas, a maioria de
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psicologia, educação e organização em empresas de diversas áreas. Um
dos autores citados é Vygotski, que aparece com maior destaque. Há,
entretanto, os desenvolvedores mais recentes da Teoria da Atividade,
como  Davydov  e  Galperin,  além  do  sociolinguista  Bernstein  e  do
filósofo Wittgenstein. 

Teoricamente,  a Teoria da Atividade envolve muitas questões
como o fazer filosófico, psicologia pós-moderna e crítica. Não há uma
ideia  unificada  da  Teoria  da  Atividade,  mas  um  conjunto  de
articulação que mais frequentemente é analisado como um trabalho
em conjunto. 

Duas  organizações  internacionais  são  dedicadas  ao
sociocultural  e  pesquisa  da  Teoria  da  Atividade:  a  Sociedade
Internacional para a Pesquisa Cultural e Teoria da Atividade (ISCRAT)
e a  Sociedade  de  Análise  Sócio  Cultural  (SSC),  fundadas  em 1980.
Cada  organização  realiza  congressos  para  debater  a  Teoria  da
Atividade e acabaram por se fundir em 2002, formando a Sociedade
Internacional de Cultura e Atividade Pesquisa (ISCA). 

Segundo Holzman (2006), existem numerosas articulações da
teoria da atividade, como por exemplo, o estudo da mente humana em
seus contextos culturais e históricos. Há centros de pesquisa com foco
na teoria da atividade, um deles é o Centro de Teoria da Atividade e
Pesquisa  de  Trabalho  do  Desenvolvimento  na  Universidade  de
Helsinque, na Finlândia. 

A  atividade,  de  um  lado,  é  supostamente  uma  alternativa
dialética  de  comportamento,  por  outro  lado,  não  é  radicalmente
metodológica  suficientemente  para  ser  totalmente  abraçada  por
psicólogos pós-modernos. 

Descrevendo  as  necessidades  educativas  presentes,  a  escola,
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segundo Libâneo (2004), continua sendo lugar de mediação cultural, e
a  pedagogia,  ao  viabilizar  a  educação,  constituem-se  como  prática
cultural intencional de produção e internalização de significados. 

Podem-se destacar duas crenças relacionadas às necessidades
educativas do estudante: primeiramente, a escola é vista como local de
desenvolvimento  de  democratização  intelectual  e  política;
consequentemente, a outra crença relaciona-se com uma visão política
educacional inclusiva baseada na ideia de que o elemento principal da
escola  é  a  atividade  de  aprendizagem direcionada ao conhecimento
teórico. 

Para adequar-se às necessidades contemporâneas relacionadas
com  as  formas  de  aprendizagem,  a  didática  precisa  fortalecer  a
investigação sobre o papel mediador do professor na preparação dos
alunos para o pensar. 

A atividade externa e interna tem uma estrutura psicológica,
cujos componentes são: necessidades, motivos, finalidades, condições
de realização da finalidade. Para obter o êxito da atividade proposta é
preciso se estabelecer o conteúdo objetal da atividade, o ensino está
diretamente ligado a esse contexto, é uma forma social de organização
da  apropriação,  pelo  homem,  das  capacidades  formadas  sócio-
historicamente e objetivadas na cultura material e espiritual.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

De uma maneira geral, percebe-se que as atividades envolvendo
ensino-aprendizagem,  destacados  nos  artigos  analisados  tanto  em
instituições escolares,  quanto em outros  ramos de trabalho,  tiveram
um papel importante no desenvolvimento das ações realizadas pelos
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sujeitos envolvidos.
Por meio das ações desenvolvidas, ficou evidente a necessidade

de  ampliar  nossos  conhecimentos  na  construção  de  atividades  de
ensino, sendo um dos pontos em destaque o trabalhar esses conteúdos
diversos. É preciso também ter em nossas instituições de ensino aulas
com  tarefas  individuais  e,  também  em  equipe,  buscando  superar
desafios. 

A escola atual tem o papel de preparar os estudantes para a vida
e,  quando  aplica  atividades  que  possuem  significado  no  cotidiano
desses  estudantes,  estará  realizando sua  função social.  Isso significa
que as ações humanas estão diretamente ligadas às tarefas diárias e aos
conteúdos estudados nas escolas,  se  encontram em várias etapas da
vida  dos  sujeitos  envolvidos  e,  consequentemente,  também  na
atividade dos estudantes. 

O professor, em especial,  deve valorizar a parte sociocultural
dos  estudantes  em  face  da  sua  importância  para  a  construção  de
conceitos.  Para desenvolver  suas habilidades cognitivas,  devem lidar
com as coisas, os objetos e as relações humanas que fazem sentido em
sua vida cotidiana.

Quando se aplica a atividade para desenvolver os conteúdos e
tarefas, deve-se considerar que todos os atores envolvidos no processo
estão  sempre  em  um  processo  de  aprendizagem;  com  isso,  se
aproximam,  deixando  de  ser  a  autoridade  incontestada  do  saber  e,
muitas vezes, transformam-se naquele que menos sabe.
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3 | INTELIGÊNCIAS MÚLTIPLAS: 
ALTERNATIVA PARA AS DIVERSAS 
FORMAS DE APRENDIZAGEM

Beatriz Cezar Muller
Carlos Roberto Pires Campos
Maria Alice Veiga Ferreira de Souza

A Teoria das Inteligências Múltiplas (IM) de Howard Gardner
revolucionou o campo da psicologia cognitiva ao ultrapassar a noção
unitária  de  inteligência  e  defender  que  as  pessoas  aprendem  de
maneiras diferenciadas. Para tanto, propõe uma mudança no conceito
de inteligência, o qual substitui o quanto a pessoa é inteligente pelo
modo como ele é inteligente. 

Com a Teoria IM há um reconhecimento da natureza única de
cada  indivíduo,  tendo  em  vista  suas  potencialidades,  habilidades  e
competências.  Isso  auferiu  significativa  aplicabilidade  na  educação,
pois  oferece  aos  professores  a  oportunidade  de  ensinar  de  várias
formas, possibilitando aos alunos desenvolver habilidades, por meio de
diferentes caminhos, fazendo da teoria uma proposta para a prática na
sala de aula.

IM: DA PSICOLOGIA À EDUCAÇÃO

Gardner sempre teve grande afinidade com a área de história,
línguas,  artes e,  de  maneira geral,  as  ciências humanas.  A trajetória
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aqui descrita, desde o conceito das inteligências múltiplas (IM), até a
aplicabilidade na educação, foi apresentada em uma palestra proferida
pelo  próprio  Gardner  em 2011  ao  receber  o  prêmio  honorário  em
ciências sociais pela Universidade José Cela, em Madri, Espanha, e do
qual  serão  extraídos  aspectos  relevantes  para  os  objetivos  deste
trabalho.  Essa instituição concede o prêmio “Príncipe das Astúrias”
àqueles que se destacam em várias áreas: artes, esporte, comunicação e
humanidades,  cooperação  internacional,  investigação  científica  e
técnica,  letras  e  ciências  sociais.  Assim,  inicialmente,  será  feito  um
retrospecto da trajetória da carreira e das pesquisas de Gardner e como
ocorreu o diálogo da Teoria da IM na educação.

Gardner ingressou na Universidade de  Harvard para estudar
História  e  Direito,  mas  ao  conhecer  o  estudo  do  psicanalista  Erik
Erikson (1902-1994), baseados em Sigmund e Anna Freud, redireciona
sua carreira para a Psicologia. Também recebeu inspiração da teoria
cognitivo-psicológica  de  Jerome  Bruner,  e,  mais  distante,  do
sociointeracionismo de Lev Vygotski. 

Em  1967,  começou  a  trabalhar  em  um  centro  de  pesquisa
recém-lançado chamado Projeto Zero, em que analisou seriamente a
natureza do pensamento artístico. Em 1971, terminou os estudos de
doutorado em psicologia do desenvolvimento. Durante esse período,
trabalhou em três livros: o primeiro publicado no ano de 1973  The
Quest for Mind: Jean Piaget, Claude Levi-Strauss and the Structuralist
Movement, sem tradução  para  o  português,  abordando os  métodos
estruturalistas em geral. O segundo, publicado em 1975, The Shattered
Mind, em que são descritos vários tipos de lesão cerebral e seus efeitos
sobre  a  capacidade  mental,  física,  verbal  e  artística,  examinando
questões fundamentais relacionadas com a estrutura e função cerebral.
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No terceiro, publicado em 1980,  Artful Scribbles:  The Significance of
Children's Drawings,  descrevendo o processo de desenvolvimento do
desenho, explorando as ligações vitais entre a arte para crianças e seu
desenvolvimento emocional, social e cognitivo. 

Gardner relata que direcionou sua pesquisa de pós-doutorado
para os estudos do desenvolvimento em crianças da capacidade de usar
vários tipos de símbolos e, em particular, os das artes. Inspirado em
uma palestra proferida por Norman Geschwind, um neurologista que
estava estudando os danos cerebrais ocorridos em artistas, escritores e
músicos,  aventou  a  hipótese  de  que,  com  base  nos  estudos  da
organização, desenvolvimento e colapso do sistema nervoso, poderia
ser encontradas pistas importantes para a natureza e organização da
capacidade artística do homem.

Queria entender de que forma os jovens se tornam capazes de
apreciar as artes e por que alguns deles se tornam criadores artísticos.
Então, como pesquisador, inicia um trabalho em um hospital em uma
enfermaria de afasias de linguagem para atendimento a indivíduos que
sofreram acidentes vasculares cerebrais ou outros tipos de danos ao
cérebro. Observou de perto a variedade de síndromes que decorrem de
danos  causados  ao  córtex  cerebral.  Percebeu  as  configurações
incomuns  de  pontos  fortes  e  dificuldades  dos  indivíduos.  Alguns
possuem  compreensão  musical,  mas  podem  ter  limitações  com  a
matemática, linguagem, orientação espacial, ou a sensibilidade a outras
pessoas.  Um  paciente  pode  sofrer  uma  afasia,  e,  ainda  assim,  ter
compreensão de um desenho animado ou até mesmo aprender uma
nova melodia. 

Gardner  questiona,  dessa  perspectiva,  a  visão  clássica  da
inteligência, em que se atribui capacidade única de raciocínio lógico,
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mensurado por meio de testes de QI pelos psicometristas. Encontra
evidências  sobre  o  desenvolvimento  e  a  diferenciação  do  córtex
cerebral em que há áreas de habilidade humana e competência, o que
fundamentou a Teoria das Inteligências Múltiplas, apontando, então,
para  a  existência  de  maneiras  diferentes  de  conhecer  o  mundo:
linguagem, lógico-matemática, espacial, cinestésico-corporal, musical,
intrapessoal e interpessoal. Mais adiante, sendo inserida a inteligência
naturalista,  mas Gardner considera, ainda,  a possibilidade de outras
inteligências.  O  número  de  inteligências  por  si  não  é  o  mais
fundamental, mas a premissa da sua multiplicidade, em uma mistura
que permite perfis de construção de comportamentos entre os pontos
fortes e pontos fracos nas inteligências. Como ele mesmo expõe, está
sobrando uma expressão nessa frase: expõe ou destaca que não existe
uma listagem unitária e irrefutável de inteligências: 

Agora acredito que o número total de inteligências é um
pouco maior, mas ficaria surpreso se há mais de 10 ou
12.  Os  sete  originais  eram  linguística,  lógico-
matemática,  musical,  espacial,  corporal  cinestésica,
interpessoal  e  intrapessoal.  Alguns  anos  atrás  eu
adicionei uma oitava inteligência: a naturalista. E creio
que,  mais  cedo  ou  mais  tarde,  pode  haver  uma
inteligência existencial - a inteligência que leva os seres
humanos  a  "questões  existenciais"  e  uma  inteligência
pedagógica,  a  inteligência  que  permite  aos  seres
humanos  transmitirem  conhecimentos  e  habilidades
para os outros seres humanos, que têm diferentes graus
de  conhecimento  (GARDNER,  2011,  p.3,  tradução
nossa).

Com a  publicação de  Frames  of  Mind em 1983,  cuja  obra  é
traduzida  para  o  português  com  o  título  de  Estruturas  da  Mente
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(1994),  a  pesquisa  de  Gardner  recebeu  muitos  questionamentos  e
críticas dos psicólogos.

Para  a  psicologia  tradicional,  o  conceito  de  inteligência  já
estava  definido  pela  neurofísica  e,  na  teoria  de  Gardner,  há  um
apontamento  para  pensar  o  conceito  de  inteligência  de  maneira
interdisciplinar, por meio das complexidades das produções. A lógica
da neurofísica não se bastava para explicar o que defendia a psicologia
no estímulo-resposta em relação à complexidade do desenvolvimento
humano. Mas recebeu críticas ou mesmo sua teoria foi ignorada pelos
psicólogos. Na ocasião ainda não se podia conceituar claramente os
modos de testar empiricamente a independência dessas inteligências,
ou seja, referir-se a seções separadas do cérebro em que há controle
por  meios  distintos  do  processamento  de  informação.  Não  há  um
conceito conciso na independência da origem das inteligências,  que
poderiam  ser  dadas  por  razões  biológicas,  razões  culturais,  razões
motivacionais  ou  talvez  uma  combinação  de  fatores.  O  que  gerava
margem para questionamentos. Mas Gardner sentia que em seu livro
estava sugerindo uma proposta original a partir do aprofundamento
nas pesquisas, o que determinou a referência de seus estudos a uma
Teoria das Inteligências Múltiplas, sendo aplicada a diversas ciências
ou propondo o entrelaçamento entre elas. Como se pode observar na
citação a seguir:

‘Estruturas da Mente’ foi também uma síntese, mas foi
um muito mais original. Primeiro de tudo, eu entrevistei
um  grande  conjunto  de  literaturas-empírica  e
observacional,  que não havia sido vistoriado em bloco
antes. Para antecipar um ponto mais tarde, eu não estava
usando  os  preceitos  do  psicólogo.  Em  vez  disso,
relembrando a minha formação no campo das relações
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sociais, eu estava desenhando em outras áreas da ciência
social. E, por causa da minha imersão na afasia e outros
distúrbios corticais, eu também estava invadindo a área
das ciências naturais – aprofundando as variedades de
intelecto para partes do cérebro e até mesmo sobre os
seus componentes evolutivos e genéticos. Este território
não era  familiar  para mim ou para  outros  psicólogos.
Além disso, ao contrário dos meus livros anteriores, eu
não  estava  simplesmente  resumindo  o  trabalho  dos
outros  de  uma maneira  relativamente  tradicional.  Em
vez disso, eu estava apresentando uma teoria, ou seja, em
vez  nova  e  ousada,  que  o  intelecto  era  claramente
pluralista e argumentando que a "inteligência" a palavra
singular  e  o  termo  "QI"  eram  fundamentalmente
limitada  e  enganosa  (GARDNER,  2011,  p.4,  tradução
nossa).

Toda  proposta  foi  apresentada  para  a  área  de  atuação  de
Gardner,  a  Psicologia,  mas  foi  na  Pedagogia  que  a  teoria  ganhou
aceitação  maior,  pois  nessa  ciência  há  mais  preocupação  com  as
situações  práticas  do  que  com  o  processo  de  aprendizagem.  Os
educadores com suas experiências cotidianas confirmavam que havia
diferenças no pensamento e na aprendizagem de cada aluno, de forma
variada e individualizada. Com a leitura do texto de Gardner (2011),
há uma provocação em que o autor questiona e reflete sobre o porquê
da IM ter validação na educação, de uma forma que não ocorreu em
psicologia.  Seu  texto  permite  inferir  que  os  educadores  são  muito
menos apegados aos padrões disciplinares de provas e aceitabilidade.

A teoria passa a contribuir  para as discussões,  incluindo, no
espaço  escolar,  a  música,  a  dança,  a  dramatização,  o  desenho,  que
enriquecem e  equilibram o currículo,  provocando outras  estratégias
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didáticas  para  o  ensino  de  conteúdos,  procurando  respeitar  os
possíveis diferentes modos de aprender. Houve uma reflexão, também,
no processo avaliativo nas escolas sendo usados trabalhos em equipe,
realização de projetos, criação, apreciação e crítica de obras de arte,
autoavaliação. 

Em continuidade a cronologia apresentada, em 2009, Gardner
publica o livro “Inteligências Múltiplas ao redor do mundo”. Na obra,
há envolvimento de uma equipe de 42 estudiosos e profissionais de 15
países nos cinco continentes políticos. A proposta foi apresentada para
descrever  como  a  teoria  foi  aplicada  em  várias  faixas  etárias,  com
estudantes de muito talento ou pouco desenvolvimento cognitivo e em
contextos educacionais diversificados. Lembrando que o livro original
de Gardner não apontava para a utilização na sala de aula, nem isso era
interesse  inicial  do  autor,  pois  ele  tinha  uma  proposta  na  área  da
Psicologia e não na Educação. Com a aproximação dos educadores, o
livro  de  2009  propôs  abordagens  concernentes  ao  currículo,  à
avaliação, às diferenças de aprendizagem, ao uso de computadores, ao
lugar das artes, de fato, quase todos os domínios em que os educadores
estão interessados. 

Gardner  contribui  para  a  reflexão  de  que  os  seres  humanos
diferem-se uns dos outros no processo de aprendizagem, não havendo,
portanto, nenhuma razão para ensinar e avaliar todos os indivíduos de
maneira  idêntica.  Propõe  uma  prática  que  deve  particularizar  os
modos  de  apresentação  e  avaliações  tendo  como  base  os  perfis
intelectuais dos alunos. Isso significa que as ideias importantes devem
ser  ensinadas  de  várias  maneiras,  ativando-se  as  inteligências
múltiplas. 
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AS IM E SUAS CARACTERÍSTICAS 

A indicação de Gardner à luz dos avanços da neurociência não
deixam dúvida sobre as inúmeras possibilidades de inteligências dos
seres humanos.  Gardner  (2011) apresentou inicialmente as áreas  de
inteligências em: linguística, lógico-matemática,  cinestésico-corporal,
musical, espacial, interpessoal, intrapessoal. Todos possuem diferentes
graus dessas inteligências e as combinam de modo pessoal.  Em seu
livro, Inteligências – um conceito reformulado indica acréscimo das
inteligências  naturalista,  espiritual,  existencial  e  moral.  Como
apresenta no texto citado. 

Apresento  provas  de  que  os  seres  humanos  têm  um
leque  de  capacidades  e  potenciais  –  inteligências
múltiplas  –  que,  tanto  individualmente  quanto  em
conjunto,  podem  ser  usados  de  muitas  formas
produtivas. Os indivíduos podem não só vir a entender
suas inteligências  múltiplas  como também desenvolvê-
las de forma altamente flexíveis e produtivas dentro dos
papéis  humanos  criados  por  várias  sociedades.  Mas  a
tarefa  para  o  novo  milênio  não  é  apenas  afiar  nossas
várias  inteligências  e  usá-las  adequadamente.
Precisamos  ver  como a  inteligência  e  a  moral  podem
trabalhar em conjunto e criar um mundo em que uma
grande variedade de pessoas queira viver.  Afinal,  uma
sociedade  dirigida  por  gente  “inteligente”  ainda  pode
destruir a si mesmo ou ao resto do mundo (GARDNER,
2011, p.14, tradução nossa).

A  velocidade  de  mudança  faz  com  que  os  profissionais  da
educação  tenham  necessidade  de  reflexão  sobre  suas  práticas  e  de
valorização das diferentes formas de inteligência dos seus educandos.
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Anteriormente,  focavam o  conceito  de  inteligência  nas  pessoas  que
apresentavam domínio na linguagem e na matemática, mas, a partir
das IM, realça-se, novamente, que todos possuem diferentes graus das
inteligências  descritas  e  as  combinam  de  modo  profundamente
pessoal. As competências e as inteligências valorizam a peculiaridade e
a criatividade das pessoas.

Quando se  motivam alunos à  luz  da  Teoria  da  IM,  pode-se
perceber o potencial e as características individuais, identificados pelos
esforços e contribuições de cada um. Fato que facilita nas propostas de
intervenções mais condizentes  com a necessidade dos  alunos.  Cada
aluno que passa pela sala de aula apresenta potenciais diversificados e
contribui  para  a  condução  do  espaço  de  aprendizagem.  O
desenvolvimento  de  habilidades  leva  ao  sucesso  dos  alunos  e  lhes
fortalece a  autoestima,  mobilizando as  funções cerebrais.  É possível
observar alguns cenários descritos vivenciados cotidianamente na sala
de aula que vão ao encontro da aplicação da Teoria das Inteligências
Múltiplas.

Existem  alunos  que  animam  a  aula  com  suas  coleções  de
poesias  e/ou  crônicas,  colecionando-as  em suas  pastas  ou  em  seus
cadernos  e  agendas;  outros  propõem um trabalho em apresentação
oral, um teatro, por exemplo. Isso determina o domínio da linguagem
de símbolos linguísticos por meio da oralidade e da escrita, em uma
articulação criativa. Essas características nos remetem à  inteligência
linguística.

Alguns  alunos  apresentam  potencialidades  na  resolução  de
problemas,  principalmente  se  utilizando  de  símbolos  matemáticos
como números, cálculos e fórmulas para expressar suas ordenações de
ideias. Sentem-se motivados diante de um desafio, um quebra-cabeça,
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buscam por compreensão das  regras  de  um jogo e  suas  respectivas
estratégias.  Os  alunos  que  utilizam  o  raciocínio  abstrato  para
organização  lógica  do  pensamento  têm  uma  propensão  para  a
inteligência lógico-matemática.

As  habilidades  características  das  pessoas  com  inteligências
espaciais são  identificadas  na  facilidade  de  o  indivíduo  fazer
observações  de  mapas,  localização  espacial,  relações  entre  espaço  e
tempo,  além de  organização  do  pensamento  com figuras,  formas  e
diagramas.

Há alunos com desenvoltura para expressar-se com seus corpos
para  dançar,  praticar  esportes  e  atividades  manuais.  Executam
movimentos  tanto  simples  quanto  complexos  em  uma  resposta
corporalmente  sincronizada  de  tempo,  espaço,  som  e  ritmos,
expressando os dons nas inteligências cinestésico-corporal.

Nos ambientes escolares, muitas vezes, são promovidos shows
de calouros e, a partir dessas iniciativas, muitos talentos são revelados.
Identificam-se alunos que se utilizam de símbolos  musicais,  ritmos,
composição em uma sensibilidade à música como produto do meio
cultural.  Em  um  ambiente  de  ensino  tradicional,  às  vezes,  não  é
possível  se  contemplar  o  potencial  de  alguns  alunos,  os  quais  são
capazes  de  conduzir  músicas  em  teclados,  violões  e  outros
instrumentos  musicais,  além  de  sons  e  timbres  evidentes  para  o
indivíduo com nível de inteligência musical desenvolvido. 

No ambiente escolar, alguns alunos se apresentam preocupados
com o bem-estar de seus colegas. Percebem sensivelmente se alguém
está  deprimido  e  são  capazes  de  ajudar.  Tomam  iniciativas  para  o
crescimento  coletivo  mostrando  seu  potencial  de  liderança,
características de sociabilidade e cooperação. Essas pessoas possuem
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uma inteligência interpessoal desenvolvida. 
Ainda  despontam  alunos  com  metas  definidas  sobre  o  que

podem e quais as limitações que possuem, trabalhando para superá-las
de  forma  equilibrada,  despertando  para  um  autoconhecimento  e
automotivação, tendo ênfase em uma inteligência intrapessoal.

Não muito  diferente,  existem os  defensores  da  natureza  que
preservam e, de forma racional, utilizam-se do ambiente existente sem
arruiná-lo,  como  forma  de  demonstrar  inteligência  naturalista,
enxergando variedades em espécies e ambientes. 

A qual dessas inteligências poderíamos atribuir maior nota? É
impossível mensurar esses valores? Cada aluno oferece a oportunidade
de  conviver  e  perceber  um  ou  vários  potenciais  combinados  das
características das inteligências descritas como múltiplas. A Teoria das
IM vem contribuir para desenvolver nos alunos, diante das disciplinas
em diferentes modalidades, uma variedade de meios de aprendizagem.

As propostas educacionais que ainda se apoiam na valorização
da  unidade  dos  saberes  e  com  a  homogeneidade  na  sala  de  aula
incorrem  a  se  apresentarem  excessivamente  preocupadas  com  a
transmissão  de  conteúdos.  O  que  pode  provocar  um
descontentamento por parte dos alunos, além de resultados pífios na
aprendizagem.  Do  mesmo  modo,  é  preciso  pensar  em  avaliações
eficientes e contextualizadas a assumir as diferentes inteligências.

Essa  constatação  propicia  pensar  a  aprendizagem  em  um
cenário de transformações sociais, econômicas e culturais. Uma escola
fundamentada na Teoria das Inteligências Múltiplas, em sua concepção
de  trabalho,  poderá  introduzir  inovações  interessantes  em  suas
práticas, oferecendo mais oportunidades para que cada aluno encontre
os caminhos para seu crescimento. 
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Aos professores fica a tarefa de observar, estimular, estar atento
para perceber os potenciais dos que participam do ambiente escolar e
valorizar o aluno, permitindo que ele também se reconheça. Despertar
e  entender  as  motivações  e  as  inteligências  múltiplas  que  cada
indivíduo possui é o desafio inserido na educação. 

DIAGNOSTICANDO AS IM DOS ALUNOS

Ao admitir a Teoria de IM de Gardner, é possível colocá-la em
prática na sala de aula com o intuito de melhorar o processo ensino-
aprendizagem.  Diante  da  diversidade  sócio-cultural-econômica  do
espaço  escolar,  é  importante  diagnosticar  as  potencialidades  dos
alunos  e  diversificar  as  aulas  para  lhes  despertar  o  interesse  e  a
participação.  A  Teoria  das  IM  permite  que  os  professores
compreendam que cada aluno tem um potencial de inteligência, sendo
também preciso entender e trabalhar essas potencialidades, rompendo
barreiras com a sala de aula tradicional, em que se percebe e se enxerga
o aluno como uma tábula rasa. 

No artigo “A Teoria das Inteligências Múltiplas e a diversidade
em sala de aula” de Currie (2003), é apresentada uma situação prática
desenvolvida  com  alunos  do  1°  semestre  de  Letras-Inglês  na
Universidade  Federal  do  Espírito  Santo  (UFES),  cuja  intenção  foi
identificar  as diversidades e  as  potencialidades dos alunos cursistas.
Essa pesquisa serviu de apoio inicial para perceber a potencialidade de
cada aluno e também identificar onde, à luz da Teoria das IM cada um
deles demonstrava interesse em determinadas situações descritas. Para
tal,  a  autora  apresentou  uma  coletânea  de  70  assertivas  que  foram
julgadas individualmente pelos alunos de acordo com a preferência e
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características pessoais. Não se tratava de uma medição, mas sim uma
predileção pelo aluno entre uma ou outra situação, o que caracterizaria
um maior ou menor conforto em relação à maneira de recepção de
aprendizagem a atender às características de cada um. 

É importante destacar que o perfil das IM descrito por Gardner
ocorre por combinação entre os interesses e as potenciais inteligências,
que  funcionam  juntas  e  de  maneira  complexa.  Esse  trabalho  aqui
referenciado serviu de ponto de partida para a professora descobrir
qual a melhor abordagem a ser utilizada. 

Nesse contexto, com a análise dos dados foi possível detectar,
por  meio  das  áreas  mais  ou  menos  desenvolvidas,  pareceres
individuais  ou  coletivos.  O  que  conduz  à  busca  por  aulas  com
estratégias mais flexíveis  em relação ao perfil  da turma e  estímulos
individuais,  e  também  a  um  processo  de  aprendizagem  de  forma
cooperativa e construtiva para se alcançar melhores resultados. Currie
(2003)  defende a  proposta  das  IM expondo o papel  do docente  na
promoção  de  aulas  que  contemplem  cenários  diversificados  de
aprendizagem,  sendo também um desafio para  o  profissional  que a
utiliza.

MOTIVAÇÃO NA SALA DE AULA 

A  educação  atual  mostra  no  cenário  da  sala  de  aula  as
transformações na vida social,  econômica e produtiva da sociedade.
Com foco nos alunos, que possuem objetivos individuais e percepções
diferentes  do  que  é  ensinado,  torna-se  desafiador  o  trabalho  do
professor. Essa realidade reforça a urgência de se pensar em uma sala
heterogênea  e  propor  atividades  e  avaliações  que  atendam  a
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singularidade dos alunos. 
Tem  sido  uma  tarefa  desafiadora  lidar  com  os  alunos  e

conseguir motivá-los. Contudo, uma alternativa de resolução para esse
gargalo da  educação é  por  meio  do conhecimento  das  inteligências
peculiares a cada individuo. As aulas devem ser preparadas de modo a
aplicar  metodologias  atrativas,  estimulantes  e  que  provoquem  a
atenção quantos aos conteúdos a serem trabalhados. Ações capazes de
gerar motivação e por consequência um fortalecimento da autoestima
do aluno.

No artigo de Castellano, Montiel e Cardozo (2010) argumenta-
se  sobre  os  elementos  que  conceituam  inteligências  e  como  os
professores podem se utilizar da Teoria das IM para motivar os alunos
e  assim  alcançar  os  objetivos  curriculares  e  a  formação  cidadã  do
aluno, cumprindo um dos papeis inerente ao professor.

Para  lidar  com  alunos,  o  professor  precisa  conhecer  as
motivações e os modos de aprendizagem de cada um. Por meio de
estratégias diferenciadas, os professores podem alcançar os objetivos
propostos em seus currículos e atingir uma aprendizagem. É claro que
não há uma uniformização de métodos. Mas, um ponto crucial que os
autores  do  artigo  destacam  é  que,  para  motivar,  o  profissional  da
educação precisa estar motivado. 

Os autores vão mais além quando se baseiam em Armstrong
(2001  apud  SILVA,  2012),  para  destacar  influências  ambientais  que
determinam inteligências, favorecendo-as ou retardando-as. 

Ao considerar  a  história  de vida  pessoal  do indivíduo, serão
encontradas diferenciações entre a forma de expressar a inteligência,
tal  como,  se  um indivíduo  recebeu  estímulos  pelas  pessoas  de  seu
convívio ao ser apresentado a um mundo letrado, possivelmente ele
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terá mais condições de desenvolvimento de sucesso em propostas que
envolvam a linguagem. Se, no entanto, a pessoa nunca foi apresentada
a  livros,  poderá  ter  mais  limitações.  Em outro  exemplo,  há  menor
probabilidade de uma pessoa desenvolver uma inteligência musical se
não tem acesso a um instrumento musical.

Os  aspectos  histórico-culturais  também  são  fatores  que
exercem influência sobre a inteligência individual, por exemplo: se um
aluno que tem uma propensão para a matemática e tem abundantes
incentivos ao estudo, é muito provável que desenvolva a inteligência
lógico-matemática acima das demais.

Como exemplo de fatores geográficos que influenciam o nível
de inteligência da pessoa, pode se considerar o caso de um indivíduo
ser  criado em uma fazenda, sendo, dessa forma, possível  que tenha
mais oportunidades em desenvolver certos aspectos de sua inteligência
corporal-cinestésica, naturalista ou espacial.

Com  visão  dessas  multiplicidades  cognitivas,  segundo
Castellano,  Montiel  e  Cardozo  (2010),  a  partir  da  teoria  IM,  o
professor  cria  possibilidades  de  variar  estratégias  motivadoras  que
provoquem emoções, predispondo a mente a uma atenção que conduz
à aprendizagem, já que esse processo é singular, ou seja, as pessoas têm
formas pessoais de aprender. Com base nessa reflexão, compreende-se
que não cabe fazer comparações entre as inteligências e valorizar uma
em detrimento de  outras,  provocando superioridade entre  qualquer
uma visto que cada indivíduo acaba por construir um sistema próprio
de  sistemas  e  regras  em um processo  de  aprendizagem.  Castellano,
Montiel e Cardozo (2010, p.6) defendem a aplicação da Teoria das IM
para  atender  às  necessidades  descritas  como  um  entendimento
facilitador da promoção da aprendizagem efetiva.
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Através  de  IM,  os  educadores  conseguem  ajudar  os
alunos a desenvolver os níveis de entendimento superior
através de programas de estimulação. O que desenvolve
a  mente  sem  se  tornar  uma  força  eficaz  racional  e
criativo.  No  entanto,  os  estudantes  seriam  melhores
servidos se as disciplinas passassem a ser apresentadas
em  diferentes  modalidades  o  que  permitiria  aprender
através de uma variedade de meios.

É útil  que  o  professor  tenha  conhecimento  das  inteligências
múltiplas  e  passe  a  reconhecer  em  seus  alunos  as  diferentes
potencialidades, isso poderá auxiliar o processo de aprendizagem. De
maneira mais ampla,  uma proposta político-pedagógica baseada nas
IM  compreende  os  alunos  como  únicos  e  detentores  de  diferentes
graus  de  habilidade  cognitiva.  Sendo  ponto  de  partida  para
intervenção do aprendizado a ser construído. 

Um  ponto  importante,  além de  identificação  e  aplicação  de
propostas  que  envolvam  habilidades  e  competências  diversificadas
para  atender  os  discentes,  teorizadas  nas  IM,  é  a  oportunidade  de
procedimentos das avaliações que atendam a esses contextos, em que
se  privilegiem  fatores  diversificados  de  avaliações  dos  trabalhos
propostos além dos critérios flexíveis e justos. Tudo isso sugere que a
qualidade  da  educação  não  ocorre  por  meio  das  conquistas  da
excelência em uma área específica, que normalmente é medida com
avaliações  fechadas,  mas  sim  pelo  conjunto  de  aspectos  que
apresentam muitas variáveis.

Entretanto,  não  é  possível  desconsiderar  as  particularidades
existentes  no  próprio  professor,  pois  ele  também  tem  predileção  e
desenvoltura  entre  uma  ou  outra  inteligência  de  acordo  com  suas
próprias características. Em uma pesquisa realizada pela Faculdade de
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Estudos e Pesquisas Educacionais,  University Putra Malaysia, Center
da  Fundação  de  Educação  Estudos  e  Extensão,  Multimedia
Universidade  Cyberjaya,  Selangor,  Malásia,  publicada  no  Journal  of
Social  Sciences em  2011,  tendo  como  pesquisadores  Tajularipin,
Aminuddin e Yen (2011), eles propuseram uma análise dos estilos de
ensino  de  310  professores  daquela  cidade,  sendo  154  do  ensino
primário e 156 do secundário, escolhidos aleatoriamente, tendo como
base a Teoria IM. Objetivavam identificar os estilos de abordagens e o
perfil  de  ensino  desses  profissionais  em  suas  aulas  e  como  esses
estimulavam  a  aprendizagem  dos  alunos  em  suas  peculiaridades
formas de aquisição de saberes e as influências na qualidade do ensino.
Para tanto, utilizaram de um questionário com três partes A, B e C. Na
parte  A,  foi  descrito  o  perfil  dos  professores  da  amostragem,
organizada de acordo com sexo, idade, experiência no ensino e pela
maior qualificação acadêmica. Na parte B, o questionário investigou o
perfil dos professores de oito inteligências e o item C do questionário
investigou as estratégias de ensino baseados em inteligências múltiplas.

Os  resultados  da  pesquisa  evidenciaram  que  os  diferentes
entrevistados demonstraram, principalmente, os perfis de Inteligência
Múltipla:  espacial,  lógico-matemática,  interpessoal  naturalista  e
musical. Enquanto os professores de ensino secundários tinham maior
desenvolvimento  nas  inteligências  espacial  e  lógico-matemático,
demonstrando  um maior  desenvolvimento  no  pensamento  abstrato
desses  profissionais,  os  de  ensino  primário  tinham  maior
desenvolvimento na musical comparativamente ao secundário. Mesmo
havendo  diferenças  entre  os  perfis  de  IM  dos  dois  grupos
entrevistados,  puderam concluir  que  tanto  os  professores  primários
quanto  os  secundários  tinham  utilizado  a  Teoria  das  Inteligências
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Múltiplas. 
Ainda foi possível notar nessa pesquisa que nos últimos anos os

professores  desacreditavam  de  uma  abordagem  tradicional  de  aula,
pois  essa  tende  a  classificar  como  espaço  e  estilos  homogêneos  os
alunos e o professor, um transmissor de conhecimentos. É necessário
despontar para as diferenças em sala e romper barreiras, tal como as
avaliações  padronizadas  geralmente  concentradas  em  habilidades
básicas que dispõem da linguística e do raciocínio lógico-matemático
como referência de inteligência.

Na pesquisa referida, os autores destacam que as características
pessoais do professor afetam o desempenho do ensino oferecido. Por
intermédio das IM, os alunos podem melhorar o processo pessoal de
desenvolvimento e provocar mais confiança sobre suas habilidades e,
quanto ao professor, promover percepção dos pontos fortes e conhecer
as limitações dos alunos, mesmo desde a primeira infância. Obter-se-ia
uma  autonomia  nos  estudos,  o  que  tornaria  a  aprendizagem
significativa. De modo sintético, conhecer os interesses dos alunos e
suas capacidades facilita o seu processo de aprendizagem. O professor
exerceria o papel de incentivador, para isso, é preciso que ele conheça o
perfil dos alunos para conseguir motivá-los. No papel exercido pelo
professor e pela escola, exige-se que esteja atento ao projetar situações
de aprendizagem por meio de metodologias participativas capazes de
despertar nos estudantes a construção responsável e autônoma de seus
saberes.

A seguir  replicamos um quadro apresentado por  Armstrong
(2001  apud  SILVA,  2012),  sobre  um  modelo  de  aulas  que  criam
possibilidades de aplicação real da Teoria das IM.
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QUADRO 1- Modelo de aulas que possibilitam a utilização da Teoria das IM na
prática

Fonte: Armstrong (2001 apud SILVA, 2012)
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A partir desse quadro, que expressa métodos e não proposta de
trabalhos  fechados,  o  professor pode trazer  para sua sala  de aula a
aplicação  da  teoria  aqui  apresentada.  Observa-se  que  o  quadro
descrito, do ano de 2001, principalmente na coluna materiais, que estes
estão  desatualizados  quanto  às  mídias  disponíveis,  devendo  ser
adequados ao contexto tecnológico da época. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ainda é comum encontrar nas turmas em um cenário escolar
apenas um ou outro aluno que se destaca e é considerado inteligente.
O  que  ocorre  normalmente  é  uma  ausência  de  flexibilização  de
estratégias  de  ensino  que  venha  oportunizar  estilos  diferentes  de
estímulos que atendam a diversidade do potencial de inteligência. 

Nesse estudo, foi possível compreender como a Teoria da IM
pode ser útil  no processo de ensino-aprendizagem nas escolas.  Para
isso, é preciso um olhar que preconiza saber que existe em cada sala de
aula pessoas com diferentes percepções e entendimentos do mundo,
fato que exige  adaptações  e  organizações  das  aulas  para atender  os
diferentes estilos de aprendizagens dos alunos com estilos adequados
de ensino. 

O  professor  se  torna  meio  para  despertar  nos  alunos  a
necessidade  de  investir  em  novas  habilidades  a  partir  do
autorreconhecimento do potencial  já existente.  Provocar no aluno a
ciência da potencialidade e também o reconhecimento da  limitação
auxilia na segurança, além de valorizar a diferença de inteligência em
um ambiente no qual cada um, à sua maneira, venha a contribuir na
construção  do  conhecimento.  Pois,  Gardner  teoriza  que  essas  oito
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inteligências descritas são inerentes a todas as pessoas em maior ou
menor grau, sendo o estímulo o fator que gera motivação e leva a uma
forma mais eficiente de aprendizagem.

São necessárias propostas que permitam estímulos nas várias
áreas  de  inteligência.  Ainda atualmente  observam-se  currículos  que
privilegiam mais uma ou outra área do saber. Há também inúmeros
alunos que saem da escola sem conseguir relacionar o que foi proposto
pela escola ao seu cotidiano. 

A  prática  da  Teoria  das  IM  exige  profissionais  da  educação
aptos a diferentes estilos de aprendizagem, pois, para conhecer o seu
aluno e muitas vezes deixar que esse mesmo se reconheça, será preciso
oportunizar  estilos  de  ensino  diversificados,  trazendo  novidades  e
criatividade em sala de aula. 

Quanto aos alunos, cabe a eles o direito de saber o objetivo a
cumprir e conhecer oportunidades de escolher o caminho e avaliar o
quanto  avançaram.  O  exercício  desse  direito  depende  do
amadurecimento  e  da  criticidade  de  cada  aluno de  modo a  refletir
sobre o seu potencial e suas limitações, caracterizando sua autonomia.

Toda  dinâmica  didático-pedagógica  deve  ser  construída
coletivamente com atuação efetiva. Todos são responsáveis na lógica
dessas relações. Não é possível  ancorar todo anseio de mudança no
professor  e  no  aluno,  mas  o  sistema  de  ensino  deve  promover
rompimento com práticas tradicionais. É imprescindível a elaboração
de  políticas  públicas  de  investimentos  em  programas  de  formação
continuada  de  professores  para  preparar  o  agir  e  a  atuação  desses
profissionais  diante  de  um  planejamento  direcionado  a  atender  os
diferentes perfis dos alunos. 

Outro  fator  é  a  continuidade  do  trabalho  do  professor  e  a
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construção da historicidade do aluno em que o espaço e o meio de
aprendizagem não são só vinculados a números e notas, mas incluir os
conceitos construídos e as qualificações do desenvolvimento do aluno.
Bem  como  oportunidades  específicas  no  interesse  e  no
desenvolvimento da inteligência dos alunos com projetos pedagógicos
didáticos significativos aos participantes, exercidos na prática, pois há
situações  de  reconhecimento  da  necessidade  de  atuação
descentralizada, uma vez atitudes são direcionadas à semelhança.
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4 | PROCESSOS PSICOLÓGICOS DA 
APRENDIZAGEM: UMA DISCUSSÃO 
SOBRE ATENÇÃO E CONSCIÊNCIA 

Euléssia Costa Silva
Maria Alice Veiga Ferreira de Souza

Este  trabalho  apresenta  uma  revisão  teórica  sobre  o  tema
atenção e consciência, destacando a concepção de alguns autores sobre
a  maneira  como  esses  fatores  psicológicos  podem  interferir  no
processo de ensino e de aprendizagem.

Compreender os efeitos dos processos psicológicos da atenção
e da consciência sobre a cognição do indivíduo tem sido o interesse de
muitos pesquisadores que divergiram, muitas vezes, na relação entre
esses dois temas, tanto em abordagens teóricas quanto metodológicas.
Diante disso, são aqui introduzidas algumas definições que surgiram a
partir de estudos de Willian James, que apesar de ter pesquisado esses
fatores psicológicos no século XIX, seus trabalhos e definições ainda
são vistos como atuais.

ATENÇÃO E CONSCIÊNCIA POR WILLIAN JAMES E 
OUTROS PESQUISADORES

William  James  (1950)  foi  um  estudioso  e  um  crítico  da
Psicologia no final do século XIX. Possui amplo estudo em diferentes
campos, notadamente sobre a consciência, a relação corpo e mente e as
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experiências  religiosas.  Por  meio  de  sua  pesquisa,  desenvolveu  a
chamada  Teoria  funcionalista  dos  processos  mentais  e  do
comportamento, analisando questões a respeito da aprendizagem e da
complexidade do campo mental e de seus processos. Sua análise crítica
e  sua  capacidade  de  introspecção,  assim  como  o  interesse  em
desvendar a fundamentação da mente, auxiliaram na identificação de
pontos  importantes  que  contribuíram  para  o  desenvolvimento  da
Psicologia.  Entre  eles,  o  estudo dos  fenômenos da  consciência  e  da
atenção. 

Para James (1950) a Psicologia era considerada como a ciência
natural  que  tem  como  objetivo  a  análise  do  campo  mental,  seus
fenômenos e suas condições, ou seja, o estado de consciência de cada
ser, sem desvinculá-lo do meio físico. Desse modo, o autor define e
relaciona atenção e consciência da seguinte maneira:

Milhões de itens que são apresentados aos meus sentidos
nunca ingressam propriamente em minha experiência.
Por quê? Porque esses itens não são de meu interesse.
Minha  experiência  é  aquilo  que  eu  permito  captar.
Todos sabem o que é a atenção. É a ação de tomar posse
realizada pelo espírito, de forma clara e vívida,  de um
entre  outros  vários  objetos  ou  séries  de  pensamentos
simultaneamente  possíveis.  Focalização,  concentração
da consciência são sua essência. Implica o afastamento
de algumas coisas para ocupar-se efetivamente de outras
[...] (JAMES, 1950, p.375, grifo nosso).

James aponta a atenção como um estado da consciência, sendo
a ação de tomar posse pelo interesse. É seletiva, elegendo objetos e/ou
pensamentos e concentrando-se nesses e não em outros. 

James  (1950)  apontou  três  características  fundamentais  do
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processo de atenção, sendo eles: (1) possibilidade de exercer o controle
da atenção; (2) capacidade de atender a diferentes estímulos ao mesmo
tempo e (3) capacidade limitada de processamento atencional.

É,  portanto,  por  meio  da  atenção  que  o  indivíduo  filtra
informações  importantes,  gerando  processos  cognitivos  em
determinado instante.  Esse fenômeno permite um controle sobre os
recursos  mentais,  bloqueando alguns  estímulos  externos  e  internos,
tais como, sensações, memórias e pensamentos. 

James  (1950)  não  distinguiu  atenção  e  consciência
explicitamente, limitou-se a defender ser a primeira uma característica
da segunda. Foi assim que se contrapôs aos teóricos empíricos ingleses
da época, que afirmavam que esses elementos eram produtos puros da
experiência. Ao contrário, a experiência de alguém é o que convém
atender a ele próprio.

A essência dos estudos de James está disposta em sua obra The
Principles of Psychology, originalmente publicada em 1890. No entanto,
foi em outros textos que James direcionou os estudos da atenção ao
meio  educacional.  De  que  maneira  a  atenção  influenciaria  a
aprendizagem?  Como fazer  emergir  o  interesse  dos  alunos  para  os
conteúdos  a  serem  abordados  pelos  professores?  Primeiramente,  é
preciso compreender  que os sujeitos buscam sempre algo novo nos
objetos,  sejam  eles  vindos  dos  sentidos  (atenção  sensorial:  sons,
odores,  paladares  etc)  ou  do  intelecto  (atenção  intelectual:
pensamentos,  experiências  vividas,  lembranças  etc.).  Essa  atenção
voluntária é momentânea, a menos que continuamente encontre algo
de interessante que faça com que se fixe a atenção pelo sujeito (JAMES,
1925).

Kandel (2009), pesquisador na área da neurociência, concorda
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com  James  de  que  a  atenção  funciona  como  um  filtro  sobre  os
estímulos sensoriais vindos do ambiente. Kandel,  na verdade, estava
interessado em descobrir como a memória opera em nível neurológico.
Para isso, ao examinar a relação entre a atividade neural e a memória
explícita, foi necessário estudar a atenção e a consciência. Para ele, 

[...] a atenção seletiva é amplamente reconhecida como
um fator poderoso na percepção, na ação e na memória
–  na  unidade  da  experiência  consciente.  A  todo  o
momento  os  animais  são  inundados  por  um  vasto
número  de  estímulos  sensoriais  e,  apesar  disso,  eles
prestam atenção a apenas um estímulo ou a um número
muito  reduzido  deles,  ignorando  ou  suprimindo  os
demais.  A  capacidade  do  cérebro  de  processar  a
informação  sensorial  é  mais  limitada  do  que  a
capacidade  de  seus  receptores  para  mensurar  o
ambiente. A atenção, portanto, funciona como um filtro,
selecionando  alguns  objetos  para  processamento
adicional (KANDEL, 2009, p.339).

Kandel  (2009)  tomou  a  divisão  que  James  fez  da  atenção  –
involuntária  e  voluntária  –  para  associá-la  à  memória.  “A  atenção
involuntária  é  sustentada  por  processos  neurais  automáticos  e  é
particularmente  evidente  na  memória  implícita”  (KANDEL,  2009,
p.341).  A  atenção  involuntária,  por  sua  vez,  é  também ativada  por
estímulos  externos  –  grandes,  brilhantes,  em  movimento  etc.,  nas
palavras de James (1950), além de ser uma característica da memória
explícita ao se originar da necessidade interna de processar estímulos
que não são automaticamente salientes. Kandel (2009) exemplifica a
atenção involuntária  como aquela que ocorre ao prestar  atenção no
tráfego ao dirigir um veículo.

Pelo lado da atenção voluntária, Kandel (2009) afirma ser um
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processo consciente nas pessoas, sendo provável ter início no córtex
cerebral. Para ele, uma das diferenças fundamentais entre os dois tipos
de atenção é o fato de o sinal de saliência (serotonina) ser percebido
conscientemente. Por exemplo, presta-se atenção consciente quando se
está aprendendo algo, mas será não consciente ao se frear o veículo por
estar um animal atravessando a sua frente subitamente. Os estudos de
Kandel  (2009)  procuram  demonstrar  que  o  que  determina  ser  a
memória implícita ou explícita é a maneira pela qual a serotonina é
recrutada.

Kandel  destaca que a compreensão da consciência é  a  tarefa
mais desafiadora que a ciência tem a enfrentar. O que a ciência pode
afirmar até o momento é que 

[...] a consciência humana é uma percepção de si, uma
consciência da própria consciência. Assim, ela se refere à
nossa capacidade não apenas de experimentar o prazer e
a dor, mas de prestar atenção a tais experiências e refletir
sobre  elas,  e  fazê-lo  no  contexto  de  nossas  vidas
imediatas  e  de  nossa  história  de  vida.  A  atenção
consciente  nos  possibilita  excluir  experiências
irrelevantes e focalizar o evento crucial diante de nós,
seja ele um prazer ou uma dor, o azul do céu, a fria luz
boreal de um quadro de Vermeer ou a beleza e a calma
que  experimentamos  à  beira-mar  (KANDEL,  2009,
p.406-407).

Além disso, Kandel (2009, p.408) afirma que, “a maioria dos
filósofos da mente concorda que aquilo que se chama de consciência
deriva do cérebro”.

Psicólogos  contemporâneos,  como  Sternberg  (2000),
interpretaram  a  atenção  sob  outras  perspectivas.  Para  Sternberg
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(2000),  a  atenção  consciente  nos  permite:  (1)  monitorar  interações
com o ambiente, possibilitando nossa adaptação em qualquer situação;
(2)  possiblitar  uma  relação  do  nosso  passado  (memórias)  e  nosso
presente  (sensações)  e  (3)  controlar  e  planejar  nossas  ações,
relacionando a  informação  da  monitorização  e  as  ligações  entre  as
memórias e as nossas sensações.

Além disso,  a  atenção  pode  ser  dividida  em quatro  funções
principais,  quais  sejam:  (1)  de  seleção,  na  qual  selecionamos  quais
estímulos  merecem  atenção  em  determinado  momento;  (2)  de
vigilância,  quando ficamos em estado de  alerta  para  identificar  um
estímulo importante; (3) de sondagem, na qual esperamos detectar um
estímulo  específico  e  (4)  de  atenção  dividida,  quando  realizamos
diferentes ações ao mesmo tempo.

Sternberg  (2000)  afirma  que,  atualmente,  os  psicólogos
reconhecem que alguns processos ocorrem sem o nosso conhecimento
consciente  e  apresentam  diferentes  definições  para  atenção  e
consciência. Esse autor define atenção e consciência como:

[...]  atenção  é  o  fenômeno  pelo  qual  processamos
ativamente uma quantidade limitada de informações do
enorme montante de informações disponíveis através de
nossos sentidos, de nossas memórias armazenadas e de
outros  processos  cognitivos[...].  Consciência  é  um
fenômeno  complexo  de  avaliar  o  ambiente  e  depois
filtrar  essa  informação  através  da  mente,  com
conhecimento de fazer isso; pode ser considerada como
a realidade mental criada a fim de adaptar-se ao mundo
(STERNBERG, 2000, 78 e 107).

Vygotski, Luria e Leontiev (2001) afirmam que a relação entre
consciência e cérebro nunca deixou de ser interesse de estudo, mas,
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apesar  disso,  esse  assunto  continua  obscuro.  Para  Luria,  o  método
empregado nas investigações é um dos fatores responsáveis.  Mesmo
assim, define consciência como,

[...] a habilidade em avaliar as informações sensórias, em
responder a elas com pensamentos e ações críticas e em
reter  traços  ou  ações  passadas  possam  ser  usados  no
futuro. [...] Mesmo que a consciência humana seja, em
primeiro  lugar,  um reflexo  do mundo exterior  (e,  em
último recurso, consciência de nós mesmos e de nossas
próprias ações), não se deve esquecer que, em diferentes
estágios de desenvolvimento, ela difere em sua estrutura
semântica  e  que  diferentes  sistemas  de  processos
psicológicos  estão  envolvidos  em  suas  operações
(VYGOTSKI; LURIA; LEONTIEV, 2001, p.195 e 196).

Vygotski,  Luria  e  Leontiev  (2001),  por  sua  vez,  definem
consciência como um sistema estrutural com função semântica que se
particulariza nos diferentes estágios do desenvolvimento humano e é
operado por diferentes sistemas psicológicos. Eles ainda apontam os
estágios da consciência:

Enquanto  nos  primeiros  estágios  de  sua  formação  o
papel  principal  na  estrutura  da  consciência  é
desempenhado pelas impressões emocionais diretas, nos
estágios  posteriores  o  papel  decisivo  é  assumido
inicialmente  pela  percepção  complexa  e  pela
manipulação com objetos, e nos estágios finais, por um
sistema  de  códigos  abstratos,  baseado  na  função
abstrativa e generalizadora da linguagem (VYGOTSKI;
LURIA; LEONTIEV, 2001, p.198).

Outros  pesquisadores  investigaram o  tema.  Morris  e  Maisto
(2004) afirmam que as atividades cognitivas estão relacionadas ao grau
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de ciência que um sujeito tem de seus processos mentais e podem ser
divididos em dois grupos: a consciência desperta e os estados alterados
de consciência. A consciência desperta está relacionada ao ambiente
externo,  sendo  orientada  por  ações  ou  planos,  englobando  os
pensamentos, sentimentos e percepções. O segundo grupo, classificado
de estados alterados de consciência, englobam tudo o que interfere ou
provoque o desligamento do ambiente externo. Esses estados podem
ser biológicos e rotineiros, tais como dormir, sonhar, ou podem ser
induzidos por meio de drogas, álcool, meditação e hipnose.

Broadbent  (1958)  criou  a  teoria  da  filtragem sugerindo  que
cada indivíduo possui em seu sistema nervoso um filtro que seleciona
e limita a capacidade da atenção. Nesse caso, os estímulos permitem a
entrada somente das informações relevantes. 

Treisman (1960)  aperfeiçoou a  teoria  da  filtragem indicando
que  o  filtro  funciona  como  um  controle  variável,  não  excluindo
totalmente as informações irrelevantes, mas as deixando registradas no
inconsciente. 

Cherry  (1966)  desenvolveu  a  teoria  da  atenção  auditiva
fundamentada na teoria da filtragem, que defende que o indivíduo tem
a capacidade de selecionar os estímulos que despertam seu interesse,
descartando os demais. 

Damásio (2000) expôs sua maneira de entender a consciência
em seu livro “O Mistério da Consciência: do corpo e das emoções ao
conhecimento de si” pela via mental e de como ela pode ser construída
no  cérebro  humano.  Para  ele,  o  problema  da  consciência  envolve
entender  dois  problemas:  1-  como  o  cérebro  humano  constrói  os
padrões mentais das imagens (sons, olfato etc) de um objeto (pessoa,
lugar, música, dores, êxtase); 2- como o cérebro contrói um sentido do

107



self no ato de conhecer. O primeiro problema é o de revelar como o
cérebro produz padrões neurais em seus circuitos nervosos e como ele
os  converte  em padrões  mentais  explícitos.  O segundo consiste  em
conhecer os alicerces biológicos dessa construção dos padrões mentais.

Damásio (2000) realça que a comunidade científica ainda não
tem condições de solucionar o problema da consciência, mesmo com
todas  as  descobertas  da  ciência  cognitiva  e  da  neurociência  atuais,
estando em sintonia com as declarações de Kandel (2009).

Independente das diversas definições e visões dos processos de
atenção e consciência, todos os autores atribuem a importância desses
fatores para o convívio social e desenvolvimento do indivíduo e, aí se
inclui a aprendizagem. 

ATENÇÃO E CONSCIÊNCIA COMO FOCO DE PESQUISAS 
CIENTÍFICAS RECENTES

No início  do  século XX,  surgiu  o Behaviorismo defendendo
que  a  Psicologia  tinha  como  objetivo  prever  e  controlar  o
comportamento humano, ignorando qualquer processo que não fosse
observável,  tais  como os  que envolvem a  consciência.  Para  eles,  na
análise introspectiva ou observação interna, o sujeito não poderia ser
objeto  da  própria  pesquisa  porque  essa  seria  carregada  de
subjetividade.

Na década de 60, surgiu a psicologia cognitiva, cujo principal
objetivo é estudar a ocorrência dos processos mentais dos indivíduos,
entre eles os que envolvem o processo cognitivo, tais como, o pensar, o
aprender, o sentir, a consciência e a atenção.

Srinivasan  (2008)  destaca  haver  várias  teorias  e  modelos
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referentes ao tema atenção nos últimos cinquenta anos. Essas teorias
estão relacionadas a comportamentos, a abordagens computacionais e
neurocientíficas, todas voltadas para a melhoria da compreensão dos
processos  relacionados  à  atenção.  A  autora  afirma  que  recentes
descobertas apresentam a relação entre consciência e atenção e de que
maneira essas variáveis influenciam a amnésia, desatenção, cegueira,
piscar de atenção, estabilização perceptiva e pós-imagens.

Segundo Srinivasan (2008), existem diferentes caracterizações
no  estudo  relacionado  à  consciência.  Uma  delas  é  a  consciência
primária  e  consciência  de  acesso.  A  consciência  primária  está
relacionada aos aspectos fenomenais da experiência, e a consciência de
acesso, aos aspectos funcionais da consciência, ou seja, refere-se ao que
está  relacionado  com  os  processos  cognitivos  como  atenção,
planejamento  e  controle  voluntário.  Afirma,  ainda,  que  diversos
pesquisadores  (LaBerge,  Baars,  Hardcastle,  Naccache  et  al,  Crick  e
Koch,  Kentridge  et  al)  concordam  haver  estreita  relação  entre  a
atenção e a consciência, porém apresentam por meio de estudos que a
atenção é diferente de consciência.

Ferraz e Kastrup (2007) reforçam a ideia de que a atenção vem
ganhando espaço em diversas áreas, entre elas a escolar e a do trabalho,
especialmente  em  locais  em  que  a  atenção  é  considerada  como
precondição para um bom desempenho. Os autores buscam explorar a
atenção do ponto de vista de seu funcionamento, com base em uma
análise da teoria de William James,  que se dedicou, principalmente,
aos temas consciência, relação mente-corpo e à experiência religiosa.
O trabalho apresenta um levantamento histórico sobre a atenção, cujo
interesse  vem  aumentando  no  contexto  atual.  Segundo  esses
pesquisadores,  James  não  apresenta  uma  diferença  clara  entre
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consciência  e  atenção.  Indicam  que,  apesar  de  não  apontar  essa
diferenciação objetivamente, é considerado referência para pesquisas
nessa área por muitos estudiosos. 

Ferraz e Kastrup (2007)  concluem que a abordagem do tema
atenção é complexa e se constitui em um desafio, ao considerar estar
articulado aos diferentes meios pelos quais se estabelece uma relação
não só com o mundo, mas também com os outros e conosco. Assim, a
valorização  da  experiência  humana  é  de  suma  importância.  Na
atualidade,  a  atenção  aparece  como  o  elo  entre  discursos  de
normalização e de criação, sendo a obra de James um campo fértil para
esse empreendimento.

No  campo  da  educação,  foram  encontrados  trabalhos  que
analisam a relação entre consciência e atenção no processo de ensino e
aprendizagem.  Pode-se  citar  o  de  Alves  e  Zimmer  (2005),  que
discutem as noções de atenção, consciência, percepção e noticing sob a
concepção conexionista na aquisição de uma segunda linguagem. Para
tal,  apresentam  o  trabalho  desenvolvido  por  Richard  Schmidt
intitulado “The role of consciousness in second language learning”, em
1990,  no  qual  aborda  o  papel  da  atenção  e  da  consciência  no
aprendizado de uma segunda língua.

Segundo os autores, os termos atenção e consciência possuem
definições bem próximas, sendo tratadas por alguns como a mesma
coisa.  Essa  definição  também  é  confirmada  pelos  autores  Boxtel,
Tsuchiya e Koch (2010) quando afirmam que a capacidade do cérebro
para lidar com informação sensorial é influenciada tanto pela atenção
quanto pela consciência, e que não há consenso sobre a relação exata
entre esses processos e se há distinção entre os mesmos.

Concluem que  o  uso  do  conhecimento  declarativo  utilizado
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pelo  aprendiz  necessita  de  concentração  e  monitoramento  para  o
aprendizado linguístico. Após determinado período, o conhecimento
presente no hipocampo e os  inputs (inputs,  quando relacionados ao
estudo de línguas, refere-se ao que o indivíduo ouve e lê; se esses dois
processos  possibilitarem  o  entendimento,  são  armazenados  na
memória) da L2 poderão contribuir para a consolidação de tal aspecto
linguístico  no  córtex,  de  maneira  que  se  torne  automático  esse
aprendizado. O hipocampo é uma estrutura que pertence ao córtex-
cerebral. e está relacionado à memória de um indivíduo. 

Ferraz, Pocinho e Fernandes (2011) apontam que a consciência
fonológica é indicada como importante requisito para a aprendizagem
da leitura e da escrita, devido à capacidade consciente de identificar,
isolar, manipular, combinar e ordenar os segmentos sonoros da fala. É
importante, inclusive, para os que possuem dificuldades relacionadas à
aprendizagem.  Afirmam  que  o  desenvolvimento  da  consciência
fonológica  ocorre  a  partir  de  experiências  linguísticas,  do
desenvolvimento cognitivo, entre outros fatores. Em concordância com
Alves e Zimmer (2005), citados anteriormente, indicam que pesquisas
realizadas nessa área confirmam que a habilidade metalinguística pode
ser treinada e que o seu treino facilita a aprendizagem da leitura e da
escrita. 

Concluem que,  a partir  de análises de diferentes trabalhos e
pesquisas,  ao  se  submeter  crianças  em  idade  pré-escolar  com
problemas  da  linguagem  e  da  fala  a  um  treino  da  consciência
fonológica, podem ser minimizadas suas dificuldades em relação à fala
e à escrita. 

Outro  trabalho  voltado  para  área  educacional  é  o  de  Neves
(2012), que apresenta uma análise parcial de pesquisa realizada com
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alunos do quinto ano do ensino fundamental em 2010 e teve como
objetivo  analisar  as  mudanças  pessoais  e  sociais  acarretadas  pela
participação desses alunos em oficinas de jogos teatrais realizadas na
escola. A análise ocorreu por meio da autorregulação dos indivíduos
participantes dessa oficina, confrontando o ponto de vista dos pais e
professores em relação à aprendizagem, além do controle e consciência
desses  alunos.  A  autora  recorreu  aos  estudos  de  Vygotski  sobre  a
influência da arte no desenvolvimento social e no indivíduo, como ser
histórico-social.  Para  Neves  (2012),  a  aprendizagem do  jogo  teatral
possibilita  o  desenvolvimento  das  funções  mentais,  que  acontecem
tanto  na  realização  das  atividades,  bem  como  durante  a  avaliação.
Afirma que por meio da avaliação, o aluno toma consciência do seu
comportamento e do outro, confirmando o que Vygotski (2009, p.486)
afirma  ao  relacionar  consciência  e  fala  “a  palavra  consciente  é  o
microcosmo da consciência humana”.

A autora aponta, ainda, que ao relacionar os dados coletados
durante  o  processo  de  investigação,  constatou-se  a  presença  de
algumas  funções  psicológicas  superiores:  atenção  voluntária,
consciência corporal, memória sensorial e abstração. Concluiu que a
utilização  de  jogos  teatrais  no  ambiente  escolar  pode  auxiliar  no
desenvolvimento destas funções por meio das interações estabelecidas
por todos que participam desse processo. 

Os trabalhos mencionados até aqui apresentam a importância
da consciência e da atenção no aprendizado e como utilizá-las como
ferramentas  voltadas  para  o  desenvolvimento  cognitivo.  Em  outra
direção,  há  trabalhos  que  relacionam  o  déficit de  atenção  com  a
dificuldade de aprendizagem.

Rodrigues,  Souza  e  Carmo  (2010)  apresentam  uma  análise
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sobre Transtorno de Conduta (TC) e Transtorno de Déficit de Atenção
e Hiperatividade (TDAH) relacionados à aprendizagem de matemática
por meio de um estudo de caso. O objetivo foi o de descrever e analisar
um aluno de nove anos, do quinto ano do ensino fundamental, com
dificuldades  na  aprendizagem  de  Matemática  e  portador  de  TC  e
TDAH. Segundo esses pesquisadores, o TC está relacionado ao baixo
rendimento  escolar  e  a  conflitos  com  outros  colegas,  podendo
acarretar em limitações tanto escolares como sociais. Apontam, ainda,
que  o  TDAH  está  associado  às  dificuldades  de  aprendizagem,
principalmente de linguagem, seja escrita ou verbal. Complementam
afirmando que esses transtornos, frequentemente associados, podem
prejudicar a vida escolar da criança ou do adolescente.

Os  autores  trabalharam  com  entrevistas  a  professores  e
pedagoga,  além  de  observações  participativas  em  sala  de  aula.
Analisaram estudos científicos de uma professora que trabalhou com o
relato de experiência dessa escola com a chegada desse mesmo aluno
no primeiro ano do ensino fundamental. Ao realizarem a triangulação
dos dados, concluíram que as dificuldades apresentadas pelo aluno em
Matemática  não  estão  relacionadas  diretamente  com a  presença  de
TC/TDAH,  embora  esse  problema  possa  ter  contribuído  para  a
acentuação dessas dificuldades.  Concluíram que fatores associados a
problemas familiares e a interferência da escola ao lidar com o caso
foram determinantes na evolução do quadro.

Mason  (2008)  analisou  como  a  postura  dos  docentes  de
Matemática  pode  influenciar  tanto  a  aprendizagem como o  uso  de
estratégias pedagógicas e estruturas didáticas. O objetivo, portanto, foi
o  de  identificar  no  processo  de  ensino  e  de  aprendizagem  de
matemática  a  postura  do  professor  que  mais  contribui  para  o
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aprendizado dessa disciplina. 
O autor  afirma que  o  professor  não  pode  garantir  que  seus

alunos  aprendam matemática,  mas  pode  mediar  a  prática  em sala,
direcionando  a  atenção  dos  mesmos.  Sua  pesquisa  é  fruto  de  sua
própria experiência como professor e sua análise esteve baseada em
três aspectos da experiência humana: a estrutura e o papel da atenção,
a  consciência  (consciente  e  inconsciente,  explícita  e  implícita),  e  a
influência da atitude (incluindo intenção e todos os aspectos de afeto),
como manifestação de vontade. Mason desejava responder ao seguinte
questionamento: “o que significa um aluno atento?”. Concluiu que o
professor  deve  auxiliar  os  alunos  a  administrarem  sua  atenção
conscientemente. Na formação de professores, o objetivo é o de dirigir
a atenção para as práticas, escolhas, construções e teorias que possam
inferir nas opções ao ensinar.

Em outra pesquisa, agora em conjunto com Mason, Drury e
Bills  (2007)  analisaram  a  relação  de  generalização  em  álgebra,
refletindo  sobre  questões  como:  por  que  a  generalização  acontece
algumas  vezes  e  outras  não?  O  que  pode  ser  feito  para  solicitar
generalização  matemática  útil?  E  em  que  tipos  de  circunstâncias
podem ocorrer?  Resumindo,  quais  são as  condições  e  as  provas  de
generalização iminente ou proximal? 

O trabalho emergiu de reflexões sobre as lições que envolvem a
expressão  de  generalidade,  às  vezes,  por  alunos  e,  por  vezes,  pelos
professores. E, segundo os autores, as reflexões possibilitaram tentar
organizar e interrelacionar uma variedade de formas de generalização
matemática:  empírica,  estrutural  e  genérica;  sintática  e  semântica;
metonímica e metafórica, afetiva e cognitiva. A pesquisa fez emergir a
noção  de  uma  Zona  de  Generalização  Proximal,  como  um  caso
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particular de uma Zona Proximal de Consciência, visando descrever e
distinguir  diferenças  na  iminência  da  apreciação  e  competente
expressão  de  generalidade,  por  diferentes  alunos  em  diferentes
momentos. Mason, Drury e Bills (2007) afirmaram que a generalidade
é apenas  um tipo de  consciência  que pode  vir  a  alguém como um
resultado  de  se  envolver  em atividade  com ferramentas  culturais  e
utilizando práticas incentivadas e apresentadas por um especialista. A
ideia era usar o termo para descrever percepções que são iminentes ou
disponíveis  para  os  alunos,  mas  que  podem  não  despertar  a  sua
atenção  ou  consciência,  sem  interações  específicas  com  tarefas
matemáticas,  ferramentas  culturais,  colegas,  professores,  ou  alguma
combinação destes.

Outras  pesquisas  relacionaram  a  atenção  em  determinadas
tarefas, objetos ou situações e a não percepção de outros fatores que
ocorrem  ao  redor,  chamada  de  cegueira  inatencional.  A  cegueira
inatencional  é  causada  por  uma  falta  de  atenção  a  um  objeto
inesperado,  que,  segundo  Raffaelli  (2002),  baseia-se  na  pesquisa  de
Neisser sobre olhar seletivo.

Raffaelli (2002) apresenta breve análise dos estudos de Neisser e
suas  implicações.  O autor  aponta  que os  estudos  experimentais  em
percepção  pré-consciente  possuem  uma  conexão  com  os  estudos
cognitivos em cegueira inatencional e que, na década de 70, do séc.
XX,  estudiosos  da  Psicologia  Cognitiva  descreveram  o  efeito  de
cegueira de mudança relacionada ao movimento ocular. Afirma que a
Psicanálise contribuiu para o estudo sobre percepção pré-consciente
devido às pesquisas relacionadas à cognição realizadas por Freud, tais
com  a  representação  mental,  sobre  pensamento  consciente  e
inconsciente,  as  relações  entre  processos  primário  e  secundário,  os
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mecanismos  da  atenção  e  os  aspectos  cognitivos  relacionados  à
consciência.

Rafaelli (2002) concluiu que trabalhos relacionados à cegueira
inatencional são importantes e podem ter implicações, por exemplo,
ao  dirigir  um  veículo.  O  autor  indica  que  um  pequeno  desvio  de
atenção, pequenas distrações no trânsito, relacionados ao uso de álcool
e  à  alta  velocidade  são  fatores  que  determinam  o  alto  índice  de
acidentes.

Badgaiyan (2012) é contrária a algumas pesquisas ao afirmar
não  haver  comprovações  de  que  estímulos  inconscientes  são
cognitivamente processados devido às indefinições quanto a variáveis
que  atuam  nesses  processos.  A  autora  afirma  que,  atualmente,  há
diversas pesquisas utilizando a neuroimagem e apresentando indícios
de  que  os  estímulos  conscientes  e  inconscientes  ativam as  mesmas
áreas do cérebro durante a realização de uma tarefa semelhante e que,
aparentemente, a rede neural envolvida durante um processo cognitivo
depende do conhecimento de processamento, e não da sensibilização
de percepção. Tarefas que exigem recursos de atenção, com ou sem
consciência,  são  processadas  utilizando  o  sistema  de  atenção
dependente. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Atenção  e  consciência  são  processos  mentais  que  permitem
filtrar informações pelo interesse de cada um em determinado objeto
sensorial  ou  intelectual.  Essa  parece  ser  a  posição  da  maioria  dos
pesquisadores em torno do tema. No entanto, concretamente, há muito
que explorar até se atingir um consenso inquestionável. Concorda-se
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com Kandel de que as contribuições devem vir de diferentes áreas da
ciência, cada qual trazendo suas experiências a serem confrontadas por
outras. 

De concreto, tem-se que os estudos sobre a atenção contribuem
significativamente para contextos que exigem a tomada de posse da
informação por sujeitos. Publicidade, saúde e educação são exemplos.

Particularmente,  a  atenção  deve  ser  variável  de  interesse  de
educadores e pesquisadores envolvidos com ensino e aprendizagem,
pois integra todo o processo cognitivo de apreensão do conhecimento
pelo indivíduo. 
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5 | PÓLYA, STERNBERG & JOHNSON-LAIRD: 
VISÕES E CONTRIBUIÇÕES PARA A 
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Júlio Cezar Págio
Lydia Márcia Braga Bazet
Maria Alice Veiga Ferreira de Souza

Esse  artigo  faz  uma  abordagem  teórica  sobre  resolução  de
problemas na Matemática, a partir dos estudos de três autores: George
Pólya,  Robert  J.  Sternberg  e  Johnson-Laird.  Na  primeira  parte,
apresentamos um breve histórico de suas trajetórias de vida pessoal e
profissional;  prosseguimos  fazendo  uma  explanação  de  suas
contribuições  para  metodologia  de  resolução  de  problemas,
ressaltando  que  não  é  nossa  intenção  o  aprofundamento  na
fundamentação teórica dos autores. Na segunda parte relatamos um
pouco das  visões  contemporâneas  nas  pesquisas  sobre  resolução  de
problemas  como  metodologia  de  ensino  da  aprendizagem  da
Matemática, finalizando com nossas impressões e considerações sobre
as abordagens na perspectiva dos três autores sobre o tema em questão.

SOBRE PÓLYA, STERNBERG E JOHSON-LARD

George Pólya4 nasceu em 13 de Dezembro de 1887, na cidade

4 Resumo biográfico extraído e adaptado.  MATEMÁTICOS.  Disponível em: 
<http://www.somatematica.com.br/biograf/polya.php>. Acesso em: 01 fev. 2015.
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Budapeste na Hungria. Era de uma família judaica de origem polaca.
Foi considerado um aluno destaque no ensino secundário,  em uma
época em que a educação valorizava uma aprendizagem baseada no
processo de memorização. Pólya considerava essa prática improdutiva
e inútil, pois não desenvolvia no aluno um aprendizado significativo.
Ou seja, não valorizava o contexto no qual o aprendiz estava inserido.
Licenciou-se  em 1905,  sendo considerado um dos  quatro  melhores
alunos do ano. Na época, esse fato lhe rendeu uma bolsa de estudo na
Universidade  de  Budapeste,  na  qual  começou a  estudar  Direito,  tal
como seu pai. Entediado com o curso de Direito, passou para o curso
de línguas  e  literaturas,  quando começou a interessar-se  por Latim,
Física, Filosofia e, finalmente, pela Matemática. 

Na  Matemática,  Pólya  trabalhou  uma  grande  variedade  de
tópicos como a teoria dos números, análise combinatória e a teoria das
probabilidades. Em 1945 publicou um dos seus mais famosos livros: "A
arte de resolver problemas: um novo aspecto de método matemático".
Apresenta uma ideia geral da heurística de problemas matemáticos e
não matemáticos. A heurística de Pólya é um método ou, um processo
com o objetivo de solucionar um problema. Podendo ser utilizada de
maneira deliberada por técnicas e procedimentos ou de forma intuitiva
e inconsciente. 

Sternberg5 nasceu em 8 de dezembro de 1949, em Nova Jérsei -
EUA. Ele é formado na  Yale University, em Psicologia e Psicometria,
sendo professor de Psicologia nessa mesma universidade e, em 2003,
foi presidente da Associação Americana de Psicologia. 

Pós-doutor pela Universidade de Stanford, também possui treze

5Resumo biográfico. STERNBERG, Robert. Biographical statement.
 Disponível em: <http://www.human.cornell.edu/bio.cfm?netid=rjs487>. Acesso em: 01 fev. 
2015;
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títulos  de  doutor  “honoris  causa”,  em  doze  diferentes  países.
Atualmente, é professor de desenvolvimento humano da Faculdade de
Ecologia Humana na Universidade de Cornell. Sternberg possui mais
de  1500  publicações  e  seus  principais  interesses  de  pesquisas  estão
relacionados  à  inteligência,  criatividade,  sabedoria,  estilos  de
pensamento, liderança, ética, amor e ódio.

Johnson-Laird6 nasceu em 12 de outubro de 1936 em Leeds, na
Inglaterra.  Em 1961,  Johnson-Laird entrou  na  University  College de
Londres, como um estudante de Psicologia, sendo premiado com um
doutoramento em 1967. Sua pesquisa de doutorado foi supervisionada
por  Peter  Wason,  com  quem  colaborou  como  coautor  no  livro
“Psicologia do Raciocínio”, em 1972.

Durante  e  após  seus  estudos  de  doutorado,  Johnson-Laird
atuou como professor na University College. Em 1982, Johnson-Laird
tornou-se  o  diretor  assistente  da  unidade  de  pesquisa  médica  do
conselho  de  Psicologia  Aplicada,  em  Cambridge,  até  1989.  Depois
disso,  tornou-se  professor  “Stuart”7 de  Psicologia,  juntando-se  ao

6Resumo biográfico: KOEBELE, Jennifer. The 30 most influential cognitive psychologists alive 
today.  out. 2014.  Disponível em: http://www.onlinepsychologydegree.info/30-most-
influential-cognitive-psychologists-alive-today/. Acesso em: 02 fev. 2015. 
7Philip Johnson Laird - recebeu o título de professor "Stuart" por ter sido influenciado 
diretamente pelas ideias do filosofo Inglês John Stuart Mill 1806 - 1873. John Stuart Mill pode 
ser considerado um autor de transição entre o pensamento econômico antigo e o pensamento 
econômico moderno. Tornou-se contribuinte influente e transformou-se formalmente na nova
ciência da psicologia, contribuiu também significativamente para a psicologia alegando ser 
possível a realização de um estudo científico da mente, além disso, ele recomendou um novo 
campo de estudo que o chamou de “etologia”. Seu pai James Mill acreditava que a mente 
humana era como se fosse uma folha de papel em branco que registrava suas experiências, 
mais seu filho Stuart Mill combatia essa visão mecanicista ,ele acreditava que a mente exercia 
um papel ativo na associação de ideias. Seu principal objetivo consistiu em renovar a lógica, 
tida como acabada e perfeita desde a construção aristotélica. John Stuart Mill é conhecido, 
sobretudo pelas suas obras utilitaristas e pela sua afirmação de que ideias complexas não são 
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corpo  docente  do  departamento  de  Psicologia  da  Universidade  de
Princeton. Especialista em cognição humana, já publicou vários livros
baseados em suas pesquisas sobre a psicologia do raciocínio.

PÓLYA, STERNBERG E JOHNSON-LAIRD: RELAÇÃO DE 
PROBLEMAS MATEMÁTICOS

Segundo  Stanic  e  Kilpatrick  (1989),  um  olhar  mais
aprofundado  e  mais  abrangente  da  resolução  de  problemas  nos
currículos escolares de Matemática ficou mais evidente no trabalho de
George Pólya. O autor tem a resolução de problemas como arte. Ele fez
renascer a ideia da heurística8, ou seja, a arte da descoberta.

Ainda segundo os autores, matemáticos antigos, como Euclides
e Pappus e mais recente Descartes, Leibnitz e Bolzano, apresentaram
procedimentos  e  métodos  para  as  descobertas  no  estudo  da
Matemática, mas as suas ideias não obtiveram respaldo nos currículos
escolares.  Assim,  coube  a  Pólya,  a  tarefa  de  reformular,  ampliar  e
adornar várias ideias acerca da descoberta matemática, de tal modo

apenas o somatório de ideias simples por meio de processo de associação conhecida como 
síntese criativa. PSICOLOGIA -  Faculdades Iesgo. Disponível em: 
<http://psicologiaiesgo.blogspot.com.br/2010/09/john-stuart-mill-e-psicologia.htm>.  Acesso 
em: 03 fev. 2015.

8 São métodos que procuram um grau tão grande quanto possível de uma ação a uma situação.
Assim ela engloba estratégias, procedimentos, métodos de aproximação tentativa/erro, sempre 
na procura da melhor forma de chegar a um determinado fim. Os processos heurísticos 
exigem muitas vezes menos tempo que os processos algorítmicos, aproximam-se mais da 
forma como o ser humano raciocina e chega às resoluções de problemas. Disponível em: 
<http://www.citi.pt/educacao_final/trab_final_inteligencia_artificial/heuristicas.html>. Acesso
em: 03 fev. 2015. 
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que os professores pudessem compreendê-las e aplicá-las.
Da mesma forma, Pólya acreditava que o principal objetivo da

educação era o desenvolvimento da inteligência, que seria ensinar os
jovens  a  pensar.  Ou  seja,  ensinar  o  jovem  a  pensar  é  articular  os
conhecimentos adquiridos, priorizando o ensino para a compreensão e
não a mecanização dos conteúdos, como enfatiza:

Se  o  ensino  da  Matemática  dá  só  uma  perspectiva
unilateral,  incompleta,  do  pensamento  de  um
matemático,  se  suprime  totalmente  aquelas  atividades
informais de conjecturar e extrai conceitos matemáticos
do  mundo  visível  à  nossa  volta.  [...]  ela  negligencia
aquilo  que  pode  ser  a  parte  mais  interessante  para  a
generalidade dos alunos, a mais instrutiva para o futuro
utilizador  da  matemática  e  mais  inspiradora  para  o
futuro matemático (PÓLYA, 1966, p.124-125).

A  experiência  na  aprendizagem e  no  ensino  da  Matemática
levaram Pólya a levantar algumas questões: como é que a Matemática
surge? Como é que as pessoas fizeram descobertas matemáticas? Para
os alunos, não seria melhor ver como a Matemática foi concebida, para
depois pegar o gosto pela descoberta? (STANIC e KILPETRICK, 1989,
p.15).

Então, o que é um problema? 
Para  Pólya  (1997,  apud  SIQUEIRA  FILHO,  2010,  p.  6),

problema “é a  procura  conscientemente de  alguma ação apropriada
para atingir um objetivo claramente definido, mas não imediatamente
atingível”. Assim sendo, o autor apresenta quatro passos na resolução
de problemas:

a) A compreensão do problema; 
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b) O estabelecimento de um plano de ação;

c) A execução do plano, e;

d) A reavaliação dos resultados.

Para  Pólya  (1997,  apud SIQUEIRA  FILHO,  2010)  qualquer
pessoa está apta a resolver problemas, desde que antes da ação, planeje
seu próprio processo de resolução. Inicia-se a reflexão antes da ação,
fazendo  a  identificação  do  problema;  em  um  segundo  momento,
pensa-se  na  concepção  de  um  plano  e,  em  seguida,  inicia-se  a
execução,  sempre tendo uma visão retrospectiva.  Isso  se  traduz  em
uma  das  mais  importantes  contribuições  do  teórico  Pólya  para
resolução  de  problemas  matemáticos,  como  um  principio
metodológico.

Os  outros  autores  Sternberg  e  Johnson-Laird  propõem  a
resolução  de  problema  com  uma  visão  mais  focada  na  psicologia
cognitiva. Eles consideram os aspectos humanos como: criatividade,
afeto, motivação, linguagem e a percepção, trabalhando com modelos
mentais de cada indivíduo. 

Sternberg (2000), amparado pela psicologia cognitiva, insere na
perspectiva  da  resolução  de  problemas  conceitos  tais  como;
criatividade, insight, expertise, além de diferenciar um problema bem e
mal  estruturado.  O  autor  contextualiza  aspectos  cognitivos
apresentados  pelo  resolvedor  de  problemas.  Propõe  ainda,  etapas
fundamentais na resolução de problemas que incluem: a identificação
do problema, a sua definição, a formulação da estratégia, a organização
da informação, a alocação de recursos, a monitorização e finalmente a
avaliação. 

Ainda, de acordo Sternberg (2000), nas experiências cotidianas,
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essas etapas podem ser realizadas muito flexivelmente, de modo que
possam ser repetidas. O autor aponta também que essas etapas podem
ocorrer fora de uma sequência ou serem executadas interativamente,
afirmando que:

Alguns  problemas  bem  estruturados  podem  ser
resolvidos  usando-se  algoritmos,  que  podem  ser
maçante para executar, mas provavelmente levam a uma
solução exata, caso aplicáveis a um dado problema. Ao
resolver problemas mal estruturados, a escolha de uma
representação  adequada  do  problema  influencia
poderosamente a facilidade de alcançar-se uma solução
exata. Além disso, na resolução desse tipo de problema,
as  pessoas  podem  precisar  usar  mais  do  que  uma
estratégia  algorítmica;  o  insight pode  ser  necessário
(STENBERG, 2000, p.336).

Sternberg,  afirma  ainda  que  a  monitorização  é  usada  por
eficientes solucionadores, conforme a seguir:

Estudos  mostram  que  os  peritos  solucionadores  de
problemas (e os melhores estudantes) tendem a dedicar
mais dos seus recursos mentais ao planejamento  global
(visão  geral)  do  que  solucionadores  de  problemas
iniciantes. Os iniciantes (e os piores estudantes) tendem
a alocar mais tempo ao planejamento local (dirigido aos
detalhes) do que os peritos. [...] é mais provável que os
melhores estudantes gastem mais tempo na fase inicial,
decidindo como resolver um problema, e depois menos
tempo  resolvendo-o  realmente,  do  que  os  piores
estudantes (STERNBERG, 2000, p.309).

Em seu estudo, Sternberg (2000), afirma que os solucionadores
de  problemas  matemáticos  precisam  do  raciocínio  matemático,
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requerendo um pensamento analítico, criativo e prático a menos que
usem rotinas matemáticas como um hábito já enraizado. Diz também
que  todo  o  processo  na  resolução  dos  problemas  deve  ser  sempre
monitorado para uma boa avaliação. Assim, "o raciocínio matemático,
para  Sternberg,  é  composto  por  um  conjunto  de  processos
relacionados, cuja essência é psicológica", Steen (1999, apud SOUZA,
2007, p.45). 

A SEGUIR, UM BREVE RELATO DA VISÃO TEÓRICA E 
CONTRIBUIÇÕES DE LAIRD

De acordo com Souza (2007), Johnson Laird inspirando-se em
Craik9, utiliza-se dos recursos computacionais existentes no início de
suas  pesquisas  sobre  representações  mentais  para  afirmar  que  o
modelo da mente humana é computável. Isso após analisar o livro de
Kenneth  Craik  “A  Natureza  da  Explicação”.  Craik  observou  as
semelhanças  dos  mecanismos  com  engrenagens  que  representam  o
funcionamento  do  Sol  e  os  planetas  –  próprios  do  século  XIX;  a
representação do funcionamento das marés com o invento de Kelvin,
conhecido como Predictor1, e a representação de fenômenos por meio
de modelos científicos desenvolvidos pela criatividade humana (REIS e
SANTOS, 2013, p.3). Assim, de acordo com Souza (2007, p. 68, grifo
nosso), Johnson Laird entendia que:

9Kenneth Craik - Foi um filósofo e psicólogo da Universidade de Edimburgo, na Escócia, 
fez doutorado na Universidade de Cambridge , em 1940. Considerado o pioneiro nas bases 
conceituais de modelos mentais com a publicação de seu livro "A natureza da Explicação" em 
1943. 

128



[...] para iniciar seus estudos de representações mentais,
propôs que as pessoas são processadores de informação,
em época que os computadores digitais ainda não eram
desenvolvidos.  Pois  para  Kenneth  Craik,  as  pessoas
faziam uso de três processos distintos de raciocínio no
processamento  de  informação:  primeiro,  ocorria
inicialmente uma modificação de eventos externos em
uma  representação  interna  em  termos  de  palavras,
números  ou outros  símbolos; depois  disso,  havia  um
processamento  inferencial  sobre  os  símbolos
internalizados; e  finalmente,  ocorria  uma  espécie  de
decodificação  desses  símbolos  em  ações  ou  uma
recognição  da  relação  entre  símbolos  e  eventos
externos. 

Para Johnson-Laird, o modelo de pensamento computável, ou
“paralelo da realidade” atribuído a Craick, pode realizar mentalmente
simulações e/ou previsões, considerando várias alternativas e optando
pela  melhor  -  reagindo  a  situações  “futuras  inesperadas”,  mas
previsíveis  –  associando  eventos  passados  em  beneficio  do
entendimento do presente e  do futuro,  reagindo de modo seguro e
mais  competente  às  circunstancias  que  devem  ser  enfrentadas.
Conforme o autor, inferir sobre afirmações em um problema é como
construir  um modelo  mental  (ou  modelos)  do  estado  de  coisas  ali
descritas, para então, se buscar variantes desse modelo. 

Nesse sentido, Johnson Laird (1983, apud SOUZA 2007, p.51) a
solução de um problema deverá ocorrer em estágio de várias etapas
que, de acordo com o autor, deve ser: 1.  A compreensão do problema.
Etapa em que o solucionador deverá compreender as condições iniciais
do problema e seu objetivo; 2.  Verificar se há restrições ou condições
que se apliquem àquele problema; 3. Traçar um plano, selecionando um
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método  apropriado  e,  finalmente,  4.  Executar  o  plano  traçado  sem
erros. Ressalta o autor que, muitas vezes, o fracasso na resolução dos
problemas não está na deficiência de lógica, mas na falta de capacidade
de análise do solucionador do problema, ou seja, ele tem dificuldade de
verificar  as  respostas  encontradas,  de  avaliar  se  houve coerência  na
resposta obtida, ou se a solução poderia ser mais simples. 

Os  três  autores  –  Pólya,  Sternberg  e  Johnson-Laird  -
apresentam  similaridades  em  suas  visões  e  procedimentos  para  a
resolução de problemas. Contudo, não apresentam, necessariamente,
uma  ordem  rígida,  na  metodologia  de  resolução  de  problemas
matemáticos, já que as fases podem estar interligadas. Portanto, Pólya,
Sternberg e Johnson-Laird centralizaram seus estudos no processo da
aprendizagem  dos  indivíduos.  Com  isso,  entende-se  que  suas
contribuições  são  similares,  porém  cada  um  apresenta  uma
contribuição  única  e  pessoal  em  diferentes  aspectos  na  abordagem
dessa temática.  Pólya,  apoiado nos  quatro passos  para  resolução de
problemas não difere, mas contextualiza esses aspectos pelo resolvedor
de  problemas.  Sternberg,  na  perspectiva  da  psicologia  cognitivista,
insere  conceitos  como  criatividade,  insight,  expertise  e,  finalmente,
Johnson-Laird, também na perspectiva da psicologia cognitiva, insere
as representações internas, ou representações mentais, no sentido de
“re-presentar”  internamente  o  mundo  externo,  construindo  as  suas
representações  mentais,  ou  seja,  internas  dele  (MOREIRA,  1996,
p.193). 
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RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS NO PROCESSO ENSINO-
APRENDIZAGEM: ALGUMAS PESQUISAS

Estudos e pesquisas relativos ao tema resolução de problemas,
tanto na Matemática, ou em outra disciplina, já começam a adquirir
força  desde  o  final  da  década  1980.  Foi  quando  se  iniciaram  as
discussões  em  torno  das  questões  didático-pedagógicas  e  dos
procedimentos  da  metodologia.  Nesse  aspecto,  a  resolução  de
problemas começa a ser pensada como uma metodologia de ensino a
ser utilizada no ensino da Matemática. Essa maneira de se trabalhar no
ensino da  Matemática é  considerada como um modelo “Pós Pólya”.
Não  foram  abolidas  as  heurísticas  nem  a  exigência  dos  alunos
“pensarem”. Mas, o ensino, que era centrado no professor, passa a ser
centrado no aluno (ONUCHIC, 1999 p.7).

Para  Stanik  e  Kilpatrick  (1989),  desde  a  antiguidade,  os
problemas ocuparam um lugar central nos currículos, mas a resolução
de problemas não. A terminologia resolução de problemas transforma-
se  em  slogan,  incluindo  diferentes  visões  do  que  é  a  educação,  o
processo ensino-aprendizagem, a matemática e as razões do porquê se
deve  ensinar  Matemática  no  geral  e  a  resolução  de  problemas  em
particular. 

Vários são os conteúdos identificados e caracterizados tendo a
resolução de problemas como foco na organização curricular. O que os
educadores matemáticos dizem uns aos outros hoje sobre a resolução
de problemas está ligado a várias tradições diferentes nos campos da
Psicologia, do currículo, e do ensino da Matemática. Até a década de
1990, inclusive no Brasil,  a resolução de problemas em Matemática,
teve uma interpretação muito limitada e estreita do trabalho de George
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Pólya, não sendo explorada em toda sua potencialidade como sugeria
o autor. 

Para Beatriz D’Ambrosio (2003), a resolução de problemas de
Pólya vai mais além, pois propõe um ensino que cria oportunidades
para os alunos se comportarem como matemáticos, oportunizando o
ato  investigativo  com  problemas  abertos,  desafiantes  e  projetos
curriculares com foco nas experiências dos alunos. Isso oportunizaria
também  a  esses  alunos,  enfrentar  problemas  reais,  permitindo-os
resolvê-los  sem  a  ênfase  de  se  estabelecer  regras  e  procedimentos.
Começa,  então,  a  aparecer  propostas  interessantes  via  resolução  de
problemas.  O  ensino  de  regras  e  procedimentos  se  torna  menos
enfatizados  nas  aulas  de  Matemática.  Alunos  se  mostram  mais
motivados e com uma maior afinidade com a disciplina. 

A  maneira  e  a  disposição  emocional  dos  alunos,  quanto  à
matemática,  se  torna  um  elemento  importante  no  diálogo  sobre
ensino-aprendizagem.  Para  a  autora,  o  grande  desafio  do  educador
matemático é o de apoiar o professor de Matemática no sentido de
colaborar  com  o  seu  repertorio  de  problemas  de  alta  demanda
cognitiva. Também apoiá-lo para que possa acreditar no desempenho
do  aluno  como  aspecto  fundamental  na  aprendizagem  matemática
(D’AMBROSIO, 2003). 

Outra recente vertente nas pesquisas vem demonstrando que o
uso  das  tecnologias  por  meio  de  softwares  educacionais,  jogos
pedagógicos,  entre  outros,  contribui  para  melhoria  do  processo
ensino-aprendizagem da Matemática. Lee e Ming Pu (2008) são dois
pesquisadores que utilizaram um jogo de computador para demonstrar
e  melhorar  a  compreensão  na  resolução  de  problemas,  criando
estratégias  e  dando  visibilidade  ao  conhecimento  do  conteúdo.
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Segundo  eles,  os  alunos  que  trabalharam  com  o  programa  de
computador  obtiveram  melhor  desempenho  na  aprendizagem  de
solução de problemas, justificando o uso da tecnologia como impacto
positivo  nos  alunos  e  nas  suas  atitudes  em  relação  ao  ensino  da
Matemática. 

Nessa  mesma  perspectiva,  Harskamp  e  Suhre  (2006)
consideram que a utilização de ferramentas interativas em computador
pode ser um meio de estimular a aquisição de habilidades na resolução
de problemas em matemática. Ratificando assim, o estudo dos autores
mencionados anteriormente. 

Segundo Harskamp e Suhre (2006), o desafio está, portanto, no
desenvolvimento  desses  programas  projetados  com  máximo  de
interatividade,  porque  a  maioria  dos  professores  não  tem
conhecimento  sobre  o  ensino  adaptativo  e  quase  todos  os  livros
didáticos  não  conseguem  auxiliá-los  a  elaborar  planejamentos
individualizados. Tais programas computacionais interativos baseiam-
se na abordagem construtivista. Assim, é exigido que os professores
ofereçam  aos  estudantes  materiais  didáticos  estruturados,  que  lhes
permitam a autonomia de sua aprendizagem, pois, em uma abordagem
construtivista, espera-se que os estudantes tenham um envolvimento
ativo na aquisição e construção de seus conhecimentos. Por fim, em
estudos  realizados  em  outros  países,  as  pesquisas  apresentadas
permitem inferir  que  o  uso  das  tecnologias  computacionais  é  uma
realidade na utilização dessa ferramenta como facilitadora no processo
ensino-aprendizagem da Matemática. 

Por  outro  lado,  os  aspectos  também  vêm  sendo  objeto  de
interesse em pesquisas mais recentes para auxiliar a metodologia de
resolução  de  problemas.  Segundo  pesquisas,  nos  últimos  anos,  a
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metacognição tem sido prevista e reconhecida como uma das formas
relevantes de realização de tarefas de aprendizagem complexas. 

De acordo com Jacobse  e  Harskamp (2012),  a  metacognição
refere-se à meta de nível de conhecimento e ações mentais utilizados
para orientar os processos cognitivos. No estudo desses pesquisadores
foi adotado o ponto de vista da metacognição aplicada, consistindo-se
em um monitoramento e em uma regulação metacognitiva.

No processo de metacognição, segundo Silva e Siqueira (2011),
o professor deve ser o mediador do processo ensino-aprendizagem. Os
autores acreditam que com o método de resolução de problemas e suas
técnicas,  o  professor  poderá  viabilizar  a  apropriação  de  alguns
significados  positivos  durante  o  longo  período  de  aprendizado  da
Matemática. Quanto ao aluno, os autores defendem o desenvolvimento
do processo da metacognição, usando a resolução de problemas como
uma  espécie  de  comunicação  matemática  verbal  ou  escrita,
possibilitando  uma  interação  cognitiva  com  os  conteúdos  da
Matemática. 

Silva e Siqueira (2011) destacam os objetivos sinalizados pelos
Parâmetros  Curriculares  Nacionais  da  Educação  Matemática  –
PCNEM. Quanto ao estudo da Geometria, discorrem da possibilidade
de conduzir os alunos ao desenvolvimento da capacidade de resolver
problemas práticos do cotidiano. Fazem uma análise e discussão de 20
bons problemas matemáticos, dentre eles alguns das provas do ENEM
2005 a 2009, que oferecem a professores e alunos diferentes e criativas
estratégias de aquisição do saber cientifico da matemática, fechando
esse  triângulo  didático  pelo  método  da  resolução  de  problemas
conforme a ilustração do quadro abaixo.
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Fonte: Clevallard (1991, p. 39)10

Quadro 1 - “Triângulo didático” pelo método da resolução de problemas

Outros autores, como Francaviglia e Servidio (2011), utilizaram
em  seus  estudos  a  investigação  das  relações  entre  os  gestos  e  a
resolução de problemas matemáticos, concentrando-se na ideia de que
os gestos podem melhorar as habilidades conceituais de matemática
dos estudantes.

Nessa investigação, os pesquisadores analisaram crianças de 9 a
10 anos de idade das séries iniciais em uma escola primária em Turim
na Itália. Utilizando o método de observação em uma turma de quinta
série,  coletaram  para  análise  538  gestos  do  comportamento  das
crianças. Segundo os autores, os resultados demonstrados sugerem que
os  gestos  facilitam  o  aprendizado  das  crianças  sobre  os  conceitos
matemáticos, melhorando as estratégias cognitivas para a solução do
problema matemático proposto.

A partir do estudo realizado, os autores obtiveram evidências

10Triângulo didático - é um sistema didático defendido pelo teórico que funciona como 
pontos chaves das escolhas de objetos a serem transpostos didaticamente, dizendo que: “um 
conteúdo do saber que tenha sido definido como saber ensinar. deverá sofrer, um conjunto de 
transformações que irão torná-lo pronto como um objeto de ensino. Essa triangulação dos três
agente do processo de ensino-aprendizagem ele denominou "Transposição didática".”

135



científicas da grande relação entre os gestos observados e analisados e
a  resolução  de  problemas  matemáticos.  Nesse  caso,  sugeriram uma
investigação mais  aprofundada a  ser  feita  para  examinar  também a
relação entre o gesto e a metacognição.

Segundo  eles,  a  metacognição  engloba  um  conjunto  de
procedimentos  de  sistemas  cognitivos,  permitindo-se  avaliar  a
capacidade  de  execução  de  uma  determinada  operação  cognitiva.
Argumentam ainda que os  gestos  têm um papel  importante  para  a
aprendizagem  e  que  auxiliam  as  crianças  na  aquisição  e  na
reestruturação de  seu próprio  conhecimento.  Além disso,  muito do
conhecimento  conceitual  do  aluno  é  socialmente  construído  e
compartilhado,  e  os gestos devem ser  usados para ajudá-los  no seu
desenvolvimento. Nesse sentido, pensando na temática da resolução de
problemas os resultados revelaram informações importantes sobre o
raciocínio  das  crianças  como  estratégia  na  resolução  de  problemas
matemáticos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante  dessa  análise  sobre  as  visões  e  as  contribuições  da
Educação  Matemática  e  dos  fundamentos  de  teóricos  como George
Pólya, Robert Sternberg e Johnson-Laird na resolução de problemas
como metodologia para o aprendizado da Matemática, bem como, as
visões  contemporâneas  sobre  o  tema,  pode-se  considerar  que  são
grandes os desafios a serem superados na elaboração de uma estrutura
curricular  e  de  práticas  pedagógicas  nas  aulas  de  Matemática  que
favoreçam uma maior interação entre estudantes e professores durante
processo  ensino-aprendizagem,  principalmente  relacionados  às
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técnicas da metodologia de resolução de problemas.
Vale ressaltar que foi a partir da década de 1990, inclusive no

Brasil,  que  a  resolução  de  problemas  começa  a  ganhar  propostas
significativas,  estabelecendo-se,  assim,  um  novo  relacionamento  do
aluno com a disciplina de Matemática. A teoria de Pólya já propunha
um método criador de oportunidades para os alunos se comportarem
como  matemáticos.  Ou  seja,  oportunizando  um ato  investigativo  e
com  problemas  abertos  e  desafiantes,  de  acordo  com  D’Ambrosio
(2003).  Contudo,  observou-se  que  sua  aplicação  ficou  em  fase
primária, não avançando como gostaria Pólya.

Desse modo, em um novo contexto da resolução de problemas,
a atuação do professor precisa ser  reconsiderada.  Não cabe mais ao
professor ser o detentor do conhecimento nas abordagens tradicionais.
É necessário repensar seu papel a partir da metodologia de resolução
de  problemas.  Ao  estudar  pesquisas  contemporâneas  realizadas,
desponta  um  novo  papel  do  professor,  o  de  mediador  do
conhecimento,  um  estimulador  e  instigador  nos  alunos  do  ato  de
investigar,  guiando-os,  assim,  na  procura  pelos  conceitos  mais
adequados para solucionar as diversas e diferentes situações trazidas
para a sala de aula.

Entretanto, grande parte dos professores não vivencia, em sua
formação, experiências que trabalham com diferentes abordagens na
resolução  de  problemas.  Assim  sendo,  não  conseguem  avançar  na
metodologia.  As pesquisas mais recentes de resolução de problemas
como  um  princípio  metodológico  trazem  novas  técnicas  e
procedimentos que exigem mudanças na atuação desse professor. Mas,
nem sempre é simples de se aplicar em sala de aula. Isso depende não
apenas  de  uma  boa  formação,  mas  também  de  recursos
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didático/pedagógicos  apropriados,  capazes  de  subsidiá-lo  na  sua
prática  em  sala  de  aula.  Por  isso,  muitos  professores  permanecem
trabalhando  com  uma  abordagem  extremamente  tradicional,
descontextualizada do saber matemático, do cotidiano do aluno. 

Percebe-se  também  que  a  resolução  de  problemas  em  uma
perspectiva  metodológica  corresponde a  uma forma de  organizar  o
ensino  que,  na  realidade,  envolve  muito  mais  do  que  um  aspecto
metodológico, inclui, com certeza, uma postura frente ao que é ensinar
e, consequentemente, ao que é aprender. 
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6 | A APRENDIZAGEM COMO 
PROCESSAMENTO MENTAL DA 
INFORMAÇÃO

Josilene Erlacher Werneck Machado Falk
Michele Pires Carvalho
Maria Alice Veiga de Ferreira de Souza

Em meados do século XX, um novo paradigma destinado aos
estudos da conduta humana foi apresentado. Salvador (2000), afirma
que nessa época, a conduta humana no que tange aos estados mentais,
aos processos e às representações passam a ter diferentes enfoques de
pesquisa, possibilitando o surgimento da Psicologia Cognitiva. Antes
dela,  porém,  por  muitos  anos,  o  campo  da  conduta  humana  era
dominado  por  teorias  condutistas11,  que  se  ocupavam em avaliar  a
mudança  de  comportamento  no  contexto  da  aprendizagem.
Diferentemente,  teóricos  cognitivos  ao  focarem  a  aprendizagem,
passaram  a  se  preocupar  com  a  mudança  de  conhecimento  do
indivíduo.  Desse  grupo,  apenas  alguns  pesquisadores  defendem  os
postulados do processamento da informação.

Esse período na história da Psicologia abre perspectivas que,
segundo  Candiotto  (2010),  proporciona  à  cognição  uma  relevância
maior, ao passo que ela se abre à uma visão multidisciplinar, em que a
Linguística, a Inteligência Artificial, a Psicologia Cognitiva, a Filosofia

11Sustentam que o desenvolvimento do comportamento humano é determinado pelas 
condições do meio em que o organismo está inserido. Valorizando o meio ou a aprendizagem 
por condicionamento.
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e a Ciência da Computação integram as pesquisas que culminam em
um conjunto de modelos de entendimento da mente. Gardner12 (2003)
também  apresenta  essa  característica  multidisciplinar,  no  entanto,
ainda acrescenta a Antropologia como peça importante nesse estudo.
O esquema a seguir sintetiza os vínculos interdisciplinares.

Figura 01 – Conexões entre as Ciências Cognitivas
Fonte: Gardner, 2003.

A  partir  de  um  aspecto  temporal,  Gardner  (2003)  faz  uma
interessante análise. Compara o fazer dessa ciência com a postura dos

12Howard Gardner, psicólogo americano, causou grande impacto na educação com a criação 
da teoria das Inteligências múltiplas, divulgada na década de 1980.

142



gregos  antigos  quanto  ao  caráter  especulativo  do  conhecimento
humano  e,  por  outro  lado,  evidencia  toda  modernidade  e  avanços
tecnológicos  apropriados  pelos  pesquisadores  e  o  aspecto
multidisciplinar inserido na realização dos estudos na atualidade. 

O objeto desses novos estudos é apreender o modo como os
seres humanos pensam e interpretam o mundo. Neves (2006) ainda
destaca ser este o foco principal das pesquisas sobre cognição humana.
Todo entendimento de processos cognitivos dos sistemas inteligentes
resulta na concepção do sistema do processamento da informação pela
mente. Nesse esforço, quatro teorias se destacam: a de Vygotski, a de
Piaget,  a  Neopiagetiana  e  a  abordagem  do  Processamento  da
Informação, o foco deste trabalho.

Especificamente  no  caso  do  processamento  mental  da
informação,  a  compreensão  do  funcionamento  do  computador  é
imprescindível  aos  estudos  cognitivos.  Por  isso,  Salvador  (2000)
quando inicia suas análises acerca do processamento da informação,
faz  menção  à  “metáfora  do  computador”.  Estabelecer  essa  analogia
entre  o  computador  e  o  homem foi  uma maneira  de  possibilitar  a
compreensão  a  respeito  do  fenômeno  complexo  que  é  a  mente
humana.

Pozo  (2002)  diz  que  o  fato  de  ter  o  ser  humano  como
processador da informação baseia-se na aceitação da comparação entre
a mente humana e o funcionamento de um computador. Segundo essa
ideia, o computador e o homem são sistemas de processamento, que de
forma funcional se equivalem, que trocam informações com o que lhe
é adjacente mediante a manipulação de símbolos. Apresenta também
duas  versões  para  essa  analogia,  a  versão  “forte”,  adotada  pela
inteligência artificial e pela ciência cognitiva, e a versão “fraca”, que se
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limita a aceitar parte de conceitos e vocabulário da informática, mas
sem  chegar  ao  ponto  de  afirmar  a  equivalência,  mostrando-se
ambígua. A opção, então, é pela versão “forte” por apresentar sintonia
com esses estudos.

Da  mesma  forma,  Sternberg  (2000)  e  outros  psicólogos
cognitivos adotaram a mesma analogia explicando que por meio de
uma máquina hipotética é que foram feitas as primeiras comparações a
respeito do funcionamento da mente humana com o computador. A
Máquina de Turing foi criada em 1937 pelo matemático Alan Turing.
Na  verdade,  essa  máquina  não  tem  a  materialidade  como  outras
máquinas  comuns.  Ela  é  uma  ideia,  uma  estrutura  formal  que
manipula  símbolos  de  um  sistema  formal  a  partir  de  regras
predeterminadas. A Máquina de Turing, quando programada, é capaz
de realizar cálculos e criar condições de armazenamento, tanto quanto
a mente humana. Por isso, existem tantas máquinas de Turing quantos
sejam os sistemas formais possíveis que possam ser reproduzidos. O
objetivo  de  Turing  era  o  de  criar  um  esquema  que  simulasse  os
processos  humanos  de  pensamento  e,  para  isso,  esforçou-se  em
descrever  o  raciocínio  humano  quando  executasse  um  cálculo.  O
desejo era o de criar regras rígidas para a sequência de eventos criados
pela mente para realizar um cálculo. 

Sternberg (2000), tomando as premissas da máquina de Turing,
afirma que assim como os computadores, o ser humano também é um
processador de informações. Nesse processo, desde a década de 1950, o
campo da Inteligência Artificial já integrava as pesquisas. Foi, então,
formulado  um  modelo  de  processamento  da  informação
computadorizado com o qual se permitia avançar no entendimento do
processamento cognitivo inteligente.

144



Conforme Pozo (2002), nos últimos anos, muitos esforços vêm
sendo feitos para sofisticar os sistemas de processamento humanos e
artificiais,  gerando  uma  série  de  teorias  computacionais  de
aprendizagem.  Embora  compartilhem  de  um  núcleo  conceitual
comum, elas diferem em aspectos importantes: umas se desenvolvendo
no âmbito da inteligência artificial, e, outras, com uma origem mais
psicológica.  A  diferença  é  que  a  primeira  se  ocupa  com  o
funcionamento dos sistemas e a segunda tenta se adequar aos dados do
processamento  humano  de  informação,  explicando  os  dados
psicológicos  relevantes  em  relação  à  aprendizagem  perceptiva,  de
habilidades ou de conceitos. Vale dizer que a aprendizagem relaciona-
se com o restante dos processos psicológicos. 

Dentre  as  teorias  da  aprendizagem  relevantes,  destaca-se  a
teoria  controle  adaptativo  do  pensamento  (ACT).  Trata-se  de  uma
teoria unitária do processamento da informação em que a ideia básica
é que todos os processos cognitivos superiores - como a memória, a
linguagem, a solução de problemas, as imagens, a dedução e a indução
- são manifestações diferentes de um mesmo sistema subjacente. Na
realidade, o ACT não é visto como uma teoria, mas uma família de
teorias que se sucedem no tempo. 

Quanto aos conceitos de esquemas e modelos  mentais,  Pozo
(2002) enfatiza que esquema tem uma longa tradição e é mais uma
teoria da representação do que uma teoria da aprendizagem; eles se
consistem em “pacotes de informação”. Já os modelos mentais, com a
finalidade  de  superar  a  pouca  flexibilidade  dos  esquemas,  são
representações dinâmicas e implícitas na memória, em vez de estáticas
e explícitas como os esquemas.

Para  Pozo  (2002),  o  crescimento  das  teorias  computacionais
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supõe um novo e necessário impulso rumo ao estudo dos efeitos da
prática na aprendizagem, pois a prática é, sem dúvida, um elemento
necessário  para  a  formação  de  conceitos.  O  processamento  da
informação  é  excessivamente  estreito  para  desenvolver  uma  teoria
suficiente da aprendizagem. O sistema cognitivo humano faz parte de
um organismo que não pode ser reduzido a um simples mecanismo
computacional. 

Semelhante  a  essa  linha,  Gardner  (2003)  acredita  que  os
computadores  podem  ser  utilizados  como  modelo  do  pensamento
humano, uma vez que grande parte da comunidade científica reputa à
Inteligência  Artificial  a  propriedade  de  ser  o  centro  da  ciência
cognitiva.

A  inteligência  é  um  fator  plenamente  relacionável  com  o
Processamento  da  Informação.  Pois,  segundo  Sternberg  (2000),
preocupa-se  em  estudar  como  as  pessoas  aprendem  e  manipulam
mentalmente o que sabem sobre o mundo,  e  o que faz de algumas
pessoas processadoras de informação mais inteligentes do que outras.
Nesse aspecto, afirma que a rapidez e a exatidão inerentes ao processo
de informação são elementos notáveis na inteligência, e conceitua:

A inteligência pode ser conceituada como a capacidade
para aprender a partir da experiência usando processos
metacognitivos  para  melhorar  a  aprendizagem  e  a
capacidade  para  adaptar-se  ao  ambiente  circundante,
que  pode  exigir  diferentes  adaptações  dentro  de
diferentes  contextos  e  culturas  (STERNBERG,  2000,
p.400).

O autor supracitado, explica a inteligência sob o olhar de alguns
pesquisadores, que, como afirmado acima, compreendem-na baseada
na  rapidez  de  processamento  da  informação.  Arthur  Jensen  (1979
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citado  por  STERNBERG,  2000),  defende  um  aspecto  distinto  da
rapidez  de  processamento  da  informação  para  compreender  a
inteligência:  a  velocidade  da  condução  neuronal,  ou  seja,  que  o
indivíduo  mais  sabido  possui  circuitos  neurais  agindo  mais
rapidamente.  Contudo,  desejou  elucidar  o  que  tornava  algumas
pessoas processadoras de informação mais inteligentes do que outras,
pesquisou, então, essa teoria analisando alguns tipos de tarefas como
analogias, problemas seriados e silogismos. Como resultado, verificou
em  seu  estudo  a  presença  de  mais  do  que  somente  a  medição  da
velocidade; concluiu que pessoas mais inteligentes podem levar mais
tempo para desenvolver algo - planejando, codificando problemas e,
menos tempo, se dedicando a executar a tarefa.

PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO: ALGUMAS 
TEORIAS

Conforme Sternberg (2000), os teóricos do processamento da
informação, tentam compreender como o desenvolvimento cognitivo
ocorre  em  pessoas  de  diferentes  idades,  especialmente  quando
resolvem  problemas  mentais,  como  elas  decodificam,  codificam,
transferem, combinam, armazenam e recuperam informações.

As  teorias  baseadas  no  processamento  da  informação  não
fornecem explanação  sobre  o  desenvolvimento  cognitivo,  como  fez
Piaget e Vygotski. Os teóricos dessa teoria consideram toda a variação
dos processos cognitivos e tentam descrever como o indivíduo trata
mentalmente  a  informação,  mostrando  a  maneira  de  os  princípios
dessa teoria serem aplicados ao longo de uma variedade de funções
cognitivas, desde o entendimento de um texto escrito até a resolução
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de problemas mentais desafiadores.
Catania  (1999)  enfatiza  o  recebimento  do  estímulo  e  a

codificação,  o  armazenamento,  a  retenção  e  a  recuperação  da
informação  pelo  indivíduo.  Codificação  é  o  comportamento  do
aprendiz no que diz respeito ao estímulo a ser lembrado, e o responder
por esses estímulos pode variar de tempos em tempos, dentro ou ao
longo de tarefas. Alguns tipos de codificação têm sido chamados de
nível de processamento ou profundidade de processamento, ou seja,
quanto maior o nível de processamento, maior será a probabilidade de
que ele seja lembrado.

Para  Catania  (1999),  o  armazenamento  resulta  da
aprendizagem inicial, que determina como o item é retido e recordado.
O período de retenção ocorre  ao longo do tempo e  é  seguido pela
oportunidade de recordar, também conhecido como a recuperação do
armazenamento. A falha em lembrar um item pode ocorrer porque o
item não foi armazenado, ou porque foi perdido durante a retenção, ou
ainda porque não era recuperável na oportunidade de lembrar. O item
só pode ser armazenado e recuperado depois de codificado. A retenção
está implícita no conceito de armazenamento.

A maioria desses estudos enfatizam as mudanças ocorridas na
codificação, na automonitorização e no uso de  feedback, acreditando
serem potenciais para afetar o desenvolvimento cognitivo infantil. A
codificação,  por  exemplo,  forma  conexões,  ou  seja,  codifica  as
informações  dos  meios  mais  complexos  com as  informações  que  o
indivíduo já  conhece.  As crianças  organizam suas codificações  com
eficiência, porém, as mais velhas, recorrem a armazenamentos maiores
da  informação  recordada,  podendo  ter  mais  recursos  de
processamento,  por  serem  capazes  de  organizar  a  informação  em
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blocos  maiores.  Por  isso,  muitos  pesquisadores,  interessam-se  pelas
habilidades metacognitivas específicas em crianças mais velhas.

Entre  os  vários  teóricos  que relacionam seus  estudos  com o
processamento  da  informação,  destacam-se  Steve  Pinker,  Robert
Sternberg  e  Philip  Nicholas  Johnson-Laird,  os  quais  terão  suas
respectivas teorias resumidamente abordadas em seguida.

De  acordo  com Candiotto  (2010),  Steve  Pinker,  psicólogo  e
cientista  cognitivo,  relaciona seus  estudos  com o  processamento  da
informação  ressaltando  seus  aspectos  múltiplos,  ligando-os
diretamente à modelagem da seleção natural. Essa conexão da biologia
evolucionista  com  a  teoria  computacional  da  mente  parte  de  um
trabalho interdisciplinar proposto por Jerry Fodor a partir da década
de  1990,  chamado  de  “Nova  Síntese”,  da  qual  Pinker  também  é
defensor.  Com essa  proposta,  Pinker  pretende  por  meio  da  ciência
cognitiva  explicar  como a  mente  funciona  e,  por  meio  da  biologia
evolucionista,  explicar  as  razões  que  proporcionam  a  existência  da
mente.

Pinker  sustenta-se  na  ideia  de  que  a  mente  funciona
computacionalmente, sendo um sistema de órgãos (e não um único
órgão) que resulta da seleção natural, sendo um produto da ação do
cérebro.  Essa  ação,  por  sua  vez,  é  o  que Pinker  entende como um
processamento  da  informação.  Pinker  explica  essa  inferência
baseando-se na teoria computacional, equiparando neurônios a chips.
Para ele, pensar é uma forma de computação.

Entre  os  teóricos  do  processamento  da  informação,  Philip
Nicholas  Johnson-Laird  merece  grande  destaque.  Como  psicólogo
cognitivo norte-americano apoiou suas pesquisas na programação e
funcionamento computacional  para,  então,  elucidar  a  lógica  mental
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dos seres humanos.
Com  esse  propósito,  Johnson-Laird  (1983)  diferencia  três

categorias  de  construtos  representacionais:  os  modelos  mentais,
imagens  e  proposições.  Suas  investigações  estavam  inclinadas  a
compreender  o  desenrolar  do  raciocínio  do  programador,  não
valorizando o resultado final deste processo, pois, em certa medida, a
programação  computacional  evidencia  a  lógica  do  raciocínio  e  a
destreza em determinado assunto. Johnson-Laird, então, compara as
imagens e modelos mentais com as linguagens de alto nível da ciência
da  informação,  em  que,  em  analogia,  estas  imagens  e  os  modelos
mentaisdispensam a cognição humana de trabalhar diretamente por
meio de algum código proposicional básico, assim como o computador
trabalha com sistema binário atendendo toda uma lógica inferida pelo
programador.

No enfoque dos modelos mentais, Souza (2007) mostra que os
estudos de Craik realizados na década de 1940 serviram como fonte de
inspiração para que Johnson-Laird desenvolvesse suas pesquisas sobre
representação mental. Craik apontou que três processos diferentes de
raciocínio  no  processamento  da  informação  seriam  tomados  pelos
seres humanos: 

• A transferência de eventos externos em uma representação;

• Processamento inferencial sobre símbolos internalizados;

• Decodificação desses símbolos em ações de uma recognição

da correspondência entre símbolos e eventos externos.

Os trabalhos  de Craik  e  estudos  mais  avançados  como o de
computação  foram  utilizados  por  Johnson-Laird  para  constituir  a
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Teoria dos Modelos Mentais, utilizados pelas pessoas para processar as
informações.

Mas,  o  que  são  os  Modelos  Mentais?  Modelos  Mentais  são
análogos  estruturais  do  mundo,  nos  quais  os  seres  humanos  o
entendem  construindo  modelos  a  seu  respeito  em  suas  mentes.
Diferem-se das Proposições e Imagens, que também são outros tipos
de representações mentais. A mente trabalha com todos os tipos. Em
um nível micro, processa a informação como linguagem mental que,
dentro de psicologia cognitiva vem sendo denominada “mentalês”, e,
em nível macro, trabalha consciente ou inconscientemente como uma
linguagem de alto nível.  A percepção é,  portanto, fonte primária da
representação e,  daí,  as  informações  que passam pelos  sentidos  são
processadas.

A teoria dos modelos mentais pode ser sintetizada da seguinte
forma: o indivíduo entra em contato com as informações do mundo
exterior por meio da PERCEPÇÃO, DISCURSO OU CONCEPÇÃO.
Em  seguida,  ocorre  uma  REPRESENTAÇÃO  mental  ou  interna,  e,
posteriormente,  é  efetuada  uma  “COMPILAÇÃO”  desses  dados,
transformando-os em uma linguagem mental  que,  provavelmente,  é
única para os seres humanos. 

Johnson-Laird (2010) descreve essa teoria como alternativa e
apresenta algumas evidências que corroboram com a Teoria da Lógica
Mental, em que se preconiza que nossa habilidade de pensar depende
de  uma lógica  mentaltácita,  consistindo em um conjunto  de  regras
formais como aquelas do cálculo lógico.

Apresenta três pressupostos  principais  da Teoria  de Modelos
Mentais: o primeiro, que cada modelo representa o que é comum para
um conjunto distinto de possibilidades, o segundo, que os Modelos são
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icônicos,  e o terceiro,  que diz que os Modelos Mentais representam
descrições mantidas nos pensamentos enquanto se reflete sobre eles.
Esse último pode levar a erros sistemáticos de dedução.

É possível que ainda não exista uma definição tão clara para os
modelos mentais. Johnson-Laird (1983) elencou alguns princípios que
norteiam  a  dimensão  dos  modelos  mentais,  uma  vez  que  eles
estabelecem os limites entre a representação por modelos mentais e
outras teorias de representação.

1. Princípio  da  computabilidade:  os  modelos  mentais  são
computáveis  e  descritos  nos  moldes  de  procedimentos
executáveis em máquinas.

2. Princípio  da  finitude:  os  modelos  mentais  são  finitos  e
representam o organismo finito (o cérebro).

3. Princípio  do  construtivismo:  os  modelos  mentais  são
construídos  e  organizados  para  representar  um estado de
coisas (sua função primordial).

4. Princípio  da  economia:  um  só  modelo  mental  representa
uma  quantidade  infinita  de  possíveis  estados  de  coisas,
podendo ser revisado em uma linguagem recursiva.

5. Princípio  da  não  indeterminação:  se  o  uso  dos  modelos
mentais não forem computacionalmente intratáveis poderá
ser  representar  indeterminações  diretamente.  Na  prática
deixará de ser um modelo.

6. Princípio  da  predicabilidade:  esse  princípio  permite
identificar  um conceito artificial  ou não natural,  ao passo
que um predicado pode ser aplicável em todos os termos em
que outro predicado também é aplicável, não podendo ter
âmbitos de aplicação que não se intersectam.
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7. Princípio  do  inatismo:  refere-se  a  todos  os  conceitos
primitivos  inatos  relacionados  às  experiências.  São
primitivos conceituais.

8. Número  finito  de  primitivos  conceituais:  refere-se  a  um
conjunto  correspondente  de  campos  semânticos  e  de
conceitos  que  servem  paraconstruir  conceitos  mais
complexos. Enquanto os campos semânticos proveem o ser
humano de sua concepção de mundo e do que o compõe, os
campos  semânticos  fornecem  fundamentos  quanto  aos
conceitos sobre as várias relações desses componentes.

9. Princípio da identidade estrutural: as estruturas dos modelos
mentais são idênticas às estruturas dos estados de coisas.

Johnson-Laird (1983) faz uma subdivisão dos modelos mentais.
Ele  os  divide  em:  modelos  físicos  (representam o  mundo  físico)  e
modelos conceituais (representam as abstrações). Os modelos físicos
são,  ainda,  os  modelos:  relacional,  espacial,  temporal,  cinemático,
dinâmico  e  imagem.  Os  modelos  conceituais  são:  monádico,
relacional,  metalinguístico  e  conjunto-teórico.  Johnson-Laird  (1983)
afirmou que sua teoria não deve ser concebida como algo absoluto,
mesmo que ela se constitua nas primeiras etapas para se conhecer as
possíveis representações mentais humanas. 

Outro teórico que se destaca é Robert J. Sternberg, psicólogo
estadunidense,  em seus  estudos  analisou a  inteligência  humana por
meio do processamento da informação, tal como outros pesquisadores
da área. O que o diferencia dos demais é o fato de que, para ele,  o
processamento da informação se dá por três componentes que são a
base da Teoria Triárquica da Inteligência: analítico, criativo e prático.
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O  componente  analítico  compreende  a  comparação  e  análise  pelo
sujeito; o criativo envolve a invenção e o planejamento e, por fim, o
prático está ligado à aplicação na resolução de problemas. 

Sternberg(2000)   também aponta  a  inteligência  humana  sob
aspectos que abordam a relação da inteligência com o mundo interno e
externo da experiência da pessoa. A relação com o mundo interno do
indivíduo ocorre com ênfase ao processamento da informação que, na
visão de Sternberg, de forma condensda,  pode ser concebido por três
componentes, funcionando não isoladamente: 

10. metacomponentes  –  usados  para  planejar,  monitorar  e
avaliar resolução de problemas;

11. componentes  de  desempenho  –  processos  de  ordem
inferior  usados  para  implementar  os  comandos  dos
metacomponentes;

12. componentes  da  aquisição  de  conhecimento  –  processos
usados para aprender como resolver problemas.

PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO: APLICAÇÃO ÀS 
PESQUISAS EDUCACIONAIS

A  aprendizagem  escolar,  desde  que  se  tornou  uma  prática,
configurou-se  em  um  grande  desafio  aos  educadores.  Ainda  hoje,
existem enigmas e obstáculos na prática educativa.

Para uma teoria da aprendizagem, o mais intrigante e complexo
é elucidar como se organiza e se transforma a informação na mente de
uma pessoa.  O processamento da  informação tem contribuído com
sua forma peculiar de analisar esses eventos e oferece algum suporte
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no campo da aprendizagem escolar. 
Segundo Moreira (1999), aprender é construir modelos mentais

do que está sendo ensinado e ensinar é facilitar a construção e revisão
de modelos mentais. O processo ensino-aprendizagem é naturalmente
influenciado pelos modelos mentais que os alunos trazem consigo e
precisariam, portanto, ser considerado pelo professor.

Esse conhecimento é de grande valia para o cotidiano escolar. É
possível  que no íntimo de cada educador exista  o desejo de que as
informações sejam processadas até se tornarem permanentes. Salvador
e outros (2000) indicam que é imprescindível  utilizar  estratégias de
aprendizagem para  isso  ocorrer,  justificando que  alunos  lidam com
grande  contingente  de  informações  todos  os  dias  e  que  as  mesmas
precisam ser recuperadas fielmente em dadas situações.

Nessa  perspectiva,  é  que  alguns  pesquisadores  e  teóricos
abordam  o  processamento  da  informação,  testam  modelos
relacionados à atenção, a memória e a percepção, e acreditam que o
melhor entendimento sobre essa teoria poderá proporcionar ao meio
educacional o uso de estratégias de ensino-aprendizagem adequadas à
sala de aula e, dessa forma, auxiliar e contribuir para a aprendizagem
dos alunos. 

Todo esse trabalho, como bem pontua Neufeld(2011), parte da
Psicologia Cognitiva Experimental e é uma abordagem no campo da
Psicologia Cognitiva, responsável pelo estudo experimental científico
dos processos cognitivos, sendo mesma influenciada pelo advento do
computador  digital,  e  trazendo  a  noção  de  códigos  cognitivos
utilizados para possibilitar os processos mentais. Para ele, os processos
cognitivos criam códigos úteis para as pessoas, utilizáveis no seu dia a
dia, ou seja, base teórica do processamento da informação.
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Price  (2011)  mostra  a  organização  do  processamento  da
informação no âmbito da percepção visual e sua colaboração com o
desenvolvimento cognitivo, a fim de melhorar a aprendizagem. Além
disso,  afirma  que  há  a  necessidade  de  uma  relação  entre  essas
habilidades,  bem  como  se  necessita  de  dispositivos  básicos  de
aprendizagem complementares à percepção, permitindo a seleção e a
integração  de  informações.  Os  dispositivos  são  classificados  como
Motivação, Atenção, Percepção sensorial,  Memória de curto e longo
prazo  e  Habituação  que,  em  conjunto,  levam  ao  processo  de
aprendizagem. 

Boruchovitch13(1999) relata que os seres humanos assimilam e
transformam  as  informações  recebidas  do  meio  ambiente.  O
processamento da informação no ser humano é um processo dinâmico
e  complexo.  Os  psicólogos  cognitivos  desenvolveram  modelos  de
processamento da informação não só para identificar como os seres
humanos obtêm, transformam, armazenam e aplicam essa informação,
mas também para explicar o papel das estratégias de aprendizagem na
aquisição, na retenção e na utilização do conhecimento. Para a autora o
funcionamento da memória de forma clara, permite fácil visualização
não só do fluxo da informação, mas também do papel das estratégias
de  aprendizagem  na  aquisição,  no  armazenamento  e  no  uso  da
informação.

Em  2009,  Boruchovitch  ainda  discute  estratégias  de
aprendizagem  entendidas  como  atividades  ou  procedimentos

13BORUCHOVITCH, E. Estratégias de aprendizagem e desempenho escolar: considerações 
para a prática educacional.Psicologia: Reflexão e Crítica, v.12, n.2, Porto Alegre, 1999. 
Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-
79721999000200008&script=sci_abstract&tlng=pt>. Acesso em: 22 ago. 2012.
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utilizados com o propósito de facilitar a aquisição, o armazenamento
e/ou  a  utilização da  informação.  Enfoca  o Modelo  MacArthur,  que
ensina os alunos estratégias específicas para planejar e rever textos, em
combinação com procedimentos para regular e controlar os processos
cognitivos presentes na escrita. A autora pontua algo imprescindível
para  um  conhecimento  amplo  sobre  propostas  de  intervenção  em
estratégias  de  aprendizagem.  Trata-se  dos  cursos  de  formação  de
futuros professores, com intuito de capacitá-los a analisar, ensinar e
promover  o  uso  de  estratégias  de  aprendizagem  mais  elaboradas  e
conscientes  em sala  de  aula,  considerando  que  as  contribuições  da
Psicologia  Cognitiva  baseada  na  Teoria  do  Processamento  da
Informação serão assimiladas.

Swiderski  (2011)  faz  uma  reflexão  sobre  as  aplicações
pedagógicas oriundas da psicologia educacional que podem melhorar
a  aprendizagem.  Destaca  a  ativação  do  conhecimento  prévio,  o
agrupamento  das  informações  individuais,  ou  “bits”  em  unidades
interligadas  de  informação,  ou  “pedaços”,  a  elaboração  de  um
conhecimento novo sobre um tema específico e o conhecimento prévio
acerca desse mesmo tema do aprendizado ativo cognitivo.

A autora  acima citada  acredita  que,  agindo dessa  forma,  ao
estimular os alunos por meio dessas aplicações pedagógicas, poderá
ocorrer de fato uma aprendizagem significativa e os professores que
agregarem  em  sua  prática  essa  abordagem  ativa  da  aprendizagem
cognitiva estarão preparando seus alunos para gerir o conhecimento
adquirido não somente no âmbito escolar, mas também em todos os
setores de suas vidas.

Destacando  essa  abordagem,  Neves  (2006)  discute  o
desempenho  de  indivíduos  na  leitura  e  na  construção  do
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conhecimento,  passando  pela  transformação  da  informação  em
conhecimento  sob  a  ótica  do  processamento  da  informação  na
psicologia cognitiva. Evidencia-se, desse modo, como o processamento
da informação ocorre em atividades de leitura e compreensão textual
referentes a uma atividade que envolve percepção, memória, inferência
e  dedução.  Citando  Johnson-Laird,  apresenta  os  modelos  mentais
como os elementos que favorecem a compreensão das palavras lidas e
suas combinações, uma vez que, no caso da leitura, “a capacidade de
compreensão textual está diretamente relacionada à capacidade de o
leitor criar modelos mentais a partir  do significado declarado e não
declarado pelo autor do texto”. 

Sobre  a  teoria  dos  modelos  mentais,  envolvida  pelo
processamento da informação, Johnson-Laird (2010) mostra que o ser
humano constrói seus modelos mentais a partir de suas experiências e
que baseia suas conclusões nos mesmos do mesmo modo que usa seus
conhecimentos heurísticos também para esse fim. E o raciocínio não é
algo simples,  é  muito mais  do que uma manipulação de  esqueletos
lógicos de sentenças.

Essa  teoria  de  Johnson-Laird  desencadeou na  última década
uma série de estudos aplicados ao processo de aprendizagem. Hannust
e Kikas (2010), por exemplo, realizaram um estudo longitudinal com
vistas à análise da aquisição de conhecimento das crianças sobre ideias
iniciais da astronomia (gravidade, características do planeta Terra) a
fim  de  mensurar  o  grau  de  ingenuidade  dos  modelos  mentais
construídos por elas.

As autoras destacam que, para haver qualquer aprendizagem,
primeiro,  as  crianças  precisam  memorizar  termos  novos,  fatos  e
explicações.  Depois,  conhecimento  novo  precisa  ser  integrado  de
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modo que ele possa ser usado para a compreensão dos fenômenos e do
mundo.  Afirmam  que  esse  conhecimento  pode  falhar  se  a  criança
simplesmente memorizar fatos ao invés de compreender a teoria. Os
estudos  demonstraram a necessidade das crianças conhecerem fatos
científicos  antes  de  começarem  a  se  apropriar  de  uma  perspectiva
global para descrever o mundo.

Em uma perspectiva focada na aprendizagem coletiva, Bossche
e outros (2010), realizaram um estudo voltado para o desenvolvimento
de modelos mentais compartilhados e os comportamentos que levam à
construção dos mesmos. O estudo refere-se à representação mental do
conhecimento dos membros de uma equipe diante de alguma tarefa.

Para os autores acima citados, existe uma tendência cada vez
maior em utilizar  o  trabalho em equipe na resolução de problemas
complexos  no  mercado  de  trabalho  e  também  em  ambientes
educacionais. Bossche et al (2010) diz que “eles são confrontados com
desafios de estabelecer bases comuns de referência, de negociação de
questões individuais e ação coletiva para a compreensão comum”. 

Esse estudo contribuiu para identificar o tipo de interação que
pode ser considerada como um comportamento de aprendizagem que
aponta para o desenvolvimento de modelos mentais compartilhados,
sobre desvendar como ocorre a aprendizagem e o alcance de modelos
mentais  comuns.  Concluíram  que  pressupõe  compreensão  mútua,
aceitar e incorporar cada um dos modos de ver, em que, em primeiro
lugar, o significado precisa ser construído. 

Kalyuga (2011) também aplica o processamento da informação
nas estratégias de ensino. Em sua pesquisa, enfatiza a aprendizagem
multimídia  e  o  papel  do  processamento  do  sistema  cognitivo  em
aprendizagem, descrevendo algumas consequências e limitações para

159



esse tipo de aprendizagem, com um foco especial em textos falados e
visualizações  dinâmicas.  A  fim  de  evitar  uma  potencial  sobrecarga
cognitiva, e uma sobrecarga verbal desnecessária, a fragmentação do
texto  em  pequenas  unidades  significativas  permite  um  melhor
processamento da informação a ser exposta. Esses processos cognitivos
podem  exigir  recursos  de  memória  de  trabalho  que  ficam
indisponíveis  para  compreender  e  aprender  a  informação  essencial.
Eliminar o texto na tela ou reduzi-lo para os pontos mais importantes
e explicá-los em detalhes por via oral, pode melhorar a aprendizagem.

Koc  (2012),  por  sua  vez,  explorou  o  processamento  da
informação por meio dos Mapas Conceituais (MC). As percepções dos
professores  ao usar  MC com alunos do curso de  especialização em
ensino  técnico  de  uma  universidade  estadual  na  Turquia  e  as
consequências do seu uso na educação. Além de sua aplicação para a
representação de conhecimento, os mapas conceituais foram utilizados
para avaliar o desempenho, diagnosticar incompreensões, perceber a
concepção e o desenvolvimento de projetos, verificar a aprendizagem e
a  tomada  de  decisão  e  promover  o  processamento  cognitivo  dos
alunos.

A análise de pós-dados da pesquisa revelou que o MC é uma
ferramenta para entender sua própria aprendizagem. Os questionários
e  entrevistas  organizadas  em  grupos  focais  mostraram  que  os
professores  e  os  estudantes  encontraram  nos  MC  uma  satisfatória
redução  das  barreiras  de  aprendizagem,  estimulando o  pensamento
reflexivo e aumentando o envolvimento dos alunos e do diálogo.

Gargallo  e  outros  (2009)  objetivou  elaborar  e  validar  um
questionário  para  avaliar  as  estratégias  de  aprendizagem  de  alunos
universitários.  A  pesquisa  considerou tais  estratégias,  integrando os
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seguintes  elementos:  afetivos  motivacionais  e  de  suporte,
metacognitivos  e  cognitivos  (estratégias,  habilidades  e  técnicas
relacionadas com o processamento de informações).

Dessa forma, essa pesquisa exigiu o desenvolvimento de bons
instrumentos com estratégias afetivas motivacionais e de suporte que
incluíram o controle do contexto e a interação social e as estratégias de
processamento  ("poder-capacidade")  que  incluíram  modelos
tradicionais de processamento de informação (composição, concepção,
organização  e  armazenamento).  Para  avaliar  os  resultados,
correlacionaram dois momentos diferentes durante um ano letivo, com
um alcance de  cerca de  quatro meses,  em uma parte da  amostra  a
partir da qual foram fornecidos dois passos. Os componentes da escala
se correlacionam positivamente e significativamente com as notas dos
alunos,  sendo  maior  o  valor  da  correlação  de  estratégias  afetivas,
suporte  e  estratégias  de  controle  do  que  as  relacionadas  a
processamento de informações. Os resultados mostram, portanto, que
não  há  relação  entre  estratégias  de  aprendizagem  e  desempenho
acadêmico.

A aprendizagem escolar e  a  avaliação também são estudadas
por  Lau  e  Yuen  (2010).  Também  discutem  sobre  o  conhecimento
pedagógico no sentido de que podem servir para melhorar a instrução
em sala de aula. Argumentam que os professores devem se inteirar do
conhecimento  prévio  dos  alunos,  precisam  saber  como  os  alunos
experimentam esse saber, e mais, precisam saber os caminhos que lhes
permitirão ser compreendidos. Isso porque é inerente a cada indivíduo
apresentar condições de aprender de forma diferente. Assim, os estilos
de  aprendizagem  são  reflexos  do  processamento  da  informação
classificados  quanto  ao  ato  de  perceber,  recordar,  pensar,  resolver
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problemas e tomar de decisões e outros.
Quanto  à  avaliação,  Lau  e  Yuen  (2010)  destacam  que  os

procedimentos tradicionais focam nos resultados e não nos processos
de aprendizagem, o que não permite fazer um diagnóstico completo.
Sugerem  então,  técnicas  alternativas  de  avaliação,  uma  delas,  a
avaliação  cognitiva,  que  visa  mensurar  habilidades  do  pensamento.
Apresentaram, então, um estudo que tentou utilizar gênero e estilo de
aprendizagem  para  associar  modelos  mentais  na  aprendizagem  de
algoritmo de ordenação,  a fim de fazer um diagnóstico baseado em
grupos  de  modelos  mentais  e  promover  mudanças  conceituais.
Adotaram o método de algoritmo de escalonamento Pathfinder (PSA),
que é preferível a outros métodos convencionais, em que os modelos
mentais são eliciados por si  sem qualquer dependência de testes de
desempenho.

A teoria dos modelos mentais, segundo Kim (2012), é muito
bem aplicável ao processo avaliativo. Mesmo assim, apresenta alguns
desafios em avaliar e monitorar o progresso de aprendizagem: com a
dificuldade para estabelecer padrões ou modelos de referência; obter
um modelo de avaliação sistemática composta por fases qualitativas
que  visem  os  níveis  de  estágios  mentais;  verificar  o  progresso  do
estudante  de  forma  longitudinal,  avaliando  os  efeitos  de  uma
intervenção por instrução.

Também ressalta que a teoria dos modelos mentais oferece uma
perspectiva  abrangente  sobre  a  construção  do  conhecimento  e  são
considerados  domínios  específicos  que  refletem  a  estrutura  do  que
representam.  São  também  amplamente  influenciados  pela
metacognição, alto regulação e flexibilidade cognitiva. 

Spector  e  Koszalca  (2004  citado  por  KIM,  2012)  mostra  o
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recurso 3S:  Surfacefeature, Strucutralfeature e semanticfeature, ou seja,
as três características da estrutura do conhecimento introduzido por,
que podem ser usadas para elaboração de metodologias de avaliação
dos modelos mentais para detectar e validar as fases do processo de
aprendizagem  e  para  a  utilização  de  rastreamento  de  alterações
longitudinais  na  aprendizagem.  O  autor  finaliza  abordando  a
importância  da  aplicação  prática  das  teorias  onde  a  avaliação  dos
resultados  deve  ser  acompanhada  de  forma  adequada,  tanto
personalizada ou coletivamente, porém sempre com o devido suporte.
Além disso, espera que o desenvolvimento da tecnologia de avaliação
facilite  a  investigação  multidisciplinar  incluindo  linguística
computacional, ciências da computação, educação estatística e ciência
instrucional.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os  estudos  da  cognição  humana,  impulsionados  a  partir  da
metade do século passado,  realmente foram cruciais  para ampliar o
entendimento do funcionamento da mente humana. 

Conhecer anatomicamente e fisiologicamente a região na qual
se desenvolve a sequência  de  eventos que geram o pensamento e o
raciocínio  de  fato  não  supre  a  necessidade  de  compreender  os
caminhos que perpassam a gênese das atitudes e comportamentos dos
humanos. Há muito ainda o que se descobrir e estudar. No entanto,
largos  passos  já  foram dados.  Questionáveis?  Sim.  Necessariamente
questionáveis. Assim se cresce em termos científicos.

Todo entendimento dos cientistas cognitivos precisam de uma
aplicação  em  prol  do  bem  comum.  Pode-se  dizer  que,  mais  que
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qualquer  outro  tipo  de  relação  social,  a  aprendizagem  escolar  é  o
elemento que mais ganha com o crescimento dessas pesquisas.

Sob esta tônica, propõe-se repensar a postura educacional a fim
de  obter  possíveis  respostas  e  soluções  para  problemas  no  âmbito
escolar que, no geral, culminam com o fracasso escolar e inexistência
de uma aprendizagem significativa.

Desta forma, A teoria do processamento da informação remete
a compreender cognitivamente o que realmente se quer dizer com a
ideia tão disseminada no meio educacional: “Precisamos de estudantes
construtores  de  conhecimento”.  Obviamente  que  precisa  ser  assim,
pois cada pessoa cria em si seus modelos mentais correspondentes a
sua percepção de mundo e de relação com as outras pessoas. Então,
ensinar e aprender se entrelaçam a todo o momento. 

O  Processamento  da  Informação  não  se  constitui  em  uma
teoria da aprendizagem, nem mesmo é pesquisado e debatido por um
só estudioso. No entanto, discute muito bem como uma informação é
conduzida para a memória, como nela conserva se essa informação, e
também como ela é recuperada na necessidade.

Isso  permite  afirmar  que  compreender  o  processamento  da
informação pode oferecer ao meio educacional condições de formular
estratégias de estímulo mais apropriado aos alunos na construção de
seus  modelos  mentais.  Destaca-se,  porém,  o  nível  de  complexidade
desses  estudos  e  a  necessidade  de  uma  formação  profissional  com
profundidade sobre esse debate. 
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7 | MOTIVAÇÃO: UMA ABORDAGEM 
VISANDO À APRENDIZAGEM

Evanizis Dias Frizzera Castilho
Raphael Corrêa de Almeida
Carlos Roberto Pires Campos
Maria Alice Veiga Ferreira de Souza

Há algum tempo, os estudos sobre a importância da motivação
no  processo  de  aprendizagem  vêm  ganhando  mais  espaço  e,
consequentemente, considerações importantes de vários autores que,
envolvidos  nas  questões  relativas  ao  ensino,  procuram  apresentar
experiências e opiniões sobre o tema. Toma-se inicialmente a visão de
diferentes  autores  que  direcionados,  ou  não,  para  questões  da
educação, acabaram por contribuir relevantemente nesse âmbito. 

A motivação é um dos princípios fundamentais da teoria  de
Bruner (1997). O autor defende que todas as crianças nascem com o
“desejo de aprender". Entretanto, esse desejo só é mantido se houver
motivação. Ele acredita no poder do reforçamento nas fases iniciais de
algumas aprendizagens, o que deve ser transitório. 

Paiva  e  Lourenço  (2010)  investigaram  a  importância  da
motivação  no  processo  de  aprendizagem.  Consideram,  conforme
Vygotski  (1991),  que  a  motivação  é  essencial  no  processo  de
aprendizagem,  tendo  que  haver,  entretanto,  equilíbrio  entre  as
motivações intrínseca e extrínseca,  para contribuir  para um sucesso
escolar pleno.

Pesquisadores como Balancho e Coelho (1996), Boruchovitch
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(2012), Brophy (1999), Guimarães, Bzuneck e Sanches (2002), Deci e
Ryan  (1985  e  2002),  Garrido  (1990),  Murray  (1986)  e  Pintrich  e
Schunk (2002) também estudaram a motivação.  Particularmente, na
obra  “A  motivação  do  aluno:  contribuições  da  Psicologia
contemporânea”, Boruchovitch e Bzuneck (2001, p. 13) afirmam que a
motivação:

[...] tornou-se um problema de ponta em educação, pela
simples  constatação  de  que,  em  paridade  de  outras
condições,  sua  ausência  representa  queda  de
investimento  pessoal  de  qualidade  nas  tarefas  de
aprendizagem.  Alunos  desmotivados  estudam  muito
pouco ou nada e,  consequentemente,  aprendem muito
pouco.  Em  última  instância,  aí  se  configura  uma
situação  educacional  que  impede  a  formação  de
indivíduos  mais  competentes  para  exercerem  a
cidadania  e  realizarem-se  como  pessoas,  além  de  se
capacitarem a aprender pela vida afora. 

Do  mesmo  modo,  Murray  (1986,  p.20)  defende  que  a
motivação  representaria  "um  fator  interno  que  dá  início,  dirige  e
integra  o  comportamento  de  uma  pessoa".  Essa  perspectiva  que
relaciona  a  motivação  com  uma  energia  interna  é  também
compartilhada por outros teóricos. 

Na  opinião  de  Pfromm (1987,  p.112),  "os  motivos  ativam e
despertam  o  organismo,  dirigem-no  para  um alvo  em particular  e
mantém o organismo em ação". Para Garrido (1990), a motivação é
um processo psicológico,  uma força que tem origem no interior  do
sujeito e que o impulsiona a uma ação. Na visão de Balancho e Coelho
(1996, p.17), a motivação é “tudo o que desperta, dirige e condiciona a
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conduta”.  Com  efeito,  a  motivação  é  tida  como  um  elemento
fundamental no uso de recursos do indivíduo, de modo a se alcançar
um objetivo. Essas características reforçam a importância atribuída à
motivação na aprendizagem escolar. Por esse motivo, com a motivação,
os  alunos  encontram  razões  para  aprender,  para  descobrir  e
rentabilizar  competências.  Assim,  a  motivação  é  primordial  no
desempenho  acadêmico  dos  alunos  e  na  apropriação  total  às
solicitações do ambiente escolar. 

Para  Pintrich  e  Schunk   (2002),  a  motivação  deve  incluir
elementos  como  a  ideia  de  "processo",  isto  é,  a  motivação  é  um
processo  e  não  um produto.  Desse  modo,  não  pode  ser  observada
diretamente,  mas  pode  ser  inferida  a  partir  de  determinados
comportamentos.  As  metas  têm  o  papel  de  orientar  a  ação  do
indivíduo, cujo ponto basilar seria o de que os sujeitos sempre têm algo
em mente, que procuram atrair ou evitar ao concretizar uma ação; a
necessidade de  uma atividade física (e.g.,  esforço,  persistência)  e/ou
mental  (e.g.,  ações de natureza cognitiva como o pensar,  planejar  e
avaliar) e, por fim, o último elemento estaria relacionado com o fato de
a motivação iniciar e sustentar uma ação. 

Pelo lado da educação, Brophy (1999) e Guimarães, Bzuneck e
Sanches (2002) destacam a inadequabilidade de  se aplicar  conceitos
gerais sobre a motivação humana no ambiente escolar. Boruchovitch e
Bzuneck (2001) destacam, ainda, a importância da ação do professor
sobre a motivação dos alunos,  refutando a ideia  de que professores
podem muito pouco frente a  condições contextuais adversas.  Alerta
sobre o fato da motivação do aluno esbarrar na “motivação do próprio
professor e que esta depende do nível de sua crença de autoeficácia, ou
seja,  na crença de  que pode exercer  ações destinadas a  produzirem
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certos resultados”. Professor e escola, ao estabelecerem estratégias de
ensino  adequadas,  podem  favorecer  a  motivação  dos  alunos.
Entretanto, a complexidade e o caráter imprevisível das situações em
sala  de  aula  tornam  insuficientes  quaisquer  receitas  prontas
(BORUCHOVITCH ; BZUNECK, 2001).

TEORIA DA ATRIBUIÇÃO DA CAUSALIDADE (TAC) E 
TEORIA DA AUTODETERMINAÇÃO (TA)

Conforme  Boruchovitch  e  Bzuneck  (2001),  problemas
motivacionais, às vezes, são erroneamente tomados como dificuldades
de aprendizagem. A motivação para aprendizagem não é explicada em
somente  uma  teoria,  mas  em  muitas.  Uma  delas  considera  as
motivações intrínseca, em que o aluno tem interesse e satisfação pela
execução da atividade em si, e extrínseca, em que um fator externo é
determinante à realização da tarefa: desde o medo de algum tipo de
retaliação até o desejo de reconhecimento e valorização.

A  Teoria  da  Atribuição  da  Causalidade  (TAC)  é  importante
para o estudo da motivação. Essa teoria considera a capacidade de o
indivíduo entender as causas e efeitos de uma aprendizagem de modo
eficiente ou não, correlacionando-a ao seu próprio desempenho.

Atualmente, as teorias cognitivas da motivação dão preferência
ao estudo das crenças, valores e emoções do sujeito, por considerar que
estes  desempenham  um  efeito  mediador  no  comportamento  e
cumprem uma forte influência no processo motivacional. Do conjunto
de  crenças  relacionadas  com  a  aprendizagem e  o  desempenho  dos
alunos,  sobressai  o  papel  das  atribuições  de  causalidade,  que  faz
referência  às  crenças  pessoais  sobre  as  causas  responsáveis  pelas
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experiências de sucesso ou de fracasso escolar (WEINER, 1985).
Martini e Boruchovitch (2004) salientam a importância de se

conhecer e trabalhar as crenças dos alunos desde os primeiros anos
escolares,  uma  vez  que,  quanto  mais  precocemente  uma  crença  é
assimilada,  maior  será  a  dificuldade  em  modificá-la.  As  mesmas
autoras mencionam que a investigação da área tem apontado uma série
de  comportamentos  dos  professores  relacionados  frequentemente  à
promoção da motivação e do bom desempenho acadêmico dos alunos,
destacando-se: 

I. a oferta de apoio, incentivo e orientação aos alunos; 
II. a implementação de ações educativas que tenham como

finalidade o crescimento pessoal do aluno e o domínio da
tarefa em ambiente de cooperação; 

III. a  preparação  de  atividades  de  aprendizagem  com  um
nível  apropriado  de  complexidade,  agradáveis  e
desafiantes para os alunos; 

IV. a  promoção  de  avaliações  que  também  fomentem
oportunidades de participação, aprendizagem e melhoria
do desempenho dos alunos; 

V. a utilização de feedbacks positivos acerca da competência
e a autoeficácia dos alunos nas atividades, incentivando o
esforço  e  a  utilização  adequada  de  estratégias  de
aprendizagem.

Os alunos possuem diversos métodos individuais de avaliação
do  que  fazem  ou  produzem.  Para  a  maioria,  o  que  eles  executam
precisa  ser  motivante,  exigir  pouco  esforço  e  ter  alguma  utilidade.
Dessa forma, eles criam mais interesse pelas tarefas propostas, e isso os
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conduz  à  mestria  (LOURENÇO,  2008).  Da  revisão  da  literatura,
constata-se uma distinção entre dois grupos de alunos: 

VI. o  que  se  empenha  tendo  como  principal  finalidade
aprender;

VII. o que procura obter boas qualificações, reputação, além
de, em certos casos, evitar castigos. 

Os alunos enquadrados no primeiro grupo são os que definem
metas de aprendizagem, tendo como resultado um bom desempenho,
boas  notas  e  motivação.  Comumente,  esses  alunos  revelam  maior
abertura  às  correções  e  não se  frustram facilmente.  Os alunos  cuja
única preocupação são resultados concretos e aparentes, quando têm
uma classificação baixa/alta,  e  observam, de  imediato,  o sucesso na
aprendizagem, ficam frustrados e não extraem algo de positivo com
essa experiência, desmotivando-se (MARTINI, 2008).

É desejável que a abordagem à TAC possa motivar professores e
educadores  a  diligenciar  estratégias  de  superação  dos  problemas
motivacionais  dos  seus  alunos  por  meio  da  construção  de  crenças
educacionais positivas e de um ambiente de sala de aula na qual se
evidencie o prazer de aprender e de ensinar (PAIVA e LOURENÇO,
2010).

Deci  e  Ryan  (1985,  2002)  propõem  a  Teoria  de
Autodeterminação (TA). Nessa teoria, segundo os autores, os objetivos
subjacentes à motivação são diferentes de indivíduo para indivíduo e
são  um  continuum  entre  a  motivação  intrínseca  e  a  motivação
extrínseca  (WILLIAMS  et  al, 2002),  dependendo  do  nível  de
interiorização que o sujeito faz das suas experiências. 

A TA revela  três necessidades  psicológicas inatas inerentes à
motivação intrínseca: 
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I. a necessidade de autonomia;
II. a necessidade de competência; 
III. a necessidade de pertencer ou de estabelecer vínculos. 
Segundo Deci e Ryan (1985), a interiorização pelo indivíduo

dessas  três  necessidades  é  considerada  essencial  para  um  bom
desenvolvimento e saúde psicológica.

Outro aspecto importante a considerar na TA é a motivação
extrínseca. Um aluno com esse tipo de motivação está mais interessado
na opinião de terceiros,  as  atividades são efetuadas com a principal
finalidade  de  agradar  a  professores  e/ou  pais  para  ter  recompensas
externas, receber louvores ou somente para evitar uma punição (DECI
e RYAN, 1985; LENS, 1994; PFROMM, 1987; PINTRICH e SCHUNK,
2002). 

Assim, pode-se dizer que a motivação é afetada por incentivos
intrínsecos  e  extrínsecos  (DAVIDOFF,  2001),  bem  como  é
inconcebível  imaginar qualquer situação da vida quotidiana na qual
seja  possível  agir  de modo totalmente independente das  influências
externas (DECI e RYAN, 2000).

A MOTIVAÇÃO EM ARTIGOS CIENTÍFICOS RECENTES NA 
EDUCAÇÃO

O presente estudo investigou quatorze artigos com diferentes
interseções  sobre  o  tema  de  interesse.  Todos  informaram  que  as
pessoas  necessitam  ser  estimuladas  para  desenvolver  qualquer
atividade. É indicado, portanto, que a escola contextualize os diferentes
conteúdos visando a gerar significado para o estudante, pois,  assim,
haverá mais possibilidades de ele se sentir motivado e comprometido
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com o processo educativo. A contextualização significa a vinculação do
ensino  com  as  vivências  do  aluno,  bem  como  com  as  suas
potencialidades, conforme Demo (1998). Seus envolvimentos, quando
devidamente  motivados,  acabam  por  desenvolver  uma  capacidade
natural de participação. 

De  maneira  geral,  os  conceitos  de  motivação  extrínseca  e
intrínseca  dominaram  boa  parte  das  discussões  nos  artigos
pesquisados, ou, pelo menos, apoiaram os debates sobre a motivação.
Os fatores que motivam alguém a desenvolver uma atividade qualquer
podem  ser  tanto  os  externos  (professor,  contexto  social  ou  outro)
quanto internos (emoções, foco e outros). No contexto da motivação
extrínseca,  por  exemplo,  o  professor  deve  buscar  desenvolver,  nos
alunos, a faculdade de julgamento diante dos problemas trazidos para
a sala  de  aula  por  meio de  debates  ou outra  atividade,  de  modo a
favorecer a discussão com diferentes possibilidades de soluções. 

Para Pintrich e Schunk (2002), o termo motivação 'é derivado
do  verbo  em  latim  “movere”'.  A  ideia  de  movimento  aparece  em
muitas definições e se relaciona ao fato da motivação levar uma pessoa
a fazer  algo,  mantendo-a na ação e contribuindo para se completar
tarefas. Para Murray (1986, p.20), a motivação representaria “um fator
interno que inicia, dirige e integra o comportamento de uma pessoa”.
A noção  da  motivação  vinculada  a  uma energia  interna  é  também
compartilhada por outros teóricos. Para Garrido (1990), a motivação é
um processo psicológico,  uma força que tem origem no interior  do
indivíduo e que o empurra, o impulsiona a uma ação. Na opinião de
Pfromm (1987, p.112), “os motivos ativam e despertam o organismo,
dirigem-no para um alvo em particular e  mantêm o organismo em
ação”.  De  acordo  com  Pintrich  e  Schunk  (2002),  um  conceito  de
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motivação deveria englobar a noção de processo e não um produto.
Sendo  assim,  não  pode  ser  observada  diretamente,  mas  pode  ser
inferida a partir de alguns comportamentos.

Dos  trabalhos  analisados,  infere-se  que  feedbacks (respostas)
são  necessários  à  aprendizagem  significativa,  tanto  da  parte  do
professor, quanto dos pais ou de outros entes envolvidos no processo.
Isso para que,  a  partir  de um fator  considerado potencial,  a  pessoa
passe a compreender o que há de significativo na atividade que está
realizando.  A  motivação  dos  alunos,  durante  o  processo  de
aprendizagem, possui uma relação parcial neste processo. 

Diversos estudiosos afirmam que a educação necessita de uma
nova abordagem para eliminar o problema do fracasso escolar. Não se
trata aqui do uso de um novo método com “maior liberdade” entre
quem ensina, quem aprende e o tema estudado, mas, sim, uma nova
abordagem no desenvolvimento das atividades que corroboram para
que ocorra um ensino com a qualidade almejada. O pano de fundo que
funcionaria como um agente propulsor nesse processo é a motivação.

Para  isso,  recomendam cuidados  no processo.  Um deles  é  o
equilíbrio entre as motivações extrínsecas e intrínsecas, inclusive nas
atividades  realizadas  na  modalidade  de  ensino  a  distância  ou,  até
mesmo, on-line. Outra é ter em mente que a forma de motivação pode
mudar de aluno para aluno. Destarte, o ambiente escolar faz diferença
na questão motivacional. Logo, a manutenção de espaços educativos
que  atendam  as  necessidades  de  toda  a  comunidade  escolar
(principalmente  dos  alunos),  inclusive  com  ações  em  espaços
educativos  não formais,  deve  ser  um fator  que mereça  atenção dos
profissionais da educação. Dessa forma, Garrido (1990) e Lens (1994)
reforçam  que  a  questão  motivacional  talvez  explique  o  gosto  e  o
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aproveitamento de alguns estudantes na vida escolar, em detrimento de
outros,  na  aquisição  de  capacidades  e  no  desenvolvimento  de
potenciais, seja pela motivação intrínseca, seja pela extrínseca, baseada
no desempenho de uma atividade ou tarefa (PFROMM, 1987; DECI et
al. 1991; LENS, 1994; PINTRICH e SCHUNK, 2002).

Outro fator de destaque é a Teoria da Autodeterminação, que
realça a natureza dos seres humanos propensos a buscar os desafios
para  aprender  coisas  novas  e  exercitar  suas  habilidades.  Essa  teoria
possibilita o embasamento de escalas (de motivação) cuja premissa é o
fato de que os seres humanos possuem uma tendência geral para o
crescimento  e,  também,  necessidades  psicológicas  inatas  para  uma
motivação autônoma. Além disso, a teoria auxilia no entendimento das
propriedades  psicométricas  (instrumentos  técnicos  que  necessitam
atender a certas condições da área da psicologia humana), comumente
utilizadas  em  avaliações  de  inteligência.  Tal  tipo  de  avaliação
psicológica pode ser apontada como uma atividade recente no campo
da Psicologia.

MOTIVAÇÃO E OUTROS SABERES

A teoria  da  motivação,  conforme exposto,  pode ser  definida
como  sendo  um  estado  interior  em  que  é  possível  “encontrar”  o
estímulo, a direção e a manutenção do comportamento. Sendo assim,
compreendemos que todo ser humano deve ser estimulado a realizar
qualquer  que  seja  a  atividade  que  lhe  seja  proposta.  No campo da
educação não é diferente. Tanto os alunos quanto os professores devem
se  sentir  motivados  para  desenvolver  as  suas  atividades  de  forma
consideradamente satisfatória.
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A  presente  investigação  não  só  apontou  vários  autores  que
contribuíram, e ainda contribuem, para a construção desse tema, mas
também diversas vertentes dessa temática que são trabalhadas a favor
do conhecimento. São exemplos: McMillan e Hearn (2009), Próspero,
Abílio e Paiva (2010), Próspero, Russel e Vohra (2012), Paiva (2008),
Guimarães (2006), Boruchovitch (2012), Dag (2011), Noronha e outros
(2003),  Moraes  e  Varela  (2007),  Sarsar  (2012),  Siqueira  e  Wechsler
(2006). Eles relacionaram a motivação com a área da psicologia, da
educação, trabalhista, do ensino a distância etc.

Outros, por outro lado, possuíam outros interesses e estudaram
a motivação com temas diversos. Alguns deles são: Argyris e Schon
(1977), Alderfer (1969), Mayo (2003), Taylor (2008), Likert (1961), Mc.
Clelland  e  Burham  (1997),  Drucker  (2002)  e  Maslow  (1943).  O
esquema abaixo resume esse panorama.
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Fonte: Castilho e outros, 2015
Figura 1: Estudos acerca de motivação - constata-se, assim, a ampla vinculação da

motivação a uma complexa rede de conhecimento.

MOTIVAÇÃO, SUA HISTÓRIA E A RELAÇÃO COM O 
ENSINO

As teorias  sobre  motivação surgiram na segunda metade do
século XX. A partir daí iniciaram-se pesquisas científicas explorando o
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tema. Muitos estudiosos preferem enquadrar essas teorias em estudos
sobre satisfação ao medirem a flutuação do índice de motivação das
pessoas por suas aspirações e necessidades.

De  maneira  geral,  essas  teorias  conceituam como sendo um
estado  interior  composto  de  estímulo,  direção  e  manutenção  do
comportamento.  Ela  está  intimamente  ligada  às  experiências,  tanto
quando há sentimento de satisfação, quanto nos que não trazem prazer
por  gerarem um impulso  repulsivo  comportamental,  levando-nos  à
fuga do objeto ou da situação causadora do desconforto. Muitas vezes,
ao se passar por experiências negativas, tem-se como resultado o não
engajamento  em  determinadas  atividades.  Assim,  a  motivação  está
ligada ao desejo  de  exercer  níveis  maiores  de  esforço em direção  a
determinados objetivos,  condicionados pela capacidade de satisfazer
algumas das necessidades individuais.

Essas  teorias  costumam  subdividir  a  motivação  em  dois
subgrupos:  a  intrínseca  e  a  extrínseca.  A  INTRÍNSECA  está
relacionada com recompensas psicológicas – reconhecimento, respeito,
status. Na área educacional, esse tipo está intimamente ligado às ações
individuais dos professores em relação aos seus alunos, por exemplo.
Por outro lado, a motivação EXTRÍNSECA ocorre quando as causas
estão baseadas em recompensas tangíveis – convites para participação
em cursos  ou viagens,  sendo independentes  do  professor,  visto  que
geralmente  são  determinadas  pela  secretaria  de  educação  ou
superintendências.

A maioria dos artigos pesquisados trata da relação entre o tema
(motivação), o universo dos alunos e o processo ensino-aprendizagem
nos  três  níveis  de  ensino  (fundamental,  médio  e  superior).  Outros
tratam  da  relação  entre  a  temática,  as  técnicas  de  medição
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psicométrica (psicologia) em teste de inteligência e outros temas como
ensino a distância, motivação de professores no início de carreira etc.
Para  esses  autores,  é  evidente  que  a  escola,  para  desempenhar
plenamente  seu  papel  dentro  da  sociedade,  deve  criar  nos  alunos
interesse real pela aprendizagem. Realçam-se estudos de Boruchovitch
e Bzuneck (2001), que destacam a necessidade de transformar a sala de
aula  em  um  ambiente  afável,  ativando  no  aluno  o  sentimento  de
pertença. O professor deve ser uma pessoa motivada e construir um
ambiente propício à integração do aluno ao ambiente e isso deve estar
alinhado à cultura da escola. 

Vygotski (1991) menciona, resumidamente, que o processo de
aprendizagem pode ser conceituado como a forma como os sujeitos
adquirem  novos  conhecimentos,  desenvolvem  competências  e
modificam o comportamento; é uma mudança relativamente estável do
comportamento,  de  uma  maneira  mais  ou  menos  constante,
conseguida pela experiência, pela observação e pela prática motivada.

Um  indivíduo  motivado  possui  um  comportamento  ativo  e
empenhado  no  processo  de  aprendizagem  e,  dessa  forma,  aprende
melhor. Se as tarefas forem ao encontro dos interesses dos alunos, ou
compatíveis  a  sua  realidade,  serão,  por  si  só,  interessantes  e,  a
consequente participação efetiva possibilitará melhor aprendizagem.

Segundo  Brophy  (1999),  o  ser  humano  nasce  propenso  a
aprender, estando suscetível a estímulos externos e internos. Vygotski
(1991)  reforça  que  o  pensamento  propriamente  dito  é  produto  da
motivação, isto é, dos desejos, necessidades e interesses. Para Vygotski
(1991), a escola deve concentrar esforços na motivação dos alunos, o
que estimula e ativa recursos cognitivos.

O ensino  só tem sentido  quando produz  aprendizagem,  por
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isso,  conhecer  como  o  professor  ensina  e  entender  como  o  aluno
aprende é relevante (PAIVA, 2008). O professor deve usar estratégias
que  possibilitem  ao  aluno  integrar  novos  conhecimentos,  usando
métodos  e  currículos  compatíveis  às  suas  necessidades,  não
desprezando  o  papel  basilar  que  a  motivação  representa  para  esse
processo. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sintetizando  todas  as  teorias  e  trabalhos  mencionados,
observa-se o tema motivação como pano de fundo capaz de abarcar
diferentes  discussões  em  diferentes  áreas  do  conhecimento  e  da
pesquisa. Em relação à educação, destaca-se não haver aprendizagem
sem  a  ocorrência  da  motivação.  É  preciso  construir  um  ambiente
propício ao desenvolvimento desse tema. A necessidade de aprender
associada à atribuição de significado sobre o que se aprende será, dessa
forma, o combustível para um aluno motivado ter sucesso no processo
de construção do seu conhecimento.
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8 | JOGOS EDUCATIVOS: O PRAZER NA 
CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO 

José Carlos Thompson da Silva
Ligia Arantes Sad

O  jogo  tem  sido  utilizado  como  ferramenta  pedagógica  e
psicopedagógica para desenvolver a aprendizagem de forma positiva e
aplicada  ao  trabalho  docente  de  maneira  lúdica,  direcionada  como
proposta de favorecer o ensino investigativo de estratégias cognitivas,
contribuindo  para  a  construção  da  criatividade,  socialização,
cooperação e raciocínio lógico, entre outras.

A palavra jogo provém de jocu, substantivo masculino
de origem latina que significa gracejo. Em seu sentido
etimológico,  portanto,  expressa  um  divertimento,
brincadeira, passatempo sujeito a regras que devem ser
observadas quando se joga. Significa também balanço,
oscilação,  astúcia,  ardil,  manobra  (ANTUNES,  2003
apud NEVES e SANTIAGO, 2010, p. 40).

Conforme análise de Brougère (1998), na antiguidade os jogos
romanos eram divididos em duas categorias: os jogos de cena (ludi
scaenici),  compostos  de  apresentações  teatrais,  mímica,  dança,
concursos de poesia e os jogos de circo (ludi circenses), compostos de
corridas de biga, combates, caças de animais e jogos atléticos. A partir
do século III de nossa era é que os combates de gladiadores passam a
ser comparados ao jogo.
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Nos  jogos  em  Roma,  agradar  os  espectadores  era  tarefa
principal. Satisfazer as vontades do público estava em primeiro lugar
até mesmo nos combates dos gladiadores. Vale ressaltar que os jogos
sempre  estavam  ligados  a  questão  religiosa,  em  que  os  rituais
evocavam a oferta a um deus.

Na Grécia, o espectador não é visto como o ator principal do
cenário,  mas  a  participação  nos  jogos  é  estimulada  e  vista  como
essencial. Além disso, as competições e guerras passam a ser feitas em
forma de exercício, ou seja, uma imitação. A lógica do jogo passa a ser
o  de  concurso  e,  mesmo  assim,  o  jogo  grego  evoluiu  gerando
espetáculo e a profissionalização dos atletas.

Segundo Neves e Santiago (2010), o jogo ficou fora do contexto
filosófico durante muito tempo pelo fato de ser considerado como uma
forma de descanso. De acordo com as autoras,

A atenção  ao  estudo  do  jogo  torna-se  mais  forte  nos
séculos XVII e XVIII, período em que os jogos passam a
significar objeto de estudo de interesse na ciência, uma
vez que se tornaram uma verdadeira obsessão lúdica que
tomou corpo no século das luzes (NEVES e SANTIAGO,
2010, p.44).

Aos poucos,  os jogos foram sendo introduzidos  no universo
escolar,  primeiramente  como  brincadeira,  depois  de  modo  mais
sistematizado  passou  a  ter  o  propósito  de  aprendizagem  divertida.
Embora  possa  haver  casos  de  esforço  e  desprazer  em  situações  de
jogos, conforme observa Vygotski (1991). 

O  ensino  com  base  em  reprodução  de  pensamentos  ou
fórmulas não tem estimulado os alunos ao estudo mais interativo. Por
isso, a proposta de atividades que despertem o prazer e transformem o
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espaço da sala de aula em um ambiente sociointeracionista, em que o
professor  pode  ser  considerado  como  parceiro  e  mediador  desse
processo  e  o  aluno  um  ser  ativo  de  forma  a  ampliar  o  seu
conhecimento, torna-se propício à aprendizagem. O jogo geralmente
requer situações imaginárias no pensar das estratégias e decisões na
busca  de  resultados  e  ganhos.  “Sob  o  ponto  de  vista  do
desenvolvimento,  a  criação  de  uma  situação  imaginária  pode  ser
considerada como um meio para desenvolver o pensamento abstrato”
(VYGOTSKI,  1991,  p.118),  tão  requerido  na  compreensão,  por
exemplo, de conceitos matemáticos.

Com base em Franco (1996), o conhecimento físico, social e
lógico-matemático  interligam-se,  e  o  uso  de  jogos  educativos  pode
possibilitar esse espaço transformador e construtor da aprendizagem
significativa.

Segundo  Kishimoto  (1990  apud KISHIMOTO,  2002a,),  o
primeiro a colocar o jogo como parte essencial do trabalho pedagógico
foi  Fröebel,  embora  não  tenha  sido  o  primeiro  a  analisar  o  valor
educativo  do  jogo.  O  autor  ainda  cita  outros  educadores  que
reconhecem a importância educativa do jogo, entre eles, Platão, em As
Leis (1948), trata da importância do “aprender brincando”, opondo-se
à utilização da violência e da repressão. Aristóteles pensa na recreação
como descanso do espírito, na  Ética a Nicômaco (1983) e na  Política
(1966). É nos escritos de Horácio e Quintiliano que aparece o interesse
pelo jogo,  referindo-se  às  pequenas  guloseimas em forma de letras,
produzidas pelas doceiras de Roma, com a finalidade do aprendizado
das letras. Essa prática de relacionar o jogo aos primeiros estudos pode
ser a justificativa para o nome ludus atribuídos às escolas responsáveis
pela  instrução elementar que se assemelham aos locais destinados a
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espetáculos e à prática de exercícios de fortalecimento do corpo e do
espírito.

O  jogo  deve  fazer  parte  do  trabalho  educativo  e  pode  ser
apresentado  em  diversas  disciplinas  com  várias  abordagens  ao
processo  ensino-aprendizagem.  Antes  de  Froebel,  três  concepções
veiculavam as relações  entre  o  jogo infantil  e  a  educação conforme
Brougère (1995 apud KISHIMOTO, 2002a, p.61): “1. recreação; 2. uso
de  jogos  para  favorecer  o  ensino  de  conteúdos  escolares  e  3.
diagnóstico da personalidade infantil e recurso para ajustar o ensino às
necessidades infantis”.

Sobre  a  relação  entre  o  jogo  e  a  educação,  Brougère  (1998)
estabelece algumas relações principais. Em primeiro lugar, trata-se da
recreação, em que o jogo é visto como relaxamento indispensável ao
esforço  em  geral,  o  esforço  físico  e  o  esforço  intelectual.  O  aluno
quando realiza as atividades de forma tranquila, faz um trabalho mais
eficiente  e  com mais  atenção.  Em segundo  lugar,  o  interesse  que  a
criança tem pelo jogo pode ser utilizado como artifício pedagógico.

Ainda hoje o jogo é visto por vários educadores como forma de
relaxamento  e,  por  isso,  muitas  vezes  eles  acabam  recusando  a
proposta de que usá-lo pode favorecer a aprendizagem dos conteúdos
escolares de forma motivadora e criativa. 

A brincadeira tem papel fundamental para o desenvolvimento
da criança, de forma que, quando esta interage com os objetos e ocorre
a  ampliação  do  conhecimento  físico  para  o  conhecimento  social  e
lógico-matemático, tem-se a construção do saber.

As brincadeiras contribuem para que a criança compreenda seu
mundo  e  se  relacione  melhor,  proporcionando  o  desenvolvimento
infantil.  Os  jogos  de  “faz  de  conta”  permitem  que,  por  meio  da
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imitação, esse desenvolvimento infantil aconteça de forma prazerosa. 

Froebel  entende  que  nas  brincadeiras,  a  criança  tenta
compreender  seu  mundo  ao  reproduzir  situações  da
vida.  Quando  imita,  a  criança  está  tentando
compreender. Ela late como um cachorro ou diz “muuu”
para uma vaca, voa como um pássaro. É um pensamento
inconsciente:  “imitando-os,  procura  compreendê-los”.
Outro aspecto importante é que a liberdade de expressão
permite a representação de coisas significativas, de fatos
que a impressionaram. Froebel conclui que os dois tipos
de imitação (a partir de modelos) e a imitação livre são
importantes para o desenvolvimento infantil...  (BLOW,
1912 apud KISHIMOTO, 2002a p.74).

O ambiente no qual a criança está inserida pode influenciar em
suas ações, daí a importância de que o contexto de jogos vivenciados
por esses alunos sejam trabalhados no ambiente escolar a fim de que
haja interferência dos professores para melhor formação de indivíduos
democráticos  e  preparados  para  os  desafios  que  a  vida  pode  lhes
proporcionar. Nesse sentido, Amaral (2002) afirma que, para Dewey, a
escola preocupada com a preparação da criança para a vida futura, não
deve achar que tal preparo seja fundamentado em um currículo rígido
e fixo,  capaz de  modelar  seus  alunos,  pois  não é possível  de  forma
concreta e precisa prever as características de um amanhã distante.

Segundo Alves (2001), embora a educação por meio de jogos
tenha  sido  bastante  pesquisada  nas  últimas  décadas  como  uma
alternativa metodológica do ensino, tal crescimento tem ocorrido com
maior ênfase na pré-escola e nas séries iniciais do ensino fundamental,
deixando muito a desejar nas séries finais do ensino fundamental, no
ensino médio e principalmente no ensino de Matemática.
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Se os jogos forem utilizados pelos educadores como forma de
recreação,  sem buscar  de forma mais aprofundada as possibilidades
que  estes  podem favorecer  para  a  construção  do  conhecimento  no
ambiente escolar, tais professores não aproveitarão o potencial didático
desse recurso no preparo dos alunos para a vida futura. Por outro lado,
a rigidez com que a escola cobra o currículo escolar sem oportunizar o
ensino  diversificado  pode  propiciar  situações  de  desmotivação  na
utilização de materiais com características lúdicas, pois os alunos terão
uma visão estereotipada da construção do saber e, em particular, do
fazer matemático.

Amaral (2002) comenta que, “Na opinião de Dewey, todos os
povos  em  todos  os  tempos  contaram  com  os  jogos  como  parte
importante  da  educação  de  crianças,  especialmente  de  crianças
pequenas”.  Embora  o  jogo  seja  atraente  para  as  crianças,  poucos
pensadores  buscaram  investigar  se  as  atividades  naturais  dos  jogos
podiam oferecer  sugestões  de  trabalho  a  serem adotadas  em níveis
diferentes na escola.

Ademais,  há educadores que questionam as brincadeiras dos
alunos quando eles, utilizando o jogo da imitação, reproduzem seus
maus hábitos e maneiras inadequadas de pensar e julgar, sem buscar
compreender o quanto o ambiente pode ser influenciador para a vida
do indivíduo. Um currículo mais flexível  pode ser uma maneira de
garantir  que  as  situações  vivenciadas  pelos  educandos  sejam
trabalhadas na sala de aula. Por intermédio dos jogos e a intervenção
do professor de forma investigativa tem-se a possibilidade dos alunos
criticamente repensarem seus modos e pensamentos. Segundo Amaral
(2002),  uma  das  possibilidades  de  evitar  que  a  criança  fixe  maus
hábitos  é  justamente inserir  no horário escolar  os mesmos tipos de
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jogos  exercitados  fora  da  escola  como  proposta  de  trabalho  que
permita aos alunos refletir e discutir sobre ideias e ideais adequados à
vida  diária,  garantindo  um  ambiente  seguro  e  uma  vida  social
democrática.

O uso  de  jogos  tem contribuído para  o  estudo dos  padrões
comportamentais  sociais  das  espécies.  Nesse  aspecto,  Kishimoto
(2002b)  relata  que  algumas  pesquisas  realizadas  demonstram que a
interação entre mãe-cria e de outros parceiros na participação de um
longo período de jogo tem diminuído o uso de punições para induzir o
mais jovem aos padrões da espécie; pois este, ao observar o adulto,
imita-o por  meio  das  brincadeiras  e  expressa  tais  comportamentos.
Desse modo, o jogo colabora para que o sujeito viole a rigidez dos
padrões comportamentais sociais das espécies. 

Os jogos educativos não devem ser trabalhados em apenas uma
determinada  área  de  conhecimento,  além  disso,  não  são  únicos  e
podem  ser  adaptados,  transformados.  Cabe  ao  professor  buscar
possibilidades para se trabalhar diversos conteúdos utilizando os jogos
como recurso didático. Porém, essa investigação exige maior esforço
do educador e, às vezes, o mesmo acomoda-se com o simples uso do
livro didático, abordando o conhecimento como algo quase estático,
sem possibilidades de promover um ambiente que conduza o aluno a
pensar, criar e recriar. 

Para  Moura  (1994  apud ALVES,  2001,  p.26),  “o  jogo  tem a
finalidade de desenvolver habilidades de resolução de problemas”, pois
o aluno precisa estabelecer planos para alcançar os objetivos.  Dessa
forma, possibilita a aproximação do indivíduo ao conteúdo científico,
garantindo a construção de conhecimentos mais elaborados.

Ainda no contexto educacional, Alves (2001) argumenta que o
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relacionamento  entre  o  professor  e  o  aluno  é  fundamental  para  a
criação de um ambiente socioafetivo e intelectual capaz de promover
uma aprendizagem significativa, seja qual for a disciplina ministrada.

Santos  (1998)  compartilha  com  Freire,  a  ideia  de  que  e  ao
elaborarmos  um  programa  curricular  infantil  o  mundo  da  cultura
infantil  deveria  integrar  esse  programa.  Para  esse  autor,  o  ensino
muitas vezes tem se tornado um castigo para os alunos. Quando os
professores trabalham jogos,  em geral,  as atividades são controladas
visando mais a disputa do que a construção do conhecimento de forma
prazerosa,  com  finalidade  apenas  no  produto.  Para  ele,  o  jogo  e  o
brincar  deveriam ser  incluídos  como disciplina fundamental  para o
ensino da aprendizagem de crianças.

Segundo  esse  autor  supracitado,  o  professor  deve  criar
situações que provoquem e desafiem a participação coletiva, buscando
novos caminhos colaborativos na resolução de problemas. À medida
que  o  indivíduo  participa  e  coopera,  ele  passa  a  compreender  sua
importância e sua posição dentro do grupo no qual está inserido.

Quando as atividades são coordenadas de maneira a favorecer a
troca de opiniões e acréscimos sobre as atividades propostas, ocorre o
desenvolvimento da autonomia do aluno e o crescimento do grupo,
uma vez que a construção do conhecimento não acontece apenas de
forma isolada, mas no coletivo com as trocas de experiências e ciclo de
debates. 

Os jogos cooperativos possibilitam ainda o desenvolvimento da
ajuda mútua e o abandono do egoísmo e da competitividade, em que
todos os participantes trabalham juntos e ganham juntos. Conforme
Orlick (1989 apud CORREIA,  2010,  p.43),  “devemos trabalhar  para
mudar o sistema de valores, de modo que as pessoas controlem seus

198



próprios  comportamentos  e  comecem  a  se  considerar  membros
cooperativos da família humana”. Quando as crianças são submetidas à
afetividade e à aceitação livre de preconceitos, podem se tornar adultos
mais cooperativos e menos destruidores, buscando cada vez mais uma
nova direção para o seu relacionamento social.

Um indivíduo com baixa autoestima, vítima de preconceitos e
sem  perspectivas  pode  ter  o  seu  pensamento,  sua  linguagem  e
fantasias, estimulados por meio dos jogos elaborados, prolongados e
variados.  Nesse  sentido,  o  jogo  torna-se  uma  excelente  ferramenta
psicopedagógica para transformar a sala de aula em um espaço para
desenvolver a espontaneidade e o diálogo em grupo.

Quando o professor faz a análise junto com os alunos sobre as
razões da jogada ruim e os leva a pensar nos caminhos que poderiam
resultar  em  jogadas  melhores,  os  mesmos  terão  oportunidades  de
refazer o processo e, então, enfrentar e resolver o desafio.

Quando a criança brinca sem pressões demasiadas, ela não se
preocupa com os  resultados,  mas age  impulsionada pelo prazer  e  a
motivação,  explorando  de  forma  livre,  buscando  soluções  para  as
situações apresentadas, sem se preocupar com a avaliação e a punição.

Rossetto Júnior et al. (2010)  procura descrever a organização e
estrutura da prática de jogos como estratégia educativa. Para ele,  os
critérios  e  princípios  que  devem  direcionar  a  ação  pedagógica  do
professor, em síntese, são:
I – Critérios para a escolha do bom jogo:

• Possibilita a todos participarem;
• Possibilita o sucesso dos participantes;
• Permite o gerenciamento dos jogadores;
• Favorece adaptações e novas aprendizagens;
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• Mantém a imprevisibilidade.
II – Utilizando os jogos na educação:

• Organização do tempo e espaço;
• Organização dos materiais;
• Conhecer os alunos;
• Aprendizagem significativa;
• Flexibilidade de regras;
• Quebra de automatismos;
• Ajuda ajustada.

III – Estrutura da aula

• Primeiro momento: roda de conversa sobre o jogo do dia;
• Segundo momento: vivências e práticas;
• Terceiro momento: roda de conversa sobre o que foi feito na

aula.

JOGOS EDUCATIVOS COMO TEMA DE PESQUISAS 
CIENTÍFICAS

Diversas  pesquisas  envolvendo  jogos  educativos  têm  sido
desenvolvidas  nos  últimos  anos.  Apresenta-se  aqui  algumas  mais
recentes.

Johnson e  Mayer  (2010)  visualizaram um futuro  em que  as
pessoas  aprenderão  conteúdo  e  habilidades  acadêmicas  utilizando
jogos.  Eles acreditam que os jogos são envolventes e  motivadores e
contribuem para a transferência e resolução de problemas complexos.
Com  isso,  propuseram  a  inserção  de  autoexplicação  aos  recursos
instrucionais  em  um  ensino  feito  por  computador  e  em  como  o
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ambiente  poderia  melhorar  a  compreensão  dos  conceitos  a  serem
adquiridos pelo jogador. Desse modo, elaborou-se um jogo (Circuit)
para auxiliar o estudo e funcionamento de circuitos elétricos.

Nesse jogo, foi incorporada a autoexplicação de duas maneiras:
na versão seleção – o jogador seleciona em uma lista na tela – a razão
para cada movimento que está fazendo; na versão geração – o jogador
digita na tela essa razão. Dois experimentos foram feitos, o primeiro
com 23 pessoas e o segundo com 81 pessoas. No primeiro, foi utilizada
a  versão  da  seleção  e  houve  maior  sucesso  na  aprendizagem  dos
conteúdos, sendo que todas as pessoas relataram pouco conhecimento
prévio sobre circuitos elétricos.

Segundo os pesquisadores, a aprendizagem em um ambiente de
jogo  
foi melhorada quando os jogadores eram obrigados a escolher, em uma
lista,  razões  para  cada  movimento  feito  durante  o  jogo,  mas  não
quando foram obrigados a  gerar  uma explicação digitada para cada
movimento.

Esse resultado incentiva a pesquisa sobre como se utilizar um
paradigma  de  valor  agregado  na  teoria  cognitiva  de  aprendizagem
multimídia, com atenção à versão da geração, para que o jogador não
perca o foco da aprendizagem.

Ao comentar a respeito da motivação dos estudantes por meio
de jogos, Vos, Mejiden e Denessen (2011) afirmam que a elaboração e
construção  de  um jogo  pode  ser  a  melhor  maneira  de  aumentar  a
motivação  dos  alunos  e  aprofundar  a  aprendizagem  do  que
simplesmente usar um jogo já existente. 

Os autores acreditam que, na elaboração desses jogos (em que
usam  a  teoria  social  construtivista  da  aprendizagem),  os  alunos
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querem buscar o conhecimento para “passar de nível”; com isso, eles
desenvolvem  o  pensamento  lógico,  a  resolução  e  problemas  e  a
habilidade do pensamento. Os alunos têm curiosidade e isso estimula
o estudo para a  elaboração do jogo,  no qual  eles  estão no controle
criando regras, problemas, desafios e soluções.

Para  a  pesquisa,  fizeram  um  estudo  em  quatro  escolas  na
Holanda,  totalizando  235  estudantes.  Eles  estudariam  provérbios
holandeses  e  já  haviam  feito  um  teste  mostrando  maior  nível  de
competência  linguística  holandesa  do  que  a  média  nacional.  Esses
alunos foram então divididos em dois grupos: um elaboraria o jogo e o
outro usaria o jogo feito pelo primeiro autor. Sendo que o objetivo de
ambos era dominar uma série de provérbios holandeses (conforme foi
dito). Os alunos também foram submetidos à pré-testes e pós-testes; o
primeiro, com objetivo de medir a motivação intrínseca geral e usar a
estratégia  de  aprofundamento  da  aprendizagem  em  todas  as
experiências escolares,  e, o segundo, medindo também a motivação
intrínseca, mas apenas em um assunto específico.

Os  resultados  mostraram  o  que  os  autores  suspeitavam:  os
alunos  se  sentiram  mais  motivados  (em  termos  de  interesse,
competência  e  esforço)  quando  elaboraram  e  construíram  o  jogo,
sentindo-se também mais competentes do que os outros. Lembrando
que a  pesquisa  não mensurou os resultados  da  aprendizagem, pois,
para  isso,  teriam que pesquisar  por  mais  tempo e  usar  a  coleta  de
dados qualitativos para estudos futuros.

Guirra  (2009)  acreditava  que  a  arte  de  negociar,  de  criar
normas e regras para as brincadeiras faz com que as crianças, acima de
tudo, além de brincar, aprendam conceitos e normas que servirão para
elas dentro da sociedade, no dia a dia, no relacionamento com outras
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pessoas e na sua formação social, como indivíduos indissociáveis da
sociedade e que poderão transformá-la a partir de sua interação com o
meio  e  com  seu  cotidiano.  Para  comprovar  essa  teoria,  os  autores
desenvolveram uma pesquisa em que observaram crianças dos 5 aos 10
anos em uma escola pública de ensino fundamental do município de
Barra  do  Garças/MT,  localizada  em  um  Centro  Social  Urbano  da
cidade,  onde,  juntamente  com  a  escola,  funciona  o  programa  do
Governo  Federal,  PETI  (Programa  de  Erradicação  do  Trabalho
Infantil).  Essa  escola  localiza-se  em um bairro  de  classe  econômica
baixa  da  cidade,  e  seus  alunos  são  moradores  do  próprio  bairro.
Interessante notar que essa escola foi escolhida pela situação financeira
do bairro, e por ser uma escola com estruturas muito humildes, em
que  professores  e  alunos  precisam  utilizar,  a  todo  instante,  sua
imaginação,  como ingrediente importante do aprendizado,  devido à
carência estrutural do lugar. 

A  pesquisa  foi  realizada  durante  três  semanas,  e  foram
realizadas 18 observações no horário que antecedia o início das aulas,
no  recreio  e  em  algumas  aulas  de  Educação  Física.  Das  situações
observadas, foram registrados os jogos que, ao olhar do pesquisador,
pareceram mais pertinentes para a compreensão das negociações das
regras pelas crianças.

Os pesquisadores concluíram que no espaço escolar, durante o
recreio, e antes do início das aulas, era o momento em que as crianças
mais se divertiam, ou quando elas jogavam de forma descontraída, sem
a presença de adultos e envolvimento maior possível na elaboração das
regras,  na  motivação.  Os  risos,  gritos,  vibrações  denunciavam  o
envolvimento com os jogos. Era perceptível que as crianças gostavam
de participar das atividades, e não só do ato em si, mas também da
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elaboração das regras, da discussão e dos acordos, fato esse que ficou
claro quando, na observação de uma das aulas de Educação Física, o
professor  impôs as  regras  para que as  crianças  seguissem, e  elas  se
manifestaram insatisfeitas com a atitude do professor.

Também na busca de prevenção de DST/AIDS, os jogos têm
contribuído para o uso de  tecnologias  educativas nessa área.  Como
exemplo, Barbosa e outros (2010) realizaram um estudo exploratório
descritivo, desenvolvido em uma escola pública de ensino fundamental
e médio do município de Fortaleza, Ceará, Brasil. Para as atividades
educativas  foi  utilizado  um jogo  do  estilo  dominó,  que  contém 30
peças com perguntas e respostas. Projetado para ser desenvolvido com
no mínimo duas pessoas,  esse jogo,  conforme já  informado, aborda
temas  relacionados  à  sexualidade  dos  adolescentes,  tais  como:
conceitos  da  anatomia  feminina  e  masculina,  puberdade  e
adolescência, sexo/sexualidade, DST/HIV/AIDS, gravidez e meios de
prevenção. Para a aplicação do jogo, optou-se pelos alunos do ensino
médio por se encontrarem na faixa etária entre 14 e 19 anos. A escola
citada  possui  235 alunos matriculados no ensino médio,  porém, no
turno da  tarde,  horário  de  acesso  dos  facilitadores  dessa  atividade,
participaram da aplicação 85 adolescentes que estavam presentes na
escola durante esse turno.

Os  resultados  mostraram  que  o  uso  de  jogos  educativos  é
visualizado pelos  jovens  como algo  que  permite  a  participação  dos
componentes  do  grupo  de  modo  interativo,  divertido  e
conscientizador,  possibilitando  a  aquisição  do  conhecimento  e  o
aprendizado  dos  adolescentes  na  prevenção  de  DST/HIV/AIDS.
Corroborando  com  os  achados  de  outro  estudo  realizado  com
tecnologias educativas no contexto escolar, o uso dessas tecnologias foi

204



primordial no desenvolvimento do processo educativo proposto, visto
que tenta superar o modelo tradicional ao estimular a discussão entre
os adolescentes sobre a temática.

Observou-se,  ainda,  que  os  jogos  educativos  proporcionam
diversas  oportunidades  de  trabalho  para  variados  temas  e  em
diferentes  faixas  etárias.  Pensando  na  educação  infantil,  Kishimoto
(2001) acredita que o uso de brinquedos e materiais pedagógicos nas
escolas  infantis,  a  organização  da  rotina  e  do  espaço  físico,  entre
outros, são quesitos que influenciam as representações dos usuários,
determinando, em parte, a maneira como adultos e crianças sentem,
pensam e interagem, definindo formas de socialização e apropriação
da cultura. Ele realizou uma pesquisa de levantamento e explicativa,
por meio de coleta de dados com o uso de questionário estruturado,
entrevistas semiestruturadas e vídeos.  Foram distribuídos em média
nove questionários para cada unidade escolar sorteada, contemplando
os professores de educação infantil de São Paulo que atuam nas faixas
etárias de 4, 5 e 6 anos, nos três períodos de trabalho. 

Os  resultados  indicaram  que  a  educação  infantil  da  rede
pesquisada  apresentava  concepções  de  criança  -  destituídas  de
autonomia - e de educação infantil direcionadas para a aquisição de
conteúdos  específicos.  Os  brinquedos  e  materiais  pedagógicos  mais
significativos  eram  os  chamados  educativos,  materiais  gráficos,  de
comunicação nas salas; e os de educação física, para o espaço externo.
Brinquedos que estimulam o simbolismo e a socialização, como jogos
de faz de conta, construção e socialização, apareceram com percentuais
insignificantes, apontando o pouco valor da representação simbólica e
do brincar.

Não há limite  de  idade quando se  fala  em jogos  educativos.
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Para  Barbosa  e  outros  (2007),  compreender  o  processo  de
envelhecimento é um dos desafios do século XXI, em busca de novos
caminhos para uma população que mundialmente se torna cada vez
mais  idosa.  Assim  considerado,  os  pesquisadores  objetivaram
investigar  a  concepção  de  infância  de  um  grupo  de  idosos  e  a
importância do brincar no processo cultural, histórico e educativo do
homem. 

Realizaram uma revisão da  literatura  referente  à  situação do
idoso  na  sociedade  atual  e  a  importância  do  brincar  para  o
desenvolvimento  humano.  Na  pesquisa  de  campo  participaram  18
idosos,  com idade  superior  a  65  anos,  frequentadores  de  um clube
social da cidade de Bauru, Estado de São Paulo. Na primeira etapa da
pesquisa,  por  meio  da  técnica  de  entrevista  semiestruturada,
coletaram-se depoimentos dos idosos referentes a conceito de infância;
brincadeiras  infantis;  brincadeiras  que  realizaram  em  sua  infância;
jogos  e  brincadeiras  que  gostariam  de  reviver.  Na  segunda,  foram
estruturadas  vivências  de  brincadeiras  socioculturais,  pautadas  no
conteúdo das entrevistas, as quais foram compartilhadas com crianças.

Ao refletir sobre a importância do brincar e as contribuições do
lúdico em processos educativos e vivenciais, recuperam-se práticas de
expressão  corporal,  cooperação,  coletividade,  liderança  e
autoconhecimento, que se apresentam como um aparato de estratégias
educativas para todas as gerações. Constatou-se que: a concepção de
infância apontada pelos participantes precisa de intervenções lúdicas
que promovam a valorização sociocultural; o encontro entre gerações
pode  favorecer  o  desenvolvimento  infantil  e  as  estratégias  lúdicas
ultrapassam a barreira da idade, caracterizando-se como instrumento
para prática educativa.
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O  computador  tem  sido  uma  ferramenta  colaboradora  na
aprendizagem dos alunos. Os jogos de plataforma parecem favorecer
essa finalidade. Sob esta perspectiva, David Farrell  e outros (2011)14

desenvolveram,  além  do  pacote  de  ensino  e-Bug  -  escola,  dois
endereços  de  jogos  e-Bug,  fornecendo  conteúdo  apropriado  para
crianças,  envolvendo  micróbios,  higiene  e  o  uso  apropriado  de
antibióticos.

Os  autores  visam por  meio  desses  jogos  entreter,  e  também
educar os adolescentes que fazem uso de jogos. Foi criado um Jogo
Junior (para 9 -12 anos) e um jogo Sênior (para 13-15 anos de idade).
Os  resultados  de  aprendizagem  comuns  foram  acordados  pela
comunidade científica, com parceiros da embalagem projeto e-Bug e
website; e os jogos foram desenvolvidos utilizando técnicas de design
centrado no usuário (as necessidades, desejos, limitações e o potencial
dos  jogadores  foram  avaliados  em  cada  fase  do  processo  de
concepção).

Cada  jogo  usa  uma  pedagogia  diferente  (estratégia  de
instrução)  para  ensinar  o  seu  conteúdo  e  fornece  diferentes
experiências  de  jogo.  Para  a  pesquisa,  foi  utilizado  um  padrão
metodológico de desenvolvimento de software iterativo. 

Os  parceiros  e-Bug  foram  convidados  a  preencher  um
questionário  de  dados  sobre  o  seu  próprio  país.  Todos  os  países
europeus envolvidos relataram alta acessibilidade para computadores
(≥ 80%) em níveis escolares júnior e sênior. A Polônia apresentou a
menor  acessibilidade  [≈  70%  (escolas  júnior)  e  79%  (escolas
superiores)].  A  gama  de  escolas  com  acesso  à  banda  larga  variou

14 e-Bug: Um Recurso Educacional Europeu sobre o Mundo dos Micróbios e as Doenças. 
Disponível em< http://www.ebug.eu/lang_por/primary_pack/downloads/Portugal%20Junior
%20Complete%20Pack.pdf> Acesso 30 set. 2015.

207



consideravelmente  entre  os  países,  contando com a Grécia  que,  em
grande parte, usa conexões dial-up. Essa pesquisa foi realizada em 2006
e,  enquanto  esperavam  melhorias  para  o  futuro  por  meio  da
acessibilidade por meio da banda, os dados serviram de instrução na
escolha de como projetar o e-Bug jogos.

No início do processo, a pesquisa foi realizada em Gloucester
(cidade da Inglaterra) com um grupo de cinco professores seniores da
escola  escolhida  por  conveniência.  Perguntou-se  a  eles  como  usar
jogos  em sala  de aula e  se  certas situações podem ser  consideradas
adequadas para a utilização de um jogo, tais como: uma introdução a
um tema,  uma  atividade  sintetizadora  ao  final  de  um tópico,  uma
tarefa para uma criança que terminar uma tarefa mais cedo; ou parte
de uma lição de casa.

O jogo Junior foi selecionado após a conversa com crianças que
preferiam jogos de plataforma (similar ao Super Mário Irmãos série).
Seria uma experiência de jogo agradável para esse grupo.

Uma experiência de jogo baseado em história semelhante ao
jogo  Phoenix Wright foi escolhido como um gênero adequado para o
jogo Sênior, após ouvir as fortes opiniões sobre os tipos de jogos que os
filhos  mais  velhos  gostavam.  Os  gêneros  mais  citados  foram  jogos
sobre esportes de corrida e tiro. Como esses eram impróprios para o e-
Bug,  outras  discussões  conduziram  a  outros  tipos  de  jogos  que  já
tinham sido apreciados. Duas crianças mencionaram jogos de aventura
story-based, Sword ou da série Fênix Wright: Ace Attorney.

Em março  de  2007,  pesquisa  realizada  pela  Millward Brown
para Adobe.com, descobriu que o Flash Versão 8 obteve penetração de
mercado de 95,1%. O Flash é a tecnologia usada para locais de poder,
como o YouTube, e está atualmente na versão 10. No entanto, a versão
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8 foi  escolhida  para garantir  que até mesmo os  computadores mais
antigos fossem capazes de desempenhar alguns jogos. As versões finais
dos jogos foram traduzidas em onze línguas europeias que utilizam
tradução, apoio e modificação solicitados pelos parceiros do e-Bug em
todo o curso do projeto. Os jogos e-Bug estão on-line e são acessíveis
pelo endereço eletrônico www.e-bug.eu.

Os autores concluíram que o envolvimento frequente com os
jogos-testes  (de  acordo  com  a  metodologia  de  técnicas  de  design
centrado no usuário),  é  possível,  interativamente,  desenvolver  jogos
que  garantam  a  satisfação  do  jogador.  Embora  um  jogo  possa  ser
projetado no papel, é impossível avaliar a experiência de um jogo sem
testá-lo  com os  usuários.  Ainda sobre  jogos  computacionais,  Lim e
Edirisinghe  (2007)  pretendiam  usar  o  Second  Life (SL)  como  uma
ferramenta para introduzir jogos sérios e seu potencial. Para eles, todos
os estudantes matriculados na introdução de jogos de computador não
têm  conhecimento  prévio  com  o  meio  ambiente  SL.  O  desfecho
primário de aprendizagem utilizando SL é permitir  que o estudante
descubra  o  potencial  dos  envolventes  ambientes  3D  nas  áreas  de
educação, comércio e marketing.

Desde  a  fase  do  estudo  piloto,  o  método  utilizado  foi  de
natureza qualitativa. Esse estudo piloto foi formado pelo tutor e grupos
de estudantes, ambos sujeitos da Politécnica. A amostra consistia de
dois (2) professores e (40) alunos. Os tutores foram selecionados pelos
líderes  de  equipe  e  os  alunos  foram  selecionados  por  meio  de
amostragem aleatória simples. Os instrumentos utilizados para a coleta
de  dados  foram as  entrevistas  dos  tutores,  professores  e  alunos.  As
entrevistas com ambos os tutores e alunos foram realizadas no final da
fase de entrega do projeto.
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Durante o período de preparação, a equipe de ensino passou
três (3) semanas explorando o SL com a intenção de encontrar locais
adequados.  Essa  tarefa  ficou  ainda  mais  difícil  não  apenas  pela
frequência com que os  sites são adicionados e removidos do SL, mas
também  pelo  número  de  sítios  relacionados  com  as  organizações
exploradoras  do  potencial  do  SL  não  poder  ser  aberto  ao  público.
Eventualmente, a equipe de professores produziu uma lista de mais de
cem sites interessantes. A equipe de ensino mais próxima visitou cada
um desses sites 'em pessoa' e avaliou cada um deles de acordo com os
três critérios seguintes: (1) a natureza do local, (2) o tipo de exposições
exibidas,  e  (3)  os  recursos  especiais  disponíveis  para  os  visitantes.
Recursos e descrições sobre esses sites disponíveis na internet também
foram consultados. Em seguida, a equipe de professores selecionava os
locais mais adequados para os resultados de aprendizagem designados.
Para  a  educação,  o  local  do  museu  espacial  internacional  foi
selecionado.

Os autores concluíram que,  por meio de suas experiências e
dados, usando o Second Life em ciência da computação e assuntos de
jogos,  que  este  pode  ser  um ambiente  de  aprendizagem viável.  No
entanto, investigações adicionais e as avaliações serão necessárias para
avaliar a eficácia e conhecer os resultados da aprendizagem. Trabalhos
futuros  incluem  a  expansão  das  atividades  de  aprendizagem  para
substituir  uma  classe  tutorial,  identificando  formas  de  agilizar  a
preparação dessas atividades, e identificar se o SL tem impacto sobre os
diferentes estilos de aprendizagem dos alunos.

Jaramillo e Herrera (2008) propõem "O Jogo de Consistência"
como uma forma de alcançar a aprendizagem dos alunos desde uma
experiência lúdica. O jogo trabalha o conceito de consistência entre os
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diagramas de UML (Unified Modeling Language), padrão mais aceito
atualmente para modelar sistemas em engenharia de software.

O  jogo  foi  aplicado  em  três  grupos  de  acordo  com  suas
características. Para validar a teoria de consistência foi utilizada uma
modificação nas pesquisas antes e depois das atividades de acordo com
o inventário de jogos descritos por Klassen e Willougby (2003,  apud
JARAMILLO & HERRERA, 2008). Essa pesquisa incluiu a definição de
consistência  e  os  elementos  que poderiam aprender  baseados  nessa
experiência, entre outros aspectos.

Para  avaliar  a  melhoria  na  definição  de  consistência,  os
inquéritos foram entregues antes e depois do jogo a um professor de
Engenharia de Software, que atribuiu uma pontuação entre 0 e 5 para
todas  as  definições.  Como  não  havia  diferenças  entre  os  diferentes
grupos,  foi  decidido  estudar  todos  eles  separadamente  e,
posteriormente, analisar o desempenho conjunto de todos os grupos.

Após  análise,  os  autores  apresentaram  algumas  conclusões.
Entre elas, observaram que o Jogo da Consistência é uma ferramenta
didática  para  uso  em  sala  de  aula,  o  que  permite  que  os  alunos
consolidem  os  conhecimentos  sobre  modelagem,  métodos  de
desenvolvimento de  software, trabalho em equipe e  comunicação e,
especialmente, a consistência entre diagramas e diagramas. 

Kneipp  e  outros  (2006)  buscaram  desenvolver  por  meio  de
ferramentas  computacionais  um jogo  que  possibilite  ao  aluno fixar
conhecimentos de educação ambiental, especificamente da utilização
racional da água, na disciplina de Ciências na segunda série do ensino
fundamental;  e,  ainda,  habilitar  o  docente  a  utilizar  o  jogo  como
recurso  didático  para  a  fixação  do  conhecimento.  Desse  modo,
possibilitar aos alunos se posicionar de maneira crítica, responsável e
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construtiva  na  aquisição  da  compreensão  da  importância  do  meio
ambiente em uma visão global do planeta Terra, dos seus problemas,
que  atingem  a  todos  os  habitantes  desse  planeta,  e  do  seu  papel,
enquanto cidadãos, no sentido de ter responsabilidade ética e crítica.

Os  jogos  foram  desenvolvidos  utilizando  a  ferramenta
Macromedia Flash e o ActionScript. Após o desenvolvimento, os jogos
foram submetidos à avaliação de alunos e professores, como sujeitos de
pesquisa do trabalho apresentado. A amostra foi formada por docentes
e  discentes  do  Colégio  de  Aplicação  da  Universidade  Iguaçu,
localizado em Itaperuna – RJ. Os sujeitos da presente pesquisa foram
vinte  e  quatro  discentes  escolhidos,  utilizando-se  as  técnicas  de
amostragem estratificada e sistemática, sendo selecionados seis alunos
de cada turma do ensino fundamental e cinco docentes da disciplina
de Ciências. Os dados foram obtidos em entrevistas e questionários,
respondidos após a utilização do jogo.

Os pesquisadores  concluíram que o jogo em que se  centrou
essa  investigação,  propiciou  uma  mudança  de  comportamento  nas
atitudes  dos  alunos  envolvidos  em  relação  à  necessidade  da
preservação do meio ambiente. Essa mudança ocorreu tanto na escola,
quanto no cotidiano familiar. Por outro lado, houve aprovação pelos
professores  da  disciplina  de  Ciências  do  ensino  fundamental  ao
considerarem  esses  jogos  como  uma  importante  ferramenta  no
processo de ensino e de aprendizagem.

A prevenção de catástrofes naturais tem sido temas de debates
nos últimos anos e isto exige cada vez mais profissionais preparados
para atuarem nesta área de urbanização e cidadãos mais conscientes.
Com essa preocupação, Ana Iztúriz e outros (2007), com o objetivo de
implantar  uma  forma  de  trabalho  que  desenvolva  a  habilidade  de
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projetar,  implementar e validar um tipo de memória estruturada de
jogo  de  instrução  referente  a  terremotos,  deslizamentos  de  terra,
inundações, incêndios e riscos sociais, desenvolveram um projeto de
pesquisa por meio de jogos educativos. 

O projeto foi concebido com figuras originais, cor, definições,
processos  e  medidas  preventivas  (antes,  durante  e  depois)  de  cada
evento adverso. Na aplicação e avaliação foram desenvolvidos manuais
do jogo como facilitador dos participantes no planejamento didático
sobre o tema, a aplicação do pré-teste, pós-teste, comparação e análise
dos resultados. Esse jogo foi implementado com estudantes dos 2º, 3º,
5º  e  6º  anos  do  ensino fundamental,  em três  escolas  do  Estado de
Vargas, na Venezuela.

A  pesquisa  teve  uma  abordagem  qualitativa  e  quantitativa.
Analisou-se,  sistematicamente,  o  problema proposto  para  descrever,
analisar  e  tentar  explicar  a  sua  dinâmica na realidade estudada.  Na
presente  investigação  foram  levantadas  três  estratégias:  a)  uma
intervenção direta na sala de aula; b) a utilização de recursos de ensino
e gestão na educação de riscos e c) análise da ação realizada em sala de
aula. Assim, o pedido de informação relacionada e a validação do jogo
educativo foram obtidas  diretamente  da  sala  de  aula  de  suporte  ao
produto facilitador da participação de professores e alunos de acordo
com  a  pesquisa  exploratória,  interpretativa,  avaliativa  e  crítica.  A
concepção quantitativa desse estudo foi baseada em aplicação de dois
instrumentos de medição: um teste de entrada (pré-teste) e um teste de
saída  (pós-teste),  que  permitiu  avaliar  os  níveis  de  sucesso  escolar
alcançados como resultado da aplicação desta estratégia instrucional.
Os resultados obtidos após a aplicação do jogo e no encerramento das
atividades indicaram que os alunos alcançaram os objetivos propostos
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e internalizaram medidas preventivas dirigidas às suas preocupações e
expressaram  suas  ideias.  Essa  estratégia  permitiu  a  realização
metodológica  de  aprendizagem  significativa  para  os  alunos  e
contribuiu na formação de estudantes de graduação, como da UPEL,
futuros professores em Gestão de Educação e de Risco.

Com o objetivo de mostrar que o jogo de tabuleiro relacionado
com o  ponto  de  vista  de  vista  de  Fray  Martín  Sarmiento pode  ser
utilizado  como  um  recurso  educacional,  Rodríguez  e  Lires  (2007)
realizaram  uma  pesquisa  de  revisão  crítica  das  fontes  primária  e
literatura secundária. A mais importante das fontes utilizadas foi uma
cópia manuscrita de parte de um texto de Sarmiento, especificamente
parágrafos  de  Volume  6289-6308  XVII  da  conhecida  Colección
Medina-Sidonia,  cópia  do  trabalho  de  fraile.  O  Volume  XVII,
mencionado  aqui,  está  no  Museu  de  Pontevedra,  e  as  reflexões
sarmentianas sobre Ritmomaquia pertencente a  uma extensa escrita
denominada Obra de los 660 Pliegos, que ocupa as Folhas XIII a XVII
da Coleção Medina Sidonia. Também foram consultados e analisados 
quase todos os escritos Sarmiento e inúmeras fontes secundárias.

O pensamento de Fray Martín Sarmiento era bem avançado e
poucas  pessoas  na  Espanha  realizaram  em  sua  época  análise  tão
completa quanto aos diferentes aspectos da educação. Ali é mostrada a
importância de defender atividade física para os jovens, argumentando
que os jogos poderiam ser poderosas ferramentas educacionais e de
socialização; em especial, enfatizando que o Ritmomaquia parecia uma
ótima maneira  de  desenvolver  várias  habilidades  de  matemática  de
maneira agradável.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sintetizando as vantagens de se trabalhar com jogos no meio
educacional, nota-se como aspecto de importância, a inclusão de todos
os participantes. Além disso, o nível de dificuldade precisa ser levado
em consideração para que a autonomia do aluno seja conquistada e
não  ocorra  a  desmotivação,  a  fim  também  de  que  se  alcance  o
resultado  da  aprendizagem.  Realizar  um  trabalho  com  jogos  exige
planejamento desde a sua etapa inicial até a etapa final, com as devidas
intervenções do professor e análises.

Por  meio  dos  jogos  educativos  é  possível  construir  o
conhecimento significativo de  forma que o prazer  e  a  seriedade do
trabalho  estejam  inseridos  nas  atividades,  em  um  ambiente  sem
pressão,  em  uma  zona  de  conforto  e  familiaridade.  Portanto,  a
participação efetiva de cada participante nas atividades é fundamental
para que ocorra a inclusão e todos se sintam construtores do saber.

A aprendizagem ocorre por meio da interação dos indivíduos e
do  significado  introduzidos  aos  objetos.  Sendo  assim,  há  uma
concordância  que,  em qualquer época  ou em qualquer  disciplina,  é
possível  repensar  a  atividade  docente  por  meio  do  uso  de  jogos,
transformando o ensino em dinâmico, estimulador e investigativo sem
se esquecer das teorias e conteúdos escolares a serem alcançados.
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