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PREFÁCIO

A APRENDIZAGEM, A EDUCAÇÃO
E OS CAMPOS DISCIPLINARES

O título principal deste livro já indica explicitamente ao leitor o tema tratado coletivamente 
nesta obra: os fenômenos de aprendizagem, sobretudo, de aprendizagem em contexto escolar. 
Registre-se que há mais de um século tem início o movimento de disciplinarização para tratar 
desse assunto. Depois da psicologia sensualista, a psicologia experimental busca a estatística 
para conferir cientificidade às suas práticas teóricas e seu reconhecimento como campo 
disciplinar, vindo a perfilar-se junto às demais ciências já bem estabelecidas e consolidadas. 
Desse tempo, os novos saberes da nova psicologia experimental de base estatística passam 
a incidir diretamente sobre o campo educacional. São nos primeiros anos do século XX que 
vem à luz a famosa escala métrica de inteligência de Alfred Binet... A quantificação leva 
os estudos a ter caráter de verdades científicas abrindo uma longa estrada a ser percorrida 
magistralmente por Jean Piaget e, também, por seus seguidores e críticos, chegando aos dias 
atuais. Como se aprende?

Desde os primeiros tempos, a ideia de estágios está presente de um modo ou de outro. 
Existem etapas de aprendizagem. Se a Psicologia mobiliza-se para dar resposta  mais 
consistente à pergunta, em cada tempo em que ela é posta; o campo educacional mostrar-
se-á completamente seduzido por elas, por essas respostas. Como se aprende? Se uma das 
primeiras respostas envolve a intuição, isto é, aprende-se por processos intuitivos, o meio 
escolar logo agita-se coletivamente de forma a promover uma vaga intuitiva educacional. E 
ela terá caráter internacional. Pelo mundo afora, desde as últimas décadas do século XIX até 
as primeiras do XX, o movimento pelo ensino intuitivo mostra-se como bandeira dos projetos 
da escola moderna.

Prof. Dr. Wagner Rodrigues Valente 1

1 Prof. Livre Docente do Departamento de Educação da Universidade Federal de São Paulo. Coordenador do 
GHEMAT - Grupo de Pesquisa de História da Educação Matemática. www.ghemat.com.br. CV: http://lattes.cnpq.
br/0648590779429965. Bolsista Produtividade 1C/CNPq. ORCID.org/0000-0002-2477-6677
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Os finais do século retrasado assistem à criação dos grupos escolares – modelo educacional 
criado em São Paulo e que se espalha pelo Brasil – que trazem a escola graduada, seriada, a 
escola em que se ensina um programa de matérias e conteúdos para cada ano escolar. Cada 
série tem características próprias e deve a escola estar atenta para o modo intuitivo de ensinar, 
consoante com o modo intuitivo de aprender. Trata-se de um tempo das “Lições de Coisas”, 
isto é, as coisas dão lições. Assim, é pelas coisas, pelo material empírico, pelos objetos do 
mundo físico, que as crianças, usando a intuição, aprendem. Aquele professor de palmatória em 
punho, batendo nas crianças que esqueceram os pontos de estudo, os conteúdos memorizados 
das diferentes rubricas escolares, deverá ser substituído por um outro professor.

Se a aprendizagem ocorre por processos intuitivos e eles são promovidos pelas lições 
de coisas, pelo uso do que hoje o jargão pedagógico denomina “material concreto”, o novo 
professor não mais entrará em classe com a palmatória e com o livro usado para copiar as 
matérias que os alunos deverão saber de cor. O novo professor deverá trazer consigo, em cada 
aula, palitinhos, grãos de feijões, desenhos, gravuras e figuras da vida cotidiana. Por meio deles, 
desses dispositivos, as crianças, intuitivamente, aprenderão as noções elementares das ciências, 
da matemática, da língua... Separando-se de um grupo de seis grãos de milho, dois deles, 
quantos sobrarão? A gravura mostra uma carruagem e quatro cavalos que a puxam, contando o 
número de patas dos animais, quantas são no total?

Mas, esse tempo é ultrapassado pela psicologia experimental de base estatística. As 
primeiras décadas do século XX terão laboratórios de psicologia dentro das escolas. Tem 
início a era dos tests. Os testes serão aplicados em larga escala. As crianças a eles submetidas 
irão revelar, nos resultados contabilizados e sob análise estatística, como deverá ser realizada 
corretamente a graduação dos ensinos. Como o professor deverá planejar o passo-a-passo 
de seu trabalho com os alunos de modo a estar em conformidade com os resultados vindos 
dos testes. Matematicamente 3+1 não difere de 1+3, tem-se a propriedade comutativa da 
operação de adição.

Mas, a psicologia dirá que sim, tratam-se, para a criança que aprende, de operações diferentes. 
Os resultados estatísticos mostram que as crianças têm mais facilidade em efetuar adições em 
que a primeira parcela seja maior do que a segunda... Logo, em termos de uma aprendizagem 
que seja eficiente, primeiro deverá o professor ocupar-se com o ensino do que é mais fácil (3+1) 
para, em tempo posterior, cuidar do que é mais difícil (1+3). Essa é uma época em que o campo 
educacional está completamente tomado pela Psicologia. Não se admite um trabalho didático-
pedagógico consistente sem que sejam consultados os testes psicológicos. Grosso modo esse 
cenário ocupa quase toda a primeira metade do século XX.

A segunda metade do século passado assiste à chegada de movimentos internacionais de 
modernização dos currículos escolares. Há uma verdadeira revolução curricular. No contexto 
internacional de Guerra Fria, o ensino das ciências e da matemática é colocado sob suspeita. 
Os discursos de mudança indicam que há necessidade de novos saberes, de um novo currículo, 
de modo a fazer frente à era tecnológica, aos computadores que começam a surgir, à corrida 
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espacial... As ciências e o modo de conceber a produção científica são vistos de forma estrutural.
O movimento estruturalista toma conta da produção de saberes na Sociologia, na 

Psicologia, na Matemática, na Língua, enfim em todos os campos disciplinares. Piaget junta-
se aos estruturalistas matemáticos. Seus modelos cognitivos aperfeiçoam-se com a parceria 
dele aos personagens do grupo Bourbaki. A epistemologia genética ganha o mundo. No Brasil, 
os jornais estampam um otimismo jamais visto na educação escolar, indicando que o ensino 
e a aprendizagem agora estão de mão dadas. Em artigo do Professor Osvaldo Sangiorgi, 
reproduzido em vários jornais e revistas, na década de 1970, o autor demonstra como se 
encaixam perfeitamente os estágios cognitivos piagetianos e as estruturas matemáticas...

Mas, como diria uma avó minha, portuguesa, “não há bem que sempre dure, nem mal que 
nunca se acabe”... E esse tempo de extremo otimismo sobre a aprendizagem da matemática e 
das ciências chega ao fim. Os resultados obtidos com a revolução curricular trazida nos anos 
1960-70 sofrem críticas acirradas nos anos 1980. E elas são feitas internacionalmente.  Devem 
ser considerados os sujeitos que aprendem, em suas reais condições. O sujeito abstrato vindo 
dos estudos piagetianos precisa ser contextualizado. A Sociologia, a Antropologia, a Semiótica 
vêm em socorro ao estudo da nova concepção de sujeito que aprende. A Didática erige-se como 
campo disciplinar, o Ensino separa-se da Educação e articula-se com os campos disciplinares 
específicos. E no âmbito do Ensino, reúnem-se a Educação Matemática, Educação Química, 
Física, Biologia, dentre outras.

Este livro apresenta trabalhos que dissecam de forma extremamente detalhada bases 
teórico-metodológicas que tomam o fenômeno da aprendizagem como tema de estudos. Junto 
desses trabalhos, somam-se resultados de pesquisas de diferentes campos disciplinares como a 
Matemática, a Física, a Química, os temas da Biologia, dentre outros, que mobilizam tais bases. A 
convergência dos trabalhos é nítida, dada por uma questão de fundo: como os diferentes campos 
disciplinares do conhecimento podem se fazer presentes em âmbito escolar, transformando-se 
em objetos de conhecimento pelos alunos? Tem-se, assim, uma obra de referência. 
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O objetivo central dessa obra é analisar os fenômenos de aprendizagem a partir dos princípios 
ativos (germinados nas bases teóricas da aprendizagem) que precisam estar atrelados as noções 
do conhecimento mobilizadas pelo ensino de ciências e matemática na Educação Básica. Desse 
ponto em diante será utilizado nesta obra a sigla FAp 01 (fenômeno de aprendizagem 01,  por 
exemplo) para indicá-lo durante as análises dos capítulos, bem como PAt 01 (princípio ativo 
01,  por exemplo) para relacionar ao modelo teórico de aprendizagem de algumas noções de 
ciências e matemática que serão apresentadas.

Assim, FAp e PAt funcionarão como marcadores didáticos [PAt 01→FAp 01] utilizados 
para mostrar aos leitores os momentos mais adequados para lançar mão de uma base teórica da 
aprendizagem e/ou realçar uma variável de aprendizagem que os autores pontuem como importante.

Seja na história, seja na atualidade, o ensino de ciências e matemática no Brasil e também 
no exterior continua a inquietar cientistas do mundo inteiro na medida em que representa um 
robusto indicador da necessidade de refletirmos sobre, conforme pontua Chevallard (1992)3, as 
praxeologias existentes e a possibilidade de apresentar novos desenhos praxeológicos para que 
a aprendizagem nessas áreas ocorra de forma harmonizada e satisfatória para os alunos. Por 
definição, entende-se uma praxeologia como uma organização (matemática e/ou didática) que 
busca estruturar ações para envolver os alunos em atividades que necessitem de aquisição de 
novos conhecimentos. (CHEVALLARD, 1992).

A harmonia e satisfação que se objetiva alcançar estão pautadas em cinco pilares: a escolha de 
modelos teóricos de aprendizagem adequados as noções de ciências e matemática da Educação 

NOÇÕES EPISTEMOLÓGICAS DOS FENÔMENOS DE 
APRENDIZAGEM: uma introdução

INTRODUÇÃO

Prof. Dr. Laerte Fonseca (HnD, EBWU) - IFS, PPGECIMA/UFS2

2 Livre Docente pela Emil Brunner World University® (EBWU, Maiami, Flórida/EUA); Pós-Doutorado em 
andamento em E-learning, Universidade Fernando de Pessoa, Porto/Portugal; Pós-Doutor em Ciências Básicas 
e Ambientais, EEL da Universidade de São Paulo/USP; Pós-Doutor em Psicologia e Neurociência Cognitiva 
(EBWU); Pós-Doutor em Educação Matemática (UNIAN/SP) e Doutor em Educação Matemática (UNIAN/SP, 
UCB/Lyon 1-FR); Licenciado em Matemática (UFS); Psicólogo (ESTÁCIO-SE); Professor Titular de Educação 
Matemática do Instituto Federal de Sergipe. Professor do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e 
Matemática da Universidade Federal de Sergipe. E-mail: laerte.fonseca@ifs.edu.br 
3 CHEVALLARD, Y. Concepts fondamentaux de la didactique: perspectives apportées par une approche 
anthropologique. Recherches en didactique des mathématiques. Grenoble: La Pensée Sauvage, 1992.
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Básica, a mobilização da curiosidade de aprender dos alunos, o controle efetivo (feedback 
bilateral – aluno x professor), os níveis e qualidade de performance escolar e os fenômenos de 
aprendizagem que possivelmente são identificáveis durante um momento didático.

Dessa forma, convido aos leitores a reelaborarem suas percepções acerca desses pilares, 
visto que se faz necessário que eles estejam alinhados com as outras atualizações que ocorrem o 
tempo todo: as tecnologias, as evoluções arquitetônicas, os agronegócios, o empreendedorismo 
etc. Por isso, o ensino não pode ficar congelado e estereotipado no tempo e no espaço.

Com efeito, recorrendo-se a história da psicologia, a busca pela compreensão da consciência 
humana permitiu o desenvolvimento de ramificações que se atrelavam ao desenvolvimento e, 
consequentemente, à aprendizagem. Conforme informa Davidoff (2002)4, foi o alemão Wilhelm 
Maximilian Wundt (1832-1926) que criou o primeiro laboratório de psicologia experimental 
(psicofísica), originando as três maiores escolas de psicologia: o funcionalismo de Willian 
James (1842-1910, EUA), o estruturalismo de Edward Titchener (1867-1926, INGLATERRA 
e EUA) e o associacionismo de Edward L. Thorndike (1874-1949, EUA) que originou o estudo 
da aprendizagem enquanto fenômeno científico, elaborando a primeira teoria a respeito desse 
objeto: a Lei do Efeito. A Figura 1 apresenta um mapeamento dos interesses dessas escolas, 
desvelando para os leitores os bastidores que originaram as perspectivas atuais dos modelos 
teóricos de aprendizagem.

Figura 1 - Berço dos estudos sobre a aprendizagem

                           Psicologia Experimental (Psicofísica)
Wilhelm Wundt (1832-1926, ALEMANHA)

 

Fonte: O autor, conforme Davidoff (2002).

Objeto de estudo: a CONSCIÊNCIA
Método de estudo:
INTROSPECCIONISMO (auto-percepção)

ESTRUTURALISMO
Edward Titchener

(1867-1926, INGLATERRA e EUA)

ASSOCIACIONISMO
Edward L. Thorndike 

(1874-1949, EUA)

FUNCIONALISMO
Willian James (1842-1910, EUA)

Base: o PRAGMATISMO (o FAZER)
Objeto de estudo: a CONSCIÊNCIA 
e a compreensão de seu 
FUNCIONAMENTO (a busca pelo 
SENTIDO e SIGNIFICADO)
Método de estudo: 
INTROSPECCIONISMO (auto-
percepção)

Base: Estruturas do Sistema Nervoso 
Central/SNC (ONDE)
Objeto de estudo: Aspectos 
ESTRUTURAIS da CONSCIÊNCIA
Método de estudo: INTROSPECÇÃO 
QUALITATIVA (auto-percepção)

Base: associações hierarquizadas de 
ideias (COMO)
Objeto de estudo: APRENDIZAGEM 
por meio de um processo de associação 
de ideias: das mais simples às mais 
complexas.
Método de estudo: LEI DO EFEITO: todo 
comportamento tende a se repetir se for 
recompensado. Se for castigado, tenderá a 
não ocorrer mais.

Formulou a primeira Teoria da 
Aprendizagem; Desenvolveu a BASE 
da Psicologia Comportamentalista.

4 DAVIDOFF, Linda L. Introdução a psicologia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 1983. p. 19 -23.
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Ou seja, nem sempre a aprendizagem foi alvo dos interesses dos psicólogos, mas algumas de 
suas nuances eclodiam durante os vários tipos de experimentações que utilizavam, inicialmente, 
animais, a exemplo do condicionamento clássico de Pavlov.

Como a primeira escola de psicologia, o behaviorismo, foca na análise da consciência a partir 
do comportamento (manifesto: os observáveis ou latente – os não observáveis: pensamentos). 
Segundo Hübner e Moreira (2015)5, pesquisadores como Wilhelm Maximilian Wundt, 
que desenvolveu sua psicologia experimental (psicofísica) foi considerado “o pai” da Base 
Comportamentalista (1919), cujos interessados Pavlov, Watson, Skinner e Thorndike, 
principalmente, defendiam a noção de aprendizagem como condicionamento.

Neste contexto é oportuno navegar pela história buscando analisar como a noção de 
aprendizagem passou por variações que ainda co-existem quando decidimos compreender 
algumas relações entre o binômio ensino-aprendizagem.

Foi o russo Ivan Petrovich Pavlov (1849-1936) que, segundo Weinten (2010)6, denominou 
a aprendizagem como um tipo de condicionamento clássico, em que um estímulo possui a 
capacidade de evocar uma resposta que era primordialmente mobilizada por um outro estímulo. 
Tal processo é gerado, conforme La Rosa (2003)7, quando existe uma sucessão de paralelismos 
entre um estímulo neutro e um incondicionado.  Para tanto, Pavlov indicava algumas exigências 
para que o condicionamento fosse eficiente: um pareamento temporal em que o estímulo 
incondicionado ocorresse com o estímulo neutro; o ato do estímulo condicionado é rapidamente 
anterior ao estímulo incondicionado; o indivíduo (um animal) precisa estar consciente e livre de 
outros atrativos. (HÜBNER e MOREIRA, 2015).

Apesar de ter realizado suas experiências com animais, Pavlov deixa seu legado quando 
analisamos situações sociais – como as propagandas e marketings sobre a comercialização de um 
produto – bem como nas salas de aula onde se busca o empareamento entre o estímulo neutro e o 
incondicionado a partir da recompensa (nota de uma disciplina) ou destaque entre os pares; nesse 
modelo teórico de aprendizagem não se considera a possibilidade de existência de conhecimentos 
prévios. Dessa forma, o contágio de uma teoria desenvolvida para o modelo animal teve algumas 
de suas propriedades aplicadas a aprendizagem escolar que pode até ser útil pontualmente, mas 
não aplicada indistintamente em qualquer situação de aprendizagem humana.

A noção de condicionamento clássico de Pavlov foi aprimorada pelo próximo behaviorista John 
Broadus Watson (1878-1958), norte americano que ficou conhecido pela criação do behaviorismo 
metodológico, partindo das pesquisas com animais (ratos) para aplicação em crianças (o caso do 
“pequeno Albert” e  o “caso de Peter”) que apresentavam transtornos ligados ao medo e fobias 
de uma forma geral, utilizando-se de um procedimento denominado por ele de condicionamento 
direto, ou seja, descondicionamento ou dessensibilização. (HOTHERSALL, 2006)8.

5 HÜBNER, M. M. C., MOREIRA, M. B. (org.). Temas clássicos da psicologia sob a ótica da análise do 
comportamento. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2015.
6 WEINTEN, W. Introdução a psicologia: Temas e variações. São Paulo, 2010.
7 LA ROSA, J. Psicologia e educação: o significado do apender. Porto alegre. EDIPUCRS, 2003.
8 HOTHERSALL, D. História da Psicologia. São Paulo: McGraw-Hill, 2006.
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Tal aprimoramento passava a considerar as emoções e o funcionamento do Sistema Nervoso 
Central. Disso decorre sua concepção de aprendizagem, referindo-se a tudo aquilo que se pode 
observar e constatar, ou seja: uma conduta adquirida e manifestável. Entretanto, a mente da 
criança ainda eram considerada vazia como uma “tábula rasa”.

Esses destaques permitem inferir que existia a necessidade de controlar as emoções e 
condicionar o comportamento emocional, pois, para Watson, a modelação do comportamento 
está diretamente ligada ao formato e uso dos estímulos e objetivos que se almeja alcançar. Dessa 
digressão encontram-se as justificativas para que a repetição de exercícios escolares funcionassem 
como recurso para a eficiência no processo de aprendizagem. (CARRARA, 1998)9.

Contrariamente, Skinner (2006)10 considerava a hipótese de que todo comportamento é 
operante e não respondente, pois há um conjunto de variáveis não considerada pelo Watson,  a 
saber: Contingência, Contingência Tríplice, Reforços e Esquemas reforçadores.  Segundo esse 
autor, a contingência expressa qualquer relação de dependência entre eventos (ambientais ou 
comportamentais). Ela passa a ser tríplice quando considera a interligação da existência entre 
uma resposta, um antecedente e uma consequência.

Nesse contexto, os reforços (contínuos e/ou intermitentes) são considerados como 
consequências de uma ação comportamental, tornando-o mais presumível. Por fim, os esquemas 
reforçadores (seja de razão, seja de intervalo) fixos ou variáveis, foram analisados por Burrhus 
Frederic Skinner (1904 -1990) como as regras que explicitam as relações entre comportamento 
e consequência.

Algumas das diferenças entre os princípios de Watson e Skinner podem ser observadas no 
Quadro 1:

Quadro 1 - Diferenças entre os princípios de Watson e Skinner

WATSON SKINNER

Comportamento Respondente Comportamento Operante

Ênfase nos estímulos Ênfase nas respostas

Está ligado à ideia de “Reação” Está ligado à ideia de “Ação”

Homem autômato Homem “inconstante”

É entendido como um processo 
metodológico de análise do comportamento

É entendido como uma epistemologia da 
ciência do comportamento

Condicionamento Estímulo-Resposta (ou 
S → R )

Condicionamento Estímulo-Resposta-
Reforço/Punição ( Sd : R → Sr )

Fonte: O autor, conforme Skinner (2006).

9 CARRARA, K. Behaviorismo radical: crítica e metacrítica. São Paulo: FAPESP,1998.
10 SKINNER, B. F. Sobre o Behaviorismo. Tradução de Maria da Penha Villalobos. – 10ª ed. São Paulo: Cultrix, 2006.
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É notório salientar que os princípios skinnerianos servem como alicerce para a base teórica 
de aprendizagem denominada de cognitivismo, onde Piaget, Vygotsky, Bandura e Ausubel, 
por exemplo, consideram o princípio da “ação” para tornar o aluno protagonista de seu próprio 
processo de aprendizagem.

Possivelmente, na tentativa de aprimorar as perspectivas teóricas fundadas no funcionalismo 
e no estruturalismo, Edward Lee Thorndike (1874-1949) define aprendizagem como algo 
que “consiste na formação de ligações estímulo-resposta que assumem a forma de conexões 
neurais” (HÜBNER; MOREIRA, 2015, p. 35).  Apesar de não se aprofundar nas questões de 
cunho neurológico, ele pressupôs que as conexões neurais são fortalecidas por dois critérios: 
pelo uso e pela satisfação (recompensa).

O legado de Thorndike repousa sobre a propositura de algumas leis para analisar o 
comportamento: a Lei do efeito (recompensa imediata pelo comportamento emitido); a Lei 
do exercício (respostas corretas e situação precisam estar alinhadas para que se repitam 
quando situação similar ocorra; uso e desuso também foram destacadas para justificar 
essa Lei); Lei da prontidão (ou preparação para a ação se refere à qualidade nas respostas 
comportamentais demonstrando quando o indivíduo está pronto para agir); por fim, defendeu 
que a aprendizagem acontece quando existe uma associação entre os estímulos e as repostas 
comportamentais.

Os ensinamentos de Thorndike auxiliaram muitos teóricos que se interessavam em 
compreender os processos da aprendizagem humana e, apesar de não considerar todos eles 
nessa digressão, é preciso deixar aqui registrado que os avanços para outras bases teóricas 
dependeram dessas contribuições que podem ser encontradas em Hübner e Moreira (2015).

Apesar de nenhum capítulo dessa obra ter se utilizado de modelos teóricos da base 
psicanalítica, em qualquer releitura ao longo da história da psicologia, não se pode deixar 
de citar as contribuições de Sigmund Schlomo Freud (1856 – 1939), médico neurologista e 
psiquiatra criador da psicanálise. Sua principal preocupação foi ajudar pacientes histéricos a 
descobrirem as causas das patologias associadas. Usava o método da “associação livre”, ou 
seja, os pacientes falavam sobre todas as “coisas” que vissem a mente durante a sessão de 
análise, sem necessariamente manterem uma ordem pré-fixada. Freud defendeu em sua hipótese 
principal que a “cura” acontece pela fala, pela verbalização de seus pensamentos conscientes e 
inconscientes (sonhos, atos falhos, por exemplo).

Na educação dois processos constituintes da base psicanalítica são de muita importância 
destacar: o mecanismo de defesa denominado de “sublimação” e a “transferência”. Segundo 
Kupfer (1989)11, o primeiro refere-se à capacidade do indivíduo conter seus impulsos 
socialmente inaceitáveis, contudo exige maturidade, algo que na fase da adolescência ainda não 
está disponível. Isso ajuda a entender porque alguns comportamentos dos alunos da Educação 
Básica ocorrem sem que eles tenham consciência e nem controle sobre os mesmos.

11 KUPFER, M. C. Freud e a educação: o mestre do impossível. São Paulo: Scipione, 1989. (PDF)
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Já o segundo mecanismo faz alusão aos pacientes que projetam seus pensamentos e 
sentimentos em alguns de seus professores, por exemplo. Dessa forma é possível justificar que 
a ausência de empatia entre um aluno e o professor de matemática, por exemplo, se dê pelo fato 
desse professor apresentar características comportamentais similares ao pai desse aluno, o que 
dificulta o processo de aprendizagem. (KUPFER, 1989).

Outra base teórica de aprendizagem é a cognitivista, onde a preocupação com os processos 
cognitivos (pensamentos e emoções) foram considerados por importantes lentes desse cenário, 
destacando-se as contribuições de Jean William Fritz Piaget (1896 - 1980), biólogo, psicólogo 
e epistemólogo, foi o criador da Epistemologia Genética que investiga a origem psicológica 
do pensamento humano. Desenvolveu uma teoria denominada de estágios do desenvolvimento 
humano que foram apresentados por alguns autores da obra em tela.

Para Piaget (2002)12, os processos de aprendizagem estão alinhados com os períodos do 
desenvolvimento humano e, por isso, torna-se necessário entendê-los e respeitar sua hierarquia. 
Cada estágio tem seu nível de maturação e caso não seja alcançado refletirá na fase posterior.

Enquanto Piaget buscava compreender a aprendizagem no âmbito individual o psicólogo 
russo Lev Semionovitch Vygotsky (1896 - 1934) preocupou-se com a psicologia cultural-
histórica, cunhando o termo denominado de “Zona de Desenvolvimento Proximal”, para tornar 
possível os processos mentais superiores (pensamento, linguagem, comportamento volitivo), 
cuja origem repousa em processos sociais. (VYGOTSKY, 1996)13.

Com algumas similaridades aos pressupostos de Vygotsky, Albert Bandura (1925), criou 
a teoria da aprendizagem social, considerando a hipótese de que a observação ou imitação 
de comportamentos sociais, principalmente os agressivos, são rapidamente aprendidos. Para 
Bandura (1972)14, a aprendizagem social pode ser desenvolvida de duas formas: reforçamento 
positivo (experiência direta do sujeito ativo) e reforçamento vicário (por meio da modelagem). 
Além disso, esse tipo de aprendizagem segue uma hierarquia descoberta pelo pesquisador: 
processos de atenção, processos de retenção, processos de reprodução motora e motivação.

Enquanto os pressupostos de Bandura não fizeram parte dos capítulos desse livro, David 
Paul Ausubel (1918 - 2008) com a sua teoria da aprendizagem significativa (TAS) contagiou 
a maioria dos autores convidados e de todas as quatro áreas do conhecimento: biologia, física, 
matemática e química. Aqui coube uma indagação: por que essa teoria de aprendizagem se 
destacou entre as demais? Talvez, seja mais adequado os leitores encontrarem resposta a essa 
questão lendo os referidos capítulos.

Um pesquisador brasileiro responsável pela introdução da TAS no Brasil foi o professor 
Marco Antônio Moreira. Para esse pesquisador as variáveis que constituem a hipótese teórica 

12 PIAGET, Jean. Epistemologia Genética. São Paulo: Martins Fontes, 2002.
13 VYGOTSKY, Lev Semenovich. A formação social da mente: o desenvolvimento dos processos psicológicos 
superiores. São Paulo: Martins Fontes, 1996.
14 BANDURA, Albert. Modificação do comportamento. Rio de Janeiro: Interamericana, 1972.

https://pt.wikipedia.org/wiki/1896
https://pt.wikipedia.org/wiki/1934
https://pt.wikipedia.org/wiki/Psicologia_cultural-hist%C3%B3rica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Psicologia_cultural-hist%C3%B3rica
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são de fácil manipulação, favorecendo o trabalho do professor. (MOREIRA, 2006)15. Segundo 
Ausubel (2000)16, a existência de materiais potencialmente significativos, conhecimentos 
prévios (subsunçores) e disposição para aprender constituem-se no tripé da teoria.  Vale 
salientar que a cognição permeia todos os três elementos básicos da TAS, seja quando eles 
estão no ambiente externo (professor, instituição) ou no interno (aluno). Assim, essa teoria 
pressupõe a existência de uma correspondência biunívoca entre o que é esperado e o que está 
disponível nos ambientes de aprendizagem.

Na sequência, apesar de também não terem sido contempladas pelos autores 
participantes desse projeto, as teorias de base humanista contribuem significativamente para 
a aprendizagem. Rapidamente, vale exemplificar dois importantes nomes: Carl Ransom 
Rogers (1902 –1987), psicólogo que desenvolveu uma abordagem teórica centrada na 
pessoa.  Segundo Rogers (1991)17, a aprendizagem se constitui em aprimorar conhecimentos 
existente e adquirir novos, cuja liberdade de fazer escolhas é sinônimo de busca pela auto-
realização. Para esse cientista, o ser humano é “bom” e para ajudá-lo em seu processo de 
desenvolvimento se faz necessário centrar o processo educativo em suas necessidades, 
aquelas, principalmente, apontadas pelo mesmo.

Aproveitando a ideia de necessidade, Abraham Harold Maslow (1908-1970), também 
psicólogo, desenvolveu sua teoria baseando-se em uma hierarquia de necessidades que origina 
a motivação para alcançar objetivos idealizados pelo próprio indivíduo. Conforme Maslow 
(1968)18, essas necessidades seguem a seguinte hierarquia: fisiologia, segurança, sociais, 
autoestima e realização pessoal. Como cada ser humano é único em sua essência, os subníveis 
de cada uma dessas necessidades podem não ser compreendidos, por exemplo, na sala de aula 
e a negligência do professor sobre os mesmos pode contribuir para originar dificuldades ou 
bloqueios na aprendizagem.

No ápice desses sustentáculos teóricos, surge no final da década de 1970 a base 
neurocognitivista, constituindo-se o mais vanguardista alicerce da aprendizagem. Concebida, 
principalmente por Michael S. Gazzaniga (1939) tem como principal objetivo compreender 
a biologia e bioquímica neuronal para explicar os processos cognitivos, tais como atenção, 
memória (recente, de curto e longo prazo), execução (planejamento, flexibilidade cognitiva, 
crítica, julgamento, tomada de decisão) e aprendizagem.

Como células consideradas especiais pelo seu caráter de reação, os neurônios se 
comunicam por meio de sinapses, onde ocorre a troca de substâncias químicas denominadas 
de neurotransmissores. Para cada uma das capacidades ou funções cerebrais existe ao menos 
um neurotransmissor envolvido. Como exemplo, pode-se dizer que para ativar os mecanismos 

15 MOREIRA, M. A. A Teoria da Aprendizagem Significativa e sua implementação em sala de aula. Brasília: 
Universidade de Brasília, 2006.
16 AUSUBEL, D.P. The acquisition and retention of knowledge: A cognitive view. Dondrecht: Kluwer Academis 
Publishers, 2000.
17 ROGERS, Carl. Tornar-se Pessoa. São Paulo: Martins Fontes, 1991.
18 MASLOW, A. H. Introdução a psicologia do ser. Rio de Janeiro: Eldorado, 1968.
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atencionais bottom-up e top-down se faz necessário a disponibilidade na fenda sináptica dos 
neurotransmissores acetilcolina (C7H16NO2) e noradrenalina (C8H11NO3).

A hipótese de ouro dessa base teórica considerada para a aprendizagem é que os emissores 
ambientais (estímulos) estejam adequados com os receptores neuronais (expectativas 
cerebrais), a saber: para o sentido da visão (fotorreceptores – cones e bastonetes), para o tato/
temperatura (termorreceptores), para tato/pele e audição (mecanorreceptores), para gustação 
(quimiorreceptores) e para dor (nociceptores). (GAZZANIGA  et al., 2006)19.

Fazendo uma transposição para o processo de aprendizagem escolarizada se faz necessário 
escolher pistas/estímulos que verifiquem a existência de armazenamento de informações na 
memória de longo prazo ativando-se os mecanismos atencionais top-down e, na sequência, 
apresentar recursos para garantir que os mecanismos atencionais bottom-up permaneçam 
disponíveis durante o processo de aprendizagem de uma noção matemática ou de ciências.

No processo de ensino formal, os sentidos da visão e audição são requisitados o tempo todo. 
Mas, se faz necessário que a manipulação de materiais seja considerada, bem como a fala dos 
estudantes. Esse misto de ativações neurosensoriais funciona como uma assembleia cerebral 
que irá orquestrar o conjunto de informações disponibilizadas no meio ambiente externo. 
Reside nas escolhas de ensino os resultados da aprendizagem dos alunos.

Acrescenta-se ainda um dado muito importante para que o cérebro dos alunos da Educação 
Básica decida por dar atenção aos diferentes conteúdos escolares e inibir os distratores 
ambientais: que a informação seja dotada de sentido (prazer) e significado (utilidade). Existe 
uma área no cérebro responsável por julgar o tipo de informação e decidir se ela será útil ou 
não para ele, principalmente, para garantir a sua sobrevivência. (GAZZANIGA  et al., 2006).

Esse rol de exigência se estabelece, pois, conforme Willingham (2011)20, o cérebro não foi 
feito para pensar. Para ele (o cérebro) pensar se constitui em uma tarefa que exige esforço e, por 
isso, se torna lento e cansativo. Dessa forma, os processos de ensino precisam ser planejados 
para atender as expectativas cerebrais, bem como apresentá-los de maneira lúdica, desafiadora 
e que permita o protagonismo dos estudantes. Caso contrário, pensar será uma tarefa excluída 
dos momentos de aprendizagem escolar.

Com efeito, os fenômenos de aprendizagem podem ser identificados desde que uma teoria 
tenha sido considerada para alicerçar os processos de ensino. A auto-avaliação que os alunos 
podem fazer de si mesmos pode se constituir em um fenômeno de aprendizagem, assim como 
a diminuição do tempo de reação sempre que uma noção do conhecimento solicite sua atenção 
seletiva para aprender.

A bem da verdade, o projeto desse e-book foi concebido para mostrar a importância 
dos professores, licenciandos e comunidade científica interessada, em conhecerem as 

19 GAZZANIGA, M. S. et al. Neurociência Cognitiva: a biologia da mente. Porto Alegre: Artmed, 2006.
20 WILLINGHAM, D. T. Por que os alunos não gostam da escola? Reposta da ciência cognitiva para tornar a sala 
de aula atrativa e efetiva. Porto Alegre: Artmed, 2011.
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diferentes teorias de aprendizagem e incorporá-las em seus planejamentos didáticos 
como uma forma de melhor controlar as variáveis implicadas no processo de ensinar e 
aprender ciências e matemática.

Por fim, buscou-se nessa introdução apresentar as diferentes gêneses que abrigam as 
noções epistemológicas dos fenômenos de aprendizagem, permitindo aos leitores um melhor 
entendimento de como contornar os possíveis problemas das diferentes salas de aula da 
Educação Básica, sempre que não forem considerados os princípios ativos para ensinar 
ciências e matemática.
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CAPÍTULO 1

O PSICOCOGNITIVISMO DE PIAGET, O SOCIOCOGNITIVISMO DE 
VYGOTSKY E OS REGISTROS DE REPRESENTAÇÃO SEMIÓTICA 

NA APRENDIZAGEM MATEMÁTICA

Márcia Azevedo Campos21 
Edmo Fernandes Carvalho22 

Eliane Santana de Souza Oliveira23

Laerte Silva da Fonseca24

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Este artigo traz uma revisão bibliográfica sobre teorias da aprendizagem discutidas na atividade 
matemática, especificamente o cognitivismo de Piaget e a teoria da mediação de Vygotsky, 
que têm como objeto de estudo o desenvolvimento humano e o processo de aprendizagem. 
A Teoria dos Registros de Representação Semiótica e sua base cognitivista subsidiou as 
análises da atividade matemática em busca dos fenômenos de aprendizagem descritos pelas 
teorias. Discute-se o fenômeno da aprendizagem matemática a partir de situações e problemas 
matemáticos e seus objetos ostensivos, manipuláveis ou não, que podem ser acessados a partir 
dos não ostensivos associados, como a linguagem e o pensamento.Considerando pensamento 

21 Doutora em Ensino, Filosofia e História das Ciências - PPGEFHC/UEFS/UFBA/BA. Mestrado em Educação 
Matemática - PPGEM/UESC-BA. Professora do Ensino Básico e Superior na área de Matemática e Educação 
Matemática. Analista Universitária da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB. Integrante de Grupos 
de Pesquisa no CNPQ: NIELEM – Líder; NEUROMAT – Membro Pesquisadora; NIPEDICMT – Membro 
Pesquisadora.  Membro do GT 14 - Didática da Matemática/SBEM. CV: http://lattes.cnpq.br/7705322873418025. 
ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8255-758X. E-mail: azevedoxu@gmail.com
22 Pós-Doutorando (PPGECM/UFS). Doutor em Ensino, Filosofia e História das Ciências (UFBA/UEFS). 
Professor/UFOB.E-mail: edmofc@gmail.com 
23 Doutora em Ensino, Filosofia e História das Ciências – UFBA/UEFS. Professora Assistente da área de Educação 
Matemática do Departamento de Ciências Exatas da Universidade Estadual de Feira de Santana. E-mail: 
essoliveira@uefs.br   
24 Livre Docente pela Emil Brunner World University® (EBWU, Maiami, Flórida/EUA); Pós-Doutorado em 
andamento em E-learning, Universidade Fernando de Pessoa, Porto/Portugal; Pós-Doutor em Ciências Básicas 
e Ambientais, EEL da Universidade de São Paulo/USP; Pós-Doutor em Psicologia e Neurociência Cognitiva 
(EBWU); Pós-Doutor em Educação Matemática (UNIAN/SP) e Doutor em Educação Matemática (UNIAN/SP, 
UCB/Lyon 1-FR); Licenciado em Matemática (UFS); Psicólogo (ESTÁCIO-SE); Professor Titular de Educação 
Matemática do Instituto Federal de Sergipe. Professor do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e 
Matemática da Universidade Federal de Sergipe. E-mail: laerte.fonseca@ifs.edu.br 
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e linguagem como funções psicológicas superiores na atividade humana e assim na atividade 
matemática, discute-se atividades matemáticas que prezam pelo uso da linguagem que leva 
à significação. Busca-se analisar um conjunto de situações que o professor pode organizar 
para evocar os não ostensivos associados à aprendizagem matemática e assim possibilitar a 
aprendizagem, pautada na significação dos conceitos matemáticos que são apresentados aos 
alunos, que despertem a sua atenção e interesse, passem a integrar a sua memória de longo 
prazo e então constitua conhecimento. Entendemos, a partir dos pressupostos teóricos, que 
a construção do conhecimento se dá a partir de situações que provoquem desequilíbrios nos 
alunos e desencadeie fenômenos de aprendizagem de assimilações e acomodações, resultando 
em equilíbrios e adaptações às novas situações, provocando, supostamente, aprendizado.   

Palavras-chave: Teorias da Aprendizagem. Educação Matemática. Registros de Representação 
Semiótica. Aprendizagem Matemática.

1. Introdução

No processo evolutivo do ser humano e de sua busca pelo conhecimento, as teorias 
da aprendizagem surgem com o intuito de desvendar e compreender de que forma se dá o 
desenvolvimento humano e como o ser humano adquire conhecimento. E esse conhecimento se 
constrói a partir das experiências, das relações que o sujeito estabelece e dos conceitos que lhes 
são apresentados ao longo da vida.

E as Teorias da Aprendizagem surgem na tentativa de interpretar sistematicamente essas 
experiências, de organizar, de fazer previsões sobre conhecimentos relativos à aprendizagem. 
(HILL,1990 apud MOREIRA,2015)

A Educação Matemática, sustentada nas Teorias da Aprendizagem, procura entender 
e explicar os fenômenos que envolvem todo o processo da aprendizagem matemática. A 
Matemática lida com o abstrato, com signos linguísticos e objetos simbólicos que remetem 
a algo concreto, ostensivo, visível e manipulável. E essa peculiaridade pode lhe ter dado, ao 
longo da sua existência enquanto disciplina do currículo escolar, o título de inacessível, abstrata 
demais, difícil e sem ligação com o mundo cotidiano, concreto. E, como consequência, surgiram 
as dificuldades de aprendizagem, os desafios com o seu ensino. As pesquisas em Educação 
Matemática vêm estudando tais fatos em busca de explicações e meios de desmistificá-los, 
visando a aprendizagem matemática, ou seja, a produção do conhecimento matemático. Com 
o objetivo de estudar as abordagens teóricas da didática que permitem analisar um objeto 
matemático em diferentes registros, buscamos soluções para os problemas com a aprendizagem 
matemática e aqui traçamos essa discussão no campo da Educação Matemática e seus aportes 
nas Teorias da Aprendizagem de base cognitivista.

A Educação Matemática surgiu como campo científico e se consolidou como área de 
pesquisa interdisciplinar, espaço próprio de diálogo entre a matemática e a educação, que aborda 
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relações entre o ensino e aprendizagem. Dentro dela o campo de estudo denominado Didática 
da Matemática surgiu como uma área cientifica que investigava essencialmente os objetos de 
ensino, visando a aprendizagem. Sua origem remete a pesquisadores como Guy Brousseau, 
Yves Chevallard, Gérard Vergnaud e à ideia de que é possível descrever e explicar de maneira 
racional os fenômenos de ensino, fenômenos que suscitam, em geral, mais o empirismo ou a 
opinião que o discurso racional (BESSOT, 1994). As teorias da Didática da Matemática têm se 
mostrado de grande valia para a compreensão dos problemas de ensino e aprendizagem e dessa 
forma têm constituído um importante campo teórico de estudo na Educação Matemática. 

A Didática da Matemática, assim como a Educação Matemática, são campos de estudo em 
desenvolvimento cujas fontes imediatas principais são a antropologia, a sociologia, a psicologia, 
a pedagogia, a linguística, além de outros conhecimentos, que discutem o pensar e o saber, dada 
a complexidade dos processos e das situações de ensino e aprendizagem em matemática. A 
matemática, com sua natureza estritamente simbólica, e a educação, com seus desafios com o 
ensino e a aprendizagem, imprimem às pesquisas que buscam desvendá-los um caráter muito 
particular a esse campo de estudo. 

E nessa produção de conhecimento matemático há de se observar também o contexto de 
aprendizagem onde o aluno está inserido, suas experiências e necessidades, para que os conceitos 
lhes sejam significativos e úteis. Assumimos que apropriar-se dos conceitos, contextualizá-los, 
identificá-los em outras situações e ser capaz de aplicá-los na construção de conhecimentos 
posteriores, dentro e fora da escola, é produzir significados. E a produção de significados está 
diretamente ligada ao desenvolvimento do pensamento e da linguagem.

Considerando pensamento e linguagem como funções psicológicas superiores na atividade 
humana (VYGOTSKY, 2005) e as diferentes conexões e inter-relações entre os saberes, 
transparece-nos que as experiências que o aluno vivencia em sala de aula, e fora dela, contribuem 
para a constituição do pensamento matemático e sua significação. É através da significação das 
palavras, termos e conceitos próprios da matemática e pela capacidade de generalização que lhe 
é sinônimo, que se constitui a própria aprendizagem matemática. (BLANTON; KAPUT, 2005)

Entende-se assim que lidar com a linguagem, enquanto recurso à função semiótica, e com 
os símbolos e signos presentes na atividade matemática justifica nosso interesse em discutir a 
importância dos registros de representação semiótica (DUVAL, 1995) na aprendizagem matemática. 
Sob a ótica da aprendizagem, questionamos: o aspecto cognitivo da aprendizagem tem ligação com 
a significação dos objetos matemáticos, algébricos, por exemplo, que ora são comprometidos pelas 
dificuldades apresentadas pelos alunos diante do algebrismo que lhes é imposto?

Duval (2011) traz o seguinte questionamento: “- Como situar os registros de 
representação em relação às outras teorias semióticas?” (p.7). Essa questão alinha com as 
nossas inquietações em relação à linguagem matemática e sua significação. Assim tecemos 
este estudo bibliográfico, desenvolvido a partir de estudos já desenvolvidos, trabalhos já 
reconhecidos no domínio científico, sem precisar recorrer diretamente aos fatos/fenômenos 
da realidade empírica (GIL, 2002).
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E para discutir essa questão, buscamos articular teorias e estudos de base cognitivista e 
discutir especificamente o fenômeno da significação dos conceitos matemáticos que são 
apresentados aos alunos, que despertem a sua atenção e interesse, passem a integrar a sua 
memória de longo prazo e então constitua conhecimento.Modelamos situações matemáticas e 
discutimo-las à luz da Teoria dos Registros de Representação Semiótica e dos modelos teóricos 
de Piaget e Vygotsky.

2.Epistemologia dos modelos cognitivistas piagetiano e vigotskiano e da 
Teoria dos Registros de Representação Semiótica

O psicocognitivismo de Jean Piaget e a teoria da mediação do sociocognitivista Lev 
Vygotsky são teorias que têm como objeto de estudo o desenvolvimento humano e o processo 
de aprendizagem. Esses princípios teóricos deram embasamento para o surgimento do 
construtivismo didático considerado como marco para o surgimento das teorias da Didática 
da Matemática. Essa corrente didática introduziu uma mudança de perspectiva em relação ao 
construtivismo piagetiano, centralizado no desenvolvimento do sujeito epistêmico, e propôs 
então analisar construções sucessivas feitas pelo sujeito em interação com o meio, a sala de 
aula, tendo como base um conjunto de situações que o professor deve organizar para possibilitar 
a aprendizagem (BROUSSEAU, 1996). As ideias de Vygotsky e de Piaget estimulam a ampliar 
nosso conhecimento sobre como o aluno aprende e chegarmos à compreensão fundamental de 
como se desenvolve a cognição e em que condições.

A teoria de Piaget associa o desenvolvimento cognitivo aos aspectos biológicos, que se origina 
“de dentro para fora” fundado na ação impulsionada por uma necessidade e pela maturação do 
indivíduo. Nesse contexto os ambientes podem favorecer, ou não, esse desenvolvimento. Sob 
a óptica das representações semióticas abstraímos essa visão dualista dentro/fora e fora/dentro, 
significante/significado na atividade matemática e analisamos todo um sistema semiótico que 
se constitui a partir produção de representações semióticas para a atividade matemática.

A teoria de Vygotsky (2001; 2003; 2005) tem como base o estudo do desenvolvimento das 
funções psicológicas superiores, com foco na linguagem e no pensamento, considerando as 
facetas sócio-histórico e culturais a que são expostos os seres humanos. Pelos seus pressupostos 
o desenvolvimento cognitivo se dá “de fora para dentro”, ou seja, a aprendizagem é um 
processo de interiorização dos sentidos construídos a partir da experiência, da maturação e da 
interveniência que os mediadores sociais proporcionam sobre o indivíduo.

Na perspectiva piagetiana a assimilação não se dá pela submissão passiva aos objetos 
ostensivos25, mas uma ação, como a atenção focada sobre eles, que venha modificá-los ou 
transformá-los, e a partir da evocação dos não ostensivos associados haverá a acomodação. O ato 
de evocar características não visíveis ou manipuláveis de um objeto, matemático, por exemplo, 

25 A dialética dos ostensivos e não ostensivos estabelecida por Bosch e Chevallard (1999), classifica os objetos do 
saber em manipuláveis, acessíveis diretamente, ou não.
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coincide com o que Piaget (1970) denomina de abstração empírica, onde o novo conhecimento é 
tirado por abstração, não das propriedades físicas e/ou visíveis do objeto. Quando essa abstração 
ocorre no nível do pensamento Piaget a denomina de abstração refletida. Assim a abstração 
refletida é o resultado de ações e reflexões coordenadas do sujeito que se tornam conscientes. 

Para Piaget (1970), os conhecimentos derivam da ação e “conhecer um objeto é agir 
sobre ele e transformá-lo” (p. 30). Todas essas ações se complementam e atingem o propósito 
principal da teoria, o desenvolvimento das capacidades cognitivas que levam à aprendizagem. 
Desse modo, o aluno aprende porque, como sujeito ativo, age sobre os conteúdos escolares, 
assimilando o que lhe propõe. Na atividade matemática a aprendizagem se dá a partir de 
quando o aluno age sobre os objetos matemáticos que lhes são apresentados, interage com 
eles, manipula-os e então evoca suas características e contextos usuais desses objetos 
que lhes permitem significá-los dentro do contexto em que vivem e em outros contextos, 
generalizando. (BLANTON; KAPUT, 2005)

Nessa direção, a construção do conhecimento se dá pela proposição de atividades desafiadoras 
que provoquem desequilíbrios e reequilíbrios sucessivos, dentro dos esquemas de assimilação 
dos alunos (PIAGET, 1970). Ao assimilar, o sujeito se depara com novidades que perturbam seu 
equilíbrio, podendo atrair ou não o foco de sua atenção a esses objetos, assimilando os que lhes 
são significativos e desprezando os demais. (CONSENZA; GUERRA, 2011).

A TRRS desenvolvida pelo psicólogo e filósofo francês Raymond Duval tem suas bases 
na teoria Vigotskiana, como uma teoria da aprendizagem voltada para o estudo dos signos, da 
representação e da significação a partir das experiências, cuja concepção, para fugir da psicologia 
tanto positivista quanto subjetivista, é de cunho objetivo pois tem a intenção de objetivar 
mecanismos internos a partir da realidade. E essa possibilidade de identificação da realidade é 
o que Vygotsky (2005) chama de mediação, instrumento de aquisição das funções superiores. 
Assim, na TRRS (DUVAL, 1995), dadas suas raízes sociointeracionistas, a aprendizagem se 
dá a partir do momento que o sujeito, mediado pela atividade enquanto relações produtivas 
e representações, apropria-se de condições internas, adquirindo conhecimento pelas funções 
superiores. Seria então a significação pregada como pressuposto básico à aprendizagem pela 
teoria de Duval fruto de uma mediação semiótica entre o universo objetivo e o subjetivo.

A teoria Piagetiana está presente nos primeiros estudos de Duval, ao investigar o 
desenvolvimento matemático em crianças e adolescentes. A noção de representação presente 
em sua teoria teve influências da definição dada por Piaget de onde retirou a primeira noção de 
representação. Duval aprofundou os estudos, associando a representação ao desenvolvimento 
da função semiótica e atrelando ao desenvolvimento cognitivo a diversificação dos registros de 
representação. (DUVAL, 2009)

A palavra semiótica tem origem do termo grego semeion (ou semeiotiké) que significa 
signo. E por signo entendemos, a partir de Lúcia Santaella (2002) (apud MISKULIN, MOURA 
e SILVA, 2003), aquilo que representa algo para alguém, que ocupa o lugar de um objeto como 
uma imagem mental que o indivíduo faz deste objeto ao interpretá-lo.Para Charles Sanders 
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Peirce, o signo é uma entidade composta pelo significante (o suporte material), pelo significado 
(a imagem mental) e pelo referente (o objeto real ou imaginário a que o signo faz alusão).
(MISKULIN, MOURA e SILVA, 2003)

Somos seres sociais, imersos numa cultura onde a linguagem,um importante signo linguístico e 
uma das principais formas de comunicação e de significação às coisas que nos rodeia. Concordando 
com Lúcia Santaella (2002) (apud MISKULIN, MOURA e SILVA, 2003), entendemos a Semiótica 
como o campo que estuda os fenômenos culturais por meio dos signos, mais precisamente, por 
meio de sistemas de significação,que investiga todas as linguagens possíveis. 

Vygotsky (2005),no estudo do desenvolvimento da linguagem e do pensamento, acrescenta 
que essa comunicação se dá pela fala26, onde a palavra é composta pelo objeto ostensivo (registro 
escrito ou oral, referente),que tem função designativa,e o significado, objeto não ostensivo (ideia, 
imagem metal, som)e sua generalização.Vygotsky(2005) acrescenta que no primeiro momento 
a palavra, enquanto signo linguístico, tem sentido difuso, mas é a partir das experiências e 
interações com os sentidos atribuídos que a indivíduo consegue evocar um referencial 
permanente para o símbolo, e assim se dá a generalização a outros contextos e se processa a 
aprendizagem. Nesse sentido, Vygotsky (2005) afirma queé na relação dialética mediada por 
signos que se dá o processo de desenvolvimento, e este contribui para a aprendizagem que 
ocorre por meio da aproximação e apropriação dos objetos, usos das palavras e interiorização 
dos seus sentidos.

Apesar de não trazer uma definição única para a Semiótica, Duval (2009) chama semiósis 
a apreensão ou produção de uma representação semiótica. O termo foi introduzido por Charles 
Sanders Peirce para designar o processo de significação. Duval toma esse termo e explica que 
a compreensão do papel da semiósis no funcionamento cognitivo e na forma como se dá a 
apreensão conceitual de um objeto, que chama de noésis, está relacionada com a variedade dos 
tipos de signos que podem ser utilizados. Compreender a Semiótica é base ao estudo da TRRS 
de Duval (1995, 2009, 2011) que se dedica à aprendizagem matemática, sua linguagem, seus 
aspectos cognitivos que estão diretamente relacionados à teoria e à aprendizagem matemática.

 No ensino e na aprendizagem da Matemática nos deparamos muitas vezes com o problema 
de os objetos matemáticos só serem reconhecidos pela sua representação. Assim, para evocá-lo, 
o sujeito tem necessidade de recorrer a uma representação. Para Duval (2009) só há conhecimento 
quando o indivíduo consegue evocar esse objeto dissociado da sua representação, ou consegue 
reconhecê-lo em pelos menos dois registros de representação diferentes.

Em seguida, discutiremos a relação da Matemática com a Semiótica, onde a abstração as 
tornam bastante próximas, e a contribuição que a Semiótica pode dar para a significação dos 
objetos matemáticos e assim analisarmos o fenômeno da aprendizagem matemática.

26 Há pesquisadores que afirmam que a tradução da palavra retch seria fala, e não linguagem como foi usado nas 
traduções da expressão que deu nome ao livro Michlenie i retch, afirmam Prestes e Tunes (2012).
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27 As expressões língua natural e linguagem natural serão utilizadas para referir à língua materna, aquela que o 
indivíduo utiliza para se comunicar oralmente.

3. Fenômenos da aprendizagem matemática: os signos e os registros de 
representação semiótica como expressão do conhecimento matemático

A TRRS é um campo de estudo da Educação Matemática que concentra seus estudos na 
aprendizagem da Matemática, considerando os aspectos cognitivos inerentes a essa apreensão. 
Nesse processo, a linguagem mostra-se um importante instrumento de comunicação e justificação 
de resultados. E é a linguagem matemática que serve para representar e comunicar os processos 
relativos à atividade matemática subjacente aos conteúdos ensinados em sala de aula.

Duval (2009) fala em abordagem cognitiva ao se referir às ações do aluno em compreender, efetuar 
e controlar a diversidade de atividades matemáticas que lhe é proposto em situação de aprendizagem.

Em qualquer estudo em torno dos fenômenos relativos à aquisição de conhecimento 
matemático é necessário recorrer à noção de representação. Duval (2009) afirma que não há 
como um sujeito mobilizar qualquer conhecimento, matemático ou não, sem realizar uma 
atividade de representação. E essa representação se dá por diferentes registros.

A Matemática apresenta os seus conceitos, ideias, relações e propriedades através da 
escrita, recheada de gráficos, tabelas, esquemas, com o auxílio das representações. Os objetos 
matemáticos precisam de um sistema de representação que lhes permitam serem acessados. E 
as representações são instrumentos utilizados para evocar ou para tornar presente esse objeto, 
veiculando um tipo de informação capaz de gerar uma ideia sobre o que este representa.

De acordo com Duval (2009), a noção de representação torna-se fundamental para qualquer 
estudo psicológico que investigue a aquisição de conhecimento e de como se processam as 
transformações de representações. O autor distingue três tipos de representação presentes no 
cenário da investigação psicológica que são particulares a um sistema de signos e podem tomar 
significações diferentes para cada sujeito que as utiliza. São eles: a representação mental que, de 
acordo com os estudos de Piaget, caracteriza a noção de representação como “evocação de objetos 
ausentes” (p. 30); a representação computacional, caracterizada pela execução automática de uma 
determinada tarefa, e as representações semióticas, definidas como as “produções constituídas 
pelo emprego de regras de sinais” (p. 15). E os diferentes tipos de sistemas de representações 
semióticas utilizados em matemática foram designados por Duval como um registro.

Para Duval (2009) a articulação de diferentes registros de representação para um mesmo 
objeto matemático pode ajudar nessa compreensão. Um desses sistemas são os Registros de 
Representação Semiótica.

As representações semióticas utilizadas em Matemática são classificadas por Duval (1993), 
em quatro tipos de registros distintos: escrita em língua natural27 ou materna, sistema de escrita 
algébrica, figuras geométricas e gráficos cartesianos. O termo Registro de Representação 
Semiótica é usado para indicar esses diferentes tipos de representação. 
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Nesse sentido Duval define ainda, 

[...] um registro de representação como um sistema semiótico que 
tem funções cognitivas fundamentais no processo de aprendizagem 
consciente, e representações semióticas como produções constituídas 
pelo uso de diferentes símbolos pertencendo a um sistema de 
representação que tem condições próprias de significado e de 
funcionamento. (DUVAL, 1993, p. 39, tradução nossa)

A matemática utiliza diversas representações semióticas, que são elementos cognitivos 
importantes para a aprendizagem. No entanto, há situações em que os sujeitos confundem os 
objetos matemáticos com suas representações. Assim, limitam apenas às representações semióticas 
daquela situação e acabam não reconhecendo o mesmo objeto quando representado de outra forma. 

Duval (2009) defende a possibilidade de diferentes registros de representação para um 
mesmo objeto, sem que este perca a sua referência, mas alerta para o fato de que:

[...] não se pode ter compreensão em matemática, se nós não distinguimos 
um objeto de sua representação. É essencial jamais confundir os objetos 
matemáticos, como os números, as funções, as retas, etc, com suas 
representações, quer dizer, as escrituras decimais ou fracionárias, os 
símbolos, os gráficos, os traçados de figura... porque um mesmo objeto 
matemático pode ser dado através de representações muito diferentes. 
(DUVAL, 2009, p. 14).

Nas premissas de Duval, uma mesma função, por exemplo, pode ser representada por 
argumentos da linguagem natural que a exprima, por uma expressão algébrica que a defina, 
ou ainda, de forma não discursiva, através de um gráfico cartesiano ou uma tabela. Todas 
representam o mesmo objeto matemático função, porém num registro de representação diferente. 
No entanto, o aluno enxerga em cada representação uma nova função. São as dificuldades 
inerentes à comunicação e ao não reconhecimento da linguagem como signo linguístico e da 
variedade de registros de representação para um mesmo objeto.

Nesse entendimento, a matemática se enriquece de possibilidades de representação dos seus 
objetos, permitindo a escolha da melhor e mais adequada representação do que se pretende 
trabalhar. É a construção do conhecimento ocorrendo através de uma melhor compreensão do 
objeto matemático.

4. Análise de situações matemáticas à luz da Teoria dos Registros de 
Representação Semiótica: pontos fortes e pontos fracos na aprendizagem

Ainda sobre a discussão de como se dá a aprendizagem em Matemática, a apreensão dos 
seus conceitos e a designação de seus objetos, Duval (2011) coloca que, “em matemática uma 
representação semiótica só é interessante à medida que ela pode ser transformada em outra 
representação, e não em função do objeto que ela representa”. (DUVAL, 2011, p. 52)
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Dessa forma entendemos que um registro pode dar origem a outro e essa capacidade de 
mobilização dos registros deve promover a aquisição do conhecimento pelo aluno.

Pode ser fácil para um aluno reconhecer o número 2 em     e, no entanto, tornar difícil 
reconhecê-lo num registro diferente, como em 50 + 1, apesar de estarem no mesmo sistema 
semiótico de representação. Duval (2009, 2011) afirma que, a possibilidade de representar 
um mesmo objeto matemático de diversas formas pressupõe a existência de diferentes 
representações semióticas e possibilita a escolha da melhor e mais adequada ao que se 
pretende trabalhar. 

Uma das grandes contribuições de Duval para a aprendizagem, e também para o ensino da 
Matemática, está em apontar a restrição de se usar apenas um registro semiótico para representar 
um mesmo objeto matemático. Duval (2011) afirma que, 

[...] para fazer o aluno entrar no funcionamento do pensamento 
matemático, é necessário que ele tome consciência do papel central 
das operações matemáticas e cognitivas de colocar em correspondência 
elementos dos respectivos conteúdos de duas representações semióticas 
distintas. (DUVAL, 2011, p. 50)

Considerando que existem as representações semióticas interiorizadas, quando o indivíduo 
cria uma imagem conceitual de um objeto, as representações semióticas não seriam apenas 
externas. Alguns estudiosos da psicologia cognitiva e de didática, consideraram a representação 
semiótica apenas como função de comunicação, sem considerar as funções primordiais de 
tratamento de informação e de objetivação; ou como um suporte para as representações mentais, 
estimando que seja espontânea a passagem da forma do representante ao conteúdo representado. 

Duval (2009) considera que um registro de representação semiótico deve permitir 
atividades cognitivas fundamentais, definidas por ele de formação, que é a identificação do 
objeto matemático representado, de tratamento e de conversão. E coloca como propriedade 
fundamental das representações semióticas conservar todo o conteúdo, ou parte dele, da 
representação inicial.

Quanto à operação cognitiva de formação Duval (2009) define como uma “representação 
identificável que pode ser estabelecida através de um enunciado compreensível numa 
determinada língua natural” (p. 55). Esta formação deve respeitar regras internas do sistema 
semiótico de representação usando, como por exemplo, as gramaticais, para a composição de 
um texto, e posicionais para o algoritmo da multiplicação. Essas regras devem assegurar as 
condições de identificação e possibilidade de tratamento. 

Os tratamentos e as conversões são situações que se apresentam de maneira antagônica, 
como transformação de representação semiótica. Os tratamentos fazem a transformação de uma 
representação semiótica em outra equivalente, permanecendo no mesmo registro, enquanto as 
conversões consistem na transformação de uma representação semiótica em outra equivalente, 
mudando o registro.

12
6
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E sobre os tratamento e conversões Duval (2009) explica que,

Falaremos de “tratamento” quando a transformação produz outra 
representação no mesmo registro. E falaremos então de “conversão” 
quando a transformação produz uma representação de outro registro 
que a representação inicial. (DUVAL, 2009, p.54).

A Figura 1 nos traz um esquema das operações cognitivas descritas por Duval (2009).

Figura1 - Ilustração das operações cognitivas de conversão e tratamento

Fonte: Campos (2019)

Como exemplo também podemos citar, a linguagem binária dos computadores, onde 
um programa pode ser transformado em uma série de blocos ordenados de 0 e 1, e ele pode 
ser reconstituído de novo pela conversão inversa. A representação computacional é uma 
representação interna relacionada ao tratamento.

Outro exemplo de tratamento na matemática são as operações com as expressões algébricas, 
as funções, que por sucessivos tratamentos simplificamos, reduzimos e apresentamos num outro 
tipo de representação, dentro do mesmo registro algébrico.

Figura 2 - Problema extraído do Livro Didático Praticando Matemática - 6º ano

Fonte: Aldrini; Vasconcelos (2015, p.69).
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O esquema mostrado na Figura 3 traz uma representação algébrica de conversão da linguagem 
natural para a linguagem algébrica do problema apresentado na Figura 2.O problema pode ser 
resolvido por sucessivas operações aritméticas de tratamento, com as relações estabelecidas 
numa sequência, como:

Figura 3 - Esquema de resolução do Problema exposto na Figura 1

170 – 10 = 160

160 – 25 = 135,

135 : 3 = 45, que é a quantidade de doces 
que havia no primeiro pacote.

Fonte: Campos (2019).

Outra representação do mesmo problema, realizando a conversão da linguagem natural para 
a linguagem figural e algébrica, é a que se apresenta na Figura 4.

Figura 4 - Esquema algébrico do Problema exposto na Figura 1

Fonte: Campos (2019)

Sobre os tratamentos, Duval (2009) alerta que não deve ser o único processo de ensino 
utilizado, para não privilegiar a forma, como se ela por si só descrevesse uma informação. E 
exemplifica que “o cálculo é um tratamento interno ao registro de uma escritura simbólica de 
algarismo e de letras: ele substitui novas expressões em expressões dadas no mesmo registro de 
escritura de números” (DUVAL, 2009, p.57).

Por esse entendimento, para resolver uma equação por meio de manipulações algébricas 
é requisitado um conjunto de operações de tratamento e é preciso obedecer às regras de 
tratamento próprias a cada registro, em que sua natureza e número variam consideravelmente 
de um registro a outro.

Quanto à operação de conversão Duval (2009, 2011) diz não ser tão simples como a de 
tratamento. Para que esta se realize é necessário seguir certos procedimentos metodológicos bem 
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definidos e estabelecer relações entre elementos das unidades significantes em cada registro. A 
conversão, além de compreender uma operação cognitiva, caracteriza uma mudança de forma. 
Essa transformação tem que ser privilegiada por não ser nem evidente nem espontânea para a 
maior parte dos alunos.

Fica claro por esta teoria que para ocorrer a formação de um determinado conceito é preciso 
que o aluno seja capaz de lidar com um mesmo objeto matemático, ao menos em dois registros de 
representação semióticas diferentes. Além disso, deve ser capaz de realizar e/ou entender uma conversão 
de uma representação semiótica de um dado conceito matemático, para que se aproprie desse conceito.

De acordo com Duval (2009, p. 17) entender o processo de conversão como uma das “formas 
mais simples de tratamento”, seria uma visão errônea e ingênua, pois seria suficiente aplicar 
regras de correspondência para traduzir. O processo de conversão necessita de articulação entre 
as variáveis cognitivas específicas ao funcionamento de cada tipo de registro, em busca de 
significados para cada um dos registros. A conversão de representações, em quaisquer registros, 
é irredutível a um simples tratamento ou a uma decodificação. 

Assim, a situação: “Um número somado ao seu dobro dá 30” é uma sentença apresentada no 
registro da linguagem oral que pode ser convertida num registro da linguagem algébrica, como 
x + 2x = 30. Neste caso, há necessidade de compreender que um mesmo objeto matemático pode 
ser representado de formas diferentes. Trata-se de um processo de conversão. Como também a 
expressão pode se tornar x.(1 + 2) = 30, ou equivalentemente 3x = 30, por tratamentos.

Nos processos de conversão e de tratamento das representações semióticas ocorrem, 
segundo Duval (2009), dois fenômenos: a congruência e não-congruência entre representações 
pertencentes a dois sistemas semióticos distintos. A operação cognitiva de conversão é a 
responsável pela manifestação destes fenômenos, que estão na base das dificuldades, de 
coordenação de registros de representação pertencentes a sistemas semióticos diferentes. E 
Duval (2009) resume os fenômenos da congruência e da não congruência definindo que,

Duas representações são congruentes quando há correspondência 
semântica entre suas unidades significantes, univocidade semântica 
terminal e mesma ordem possível de apreensão dessas unidades nas 
duas representações. (DUVAL, 2009, p.69)

Para que haja o fenômeno da congruência na mudança de um registro de representação para 
outro, são necessários esses três critérios que permitem determinar tal congruência. Se um ou 
mais desses fenômenos não ocorre, temos então uma incongruência entre as representações.

A passagem de um registro de representação para outro, ou a mobilização simultânea de dois 
registros, é a razão de muitas dúvidas e bloqueios nos alunos que estudam matemática. Duval 
(2009) coloca que dificuldades de compreensão conceitual e de conversão em matemática estão 
ligadas ao fenômeno da não-congruência. Essa compreensão está intimamente ligada ao fato 
de dispor de no mínimo dois registros de representação diferentes para um mesmo objeto e 
articulá-los naturalmente.
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Assim, concordamos como Duval (2009) ao afirmar que

É preciso que um sujeito seja capaz de atingir o estado da coordenação 
de representações semioticamente heterogêneas, para que ele possa 
discriminar o representante e o representado, ou a representação e o 
conteúdo conceitual que essa representação exprime, instancia ou 
ilustra. (DUVAL, 2009, p.82).

Quando o aluno se depara com um objeto matemático, ele inevitavelmente terá necessidade 
de trabalhar com as representações deste objeto. As diversas representações semióticas de um 
objeto matemático são absolutamente necessárias à sua conceitualização, pois nos deparamos 
com o problema dos objetos matemáticos não são diretamente acessíveis pela percepção. 

Não são apenas os símbolos isolados, como as letras, as palavras ou os algarismos que 
constituem representações semióticas. Considerar como representações semióticas as situações 
que apresentem uma ideia em linguagem natural, como os problemas matemáticos que envolvem 
equações em frases, é uma particularidade da teoria de Duval (1995, 2009, 2011). 

5. Opções para corrigir ou realinhar as fragilidades identificadas

Aqui discutimos o fenômeno da significação dos objetos matemáticos como condição à sua 
aprendizagem. Modelamos situações matemáticas, em linguagem natural de problemas, que 
envolve o contexto e outros saberes que o aluno traz consigo. Segundo Duval (2003), discutir 
e analisar o processo cognitivo do aluno, o processo de desenvolvimento do pensamento e a 
linguagem, contribui significativamente para a aprendizagem.

No estudo da atividade matemática de sala de aula identificamos como fragilidade a falta 
de significação aos seus conteúdos. Sabemos que existe uma distância cognitiva grande entre 
as expressões em língua natural e/ou outros registros de representação na matemática, tornando 
difícil a passagem de um para outro registro. Essa distância constitui os entraves cognitivos e 
conceituais na aprendizagem matemática e seu processo de significação que leva à assimilação. 
Nesse sentido encontramos nos pressupostos teóricos da TRRS contribuições, didáticas e 
epistemológicas, que visam diminuir essa distância e promover a aprendizagem matemática.
Duval (2003) argumenta que para que ocorra a aprendizagem é imprescindível que o aluno 
transite por pelos menos dois desses registros, o que implica realizar processos cognitivos de 
conversão e tratamento. Bosch e Chevallard (1999) discutem que as dificuldades na utilização 
dos ostensivos de representação dos objetos matemáticos estão na relação não tão direta e 
natural entre o sistema de leitura e a escrita, ou seja, na conversão (DUVAL, 2009). Ao se 
deparar com situações desafiadoras, problemas que possibilitem vivenciar esses processos, o 
aluno estará construindo de forma autônoma sua aprendizagem.

A linguagem enquanto um importante recurso semiótico, porta de entrada a qualquer 
raciocínio matemático, mostra-se essencial na resolução de problemas. Não se trata da linguagem 
algébrica, que não é familiar em determinada etapa de sua formação, mas de uma gama de 
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registros semióticos, dotados de significado e sentido, que permitem externar seu pensamento, 
realizar tarefas e comunicar resultados. Vygotsky (2005) afirma que essa comunicação se dá 
pela fala (não ostensivo), um signo linguístico, que permite o indivíduo evocar um referencial 
permanente para o símbolo (matemático, por exemplo)e interiorizar seus sentidos, dá-se assim 
a generalização que leva à aprendizagem.

Além do entrave com a falta de significação, observamos nas análises dos problemas que, 
de forma geral, saberes já construídos poderiam ser evocados pelos alunos, rebuscados pela 
memória, para solucionar os problemas. No entanto, as vivências com os diversos níveis de ensino 
nos mostram que o aluno não consegue identificar na linguagem natural os relacionamentos que 
levariam a uma escrita na linguagem matemática, fragilizando sua capacidade de generalização.

Presumimos que essa habilidade de generalização, cuja origem está nas operações básicas 
da aritmética, é reflexo de uma capacidade algébrica, como argumenta os estudos sobre a 
introdução da álgebra, e subjaz o repertório cognitivo do aluno, o que implica uma estreita 
ligação com o pensamento algébrico (BLANTON; KAPUT, 2005). Assim, a generalização 
é fator preponderante aos fenômenos de assimilação e de acomodação, que segundo Piaget 
(1970) se dá pela ação do indivíduo sobre os objetos ostensivos, a partir da evocação dos não 
ostensivos associados a eles. Primamos pela significação dos objetos algébricos na resolução 
de problemas matemáticos que levem à generalização, pois é a partir da abstração que o novo 
conhecimento se forma.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com o objetivo de apresentar e discutir a perspectiva teórica da TRRS enquanto teoria didática 
de base cognitivista, no âmbito da relação entre desenvolvimento humano e aprendizagem na 
interface da Educação Matemática, tecemos esta discussão.

As representações semióticas constituem uma importante ferramenta teórica de pesquisa 
para se compreender o processo de funcionamento cognitivo da apreensão conceitual, de 
raciocínio e de compreensão de enunciados na Matemática. Compreender as dificuldades 
apresentadas pelos alunos nesse processo implica mobilizar sistemas cognitivos que expliquem 
tais dificuldades. 

As representações semióticas são essenciais às atividades matemáticas e cognitivas de 
formação do pensamento. As representações mentais são uma interiorização daquilo que 
é percebido e, portanto, dependem de uma interiorização de representações semióticas. 
(VYGOTSKY, 1985; PIAGET 1968 apud DUVAL, 2009).

A linguagem é um registro de representação do pensamento, um objeto ostensivo, responsável 
pela comunicação do aluno sobre o objeto que lida, é a exteriorização do pensamento e do 
conhecimento construído. A relação do homem com o saber e com o ambiente em que este se 
apresenta é mediada pela linguagem, e assim por instrumentos e signos linguísticos capazes 
de comunicar esses pensamentos. A linguagem é uma condição humana que tem sentido e 
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significados construídos culturalmente. Essa relação social do homem com o saber é delineada 
em termos de uma diferenciação das funções psicológicas desde as fundamentais, como a 
atenção e a memória, até as funções superiores como o pensamento, abstrato e de natureza 
cultural. Nesse ínterim, discutir o ensino da Matemática, mediar as relações entre o aluno e o 
conhecimento, e entre o saber sábio (social, histórico) e o saber a ser ensinado (escolar) torna-se 
importante objeto de estudo.

O ensino da Matemática, e a Educação de um modo geral, deve ser um processo de construção 
do conhecimento, através da reflexão, pautado em um novo modo de conceber o mundo, a vida 
e as relações sociais. Para tanto a formação docente amparada nas teorias da aprendizagem é 
de extrema importância. Conhecer o aluno além de suas produções técnicas, as relações que 
estabelece, analisar seus potenciais cognitivos e buscar compreender como aprende e apreende 
conteúdos é fundamental nesse processo de construção e aprendizagem.

A concepção dialética adotada por Vygotsky entre desenvolvimento e pensamento ao 
postular o aspecto sociológico contrapõe a visão comportamentalista e naturalista amplamente 
difundida na psicologia tradicional. E essa concepção interacionista é que o faz discordar de 
Piaget, quando este presume que o desenvolvimento e o aprendizado são processos totalmente 
separados. Para Vygotsky o desenvolvimento é tomado em sua dimensão prospectiva, cabendo 
ao ensino direcionar e promover o desenvolvimento das funções psicológicas superiores.

As teorias da aprendizagem de base cognitivista, aqui discutidas, apresentam suporte para o 
entendimento do processo de aprendizagem. No entanto esse suporte só é possível a partir de uma 
reflexão sobre sistema didático de aporte, sobre como e quais mediadores estão sendo utilizados no 
ensino da matemática e de como se dá o desenvolvimento cognitivo e o processo de aprendizagem. 

Entendemos a partir de Vygotsky (2001, 2003, 2005) que o pensamento e a linguagem 
ao se unirem podem propiciar o desenvolvimento do pensamento verbal, mais elaborado 
e superior, possibilitando ao aluno utilizar elementos mediadores, instrumentos e signos, 
para intermediar as relações com o outro e com o meio ambiente e assim experimentar a 
significação que leva à aprendizagem.
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CAPÍTULO 2

DE AUSUBEL A MOREIRA: a expansão da Teoria da
Aprendizagem Significativa em direção ao Humanismo 

Paulo Rogério Miranda Correia28 
Adriano Nardi Conceição29 

Raíssa dos Santos Ballego30

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A Teoria da Aprendizagem Significativa foi proposta pelo médico e psicólogo David P. 
Ausubel em 1963 na sua obra intitulada “The psychology of meaningful verbal learning” que 
explica o processo de aprendizagem sob a perspectiva da psicologia cognitiva. Para Ausubel, 
o fator mais importante que influencia a aprendizagem é aquilo que o aprendiz já sabe e o 
papel daquele que quer promover a aprendizagem é descobrir quais são os conhecimentos 
prévios do aluno e ensiná-lo de acordo com eles. Fundamentalmente, a teoria distingue duas 
possibilidades de aprendizagem: aprendizagem significativa, quando as novas informações são 
integradas à estrutura conceitual que o aluno já tem, seus conhecimentos prévios, de forma não 
arbitrária e conferindo um novo significado mais abrangente e integrador que a estrutura inicial, 
modificando-a de forma significativa; e aprendizagem mecânica, que ocorre quando as novas 
informações recebidas são apenas arbitrariamente memorizadas, sem integrar-se ou relacionar-se 
profundamente aos conhecimentos prévios. No entanto, a teoria ausubeliana não considera outras 
dimensões relevantes à aprendizagem além da cognição. Dessa forma, esse capítulo apresenta 
uma expansão a partir dos pressupostos ausubelianos em direção ao humanismo passando pelo 
Construtivismo Humano de Joseph Novak e a Teoria da Aprendizagem Significativa Crítica de 
MarcoAntônio Moreira, afirmandoque não basta que a aprendizagem seja significativa, mas 
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deve ser também subversiva, crítica. Essa expansão aqui proposta extrapola o indivíduo em sua 
parte cognitiva e o coloca como sujeito crítico do conhecimento.

Palavras-chave: Aprendizagem significativa. Cognitivismo humano. Aprendizagem crítica.

1. Introdução

A Teoria da Aprendizagem Significativa foi concebida e desenvolvida como oposição ao 
modelo educacional tradicional baseado na transmissão de conhecimentos em um contexto 
histórico, onde se praticava punições violentas contra os alunos. Reforça a participação e as 
experiências prévias do estudante e busca atingir a compreensão e a construção do conhecimento 
em vez de apenas incentivar a memorização dos conteúdos ensinados.

Ausubel em 1963, na sua obra “The psychology of meaningful verbal learning” descreve 
o processo de aprendizagem usando um continuum entre dois extremos, caracterizados pela 
aprendizagem significativa e mecânica. A diferença fundamental entre elas está na forma de 
relacionar as novas informações com os aspectos relevantes preexistentes na estrutura cognitiva 
de cada indivíduo. A aprendizagem pode ser considerada significativa se tais relações forem 
estabelecidas de forma não arbitrária e não literal. Isso exige um esforço cognitivo por parte do 
aluno em relacionar o que ele já sabe com as novas informações. A aprendizagem é considerada 
mecânica quando as relações são estabelecidas de forma arbitrária e literal, sem que o aluno 
tenha que conferir sentido entre o que ele já sabe e a nova informação (AUSUBEL, 1963, 1968, 
2000; AUSUBEL, NOVAK e HANESIAN, 1980; MOREIRA, 1999, 2011). A aprendizagem 
significativa é um processo em que as novas informações ou os novos conhecimentos estejam 
relacionados com um aspecto relevante, existente na estrutura de conhecimentos de cada 
indivíduo (NOVAK, 2002).

A aprendizagem significativa é caracterizada pela interação entre o novo conhecimento 
e o conhecimento prévio. Nesse processo novo conhecimento adquire significados para o 
aprendiz e o conhecimento prévio fica mais rico, mais diferenciado, mais elaborado em termos 
de significados, e adquire mais estabilidade (MOREIRA e MASINI, 1982; MOREIRA, 2000, 
2006; MASINI e MOREIRA, 2008; MOREIRA, 2012). Ausubel não vê oposição entre a 
aprendizagem mecânica e a significativa, mas as vê como um continuum. Segundo Ausubel, a 
aprendizagem mecânica é inevitável no caso de conceitos inteiramente novos que poderão ser 
utilizados como ancoradouros (subsunçores) que viabilizam a aprendizagem significativa. Para 
que ocorra a aprendizagem significativa são necessárias três condições:

• Os conhecimentos prévios do aluno devem ser considerados como o ponto de partida 
para a nova aprendizagem.
• O material instrucional deve ser potencialmente significativo, ou seja, relacionável de 
forma não arbitrária e não literal aos conhecimentos prévios dos alunos.
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• O aluno deve optar deliberadamente por aprender significativamente, ou seja, demonstrar 
predisposição para construir significados e não apenas a memorizar.
Para verificar as evidências da ocorrência da aprendizagem significativa é interessante 

formular questões e problemas de uma maneira nova e não familiar, exigindo máxima 
transformação do conhecimento adquirido. Isso permitirá a observação da capacidade do 
aprendiz em transferir o conhecimento construído. Também é possível propor ao aprendiz uma 
tarefa de aprendizagem, sequencialmente dependente da outra, a qual não possa ser executada 
sem uma genuína compreensão da precedente, notando que a aprendizagem significativa é 
progressiva, não linear.

A Figura 1 apresenta uma descrição esquemática do processo cognitivo de assimilação de 
novos conhecimentos segundo a Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel. Na etapa 
de processamento, os conhecimentos prévios de um indivíduo sobre determinado assunto 
(A) funcionam como “pontos de ancoragem” às novas informações que ele recebe durante o 
período de estudo (a). A memória de trabalho processa esses elementos na tentativa de criar 
novos significados, gerando um produto interacional (Aa). O grau de dissociação entre Aa 
determina como a nova informação será armazenada na memória de longo prazo durante a 
etapa de retenção.

Figura 1 - Comparação entre aprendizagem mecânica e significativa, com destaque
para os conteúdos a serem armazenados na memória de longo prazo.

Fonte: elaborado pelos autores

O alto grau de dissociação do produto interacional (Aa) tem como consequência a 
aprendizagem mecânica. Nessa situação, a nova informação é armazenada isoladamente na 
memória de longo prazo (a), sem alterar os conhecimentos prévios (A). O esquecimento é o 
resultado obtido na etapa de retenção porque é difícil recuperar pequenos pedaços isolados 
de informação a partir da memória de longo prazo. Essa é a principal característica da 
aprendizagem mecânica.
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A busca por relações não arbitrárias e não literais entre o conhecimento prévio (A) 
e as novas informações (a) altera o primeiro por conta do segundo. Esse esforço para criar 
novos significados reduz o grau de dissociação do produto interacional Aa, produzindo uma 
modificação permanente no conhecimento prévio (A). O conhecimento prévio transformando 
(A’) é o resultado da obliteração que incorpora a nova informação (a) no rol dos conhecimentos 
preexistentes. A etapa de retenção marca a transferência de A’ para a memória de longo prazo, o 
que evita o esquecimento porque a nova informação está contida numa estrutura de conhecimento 
já manipulada pelo sujeito. Como decorrência, a nova informação é lembrada por longo período 
após a etapa de estudo e ela pode ser aplicada em contextos diferentes daquele em que ocorreu 
a aprendizagem. Essas são características da ocorrência da aprendizagem significativa.

2. Epistemologia da aprendizagem significativa crítica
 2.1 Joseph Novak e o construtivismo humano

Apesar das contribuições sobre como ocorre o processo da aprendizagem, por destacar o 
protagonismo do aluno e partir das experiências já adquiridas e conhecimentos construídos, a 
teoria ausubeliana é, por vezes, criticada por não valorizar outras dimensões da aprendizagem 
além da cognitiva (CACHAPUZ, 2000).

Joseph Novak contribuiu decisivamente para o desenvolvimento da Teoria da Aprendizagem 
Significativa, incluindo elementos humanistas à perspectiva cognitivista delineada por David 
Ausubel (NOVAK, 1993, 2010). Segundo Novak, a produção de significados é um evento humano 
por excelência e ele está presente tanto na aprendizagem, quanto na produção de conhecimento. 
Para ele, as atitudes e os sentimentos positivos em relação à experiência educativa têm suas 
raízes na aprendizagem significativa e, por sua vez, a facilitam. O construtivismo humano, 
conforme denomina Novak, consiste na produção de significados a partir da construção ou 
modificação de conceitos e relações conceituais.

Human constructivism, as I have tried to describe it, is an effort to 
integrate the psychology of human learning and the epistemology 
of knowledge production. I place emphasis on the idea that both 
psychologists and epistemologists should focus on the process of 
meaning making that involves the acquisition or modification of 
concepts and concept relationships. (NOVAK, 1993, p. 184)

Essa perspectiva inclui o processo de construção do conhecimento às ideias Ausubelianas, 
harmonizando argumentos psicológicos e epistemológicos. Novak vai mais além e amplia a 
definição original da aprendizagem significativa para descrever a produção de significados 
como a integração do pensar, do sentir e do agir.

Meaningful learning underlies the constructive integration of thinking, 
feeling, and acting leading to empowerment for commitment and 
responsibility. (NOVAK, 2010, p. 18)
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Essa integração do pensar, do sentir e do agir produz os significados das experiências 
vivenciadas por nós. No caso das experiências educacionais, Novak identifica cinco elementos 
fundamentais para compreendê-las:

• Professor
• Aluno
• Conhecimento
• Avaliação
• Contexto

Na Figura 2 é ilustrada a perspectiva de Novak sobre os eventos educacionais que podem 
resultar em aprendizagem significativa ou mecânica. A interação desses elementos é percebida pelos 
participantes (alunos e professores) que produzem significados a partir das suas idiossincrasias. 
Para isso, são acionados o pensamento, os sentimentos e as ações. Quando o resultado remete à 
aprendizagem significativa, os participantes têm a percepção de uma experiência engrandecedora. 
Por outro lado, se o resultado remete à memorização mecânica dos saberes (aprendizagem 
mecânica), os participantes têm a percepção de uma experiência que não é engrandecedora.

Figura 2 - Mapa conceitual que representa a perspectiva sobre os eventos educativos, a partir dos cinco elementos 
fundamentais. O significado da experiência se relaciona com o tipo de aprendizagem que ocorre. As cores distinguem 

como o significado da experiência pode levar à Aprendizagem Mecânica ou à Aprendizagem Significativa.

Fonte: elaborado pelos autores
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O papel dos conhecimentos prévios é fundamental para direcionar a experiência educacional 
para a aprendizagem significativa. A Figura 3 ilustra o continuum entre a aprendizagem mecânica 
e significativa descrevendo a transição pelas etapas “cruz” e “benção”.

Quando não existem conhecimentos prévios relevantes, a aprendizagem mecânica é a 
única alternativa. Nesse ponto, aprender significativamente é muito mais desgastante do que 
memorizar mecanicamente a nova informação. Por isso, a aprendizagem significativa é uma 
“cruz” sempre que começamos a explorar novos conhecimentos.

Figura 3 - A transição entre a aprendizagem mecânica e significativa descrita por meio das etapas de cruz e 
bênção. O contexto acadêmico (ensino de graduação ou pesquisa) pode direcionar o resultado da aprendizagem, 

ainda que os participantes envolvidos sejam os mesmos.

Fonte: elaborado pelos autores

Por outro lado, o aprofundamento de temas que já dominamos é facilitado pelos conhecimentos 
relevantes existentes. Nesse caso, a aprendizagem significativa não é desgastante e memorizar 
mecanicamente a nova informação é algo fora de cogitação. Por isso, os especialistas tendem a 
perceber a aprendizagem significativa como uma “bênção” (Figura 3).

Edmondson e Novak (1993) apontaram, com precisão, a relação de dependência entre a 
aprendizagem significativa e os conhecimentos prévios, caracterizando como aprendizagem 
fraudulenta o resultado obtido quando a memorização é uma opção prolongada por parte dos alunos.
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The dependence of meaningful learning on the adequacy of our prior 
relevant knowledge is both a blessing and a curse. The more we learn 
and organize knowledge in a given domain, the easier it is to acquire 
and use new knowledge in that domain. The curse is that when we try 
to learn new knowledge in a domain where we know little, and/or what 
we know is poorly organized, meaningful learning is difficult, usually 
time-consuming and tiring. Too often we may escape the challenge by 
resorting to rote learning, even though we know that what we learn will 
soon be forgotten and it will not be of value in future learning. Such 
fraudulent learning may allow us to pass school exams, but contributes 
little or nothing to future learning or acting. (NOVAK, 2010, p. 30)

A compreensão do dualismo “cruz-bênção” exige que professor e alunos interajam de formas 
distintas durante o andamento do processo de aprendizagem. As interferências do professor são, 
inicialmente, mais frequentes e detalhadas para que os alunos mantenham o engajamento para 
aprender significativamente durante a etapa “cruz”. Após algum tempo, o professor medeia o 
processo interferindo menos e orientando os alunos sobre as próximas etapas da aprendizagem, 
pois eles já estão na etapa “bênção” (Figura 3).

A importância que Novak atribui ao conhecimento prévio e ao contexto dos alunos fica 
evidente quando ele menciona o trabalho que Paulo Freire desenvolveu para alfabetizar adultos.

Paulo Freire, in his work with illiterate adult peasants in Latin countries, 
developed a pedagogical strategy beginning instruction in language 
with a few words that had important meaning in the day-to-day lives 
of the people. These generative words, as he called them, could then 
be used as language building blocks and gradually the people gained 
control over reading and writing their own language. The acquisition 
of literacy led to both increased self-confidence and increased political 
power. (NOVAK, 2010, p. 38)

O uso de palavras geradoras, obtidas a partir da realidade daqueles que seriam alfabetizados, 
amplia a possibilidade da aprendizagem significativa porque há conhecimentos prévios que 
podem ser utilizados. Desta forma, a etapa “cruz” é evitada e, progressivamente, a quantidade 
de palavras a serem utilizadas vai aumentando na medida em que os conhecimentos prévios 
também se ampliam.

2.2 A aprendizagem significativa crítica de Moreira

As rápidas mudanças que marcam os dias atuais foram responsáveis por mais uma mudança 
nas ideias da teoria Ausubeliana. O professor e pesquisador Marco Antônio Moreira propõe que 
a aprendizagem seja subversivamente significativa, como estratégia necessária à sobrevivência 
na sociedade contemporânea (MOREIRA, 2006; MOREIRA, 2007). A subversão trata-se de 
um olhar para o processo de ensino que seja capaz de preparar o indivíduo para as mudanças 
sociais cada vez mais rápidas.
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A perspectiva crítica incluída por Moreira à aprendizagem significativa permite ao sujeito 
fazer parte da sua cultura e, ao mesmo tempo, estar fora dela. Esse olhar antropológico em 
relação às atividades do grupo social permite ao indivíduo participar das atividades, sem perder 
a capacidade de reconhecer quando a realidade está se afastando tanto que não está mais sendo 
captada pelo grupo. É através da aprendizagem significativa crítica que o aluno poderá fazer 
parte de sua cultura, sem ser subjugado pelos seus ritos, mitos e ideologias (MOREIRA, 2007).

Segundo Moreira (2000), a Aprendizagem Significativa Crítica é “aquela perspectiva que 
permite ao sujeito fazer parte de sua cultura e, ao mesmo tempo, estar fora dela”. Declara 
também Moreira (2007):

Também dentro de uma óptica contemporânea, é importante que 
a aprendizagem significativa seja também crítica, subversiva, 
antropológica. Quer dizer, na sociedade contemporânea não basta 
adquirir novos conhecimentos de maneira significativa, é preciso 
adquiri-los criticamente. Ao mesmo tempo que é preciso viver nessa 
sociedade, integrar-se a ela, é necessário também ser crítico dela, 
distanciar-se dela e de seus conhecimentos quando ela está perdendo 
rumo. (MOREIRA, 2007, p. 11)

É através dessa aprendizagem que o aluno poderá lidar construtivamente com a mudança 
sem deixar-se dominar por ela. Manejar a informação sem sentir-se impotente frente a sua 
grande disponibilidade e velocidade de fluxo, usufruir e desenvolver a tecnologia sem tornar-se 
tecnófilo. Por meio dela, poderá trabalhar com a incerteza, a relatividade, a não-causalidade, 
a probabilidade, a não-dicotomização das diferenças, com a ideia de que o conhecimento 
é construção (ou invenção) nossa, que apenas representamos o mundo e nunca o captamos 
diretamente (MOREIRA, 2007).

A Tabela 1 apresenta os princípios facilitadores da aprendizagem significativa crítica. A sua 
implementação nos ambientes de aprendizagem subverte o que normalmente ocorre durante o 
processo de ensino-aprendizagem.

Tabela 1 - Princípios facilitadores da aprendizagem significativa crítica.

Princípio Detalhamento

Princípio do conhecimento 
prévio

Para ser crítico de algum conhecimento, de algum conceito, de 
algum enunciado, primeiramente o sujeito tem que aprendê-lo 
significativamente e, para isso, seu conhecimento prévio é, isoladamente, 
a variável mais importante.

Princípio da interação 
social e do questionamento

A interação social é indispensável para a concretização de um episódio de 
ensino. O compartilhar significados resulta da negociação de significados 
entre aluno e professor. Essa negociação deve envolver uma permanente 
troca de perguntas ao invés de respostas.
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Princípio da não 
centralidade do livro texto

Professores e alunos se apoiam em demasia no livro de texto, tão 
estimulador da aprendizagem mecânica, tão transmissor de verdades, 
certezas, entidades isoladas em capítulos, tão “seguro” para professores 
e alunos. Não se trata, propriamente, de banir da escola o livro didático, 
mas de considerá-lo apenas um dentre vários materiais educativos.

Princípio do aprendiz como 
perceptor/ representador

Moreira, parafraseando Ausubel, diz que, se fosse possível isolar 
um único fator como o que mais influencia a percepção, dir-se-ia que 
seria a percepção prévia. Em outras palavras, o perceptor decide como 
representar em sua mente um objeto ou um estado de coisas do mundo 
e toma essa decisão baseado naquilo que sua experiência passada (i.e., 
percepções anteriores) sugere que irá “funcionar” para ele.

Princípio do conhecimento 
como linguagem

Aprender um conteúdo de maneira significativa é aprender sua linguagem. 
Aprendê-la de maneira crítica é perceber essa nova linguagem como uma 
nova maneira de perceber o mundo. A linguagem é a mediadora de toda 
a percepção humana. O que percebemos é inseparável de como falamos 
sobre o que abstraímos.

Princípio da coerência 
semântica

O significado está nas pessoas, não nas palavras. Sejam quais forem os 
significados que tenham as palavras, eles foram atribuídos a elas pelas 
pessoas. O mundo está permanentemente mudando, mas a utilização de 
nomes para as coisas tende a “fixar” o que é nomeado. Quer dizer, a 
linguagem tem um certo efeito fotográfico.

Princípio da aprendizagem 
pelo erro

O conhecimento humano é limitado e construído através da superação do 
erro. Buscar sistematicamente o erro é pensar criticamente, é aprender a 
aprender, é aprender criticamente rejeitando certezas, encarando o erro 
como natural e aprendendo através de sua superação.

Princípio Detalhamento

Princípio da 
desaprendizagem

Na medida em que o conhecimento prévio nos impede de captar os 
significados do novo conhecimento, estamos diante de um caso no qual 
é necessária uma desaprendizagem (esquecimento seletivo). Aprender a 
desaprender, é aprender a distinguir entre o relevante e o irrelevante no 
conhecimento prévio e libertar-se do irrelevante.

Princípio da incerteza do 
conhecimento

Nossa visão de mundo é construída primordialmente com as definições 
que criamos, com as perguntas que formulamos e com as metáforas que 
utilizamos. Naturalmente, estes três elementos estão inter-relacionados 
na linguagem humana.

Princípio da não utilização 
do quadro-de-giz, da 
participação ativa do 
aluno, da diversidade de 
estratégias de ensino

O uso de distintas estratégias instrucionais que impliquem participação 
ativa do aluno e, de fato, promovam um ensino centralizado no aluno é 
fundamental para facilitar a aprendizagem significativa crítica.
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Princípio do abandono da 
narrativa, de deixar o aluno 
falar

Ensino centrado no aluno tendo o professor como mediador é ensino 
em que o aluno fala mais e o professor fala menos. Deixar o aluno falar 
implica usar estratégias nas quais os alunos possam discutir, negociar 
significados entre si, apresentar oralmente ao grande grupo o produto de 
suas atividades colaborativas, receber e fazer críticas. O aluno tem que 
aprender a interpretar, a negociar significados, tem que aprender a ser 
crítico e a aceitar a crítica.

Fonte: Elaboração dos autores

3. Fenômenos de aprendizagem: a reação de combustão para ilustrar a 
diferença entre os autores

Entendendo como as teorias se expandem, propomos um exemplo sobre como o aluno se 
desenvolve em cada uma das perspectivas dos autores apresentados. Supomos que o objetivo 
da aula seja apresentar uma reação de combustão. Consideremos que o professor utilizará de 
exemplo a reação de combustão do etanol, uma vez que ele tem ciência de que os alunos 
possuem no seu conhecimento prévio que o carro possui motor a combustão que pode queimar 
etanol, também pressupomos que os alunos saibam que o CO2 é um poluente atmosférico. 
Nessa reação temos:

C2H6O + O2 CO2 + H2O + calor

O professor explica que toda reação de combustão completa temos um composto interagindo 
com o oxigênio e tendo como produto CO2 e H2O liberando calor, sendo assim uma reação 
exotérmica.

A Tabela 2 abaixo mostra o que pode ser esperado que o aluno compreenda em cada uma 
das perspectivas.

Tabela 2 - Conhecimento adquirido pelo aluno na perspectiva de cada um dos autores.

Perspectiva Conhecimento adquirido

Ausubel O aluno entende que essa reação acontece no 
carro, transpondo que essa reação deve ser similar 
à queima de gasolina, logo também sendo um 
poluente atmosférico.

Novak O aluno tem a mesma percepção anterior e a partir 
dela, há um movimento de pensar, agir e sentir 
com o conhecimento fora da escola. O aluno passa 
a entender que práticas da sociedade em que está 
inserido podem levar a ações poluentes. 
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Moreira O aluno tem as duas percepções anteriores e critica 
suas próprias ações passando a ter ações mais 
sustentáveis, por exemplo, priorizando produtos 
com selo Carbon free e até mesmo criticar o 
consumo exacerbado. 

Fonte: Elaboração dos autores

Nesse exemplo podemos perceber que aprender as relações conceituais sobre o conteúdo é o 
início de um processo que deve chegar à reflexão crítica sobre a sociedade na qual participamos. 
Aprender e colocar em outro contexto o conceito aprendido é um passo válido e valioso no 
processo de aprendizagem, como visto na Teoria da Aprendizagem Significativa.

Porém, o que Novak propõe é que esse conhecimento deve romper as barreiras do significado 
e passar a ter sentido na vida cotidiana do indivíduo, como visto no exemplo o aluno consegue 
aplicar o conhecimento no seu contexto de vida. O aluno passa a sentir engrandecido com a 
experiência, pois o conhecimento adquirido fora do contexto da escola faz com que ele pense 
sobre o contexto que está inserido, levando-o a agir e sentir com suas próprias experiências, 
podendo mudá-las nesse caso em prol da sociedade. 

Já para Moreira o aluno tem que ser capaz de refletir e criticar as suas próprias ações por 
meio do conhecimento assimilado. A partir dele, o aprendiz consegue avaliar suas próprias 
atitudes e refletir melhor sobre o seu contexto social e suas próprias ações, buscando por atitudes 
mais sustentáveis podem levar a diminuir a poluição. No caso, o aluno a partir da reação de 
combustão consegue construir argumentos que levam a criticar o consumo da sociedade, porque 
ele entende que a fabricação de diversos produtos envolve em algum sentido a combustão.

Com isso, pode-se perceber que da concepção de Ausubel à concepção de Moreira tem-
se uma construção cada vez mais complexa de como a aprendizagem significativa acontece, 
não é só o agrupamento de novos conhecimentos aos conhecimentos prévios, a aprendizagem 
significativa transforma o indivíduo levando a criticidade das próprias ações. Porém, é preciso 
ressaltar que essa construção do pensamento precisa ser mediada pelo professor, com base 
no conhecimento que ele tem dos seus alunos, muito dificilmente um aluno chega ao nível 
de criticidade por conta própria. Essa construção pode ser induzida pelo professor durante a 
atividade, durante as explanações por meio de perguntas que levem o aluno a refletir, por meio 
de debates e espaços para argumentação.

4. Análise dos possíveis pontos fortes e fracos da escolha teórica 

A partir da descrição da Teoria da Aprendizagem Significativa proposta por Ausubel e 
expandida por Novak e Moreira ilustramos, com o exemplo de uma situação de aprendizagem 
apresentado na seção anterior, que os limites da teoria ausubeliana não são do tipo que invalidam 
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a teoria, mas que delimitam um contexto no qual ela apresenta explicações interessantes. A partir 
desse limite, seus fundamentos continuam válidos, mas inclusão de novos elementos relacionados 
à filosofia humanista potencializam a sua utilização no contexto educacional contemporâneo. 

A Figura 4 ilustra como esses campos são compreendidos a partir da expansão em direção 
ao humanismo, por meio de Novak e Moreira.

Figura 4 - O espaço teórico em torno da teoria ausubeliana (círculo roxo)
expandido por Novak (círculo vermelho) e Moreira (círculo verde) para contemplar

as dimensõeshumanistas da aprendizagem.

Fonte: elaborado pelos autores

Os dois aspectos fundamentais da Teoria da Aprendizagem Significativa, valorizar os 
conhecimentos prévios e a idiossincrasia na construção de significados, estão presentes nos três 
campos teóricos. A perspectiva cognitivista delimita a teoria ausubeliana. O conhecimento como 
um dos elementos da experiência educacional segundo Novak é contemplado no construtivismo 
humano, assim como o contexto, que também é considerado como objeto de crítica já no campo 
delimitado pela subversão e reflexão crítica descrita por Moreira.

5. Opções para corrigir ou realinhar as fragilidades identificadas

A Teoria da Aprendizagem Significativa proposta por Ausubel, muito embora não tenha 
sido invalidada, apresenta limitações por não considerar outras dimensões sobre o complexo 
fenômeno da aprendizagem. As contribuições de Novak demonstram como os princípios da 
teoria ausubeliana podem ser expandidos para abarcar o indivíduo de forma mais completa, 
considerando-o não apenas como um ser pensante, mas também como um indivíduo cujas ações 
e sentimentos podem e devem ser levados em consideração no processo de ensino.



54

A maior dificuldade é a de aplicação do Modelo de Aprendizagem Significativa Expandida. 
Dentro de sala de aula, já há uma dificuldade em conseguir fazer com que o aluno aprenda 
significativamente, anexando as novas informações à sua estrutura de conhecimento. O desafio 
do docente é fazer com que mais que uma informação transmitida, mas também fazer com 
que o aluno perceba como essa informação está presente na sua vida e pode ser um elemento 
transformador da mesma. Para isso, o professor precisa ter um conhecimento além do superficial 
da sua turma, um simples levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos talvez não seja 
suficiente para elevar o conhecimento do aluno ao pensamento crítico. Além do conhecimento 
dos seus alunos, é necessário levar em consideração o espaço que o professor terá para promover 
a criticidade, que pode ser por meio de discussões, debates, perguntas norteadoras que induzam 
o aluno a refletir sobre as suas próprias ações.

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS

O processo de aprender um novo conhecimento ou de construir um novo significado sobre uma 
experiência de aprendizagem, as contribuições de Moreira através dos princípios da aprendizagem 
significativa crítica demonstram o potencial transformador do conhecimento no indivíduo como 
parte do processo de aprendizagem, ou seja, a aprendizagem definitivamente não é um ato de 
adquirir novos conhecimentos, mas tornar o aprendiz capaz de se localizar criticamente de forma 
não passiva frente a esse conhecimento construído e aos conhecimentos acumulados.

Aprendizagem apresenta muitas facetas e uma única teoria não poderia dispor de 
elementos capazes de explicar todas as suas dimensões. Um professor, pesquisador, 
teórico ou estudioso que busca compreender esse processo precisa munir-se de diferentes 
abordagens teóricas e metodológicas. 

Nesse capítulo, mais do que oferecer uma diversidade de perspectivas, apresentamos os 
fundamentos semeados por ocasião da apresentação da Teoria da Aprendizagem Significativa 
que continuam interessantes para compreender o fenômeno da aprendizagem sob a perspectiva 
cognitivista e é também expandida para as demais dimensões da aprendizagem. Avançar na 
expansão humanista da aprendizagem significativa é uma necessidade para lidar com a educação 
na sociedade contemporânea.
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CAPÍTULO 3

EVIDÊNCIAS DE FENÔMENOS DE APRENDIZAGEM EM 
ABORDAGENS SOBRE TEMAS DE FÍSICA FUNDAMENTADAS

NA TEORIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Neste trabalho tecemos considerações sobre pesquisas em ensino de física, fundamentadas 
em princípios da Teoria da Aprendizagem Significativa, que foram desenvolvidas em dois 
programas de pós-graduação da Universidade Federal de Sergipe. Para isso, analisamos oito 
dissertações de mestrado produzidas nos dois programas. O objeto das nossas considerações 
são os fenômenos de aprendizagem proporcionados por atividades escolares desenvolvidas 
com estudantes da Educação Básica, que envolveram abordagens sobre temas relacionados à 
física. Buscamos também identificar se a participação dos estudantes nas atividades propiciou 
a eles capacidades argumentativas. Fenômenos de aprendizagem como cognição, socialização 
e motivação para aprendizagem significativa foram evidenciados em todos os trabalhos. 
Entretanto, a partir das análises, não foi possível concluir que nas atividades desenvolvidas 
tais fenômenos de aprendizagem tenham contribuído para que os estudantes construíssem 
argumentações científicas.
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1. Introdução

A prática de habilidades argumentativas na aprendizagem da ciência física é importante para 
o aprimoramento do raciocínio dos alunos e a sua compreensão dos fenômenos físicos. Tal prática, 
quando promovida com frequência nas atividades escolares, pode influenciar positivamente 
fenômenos de aprendizagem como cognição, socialização, motivação e criatividade (VIYANTI 
et al., 2020). Para que esses fenômenos de aprendizagem se concretizem é necessário um 
conjunto de métodos de aprendizagem e avaliação que facilitem o desenvolvimento das 
habilidades argumentativas dos alunos, assim com a verificação dessas habilidades. Os métodos 
praticados devem possibilitar o encorajamento para: aprender ciências, pensar criticamente; 
argumentar a partir de conhecimentos científicos empregando habilidades hipotético dedutivas 
e; fazer afirmações alternativas a partir da análise de dados (VIYANTI et al., 2020).

Com base na nossa experiência em formação continuada de profissionais interessados nos 
processos de ensino e aprendizagem de ciências e matemática, discutiremos, neste capítulo, 
sobre estudos apresentados em oito dissertações de mestrado que tratam sobre abordagens para 
a disciplina física na escola básica. Em todas as dissertações, abordagens fundamentadas em 
princípios da Teoria da Aprendizagem Significativa estiveram presentes. Nesses trabalhos, 
buscamos identificar fenômenos de aprendizagem decorrentes de atividades fundamentadas 
nessa teoria e constatar se as experiências vivenciadas propiciaram capacidades argumentativas 
aos estudantes da Educação Básica envolvidos nas atividades.

Os estudos aqui discutidos foram realizados em dois programas de pós-graduação vinculados 
à Universidade Federal de Sergipe, sendo eles: Programa de Pós-Graduação em Ensino de 
Ciências e Matemática (PPGECIMA) e Programa de Pós-Graduação Profissional em Ensino de 
Física (PPGPF).

2. Epistemologia do Modelo de Aprendizagem Significativa

O papel do conhecimento prévio nos processos de aprendizagem é enfatizado pelas 
teorias de aprendizagem cognitivistas que têm como fundamento o construtivismo cognitivo 
(BINGOLBALI; BINGOLBALI, 2015). O teórico David Ausubel, na década de 1960, 
considerando a teoria cognitiva de Jean Piaget, desenvolveu estudos com foco na aprendizagem 
de disciplinas escolares que resultaram na Teoria da Aprendizagem Significativa. Essa teoria 
considera que os conhecimentos prévios dos estudantes são determinantes para o aprendizado 
sobre um novo conteúdo. Mais precisamente, a teoria proposta Ausubel tem como princípio que 
a aprendizagem significativa ocorre quando um novo conhecimento (ideias ou informações) se 
relaciona com conceitos relevantes que estão disponíveis na estrutura cognitiva do aprendiz.

Para que a aprendizagem significativa ocorra, três fatores devem ser considerados: é 
relevante que o conteúdo a ser aprendido tenha significado para o aprendiz, que esse significado 
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tenha relação com os conhecimentos já existentes na sua estrutura cognitiva, e que ele esteja 
conscientemente motivado para aprender de forma significativa.  Para que esses três fatores 
estejam presentes, é recomentado o uso de organizadores prévios, que possibilitam conectar 
o que o aprendiz já sabe com o que ele deveria aprender. Tais organizadores são materiais 
introdutórios, apresentados antes daqueles a serem aprendidos, servindo de âncora para a nova 
aprendizagem, contribuindo para que essa seja significativa (MOREIRA; MASINI, 2006; 
LOPES et al., 2020).

Para a promoção da aprendizagem significativa frequentemente é empregada a ferramenta 
mapa conceitual. Um mapa conceitual é uma representação concisa das estruturas conceituais 
que o indivíduo aprendeu ou que está aprendendo. Entende-se que essa ferramenta seja 
facilitadora da compreensão dessas estruturas (MOREIRA, 2006; RIBEIRO; CAMPOS, 
2019). Nas atividades com mapas conceituais é considerado que o conhecimento está contido 
dentro das estruturas conceituais, e que a organização dos conceitos centrais auxilia na 
integração das relações de aprendizagem do conteúdo. Os mapas conceituais, na função de 
ferramentas gráficas empregadas para a organização e representação do conhecimento, foram 
apresentados inicialmente por Joseph D. Novak, na década de 1970, com base na Teoria da 
Aprendizagem Significativa.  

No Brasil, há um interesse crescente no desenvolvimento de estudos sobre mapas conceituais 
como estratégia de ensino e aprendizagem, prova disso é o número em ascensão de trabalhos 
publicados sobre essa temática. Recentemente (2020), o periódico “Caminhos da Educação 
Matemática em Revista” publicou dois volumes organizados especialmente sobre essa temática. 
Observa-se também esse crescente interesse em outros países.

A organização de sequências de ensino fundamentadas na Teoria da Aprendizagem 
Significativa normalmente se dá sob a forma de Unidades de Ensino Potencialmente 
Significativas (UEPS).  Essas unidades foram inicialmente propostas por Moreira (2011), 
com vistas a contribuir para uma abordagem mais ampla dos conteúdos escolares e para o 
atendimento das novas demandas da sociedade do conhecimento, levando em consideração o 
aprendiz (RIBEIRO; SOUZA; MOREIRA, 2018).

3. Fenômenos de Aprendizagem Observados em Práticas Motivadoras de 
Aprendizagem Significativa

Nesta seção, analisamos alguns aspectos das oito dissertações de mestrado que compõem 
o nosso objeto de análise. Buscamos identificar nesses trabalhos fenômenos de aprendizagem, 
como cognição, socialização, motivação e criatividade, decorrentes das atividades desenvolvidas 
com estudantes da escola básica ao longo de tais estudos. No Quadro 1 estão apresentados os 
títulos das dissertações analisadas, seus respectivos autores, o ano de publicação e o objetivo 
geral de cada um desses trabalhos. Em sete delas foi dada ênfase a propostas envolvendo 
sequências didáticas, que em alguns casos foram denominadas de UEPS, que, como vimos, é 
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uma denominação mais apropriada para trabalhos que empreguem a Teoria da Aprendizagem 
Significativa como fundamentação teórica. A partir daqui, por simplicidade, empregaremos a 
sigla TAS para denominar a teoria em questão.

As dissertações identificadas por CM foram defendidas por mestrandos do PPGECIMA 
e aquelas identificadas por PF foram defendidas no PPGPF. Considerando-se que a duração 
de um mestrado é dois anos, tem-se que o nosso estudo abrange trabalhos realizados nos 
últimos dez anos. Das oito dissertações analisadas, cinco foram defendidas no PPGPF. Mas, 
esclarecemos que o PPGPF foi fundado em 2013 e o PPGECIMA em 2009, sendo essa diferença 
quantitativa relacionada com as especificidades de cada um desses programas. No PPGPF 
todas as dissertações abordam sobre temas relacionados a ensino de física, diferentemente do 
PPGECIMA, que abrange também estudos relacionados ao ensino de ciências e matemática. 

Em todas as oito dissertações se observa alguma referência a termos associados à TAS. No 
entanto, somente cinco dos oito trabalhos apresentam claramente em seus títulos menções a 
termos relacionados à TAS; são eles: CM1, CM2, CM3, PF3 e PF4.  Considerando os objetivos 
gerais dos oito trabalhos, há em quatro deles identificação de vinculação com a TAS. Na CM1 
e PF5, o público-alvo das propostas foram estudantes do Ensino Fundamental. Nos dois casos, 
os temas foram interdisciplinares. 

Na CM1, o estudo envolvia conceitos físicos e químicos, com configuração que remete 
à abordagem ciência-tecnologia-sociedade (CTS) e interdisciplinaridade. Pois, de acordo 
com a autora, “pensou-se num tema que possibilitasse trabalhar o contexto real dos alunos, 
por estar diretamente ligado à sua vida e à saúde, além de seu uso ser de grande importância 
tanto no espaço escolar, científico e na comunidade”; embora, a abordagem CTS não tenha 
sido explicitamente citada ao longo da dissertação. A interdisciplinaridade foi citada, mas em 
referência a outros estudos. 

Currículos de ciências com ênfase em CTS têm como “objetivo central preparar os alunos 
para o exercício da cidadania e caracterizam-se por uma abordagem dos conteúdos científicos 
no seu contexto social” (SANTOS; MORTIMER, 2002, p.1).

Na PF5, a interdisciplinaridade é apresentada claramente no produto educacional 
disponibilizado no apêndice da dissertação: 

No 9º ano do Ensino Fundamental, está prevista a apresentação 
da Semelhança de Triângulos e o Teorema de Tales na grade das 
aulas de Matemática no mesmo ano em que os alunos têm aulas 
de introdução à Óptica nas aulas de Ciências, o que torna o 9º ano 
um bom momento para apresentação conjunta e interdisciplinar dos 
temas (SILVA, 2017, p. 72). 

Os outros seis trabalhos relatam abordagens sobre física no Ensino Médio. As dissertações 
CM2, PF2 e PF4 também se configuram com abordagens CTS, embora não tenham tal 
característica apresentada claramente em seus textos.
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Para discutir mais especificamente sobre os fenômenos de aprendizagem, inicialmente, 
precisamos definir o que entendemos por cognição, socialização, motivação e criatividade. 
Para isso, nos apoiaremos em definições descritas na literatura. Sobre cognição, de acordo com 
Maturana (2001, p. 126),

tem a ver com nossas relações interpessoais e coordenações 
de ações, pois alegamos cognição em outros e em nós mesmos 
apenas quando aceitamos as ações dos outros ou nossas próprias 
ações como adequadas, por satisfazerem o critério particular 
de aceitabilidade que aceitamos como o que constitui uma 
ação adequada no domínio de ações envolvido na questão 
(MATURANA, 2001, p. 126).

Então compreendemos que a cognição será evidenciada nos trabalhos analisados quando os 
autores das dissertações em questão apresentarem evidências de ações dos alunos envolvidos 
em suas pesquisas que estejam em conformidade com indícios de aprendizagem desses alunos 
ao longo dos estudos sobre os temas científicos abordados.

Em relação à socialização, consideramos que essa representa a ação de integração entre pessoas 
que são autônomas, como apresentado por Dubet e Martucelli (1997, p. 241): “Socialização 
designa o duplo movimento pelo qual uma sociedade se dota de atores capazes de assegurar sua 
integração e de indivíduos, de sujeitos suscetíveis de produzir uma ação autônoma.”

Segundo Murray (1986: 20 apud LOURENÇO; PAIVA, 2010, p. 133), a motivação 
representaria “um fator interno que dá início, dirige e integra o comportamento de uma pessoa”. 
Aqui, concordamos também com Lourenço e Paiva, que consideram que a “motivação dos 
alunos é um importante desafio com o qual devemos nos confrontar, pois tem implicações 
diretas na qualidade do envolvimento do aluno com o processo de ensino e aprendizagem” 
(LOURENÇO; PAIVA, 2010, p. 133).

Sobre criatividade, Fleith (2001, p. 1), informa que:

estudos acerca da criatividade no contexto educacional têm focalizado 
o aprimoramento de habilidades cognitivas e afetivas, a adoção de 
um currículo escolar que desperte o interesse e o prazer do aluno pelo 
ato de aprender, a implementação de práticas educacionais que levem 
em consideração características dos alunos e ao acesso à informação 
atualizada, contextualizada e significativa, constituem elementos de um 
ambiente escolar favorável à realização escolar e produção criativa por 
parte dos alunos.

Em seu artigo, Fleith (2001) sugere estratégias de ensino e atividades escolares para que 
os estudantes vivenciem oportunidades de desenvolvimento da sua criatividade. Dentre as 
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muitas estratégias, buscaremos identificar aquelas empregadas pelos autores das dissertações 
que tenham servido para motivar os alunos a analisar criticamente um acontecimento. Isso 
porque, a análise crítica demanda, normalmente, capacidade de argumentação. De acordo com 
Silva (2015a, p. 91), a argumentação se caracteriza “pelo ato de justificar a adoção de uma 
explicação, muitas vezes em detrimento de outras, oferecendo as evidências necessárias para 
estabelecer a validade de uma asserção”.

Tais definições de cognição, socialização, motivação e criatividade serão, certamente, 
ampliadas ou realinhadas a partir dos pontos de vista de cada leitor. Mas, mesmo que não sejam 
conclusivas, essas definições servirão para pautar este trabalho, com vistas a identificar nas 
oito dissertações indícios de fenômenos de aprendizagem. Não será nossa meta apreciar todos 
os possíveis indícios, devido a reduzida extensão do nosso texto e a amplitude de variáveis 
envolvidas, o que demandaria uma análise mais aprofundada.

Quadro 1 - Dados de apresentação das dissertações analisadas.

Dissertação Título
Autor e 
ano de 

publicação
Objetivos Gerais Principal 

estratégia

Quantidade 
de estudantes 
envolvidos e 

Série 
CM1 O método Instrução 

por Colegas 
como estratégia 
didática nas 
unidades de ensino 
potencialmente 
significativas: 
um breve estudo 
de caso no tema 
protetor solar

LIMA 
2020

Compreender o método 
Instrução por Colegas na 
construção da aprendizagem a 
partir das questões conceituais 
em uma UEPS sobre o tema 
Protetor Solar para turmas do 
ensino médio da rede básica e 
as concepções dos estudantes

UEPS 17 estudantes do 
9º ano do Ensino 
Fundamental

CM2 Lei da Inércia: 
aprendizagem 
significativa de 
estudantes em 
Aracaju e o (des)
uso do cinto de 
segurança traseiro

SILVA 
2015

Analisar a evolução das 
concepções da aprendizagem 
da lei da inércia em alunos 
da segunda série do Ensino 
Médio numa escola pública 
estadual

Sequência 
de 

atividades

49 estudantes 
da 2ª série do 
Ensino Médio

CM3 As TIC como 
facilitadoras da 
aprendizagem 
significativa no 
ensino de Física

MORAES 
2012

Compreender como as 
TIC podem facilitar a 
aprendizagem significativa no 
ensino de Física

Sequência 
de 

atividades

30 estudantes do 
1º ano do Curso 
Integrado em 
Eletrodinâmica 
(Nível Médio)
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PF1 Sequência 
didática utilizando 
protótipo de 
circuito elétrico 
de iluminação 
residencial para 
o ensino de 
associação de 
resistores

SILVA 
2020

Propor atividades práticas 
para o estudo de associação de 
lâmpadas em corrente contínua 
utilizando um protótipo de 
planta baixa residencial, de 
forma a simular as ligações 
do circuito envolvendo 
quadro elétrico, condutores, 
interruptores e receptores, para 
o estudo de associação em 
série, paralelo e mista.

Sequência 
didática

27 estudantes 
da 3ª. série do 
Ensino Médio

PF2 Estudo óptico 
relacionado a 
lentes esféricas 
e a história de 
Galileu Galilei, 
sua contribuição 
para os primeiros 
telescópios

ANDRADE 
2020

Despertar nos alunos o 
desejo de conhecer um pouco 
da história dos grandes 
Físicos que impulsionaram 
o desenvolvimento da 
humanidade, bem como a 
aplicação da teoria de forma 
prática

Sequência 
didática

16 estudantes 
da 3ª. série do 
Ensino Médio

PF3 Proposta de 
uma UEPS para 
desenvolver os 
temas densidade e 
pressão no ensino 
médio

FORTALEZA 
2018

Elaborar uma sequência de 
ensino seguindo os passos 
da UEPS, tendo como eixo 
norteador o ensino dos 
conceitos de densidade e 
pressão, a partir de elementos 
inseridos no cotidiano do 
estudante de ensino médio, 
buscando um material de 
ensino que seja acessível 
ao professor, que valorize o 
aspecto inovador do processo 
de ensino e aprendizagem 
na contemporaneidade e 
que tenha significado para o 
aprendiz.

UEPS 27 estudantes 
da 3ª. série do 
Ensino Médio

PF4 Tecnologia nuclear 
e aplicações: 
ressignificações 
dos conceitos com 
o uso de material 
potencialmente 
significativo para 
estudantes do 
Ensino Médio

SANTOS 
2017

Elaborar um produto 
educacional constituído de 
caderno, contendo sequência 
didática baseada na teoria da 
aprendizagem significativa de 
David Ausubel, fazendo uso 
das tecnologias da informação 
e comunicação (TIC’s), 
textos e hiperlinks, como 
uma proposta pedagógica, 
relacionados a Tecnologia 
Nuclear e suas aplicações.

Sequência 
didática
UEPS

Quantidade não 
informada, 2ª. 
série do Ensino 
Médio

PF5 Câmara escura 
de orifício como 
contexto para 
o ensino da 
semelhança de 
triângulos

SILVA 
2017

Apresentar uma proposta 
para o ensino de temas da 
Geometria no contexto da 
Óptica Geométrica para o 
Ensino Fundamental, mas que 
propicie ganho mútuo para 
essas duas áreas.

Sequência 
didática

28 estudantes 
do Ensino 
Fundamental

Fonte:  A pesquisa.
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4. Análise dos Possíveis Pontos Fortes e Fracos Decorrentes da Escolha Teórica

Apresentamos nesta seção comentários que podem ser considerados pontos positivos dos 
estudos descritos nas dissertações, sendo esses pontos decorrentes da Teoria da Aprendizagem.

Inicialmente, a partir das leituras, pode-se afirmar que os estudos desenvolvidos nas 
dissertações proporcionaram aos seus respectivos autores a primeira experiência docente, 
de longa duração, embasada em tal teoria. Em alguns dos trabalhos, os autores informaram 
claramente as suas motivações pessoais para o desenvolvimento dos estudos e escolha da teoria. 

No geral, do que foi relatado em cada texto, pode-se supor que as experiências contribuíram 
para que esses autores compreendessem mais sobre os princípios da teoria e sobre estratégias 
didáticas que fossem capazes de proporcionar aos alunos motivação para a aprendizagem 
significativa de cada tema abordado. Nas conclusões da dissertação de Moraes (2012), por 
exemplo, o autor comenta que os seus alunos se mostraram mais dispostos a aprender, sendo 
essa disposição uma das condições essenciais definidas pela TAS. De acordo com esse autor 
“Houve boa participação da turma, com muitos questionamentos e também tirando dúvidas 
sobre os mapas conceituais”.

Na CM1, a autora empregou, além da TAS, o método Instrução por Colegas. Nesse método, 
a aprendizagem é promovida, principalmente, por meio de questionamentos; dessa forma, os 
estudantes permanecem em classe discutindo ideias sobre um conteúdo previamente definido 
ao invés de estarem somente assistindo às exposições orais do professor. No estudo, a autora 
observou que os alunos, ao longo das atividades, tornaram-se mais cooperativos e dispostos a 
mudar seus hábitos de estudo. 

Observa-se nessas duas dissertações, assim como nas demais, comentários que denotam 
que os alunos apresentaram comportamentos que remetem à motivação para os estudos sobre 
os temas de física, à socialização de ideias e, mais fortemente em alguns dos trabalhos, indícios 
de aprendizagem. Então, nesses trabalhos, esses três fenômenos de aprendizagem foram 
claramente discutidos. 

Somente na CM3 foi feita referência explícita à criatividade dos estudantes que participaram 
das investigações. O seu autor comenta que a prática dos alunos no uso do software empregado 
para a confecção de mapas conceituais e o próprio exercício de construção dos mapas possibilitam 
que os alunos usem mais a sua criatividade. 

Considerando-se o comentário da autora da PF5, pode-se identificar referência à evidência 
de aprendizagem (cognição) e à criatividade, em decorrência de atividades envolvendo 
interdisciplinaridade:

As situações propostas permitiram que os alunos conflitassem seus 
conhecimentos prévios na tentativa de construir esquemas para respondê-
las ou, em alguns casos, reforçassem os já existentes fortalecendo-os. 
Então podemos dizer que a contextualização foi válida e capaz de gerar 
benefícios mútuos para a Física e Matemática (SILVA, 2017, p. 75).
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O autor da dissertação PF3 dá ênfase ao posicionamento do professor para a promoção da 
argumentação.  

a intervenção do professor em sala de aula foi fundamental para 
conduzir as explicações e argumentações, que permitiram a discussão 
e a interpretação do tema de forma mais significativa, permitindo 
observar, avaliar, adequar e validar as ações dos alunos no processo de 
ensino e de aprendizagem (FORTALEZA, 2018, p.80).

Somente alguns dos trabalhos analisados apresentaram recortes de comentários proferidos 
pelos estudantes envolvidos ao longo dos estudos. Na CM2, por exemplo, o autor informa que 
os alunos foram questionados e tiveram que descrever sobre como proceder diante de certo tipo 
de ocorrência relacionada com segurança no trânsito. No entanto, observamos que as respostas 
dos alunos não envolveram argumentos. Novamente, os alunos que tiveram oportunidade de 
criar mapas conceituais vivenciaram mais oportunidades de argumentar. Embora os argumentos 
desses alunos não tenham sido apresentados por meio de suas falas, os mapas em si representam 
formas de argumentação, pois demandam “necessidade de os conceitos estarem relacionados 
por meio de palavras de ligação, formando as proposições” (LOURENÇO et al., 2020).

5. Opções para Corrigir ou Realinhar as Fragilidades Identificadas

Alguns comentários apresentados nas dissertações nos fazem identificar obstáculos que 
podem dificultar a aprendizagem significativa nas atividades envolvendo TAS, por exemplo, o 
pouco hábito de leitura de estudantes da Educação Básica é um dos obstáculos. Nas CM1, CM3 
e PF5 isso é evidenciado. Por exemplo, na CM3, nas atividades com mapas conceituais, alguns 
alunos demonstraram dificuldades na preparação dos mapas; para o autor, isso se deve ao pouco 
hábito de leitura deles. “O aluno que lê mais, aumenta o seu vocabulário” (p. 141), com isso terá 
mais conhecimentos para relacionar conceitos. Na PF5, a autora chama a atenção também para 
as dificuldades dos alunos em produzir textos.

Devemos nos atentar para o fato de que os alunos envolvidos nesses estudos não estavam 
habituados a participar de atividades escolares envolvendo leituras e produção de textos nas aulas 
de física. Possivelmente, com a prática de participar de atividades que envolvam princípios da 
TAS, o hábito de leitura será integrado ao cotidiano deles. Obviamente, tanto o hábito da leitura 
quanto as competências que possibilitam a interpretação e a produção de textos podem ser 
promovidos por meio de atividades escolares embasadas em teorias de aprendizagem diversas, 
desde que haja planejamento e ação continuada ao longo da Educação Básica.

Outra dificuldade reportada esteve relacionada ao conhecimento matemático dos alunos. 
Conforme apresentado pelo autor da PF3, por exemplo, que desenvolveu o seu estudo com 
alunos da terceira série do Ensino Médio:
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Esse foi mais um problema que exigiu cálculos matemáticos e os alunos 
não conseguiram trabalhar, mostrando possivelmente dificuldades na 
resolução de problemas da física que demandam algum conhecimento 
na formulação matemática (FORTALEZA, 2018, p.26).

De fato, esse é um obstáculo que pode ser minimizado se os estudantes, ao longo da 
Educação Básica, aprenderem um corpo de conhecimentos matemáticos que os possibilitem 
resolver problemas diversos que envolvam situações matemáticas.

A partir dessas considerações, entende-se que as dificuldades na abordagem fundamentada 
na Teoria da Aprendizagem Significativa estão relacionadas, principalmente, com falhas 
decorrentes das práticas pedagógicas empregadas ao longo da Educação Básica; tais falhas 
implicam negativamente na evidenciação dos fenômenos de aprendizagem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Entendemos que cada uma das dissertações analisadas neste trabalho apresenta evidências de 
contribuição para a aprendizagem significativa de temas de física, com abordagens interdisciplinares 
ou não. Na nossa opinião, idealmente, nesses trabalhos os fenômenos de aprendizagem poderiam 
formar um corpo de aprendizagem que possibilitasse aos alunos construir argumentações 
científicas. Mas, não foi claramente esclarecido em cada um dos estudos se isso foi possibilitado. 
Mesmo assim, consideramos que os seus autores, aos se preocuparem em motivar a aprendizagem 
significativa dos estudantes que participaram de seus estudos, e ao buscar identificar indícios 
dessa aprendizagem, que foram evidenciados na forma de cognição, socialização e motivação, 
certamente devem ter possibilitado oportunidades para que esses estudantes se envolvessem 
em práticas argumentativas. Então, a ausência de descrição dessas práticas não caracteriza uma 
fragilidade na efetivação de fenômenos de aprendizagem nesses estudos.
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CAPÍTULO 4

CONTRIBUIÇÕES SIGNIFICATIVAS DO BEHAVIORISMO  RADICAL 
SKINNERIANO NAS AULAS INTEGRADORAS DA DISCIPLINA 
PROJETO DE VIDA: possíveis caminhos para prevenção de 

violências no espaço escolar

Fernanda Seabra Félix34 
Yzila Liziane Farias Maia de Araujo35

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

É no espaço escolar que são desenvolvidas estratégias pedagógicas que sofrem fortes 
influências da Psicologia, ciência que traz em suas teorias da aprendizagem importantes 
ferramentas utilizadas nas práticas docentes, bem como na elaboração de diretrizes educacionais 
para promoção de uma educação significativa. Nesse mesmo espaço, a dinâmica dos fatos é 
intensa, havendo um jogo de interações que nem sempre são positivas, como por exemplo, 
eventos de violências físicas, psicológicas, depredações entre outras, que se torna urgente a 
necessidade de implantar ações que promovam uma cultura de paz e atitudes em prol do respeito 
às diversidades que ali se estabelecem. Com base na abordagem comportamentalista de Skinner, 
o presente texto apontará possíveis princípios ativos presentes na aula integradora da disciplina 
eletiva “Projeto de Vida”, numa perspectiva de desenvolver nos alunos comportamentos e atitudes 
desejáveis ao se trabalhar a temática ”valores”, como caminho para redução de conflitos e eventos 
de violência no espaço escolar. A disciplina pode ser considerada não só uma estratégia essencial 
na formação integral do aluno, como também uma ferramenta importantíssima de aquisição 
de comportamentos necessários para que o estudante enfrente, respeitando as diversidades, as 
etapas que são impostas em seu cotidiano. Contudo, profissionais tanto da educação quanto 
da psicologia, veem no estudo e princípios comportamentais, caminhos que contribuem para 
que a educação estabeleça em seus alunos comportamentos que serão vantajosos para a vida. 
Logo, a aula integradora, apresenta subsídios importantes para que haja não só a mobilização 
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como também a promoção de mudanças de comportamento previsto nos objetivos em prol 
da redução, prevenção e cultura de paz no ambiente escolar. Enfim, a proposta de Skinner de 
um modelo programado de ensino se torna válido a partir do momento em que o professor se 
predispõe e se capacita para desenvolver suas práticas de forma significativa em sala de aula.

Palavras-chave: Comportamentalismo. Skinner. Escola.

1. Introdução

Atualmente é percebido o quanto se tem falado sobre educação, principalmente no que diz 
respeito às novas demandas que vão surgindo perante as contínuas inovações tecnológicas pelas 
quais a sociedade está sendo submetida. 

Diante dessas perspectivas, surge a necessidade de mudanças de comportamento em prol do 
desenvolvimento de habilidades que promovam nesses indivíduos a capacidade de se tornarem 
adaptáveis, flexíveis, independentes e com responsabilidades para exercerem seus papéis na 
sociedade em que estão inseridos. 

Por conseguinte, busca-se na educação, estratégias que possibilitem tais mudanças 
comportamentais e que associadas ao processo de ensino-aprendizagem alcancem objetivos 
comuns, dentre os quais, desenvolvimento de atitudes e valores onde no contexto atual, são essenciais 
para a formação de cidadãos críticos e participativos com ampliação de seus conhecimentos para 
sua compreensão de mundo, tornando-se elementos de mudanças significativas.

E como mudar o comportamento? Quais estratégias são eficazes para promover tais 
mudanças? Diante disso, há profissionais tanto da educação quanto da psicologia, que veem no 
estudo e princípios comportamentais, caminhos que contribuem para que a educação estabeleça 
em seus alunos comportamentos que serão vantajosos para a vida. 

Contudo, é no espaço escolar que são desenvolvidas tais estratégias, onde sofrem fortes 
influências da Psicologia, ciência que traz em suas teorias da aprendizagem importantes 
ferramentas utilizadas nas práticas docentes bem como construção de diretrizes educacionais 
para promoção de uma educação significativa.

Para Nunes e Silveira (2015), diante da concepção behaviorista de Skinner em 
relação ao ensino, há uma estruturação de recursos externos como sendo os principais 
fatores que irão influenciar na geração de comportamentos, uma vez que são tidos como 
consequências da interação dos indivíduos com o ambiente, em virtude da forma como 
os reforços são organizados.

Por conseguinte, nossa Base Nacional Comum (BNCC, 2018), propõe um conjunto de 
competências a serem desenvolvidas nos estudantes de todo o país, dentre estas, o Projeto 
de Vida, tendo como objetivo central fazer com que os alunos sejam capazes de tomadas de 
decisões com base em valores e princípios trabalhados no espaço escolar. Portanto, ao se referir 
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“tomada de decisões”, cabe-nos interpretar como a aquisição de comportamentos que os levem 
a ter uma vida segura e de qualidade.

Levando em consideração que é na escola onde a dinâmica dos fatos é intensa, havendo 
nesse espaço um jogo de interações que nem sempre são positivas, como por exemplo, eventos 
de violências físicas, psicológicas, depredações dentre outras, se torna urgente a necessidade de 
implantar ações que promovam uma cultura de paz e atitudes em prol do respeito às diversidades 
que ali se estabelecem.

Assim, sob o olhar da abordagem comportamentalista de Skinner, que o presente texto fará 
uma análise de seus princípios ativos presentes na aula integradora da disciplina eletiva Projeto 
de Vida, numa perspectiva de desenvolver nos alunos a mudança de comportamentos e atitudes 
ao se trabalhar a temática “valores”, como caminho para redução de conflitos e eventos de 
violência no espaço escolar.

1.2 Noções sobre a violência escolar e a importância da disciplina 
Projeto de Vida, ferramenta para prevenção e cultura ao respeito:

Definir e sistematizar violência escolar até hoje tem sido um desafio, pois, no ponto de vista 
de Abramovay (2005), requer cautela por tratar-se de um evento dinâmico e mutável, onde suas 
representações e significados passam a todo o momento por adaptações na medida em que as 
sociedades vão se transformando ao longo do tempo.

Em outras palavras, para se ter um conceito abrangente sobre violência escolar, é preciso 
considerar o momento histórico, a localidade, o contexto cultural e uma série de outros fatores 
que atribui ao fenômeno esse dinamismo.

Abramovay (2013), afirma que a violência no âmbito escolar é mais antiga do que se 
imagina e que no decorrer dos tempos ele foi adquirindo traços mais graves até chegar ao ponto 
onde hoje é considerado um problema social preocupante. Ainda de acordo com a autora, a 
escola é considerada por excelência espaço referente à educação, socialização de crianças e 
adolescentes, mas que se transformou em um cenário de violências múltiplas. 

Contudo, o que se observa na realidade é que a escola não conseguiu evoluir em conjunto 
com a sociedade de tal forma que se perdeu no tempo, ficando estagnada em relação às mudanças 
socioeconômicas, não desempenhando assim seus objetivos como o de humanizar e formar 
indivíduos capazes de conviver com as diversidades.

Ainda dentro desse contexto, as diversas violências presentes no espaço escolar afetam a 
ordem, a satisfação de estar ali e as expectativas de todos os que frequentam a escola tendo 
efeitos devastadores, muitas vezes relacionados com a repetência, a evasão e o abandono 
escolar, Abramovay (2015). Quando se refere à violência, tem-se uma concepção que impera e 
que é representada por diversas ideias como, por exemplo, a brutalidade, a utilização da força 
e intimidação, reforça a autora.
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Só que, quando esta violência está relacionada à escola, é preciso entender que vai muito 
além das agressões verbais e físicas entre professores e alunos. Além do mais, “em muitos 
casos, a escola possui seus próprios mecanismos de exclusão e de seleção social, escolhendo 
alguns e colocando para fora outros” (ABRAMOVAY, 2015, p. 8).

A autora supracitada ainda reforça que, dentro deste contexto sociológico, uma vez convivendo 
durante várias horas por dia e fazendo atividades muitas vezes não prazerosas, é comum as relações 
se tornarem complicadas, podendo se tornar motivo para a geração de conflitos.

No entanto, quando se refere às práticas docentes, observa-se que há um ponto chave 
para que haja uma minimização das violências na escola, uma vez que “deparamo-nos com 
professores e alunos que vivenciam no seu cotidiano diferentes formas de violência, assumindo 
posturas de grande perplexidade” (MAGALHÃES, 2006, p.2).

Por conseguinte, segundo Gomes e Zechi (2007), é preciso que haja mudanças de 
comportamento dos docentes diante da problemática analisada, começando primeiramente pelas 
mudanças nos currículos dos cursos de formação de professores, pois estes não proporcionam 
conhecimento suficiente para lidar com essas questões do dia-a-dia das escolas. Espera-se 
então, que o professor deva estar qualificado para assumir o papel não só de mediador no 
que diz respeito às relações dos alunos com os objetos de conhecimento, mas também na sua 
constituição quanto ser humano, segundo Abed (2014), onde se torna cada vez mais evidente a 
transformação do espaço educacional num ambiente de cultura de valores, justiça, respeito às 
diferenças e de inclusão.  

Logo, podemos notar que grande parte dessas situações podem ser resolvidas gradativamente 
com a inserção de práticas que contemplem o desenvolvimento de competências e habilidades 
voltadas para questões socioemocionais visando mudanças de comportamentos, atitudes que 
venham a valorizar as interações sadias, alcançando um ambiente harmonioso e atrativo para a 
comunidade escolar.

Entretanto, um dos desafios atuais é traçar caminhos para alcançar uma escola que promova 
uma educação para o século XXI, onde, em meio às transformações sociais em que estamos 
vivendo, novas formas de se relacionar com o meio exigem indivíduos com competências e 
habilidades complexas, elementos esses que podem ser desenvolvidos no espaço escolar.

Assim, no final de 2017, o Ministério da Educação (MEC), publicou um documento 
denominado de BASE NACIONAL CURRICULAR COMUM (BNCC), onde reúne um 
conjunto de aprendizagens comuns a todos os estudantes do Brasil. Neste documento, são 
adotadas dez competências gerais que se alinham aos componentes curriculares de toda 
educação básica, sendo dividida em três grupos, onde um deles é direcionado à formação de 
caráter e atitudes dos indivíduos.

Logo, a sexta competência geral da BNCC (2018) para a educação básica, traz como 
perspectiva o projeto de vida, destacando seu objetivo central:

Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de 
conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações 
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próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício 
da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, 
consciência crítica e responsabilidade. (BNCC, 2018) 

Todavia, cabe a cada instituição de ensino tecer estratégias para que essa competência 
seja desenvolvida em seu ambiente, onde já se observa em certas escolas de ensino integral 
a elaboração de disciplinas eletivas para contemplar a carga horária exigida, dentre elas a 
chamada Projeto de Vida.

Para tal, a disciplina pode ser considerada não só uma estratégia essencial na formação integral 
do aluno, como também uma ferramenta importantíssima de aquisição de comportamentos 
necessários para que o estudante enfrente, respeitando as diversidades, as etapas que são 
impostas em seu dia-a-dia.

É esperado então que saber ser, saber conhecer, saber agir entre outros saberes, se tornem 
peças fundamentais de apoio à promoção de uma cultura de respeito e paz no ambiente, para 
que daí então haja uma diminuição de múltiplos eventos de violências no espaço escolar.

Diante do que foi exposto até o momento, observa-se que para o desenvolvimento e êxito da 
disciplina Projeto de Vida, como estratégia de promoção à cultura de respeito e prevenção de 
violências, a comunidade escolar em conjunto com a família, exerçam um papel significante, pois 
são elementos cruciais do ambiente e necessários para construção dos valores que promovem as 
atitudes de respeito, tanto para si próprio quanto para os que o cercam. 

2. A Epistemologia do Behaviorismo Skinneriano: Condicionamento 
Operante, a Chave para o Comportamentalismo

O termo Behavior em inglês significa “comportamento” e de acordo com Teixeira et al 
(2001), o estudo do comportamento (behaviorismo) foi consolidado pelo americano John 
B. Watson em 1913 com uma publicação de seu artigo intitulado: Psicologia: como os 
behavioristas a veem.

A partir desta publicação, a psicologia foi considerada uma ciência, pois até então não 
apresentava um objeto de estudo que fosse capaz de ser observável e mensurado, rompendo de 
vez com a tradição filosófica. 

Para o behaviorista Watson, o comportamento se torna o objeto de estudo da psicologia 
onde este buscava “a construção de uma Psicologia sem alma e sem mente, livre de conceitos 
mentalistas e de métodos subjetivos, e que tivesse a capacidade de prever e controlar” 
(TEIXEIRA et al, 2001, p.45). 

Assim, Nunes e Silveira (2015) afirmam que, o behaviorismo metodológico de Watson 
define o comportamento como as modificações percebidas no organismo, ocorridas em virtude 
de estímulos que poderiam ser provenientes do meio externo ou do próprio organismo, como 
palpitações, reações musculares etc.
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Em outras palavras, comportamentos nessa perspectiva seriam resultados de manifestações 
reflexas que em um dado momento o organismo emite quando estimulado, ou seja, certos 
estímulos levam o organismo a determinadas respostas que ocorrem devido aos ajustes com 
o ambiente sob influência da carga hereditária e da formação de hábitos, segundo Teixeira et 
al (2001). 

Ainda dentro da visão comportamentalista de Watson, a aprendizagem se dá seguindo o 
condicionamento clássico de Pavlov, ampliando e direcionando sua ideia para o comportamento 
emocional, ou seja, nascemos iguais e apresentamos um repertório de respostas relacionadas a 
estímulos específicos e que no decorrer da vida estas respostas são associadas a outros estímulos 
que não apresentam uma carga emocional, advoga Lefrançois (2008).

Muitos veem o modelo de Watson como uma abordagem mecanicista da aprendizagem, 
pois:

[...] cuja causa está, necessariamente, em um acontecimento anterior, 
que produz um determinado efeito sobre o indivíduo. Um aspecto 
questionado por opositores do behaviorismo metodológico (ou clássico) 
é a redução da explicação da ação humana a meras conexões entre 
estímulos e respostas. (NUNES; SILVEIRA, 2015, p.16).

Entretanto, vale ressaltar que segundo Lefrançois (2008), Watson contribuiu de forma 
significativa para a compreensão do comportamento humano, fazendo da Psicologia uma ciência 
rigorosa e objetiva, popularizando a noção de que os fatores ambientais são forças potentes para 
moldar padrões de comportamentos e elaborando um modelo de aprendizagem baseado no 
condicionamento clássico, sendo influência marcante nas práticas pedagógicas educacionais 
norte americanas.

Contudo, nosso foco de análise está relacionado ao behaviorismo de Skinner, mas para nível 
de compreensão da epistemologia do comportamentalismo, foi necessário adentrar um pouco 
mais sobre quem o antecedeu. 

B. F. Skinner, segundo Lefrançois (2008), foi um dos gigantes da psicologia do século 
XX, nasceu em Susquehanna, Pennsylvania, no dia 20 de março de 1904, numa família de 
presbiterianos, frequentou a mesma escola de uma única sala de aula onde estudaram seu 
pai e sua mãe. 

Ainda de acordo como autor supracitado, Skinner, lia muito quando criança, o que indicava 
o desejo de ser escritor. Inicialmente graduado na área da literatura em Harvard University, 
descobriu seu fascínio pela psicologia, onde desde o início já se considerava um behaviorista. 
Em 1931 obteve o título de Ph.d em Psicologia, em que passou a desenvolver suas pesquisas, 
dentre os primeiros trabalhos está o “Behavior of Organisms”, (1938), trazendo os fundamentos 
do condicionamento operante. Ao final dos anos 50, passou a ser reconhecido como o principal 
defensor dessa corrente, defendendo-a ao longo de sua vida.

Contudo, Skinner sendo um dos mais importantes behavioristas que sucederam a Watson, 
conseguiu influenciar muitos psicólogos americanos e de diversos países, inclusive o Brasil. Sua 
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linha de estudo ficou conhecida como Behaviorismo radical, termo concretizado pelo próprio 
Skinner em 1945 para expor uma ideia de filosofia da ciência do comportamento segundo 
Teixeira et al (2001).

O próprio cientista em uma de suas obras afirma que o Behaviorismo não é uma ciência do 
comportamento humano e sim uma filosofia dessa ciência, em que considera o comportamento 
humano o traço mais familiar do mundo em que as pessoas vivem [...] Skinner (1974).

O trabalho de Skinner foi norteado na busca pelas leis que operam o comportamento humano, 
sendo estas consideradas extremamente observáveis, descritivas, não levando em consideração 
causas internas e sim fatores externos responsáveis pelas respostas aos estímulos do mundo.

Em outras palavras, Nunes e Silveira afirmam que:

Embora não negue a existência desses eventos mentais, sua teoria 
defende que o ser humano é controlado por influências externas (meio) 
e não por processos internos. A determinação da ação humana a partir 
do ambiente é explicada pela ideia de seleção por consequência, ou 
seja, o ambiente seleciona entre os tipos de relação do indivíduo, qual 
delas é mais vantajosa para ele, mais adaptativa. Essa visão diferencia 
substancialmente as ideias de Skinner da visão watsoniana. (NUNES; 
SILVEIRA, 2015, p.16)

 Assim, a base da abordagem comportamentalista de Skinner está no condicionamento 
operante, em que está relacionado com todos os movimentos que o exerce sobre o mundo, 
causando-lhes consequências, com probabilidade de ocorrer ou não.

Contudo, tal condicionamento é resultado de um reforço, estímulo que aumenta a 
probabilidade de ocorrer um comportamento, onde este foi dividido em duas categorias: reforço 
positivo, no qual aumenta a ocorrência de uma resposta futura e o reforço negativo como 
sendo “todo evento que aumenta a probabilidade futura da resposta que o remove ou atenua” 
(TEIXEIRA et al, 2001, p.50). 

É importante ressaltar também que de acordo com Rodrigues in Carmo e Ribeiro (2012), no 
behaviorismo radical skinneriano o ambiente diz respeito a tudo que circunda o comportamento, 
ou seja, inclui todos os conjuntos de condições e circunstâncias que o afetam, não importando 
se tais condições estão dentro ou fora da pele.

Em relação ao processo de ensino e aprendizagem na perspectiva do behaviorismo de Skinner, 
tem-se a inserção da análise do comportamento como sendo umas das vertentes utilizadas em 
muitos sistemas educacionais. Sua concepção sobre “o processo de ensino baseia-se na ênfase 
do método e na eficácia da estruturação dos recursos externos, como principais promotores da 
aprendizagem” (NUNES; SILVEIRA, 2015, p.21). 

Em outras palavras, dentro do contexto comportamentalista de Skinner, a aprendizagem 
se dá em virtude das formas como os esquemas de reforçamento são dispostos, ou seja, para 
ele o ensino nada mais é do que uma sequência organizada de contingências sobre os quais 
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os alunos aprendem de acordo com a estruturação fornecida pelos professores auxiliando na 
aprendizagem, além de promover tanto o aparecimento quanto mudanças de comportamento.

Além disso, ele considerava que a escola aplicava contingências aversivas em excesso 
(punição, reforço negativo) e como consequência havia notas baixas, abandono, entre outros, 
“embora reconhecesse que a punição é capaz de eliminar comportamentos inadequados, não a 
considerou instrutiva, por produzir efeitos indesejáveis nas respostas emocionais do indivíduo” 
(NUNES; SILVEIRA, 2015, p.22).

Para tal, Skinner elaborou a ideia de ensino programado onde com base em sua teoria 
comportamental, os conteúdos devem ser divididos em uma sequência lógica e gradativa, os 
reforços também precisam ser apresentados passo a passo sempre que houver fatos satisfatórios 
e os alunos devem permanecer em constante atividade, recebendo feedback de seus professores  
se autoavaliando.

Entretanto, muitos estudiosos veem com criticidade o modelo de aprendizagem 
comportamentalista, onde muitos defendem a ideia de que o behaviorismo não contempla a 
autonomia, liberdade e autodeterminação por ter sobre o processo de ensino um efeito de controle.

Em contra partida, autores como Henklain e Carmo defendem que: 

Pensar assim é um equívoco. Ao contrário do que se acredita, previsão 
e controle podem gerar liberdade. Quando se diz que é possível prever 
um comportamento, não significa propriamente dizer qual será o futuro 
da pessoa, mas da probabilidade de se produzir um tipo de interação. 
(HENKLAIN; CARMO, 2013, p. 709).  
 

Enfim, são diversas contribuições do estudo do comportamento de Skinner para a educação, 
sendo importante ressaltar que para ele, o papel da educação se faz na transmissão da cultura 
de geração a geração, em que Henklain e Carmo (2013) reforçam a necessidade estabelecer nos 
membros dessa cultura comportamentos que futuramente serão vantajosos e que a escola tem 
esse papel fundamental a desempenhar.  

3. Fenômenos de Aprendizagem do Modelo Behaviorista de Skinner, Presentes na 
Aula Integradora: A Paz no “Melhor Mundo do Mundo” da Disciplina Projeto de Vida

Ensinar e aprender são dois processos complexos que precisam ser bem entendidos quando 
se refere às teorias de aprendizagem, onde, cada uma delas apresenta seus próprios pressupostos 
que servem de pontos norteadores principalmente para o sistema educacional.

Com base no que foi exposto até aqui, o foco é justamente expor e fazer breve análise 
dos princípios ativos que norteiam o modelo de aprendizagem behaviorista de Skinner e os 
seus possíveis fenômenos observáveis durante a aprendizagem em uma aula da disciplina 
Projeto de Vida.
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Partindo do pressuposto do comportamentalismo, Lefrançois advoga que: 

No sentido estrito, claro, a aprendizagem não é definida pelas 
mudanças reais ou potenciais no comportamento. Em vez disso, a 
aprendizagem é o que acontece ao organismo (humano ou não humano) 
como resultado da experiência. As mudanças comportamentais 
são simplesmente evidências de que a aprendizagem ocorreu. 
(LEFRANÇOIS, 2018, p.06).

 

Assim, é importante evidenciar que o professor é quem deve criar condições, para 
facilitar e garantir que a aprendizagem ocorra, ou seja, sua função é ensinar. Para tal, 
devemos considerar o verbo ensinar segundo (HENKLAIN; CARMO, 2013, p.712), como 
um “termo amplo que designa uma categoria de comportamentos que caracterizam o que 
um professor faz sob determinadas circunstâncias e os efeitos que produz. Esse efeito deve 
ser a aprendizagem do aluno”.

Além disso, é no ensinar que se espera o aprender, ou seja, é na mudança ou aquisição de 
comportamento que se observa o processo de aprendizagem em virtude das ações, experiências 
promovidas pelo professor.

O esquema abaixo, baseado nas concepções de Lefrançois (2008), nos mostra claramente a 
interdependência desses fatores, levando-se em conta a perspectiva behaviorista Skinneriana. 

 

Partindo dessas concepções, é possível analisarmos e apontarmos os princípios ativos que 
fundamentam o modelo de aprendizagem de Skinner, tido como comportamental, bem como os 
possíveis fenômenos de aprendizagem que poderão ser observados.

Vale ressaltar que, uma vez referindo-se ao estudo do comportamento e este considerado 
como o sinal de aprendizagem, logo, pode-se perceber que tais fenômenos observáveis podem 
ser compreendidos como as mudanças de comportamento. 

Em meio a toda essa discussão, é válido evidenciar que na concepção behaviorista de Skinner, 
tem-se uma estruturação de recursos externos no processo de ensino que são considerados como 
principais promotores da aprendizagem, ou seja, o ensino nessa perspectiva pode ser visto como 
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uma ação planejada, onde é o professor quem deve criar as condições necessárias para facilitar 
e promover a aprendizagem.

Em seguida, consideremos uma aula da disciplina Projeto de Vida, em uma turma de ensino 
médio integral, denominada a paz no “melhor mundo do mundo”, numa perspectiva de abordagem 
voltada para a temática “valores”, considerada integradora pelo fato de ser interdisciplinar e 
apresentar como objetivo central a mobilização para mudanças de comportamentos relacionados 
a eventos de violências no espaço escolar em prol da redução e prevenção.

Assim, ao tomarmos esta como ferramenta de análise, observa-se que levando em 
consideração os fundamentos que regem o modelo de Skinner, verificamos a ocorrência de 
alguns de seus princípios ativos como mostram a Tabela 1 abaixo: 

Tabela 01 - Princípios ativos do Behaviorismo skinneriano

Nº Princípios ativos: PAt Descrição

01 Contingências de seleção
- Estruturação do ambiente em sala 

de aula: disposição das carteiras para 
interação entre os alunos;

02 Reforço positivo

- Leitura em voz alta da crônica;
-Elogios aos alunos em suas 
participações nas discussões;

- Gestos amistosos que transmitam 
afinidade, apoio, segurança;

03 Reforço negativo -

04 Esquemas de reforçamento (contínuo/ intervalo)
- A cada passo da aula, são lançadas 
perguntas que gradativamente vão se 

tornando mais complexas;

05 Controle

- Posição assertiva do professor 
ao organizar as discussões entre 

os alunos, fornecendo espaço para 
contribuições de cada um, sem que haja 

desorganização;

06 Discriminação/generalização
- Situações reforçadoras adversas 
promovidas pelo professor, para o 

alcance dos objetivos.

Fonte: FÉLIX (2020).

Com base nos princípios observados na tabela acima, podemos também elencar os fenômenos 
de aprendizagem aos quais estão correlacionados. A seguir, a Tabela 2 nos traz tais perspectivas:
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Tabela 02 - Fenômenos de aprendizagem recorrentes

N°
Fenômenos de aprendizagem: FAp.

(comportamento operante)

01 Alunos dispostos em seus lugares para interação satisfatória no decorrer da aula;

02 Atenção; interação; participação; comprometimento;

03 -

04 Respostas elaboradas e discutidas conforme os níveis exigidos das perguntas;

05 Desenvolvimento da aula sem conflitos, todos em interação prazerosa;

06
Comportamentos adquiridos pela diferenciação ou pelas similaridades dos estímulos emitidos 
pelo reforçador que convergem durante a aula ou fora dela: empatia, assertividade, tolerância, 

liderança, autonomia, habilidade mediadora e resolutiva.

Fonte: FÉLIX (2020).

A partir daí, percebe-se que os princípios ativos e os fenômenos observáveis mantêm uma 
interrelação, evidenciando os comportamentos em que se deseja alcançar durante e após o 
processo de ensino. 

Assim, partindo do pressuposto de que os esquemas de reforçamento são peças chave para 
o aprendizado, temos:

PAt 04 → FAp 04 → FAp 06

Logo, não se pode deixar de ressaltar que para se obter FAp 06, é preciso que os princípios 
que estão presentes, sejam estruturados e planejados adequadamente pelo professor de 
modo a deixar claro para os alunos o que se deseja alcançar. Mas que de uma forma ou 
de outra, são os esquemas de reforço que propulsionam as mudanças de comportamento, 
consequentemente a aprendizagem.

Além disso, seguindo os seus fundamentos, o reforço negativo não era muito bem visto 
por Skinner, onde a escola fazendo uso destes tipos de reforços como repressões, ameaças 
e suspensões, promoviam comportamentos negativos tais como, notas baixas, evasão, baixa 
estima, comportamentos violentos entre outros. 

Contudo, Teixeira et al (2001) reforçam que os behavioristas, respaldados por crítica feita 
por Skinner e outros autores, propuseram a substituição definitiva das práticas punitivas por 
práticas de inserção de comportamentos desejáveis.
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Seguindo ainda esta linha de pensamento, a autora abaixo advoga a necessidade do professor: 

Fornecer condições consequentes ao comportamento do aluno, com 
privilégio para a utilização correta e efetiva de reforçadores, quer sejam 
arbitrários ou naturais; dando preferência ao uso de confirmação de 
desempenho, indicação de progresso, trabalho preferido e aprovação 
social. (RODRIGUES in CARMO; RIBEIRO, 2012, p.50),

Em consequência, observa-se que a aula exposta não contém reforço negativo, pois de 
acordo com os objetivos a serem alcançados, espera-se que os alunos adquiram comportamentos 
desejáveis em relação ao tema desenvolvido.

É necessário atentar também para PAt 01 → FAP 02, pois: 

A determinação da ação humana a partir do ambiente é explicada pela 
ideia de seleção por consequência, ou seja, o ambiente seleciona entre 
os tipos de relação do indivíduo, qual delas é mais vantajosa para ele, 
mais adaptativa. (NUNES; SILVEIRA, 2015, p.16). 

Em outras palavras, o ambiente proporciona de maneira significativa a seleção de fatores 
que irão influenciar as relações dos indivíduos sobre ele, no caso, a estruturação do ambiente 
na sala de aula já é um fator importantíssimo para que o aluno venha a perceber que ali será um 
espaço de construção de conhecimento e interação social. 

Enfim, a aula integradora da disciplina Projeto de Vida, pelo modo em que foi planejada e 
estruturada, apresenta subsídios importantes para que haja não só a mobilização como também 
a promoção de mudanças de comportamento previsto nos objetivos em prol da redução, 
prevenção e cultura de paz no ambiente escolar.

4. Análise dos Possíveis Pontos Fortes e Fracos Decorrentes do 
Behaviorismo de Skinner

Várias são as críticas que recaem sobre o modelo de Skinner, muitas consideradas 
equivocadas pelo simples fato de não conhecerem ou não entenderem os fundamentos que 
os rege, sobressaindo sempre uma ideia de que o comportamentalismo nega a liberdade e a 
criatividade humana por estar sujeito à previsão e controle de suas ações. 

Skinner, ao contrário dos que muitos pensam, defende uma educação que promova liberdade, 
autonomia, autocontrole, criticidade e poder de resolução de problemas, ou seja, seu modelo 
serve de base para que um dos objetivos centrais da educação seja alcançado, isto é, que os 
comportamentos aprendidos no ambiente de sala de aula e nas tarefas propostas possam ser 
generalizados para contextos fora da sala de aula e para outras tarefas, reforçam Henklain e 
Carmo (2013). 
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O aluno nessa perspectiva não será passivo, uma vez que seu comportamento é a resposta 
de sua interação com o meio em que está inserido.

Quanto às contribuições do behaviorismo skinneriano para a área educacional, foram 
significativas, onde a partir do conhecimento do comportamento dos alunos, deve-se verificar, 
bem como analisar as necessidades, seus conteúdos trazidos para dentro da sala para então 
promover estratégias de reforços em função do processo da aprendizagem. 

Direcionando para a aula, não podemos deixar de expor que os alunos no decorrer não 
são passivos, ao contrário, o professor proporciona as interações necessárias a partir de seus 
esquemas de reforço, para que haja a mobilização dos comportamentos desejáveis, sendo este 
um dos pontos fortes do comportamentalismo.

Pensar em pontos fracos no que se refere ao modelo no contexto educacional, nos remete 
a uma reflexão bastante intrigante, pois Skinner ressaltava que por meio da observação dos 
comportamentos dos alunos seria possível estruturar seus esquemas de reforço para obter os 
comportamentos desejáveis, entretanto, em uma sala com uma quantidade significativa de 
alunos e suas diferenças socioculturais, fica complicado o professor identificar e controlar tais 
comportamentos por meio de reforçadores positivos.

Além disso, mesmo havendo uma estruturação e planejamento adequado, a execução da aula 
dentro deste contexto comportamental, exige habilidades que vão além da capacidade do professor, 
onde observa-se que as propostas para o modelo comportamental, demandam tempo e esforço dos 
professores em que a maioria se encontram sobrecarregados com suas atividades diárias. 

Outro ponto importante, que devemos ficar atentos quanto à vulnerabilidade do referido 
modelo, refere-se às interações entre aluno e professor, onde muitas vezes são observadas 
tensas e difíceis relações no ambiente escolar.

Assim, Henklain e Carmo (2013) reforçam que se o aluno se recusar a participar das 
atividades propostas, ficará muito difícil para o professor manejar tal situação em sala, pois é 
ele quem cria as situações para que ocorra a aprendizagem.

Logo, seguindo este pensamento, fica evidente que de certa forma o modelo traz em si 
inúmeras vantagens para a concretização de uma aprendizagem significativa, mas, como todo 
modelo não é perfeito, é necessário que certos pontos aqui expostos precisem ser refletidos e 
sugeridos realinhamentos para uma melhor funcionalidade.

5. Opções para Corrigir ou Realinhar as Fragilidades Identificadas

Logicamente, uma das diretrizes para que o processo em si seja satisfatório e contemple 
os objetivos traçados é a capacitação do docente para a realização das práticas exigidas 
pelo modelo. 

 Seguindo essa linha de pensamento, é necessária então uma reflexão sobre a questão: 
o que os educadores precisam saber a respeito do Behaviorismo? É importante que os 
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professores em suas formações quebrem concepções equivocadas sobre este modelo de 
aprendizagem e permita ampliar seus conhecimentos acerca do tema para complementarem 
suas práticas em sala.

Para tal questão, a autora citada, nos propõe uma espécie de guia de elementos com sugestões 
formativas cujo objetivo é preparar o profissional de educação para atuar na perspectiva 
comportamentalista skinneriana, assim temos quatro aspectos a seguir: 

• Filosofia da ciência (Compreensão dos princípios filosóficos 
behaviorismo radical e, por conseguinte, da análise do comportamento 
e suas implicações para as práticas educacionais);  
• Conceitos básicos do behaviorismo radical e análise do 
comportamento;
• Método de pesquisa da análise do comportamento;
• Formação para o ensino. (RODRIGUES in CARMO; RIBEIRO, 
2012, p. 45.). 

É importante termos em mente também que é preciso pesquisar mais sobre a aprendizagem, 
desenvolvendo melhores práticas de ensino, para melhor subsidiar a formação docente, reforçam 
Henklain e Carmo (2013). 

Para tal, uma vez o professor estando capacitado para trabalhar suas práticas numa 
perspectiva behaviorista, espera-se que os comportamentos adquiridos em sala de aula possam 
ser generalizados para outros ambientes, tornado vantajosos para a sobrevivência dos alunos 
em sociedade.

 Além disso, vale ressaltar que nesse conjunto de competências docentes, se faz necessário 
o professor conhecer muito bem seus alunos, pois a maneira como o concebe é importante para 
entendermos o modo como são estabelecidas as relações professor-aluno.

Assim, reforça-se o pressuposto de que é preciso ter professores preparados, com habilidades 
de estabelecer vínculos positivos com seus alunos proporcionando desta maneira um diálogo e 
construindo junto o conhecimento.

Enfim, mesmo com tantas controvérsias e polêmicas que recaem sobre o behaviorismo,

“os maiores problemas enfrentados hoje pelo mundo só poderão ser 
resolvidos se melhorarmos nossa compreensão do comportamento 
humano. As concepções tradicionais têm estado em cena há séculos 
e creio ser justo dizer que se revelaram inadequadas. São, em grande 
parte, responsáveis pela situação em que nos encontramos hoje”. 
(SKINNER, 1974, p.11).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante de tudo que foi exposto aqui, percebemos o quão são importantes as aplicações do 
behaviorismo de Skinner no contexto educacional, mesmo tal modelo sendo ainda foco de 
preconceitos errôneos e mal compreendidos.

Tais princípios são essenciais na estruturação das aulas para se obter os comportamentos 
desejáveis dos alunos. Para tal, vimos que a aula integradora da disciplina Projeto de Vida se 
bem planejada, cumpre seu papel de promoção das habilidades e competências propostas pela 
Base Nacional Comum (BNCC), assim como seguindo os fundamentos comportamentalistas 
obtém-se mobilização para mudanças de comportamento.

Assim, a proposta de Skinner para um modelo programado de ensino se torna válido a partir 
do momento em que o professor se predispõe e se capacita para desenvolver suas práticas de 
forma significativa. 

Consequentemente, as interações e os comportamentos desejáveis dos alunos em seus 
ambientes, serão reproduzidos de forma a contemplar a formação de indivíduos bem mais 
preparados para enfrentar, resolver, refletir e decidir adequadamente sobre questões cotidianas, 
mas também sobre questões que evolvam situações de violência no ambiente escolar como 
proposto pela aula. 
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1. Introdução

Unir o ensino dos conteúdos da Matemática com articulações literárias, pode se mostrar 
como um caminho eficiente para o ensino-aprendizagem da Matemática. Por exemplo, para 
Smole et al. (2007, pg. 2) “a literatura se apresenta para a criança como manifestação do sentir 
e do saber o que permite a ela inventar, renovar e discordar”. Este conjunto de ações permite 
o fortalecimento dos acertos, a expressão das dúvidas e a busca de possíveis soluções para 
as diversas situações-problema, considerando o erro como componente necessário para a 
compreensão dos desafios matemáticos. 

 Para levar os estudantes a percorrer esta trilha dialógica da Matemática com a Literatura, 
a formação docente precisa ser planejada estrategicamente, de maneira que os conceitos 
matemáticos teóricos e as atividades práticas estabeleçam de fato uma parceria para que possam 
ser utilizados em situações do cotidiano. Esse planejamento deve envolver necessariamente, a 
formação inicial, mas também deve contemplar aspectos relacionados à formação continuada, 
de modo a permitir ao docente uma evolução contínua e consistente na sua maneira de pensar e 
praticar a sua atuação profissional. Uma proposta formativa que dialoga a teoria com a prática 
desafia os educadores e possibilita que eles pesquisem e proponham percursos matemáticos 
interdisciplinares, em especial para a Educação Básica.

Propor uma capacitação docente diferenciada, segundo Santos e Lins (2016, p. 370), não 
significa que a formação matemática deva ser menos rigorosa, técnica ou abrangente, mas 
que ofereça aos docentes modos alternativos para tratar os desafios matemáticos que surgirão 
na sua prática profissional. Além disso, é essencial que os conhecimentos construídos ao 
longo desta caminhada matemático-literária estabeleçam uma relação com as metodologias 
ativas de aprendizagem.

 As dificuldades de se ensinar e aprender Matemática são notórias e significativas, e os 
resultados de testes locais, nacionais e mundiais mostram seguidamente esta situação. Segundo 
Sadovsky (2007), de modo geral a escola não explora adequadamente as competências e 
habilidades necessárias para resolução de problemas, discussão de ideias, checar informações 
e enfrentar desafios como ferramentas para o desenvolvimento do letramento matemático. A 
transformação deste cenário acontece ao ampliar a participação dos educandos na construção do 
conhecimento, considerando suas vivências anteriores e desafiando-os por meio de metodologias 
ativas e recursos didático-tecnológicos. A Base Nacional Comum Curricular indica que para 
“favorecer o estabelecimento de conjecturas, a formulação e a resolução de problemas em uma 
variedade de contextos, utilizando conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas”, 
é preciso desenvolver também as competências e as habilidades de “raciocinar, representar, 
comunicar e argumentar matematicamente” (BRASIL, 2017, p. 266). Essa é a essência do 
letramento matemático, que leva os alunos a compreenderem que os conhecimentos nesta área 
auxiliam na compreensão e no seu modo de agir no mundo. Um caminho possível para que 
a aprendizagem de Matemática tenha sentido para os alunos é da prática educativa de Malba 
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Tahan, que propõe a investigação, a pesquisa, o diálogo entre as diferentes áreas do saber e a 
partilha de hipóteses e estratégias de modo interativo e colaborativo.

2. Epistemologia das concepções Malbatahânicas

Com o intuito de propor uma maneira de contribuir para a efetiva aprendizagem dos 
estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental Anos Iniciais, a prática educativa de Júlio César 
de Mello e Souza, pseudônimo Malba Tahan (1895-1974) foi a rota proposta para ser trilhada. 
A prática deste educador matemático desafiava o educando a assumir seu papel principal como 
protagonista da aprendizagem. Para Meidani, Malba Tahan: 

além de ser um professor comunicativo e alegre, também era uma 
pessoa entusiasmada em ensinar a Matemática. As aulas deste 
professor-escritor eram encantadoras e, segundo seus ex-alunos, todos 
gostavam da disciplina devido à didática que desenvolvia em suas aulas 
(MEIDANI, 1997, p. 144). 

O homem dos números e das letras, Malba Tahan, defendia que as competências de 
resolver problemas, ler, escrever, falar e exercitar Matemática precisam ser desenvolvidas 
para efetivamente aprender Matemática, ou seja, para aprender é preciso contextualizá-la. Para 
articular todas estas ações em um sentido espiralado crescente, o acompanhamento do educador-
matemático precisa ser constante e atento, considerando as dificuldades e as potencialidades, os 
erros e os acertos de cada educando e também de todo grupo. A postura didática de Malba Tahan 
como educador alegre e comunicativo revela o cuidado neste acompanhamento atencioso às 
dúvidas e aos avanços na aprendizagem dos alunos.

A apreciação e o gostar da Matemática, além do amplo envolvimento pessoal por meio da 
comunicação, da relação e da avaliação são defendidos pelos pesquisadores Vieira e Vieira 
(2013, p. 172-174) da Universidade de Aveiro, em Portugal.  Eles apresentam a relevância da 
escola em promover a literacia científica e a matemática das crianças e jovens. Desta forma, 
formular, interpretar e resolver problemas de modo linear e mecânico não são ações suficientes 
para o envolvimento dos estudantes quando se trata do processo de ensino-aprendizagem. 

O tema “Alfabetização matemática e os processos mentais básicos” foi abordado por Smole 
(2015) em um encontro formativo com educadores da infância. Ela explicou que a alfabetização 
matemática requer ações pontuais do professor, capazes de habilitar os alunos a ler e escrever 
textos matemáticos, a analisar, julgar, argumentar e comunicar ideias por meio da linguagem 
matemática e conhecer a linguagem dos símbolos, das representações gráficas e dos termos 
específicos. Tais atribuições têm muita relação com a prática educativa do Professor Mello 
e Souza, que além de propor desafios matemáticos, também utilizava contos matemáticos 
seguidos de jogos dramáticos, desenvolvendo assim tais habilidades.
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Contar, narrar ou dramatizar uma história influencia diretamente no ato de cativar os 
estudantes. Neuenfeldt (2006, p. 39) esclarece que existe algo semelhante a um jogo quando se 
conta uma história em que cada um assume um papel. Os movimentos do narrador, tom da voz, 
caracterização e diversos outros recursos envolvem os aprendizes e a mediação entre a história 
e a linguagem torna possível o acesso do educando ao mundo real. O pensamento narrativo e o 
pensamento lógico-científico constituem duas modalidades de funcionamento cognitivo, com 
as quais os alunos ordenam a experiência, constroem e compreendem a realidade. Explica-se, 
então, segundo Smole e Diniz (2001), que há uma sinergia entre literatura e ciência em que elas 
se somam na interpretação do mundo em que se formam os leitores. Por isto a narração de um 
conto contribui para a Educação Matemática, evidenciando-se nestas reflexões que a prática 
educativa malbatahânica se traduz na soma entre a ciência e a literatura.

A proposta interdisciplinar de Malba Tahan também propõe uma abordagem de ensino 
integral, em que não há a fragmentação do conhecimento, concepção também defendida por 
Morin (2003). O ensino proposto por Morin, assim como por Malba Tahan, rasga a separação 
inflexível entre as áreas do saber, substituindo um pensamento que exclui e divide por um 
pensamento que inclui e constrói uma ponte.

O diálogo interdisciplinar da prática educativa desenvolvida pelo Professor Mello e Souza 
também pode ser melhor compreendida a partir da explicação de Machado (2011), quando 
diz que “interdisciplinaridade é um fenômeno comum a duas ou mais disciplinas ou campos 
do conhecimento”, especialmente quando há um diálogo entre os estudantes. Quando áreas 
diferentes se encontram e compartilham seus saberes acontece, realmente, uma proposta 
interdisciplinar, como quando a Matemática dialoga com a Literatura.

Todo trabalho interdisciplinar necessita de um planejamento, um plano de ação estratégico 
com uma sondagem inicial, desenvolvimento das propostas, seleção de recursos didáticos e de 
avaliação, acompanhada de uma autoavaliação. A organização destas etapas pelo educador-
matemático promove a tessitura de uma grande rede de relações e significados, pois a 
aprendizagem acontece quando os conceitos são construídos pelas inter-relações. 

A interdisciplinaridade presente na didática malbatahânica pode ser identificada a partir 
das contribuições de Fazenda (2001). Ela explica que interdisciplinaridade é um novo modo 
de compreender os aspectos implícitos e explícitos do conhecimento e do ato de aprender. 
A exigência para que isto se concretize, na prática, é um profundo mergulho nas situações-
problema reais do dia a dia.

A relação do Professor Mello e Souza com a pesquisa e o conhecimento era de grande 
proximidade. Isto é revelado pelo seu currículo: lecionou vários componentes curriculares, não 
somente a Matemática, e abordou em seus livros temas diverso, como: Ensino da Matemática, 
Literatura Oriental, Pedagogia, Literatura Infanto-Juvenil, Causa Humanitária/Hanseníase 
e outros temas diversos. Malba Tahan demonstrou de forma magistral como fazer relações 
entre a Matemática e as demais áreas do saber, não de modo fragmentado, mas entrelaçando a 
Matemática e a Literatura, como uma rede de saberes, para educar e aprender. É indiscutível 
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o caráter interdisciplinar de Malba Tahan quando Faria (2004, p. 126) destaca que ele criou 
um diálogo entre a Matemática e a Literatura, para contribuir efetivamente com uma educação 
de qualidade e com significado, para combater o algebrismo, o ensino tradicional e o rigor 
predominantes na sua época.

Por isso, o propósito deste estudo foi convidar os estudantes para caminharem de mãos dadas 
nesta trilha em espiral da matemática que transcende os obstáculos de um ensino de Matemática 
engessado e sem sentido. As propostas malbatahânicas desenvolvidas nesta pesquisa estimularam 
a leitura, a reflexão, o envolvimento com as histórias e a exploração de conteúdos matemáticos 
subjacentes a elas, realizados de forma dialógica entre pesquisadora, professores e alunos. A 
partir destas abordagens e com o trabalho de leitura dos artigos, contos e desafios matemáticos 
de Malba Tahan, a pesquisa promoveu a mobilização das competências transversais (soft skills), 
que “fomentam a construção ativa de conhecimentos” (REIS, 2019, p. 40), tais como: gestão 
de projetos, trabalho em equipe, desenvolvimento pessoal e comunicação, que permitem aos 
estudantes construir conhecimentos de maneira interativa, elevando a autoestima e aumentando 
a perseverança na busca de soluções para os desafios cotidianos e da vida. Mas Malba Tahan vai 
além do cotidiano, explorando o potencial atrativo da fantasia na medida em que também utiliza 
contos fantásticos que estimulam a imaginação, promovem interpretações criativas de situações 
inusitadas para os estudantes, tornando o aprendizado mais leve e lúdico.

3. Fenômenos de aprendizagem do objeto

A pesquisa consistiu no desenvolvimento de atividades a partir de Grupos Interativos com 46 
estudantes de duas turmas de 5º ano do Ensino Fundamental. A prática de trabalho com Grupos 
Interativos é um modo dinâmico de organizar os estudantes no espaço da aprendizagem, pois 
propõe a formação de grupos heterogêneos, seja no rendimento escolar, no gênero, na etnia, 
etc.. Assim, esta dinâmica também permite trabalhar valores, como solidariedade e respeito, 
e a desenvolver habilidades sociais, como o trabalho em equipe, a autoestima e também as 
habilidades comunicativas (RODRIGUES, 2010, p. 72). Os Grupos Interativos tem como 
principais características promoverem e possibilitarem o desenvolvimento da Aprendizagem 
Dialógica (RODRIGUES, 2010, p. 69). Assim, com base no diálogo igualitário, os estudantes 
aprendem a se ajudar, a compartilhar esforços, a explicar o que aprenderam de maneira mais 
efetiva, a discutir assuntos e a serem mais solidários entre si.

Este trabalho terá como orientação a metodologia comunicativo-crítica, na qual Mello 
define que 

a metodologia comunicativo-crítica é entendida pelos membros do 
NIASE como caminho metódico de compreensão e de ação no mundo. 
Caminho metodológico de estudo criterioso da realidade, buscando 
mirá-la e admirá-la de diversas perspectivas e, neste caso, caminho feito 
em diálogo entre pesquisadora e participantes da realidade investigada, 
para movermo-nos no mundo e transformar a realidade vivida (MELLO, 
2008, p. 9).
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Para favorecer o eixo de ensino-aprendizagem da Matemática, foram aplicadas as ideias 
centrais dos referenciais metodológicos em etapas: I – Desafios Matemáticos (artigos e desafios 
matemáticos de Malba Tahan - 6 aulas); II – Almanaque Malbatahânico (construção com os 
estudantes – 4 aulas); III – Jogos Dramáticos (contos de Malba Tahan – 4 aulas) (TAHAN, 
1949, 1961a, 1961b, 1961c, 1961d, 1962, 1998).  

Os participantes foram selecionados de maneira não aleatória e heterogênea, e informados 
por escrito e oralmente sobre os objetivos da pesquisa, responsabilidade, métodos empregados 
e direito a recusar o consentimento. A divulgação e apreciação das vivências interdisciplinares 
ocorreram em dois momentos culminantes:

- Apresentação de um vídeo com as imagens das principais atividades desenvolvidas no 
decorrer das etapas do Plano de Ação à Inspetoria (o nome será omitido aqui), à Direção, 
Professores (as) e Estudantes do Ensino Fundamental I da escola parceira, seguida da entrega 
para a Inspetora da coletânea de “Poemas Malbatahânicos” escritas pelos estudantes dos 5ºs 
anos no final da Etapa III do Plano de Ação;

- Exposição Malbatahânica sobre as etapas do projeto durante as Reuniões de Pais do 1º 
Trimestre (Ensino Fundamental I) e 1º Semestre (Educação Infantil - EI).

A Figura 1 apresenta o desenvolvimento das etapas dos dois eixos da pesquisa.

Figura 1 - Fluxograma das etapas dos eixos do Projeto de Pesquisa.

Fonte: Dos autores.
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4. Análise dos possíveis pontos fortes e fracos

Com o objetivo de diagnosticar o conhecimento dos estudantes referentes aos quatro eixos 
estudados até o final do 4º ano do EFI, foi aplicada uma Avaliação Diagnóstica Inicial (Anexo 
A) contemplando três eixos da Matemática: Números e Operações, Espaço e Forma e Grandezas 
e Medidas, tendo como fonte as questões elaboradas pela SARESP (Sistema de Avaliação do 
Rendimento Escolar do Estado de São Paulo) que é um programa que avalia o sistema de ensino 
paulista com a intenção de identificar o rendimento escolar dos alunos dos ensinos Fundamental 
e Médio e do SAEB/Prova Brasil (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica), que é 
uma ação do Governo Brasileiro, desenvolvido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira, sendo um dos mais amplos esforços empreendidos no Brasil no 
sentido de coletar dados sobre alunos, professores, diretores de escolas públicas e privadas em 
todo o Brasil. 

Os Eixos e os Descritores das questões da Avaliação Diagnóstica Inicial de Matemática 
estão detalhados na Tabela 1.

Tabela 1 - Eixos e Descritores das Questões da Avaliação Diagnóstica Inicial de Matemática.

Questões Eixos Descritores

Questão 1 Espaço e Forma
2. Identificar propriedades comuns e diferenças 
entre poliedros e corpos redondos, relacionando 
figuras tridimensionais com suas planificações.

Questão 2 Grandezas e Medidas 7. Resolver problemas significativos utilizando 
unidades de medida padronizadas como cm.

Questão 3 Números e Operações

13. Reconhecer e utilizar características do 
sistema de numeração decimal, tais como 

agrupamentos e trocas na base 10 e princípio 
do valor posicional.

Questão 4 Grandezas e Medidas
12. Resolver problema envolvendo o cálculo 

ou a estimativa de áreas de figuras planas, 
desenhadas em malhas quadriculadas.

Questão 5 Espaço e Forma
3. Identificar propriedades comuns e diferenças 

entre figuras bidimensionais pelo número de 
lados, pelos tipos de ângulos.

Questão 6 Números e Operações
23. Resolver problema utilizando a escrita 
decimal de cédulas e moedas do sistema 

monetário brasileiro.
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Questão 7 Grandezas e Medidas
9. Estabelecer relações entre o horário de início 

e término e/ou o intervalo da duração de um 
evento ou acontecimento.

Questão 8 Números e Operações 18. Calcular o resultado de uma multiplicação 
ou divisão de números naturais.

Questão 9 Números e Operações

20. Resolver problema com números 
naturais, envolvendo diferentes significados 
da multiplicação ou divisão: multiplicação 

comparativa, ideia de proporcionalidade [...]

Questão 10 Números e Operações

13. Reconhecer e utilizar características do 
sistema de numeração decimal, tais como 

agrupamentos e trocas na base 10 e princípio 
do valor posicional.

Fonte: Matriz de Referência de Matemática do 5º ano do EFI, INEP. Disponível em <http://download.inep.gov.
br/educacao_basica/prova_brasil_saeb/menu_do_professor/o_que_cai_nas_provas/Matriz_de_Referencia_de_

Matematica.pdf>?>, Acesso em 30 de outubro de 2020.

Os resultados da Avaliação Diagnóstica Inicial realizada com as duas turmas do 5º ano do 
EFI (2015) da escola parceira estão representados nas Figuras 2 e 3.

Figura 2 - Resultado da Avaliação Diagnóstica Inicial da Turma 1.

 

Fonte: Dos autores.
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Figura 3 - Resultado da Avaliação Diagnóstica Inicial da Turma 2.

 

Fonte: Dos autores.

Verificou-se na Figura 2 que a questão com o maior índice de dificuldade foi a número 2 ( 21 
erros), cujo Eixo é Grandezas e Medidas e o descritor é o 7. O alto número de erros provavelmente 
ocorreu pelo fato dos estudantes não terem se apropriado de tal conteúdo durante o 4º Ano do 
EFI. A questão 1 atingiu o maior número de acertos: 19. Observa-se que no Eixo Espaço e 
Forma os alunos têm maior entendimento quando o descritor é identificar propriedades comuns 
e diferenças entre poliedros e corpos redondos, relacionando as figuras tridimensionais com 
suas planificações, possivelmente porque tal descritor é muito bem explorado pelos professores 
do EFI, a partir de atividades propostas nos livros de Matemática utilizados pela escola parceira.

Fazendo um comparativo entre as duas turmas, pelo fato do número de alunos ser próximo 
(24 alunos na Turma 1 e 22 alunos na Turma 2), a Figura 4 mostra que os alunos da Turma 1 
alcançaram 53% de acertos, enquanto que os da Turma 2 atingiram 47%.

Figura 4 - Comparativo dos resultados da Avaliação Diagnóstica Inicial de Matemática (Turmas 1 e 2).

Fonte: Dos autores.
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Após o desenvolvimento do Plano de Ação da Pesquisa, foi aplicada uma Avaliação 
Diagnóstica Final de Matemática cujas questões também tiveram como referência a prova do 
SARESP e da SAEB/Prova Brasil, contemplando os quatro Eixos propostos pelos Parâmetros 
Curriculares Nacionais, para a verificação dos avanços e das possíveis dificuldades dos 
estudantes no final do 1º semestre do ano letivo. A Tabela 2 apresenta os Eixos e os Descritores 
das questões da Avaliação Diagnóstica Final de Matemática.

Tabela 2 - Eixos e Descritores das Questões do Pós-Teste de Matemática.

Questões Eixo Descritores

Questão 1 Espaço e Forma 3. Identificar propriedades comuns e diferenças entre figuras 
bidimensionais pelo número de lados, pelos tipos de ângulos.

Questão 2 Números e 
Operações

17. Calcular o resultado de uma adição ou subtração de 
números naturais.

Questão 3 Números e 
Operações

13. Reconhecer e utilizar características do sistema de 
numeração decimal, tais como agrupamentos e trocas na base 

10 e princípio do valor posicional.

Questão 4 Espaço e Forma 1. Identificar a localização e movimentação de objeto em 
mapas, croquis e outras representações gráficas.

Questão 5 Espaço e Forma 4. Identificar quadriláteros observando as posições relativas 
entre seus lados (paralelos, concorrentes, perpendiculares).

Questão 6 Grandezas e 
Medidas

9. Estabelecer relações entre o horário de início e término e/ou 
o intervalo da duração de um evento ou acontecimento.

Questão 7 Grandezas e 
Medidas 8. Estabelecer relações entre unidades de medida de tempo.

Questão 8 Tratamento de 
Informação

28. Ler informações e dados apresentados em gráficos 
(particularmente em gráficos de colunas). (Continua)

Questão 9 Grandezas e 
Medidas

(Continuação) 9. Estabelecer relações entre o horário de 
início e término e/ou o intervalo da duração de um evento ou 

acontecimento.

Questão 10 Números e 
Operações

19. Resolver problema com números naturais, envolvendo 
diferentes significados da adição ou subtração: juntar, alteração 
de um estado inicial (positiva ou negativa), comparação e mais 

de uma transformação (positiva ou negativa).

Fonte: Matriz de Referência de Matemática do 5º ano do EFI, INEP. Disponível em <http://download.inep.gov.
br/educacao_basica/prova_brasil_saeb/menu_do_professor/o_que_cai_nas_provas/Matriz_de_Referencia_de_

Matematica.pdf,> Acesso em 30 de outubro de 2020.
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Com o auxílio das Figuras 5 e 6, é possível fazer uma análise do desempenho de cada turma.

Figura 5 - Resultado da Avaliação Diagnóstica Final da Turma 1.

Fonte: Dos autores.

Figura 6 - Resultado da Avaliação Diagnóstica Final da Turma 2.

 

Fonte: Dos autores.

Nota-se que na Figura 5 as questões com o maior número de acertos (19) da Avaliação 
Diagnóstica Final realizada pelos estudantes da Turma 1 foram: 2, 4, 5 e 8, cujos Eixos 
são: Números e Operações, Espaço e Forma, Espaço e Forma e Tratamento da Informação, 
respectivamente. As questões 6 e 7 apresentaram maior grau de dificuldade, tratando-se do 
Eixo Grandezas e Medidas e dos Descritores 8 e 9 que estão ligados ao conteúdo “medidas de 
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tempo”. Sendo assim, percebe-se a necessidade de retomá-lo sistematicamente, considerando 
que mesmo para os estudantes dos 5ºs Anos, que estudaram nos anos anteriores do EFI e ainda 
estudam tal conteúdo, ainda há dificuldade na resolução de situações-problema em que é 
necessário estabelecer relações entre o horário de início e término e/ou o intervalo da duração 
de um evento. 

Vemos nos resultados apresentados na Figura 6 que as questões 1 e 8 atingiram o maior 
número de acertos (20). Tais questões se classificam nos seguintes Eixos, respectivamente: 
Espaço e Forma e Tratamento de Informação. Por outro lado, as questões com maior índice de 
erros foram: 6 (Grandezas e Medidas), 7 (Grandezas e Medidas) e 10 (Números e Operações). 

Comparando as questões que os alunos apresentaram maior dificuldade de resolver, foi 
constado que, de fato, o Eixo Grandezas e Medidas e o conteúdo “medidas de tempo” necessita 
de uma atenção especial nos próximos planejamentos das professoras.

A porcentagem de acertos e erros pode ser verificada na Figura 7.

Figura 7 - Comparativo dos resultados da Avaliação Diagnóstica Final de Matemática (Turmas 1 e 2).

 

Fonte: Dos autores.

Analisando a Figura 7, mesmo com o número de alunos sendo diferente, porém próximos 
(24 estudantes na Turma 1 e 22 estudantes na Turma 2), percebe-se um significativo avanço 
na resolução de situações-problema em relação à Avaliação Diagnóstica Inicial. Ambas as 
turmas tiveram maior número de acertos do que de erros nas questões (58 % de acertos na 
Turma 1 e 66 % de acertos na Turma 2), que apesar de não terem sido iguais às da Avaliação 
Diagnóstica Inicial, tiveram como referência novamente as questões elaboradas pela 
SARESP e do SAEB/Prova Brasil, contemplando os quatro Eixos propostos pelos Parâmetros 
Curriculares Nacionais. Assim, comparando a ADI (Avaliação Diagnóstica Inicial) com a 
ADF (Avaliação Diagnóstica Final), houve 5% de avanço na aprendizagem da Turma 1 e 19% 
de avanço na aprendizagem da Turma 2.
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5. Opções para corrigir ou realinhar as fragilidades identificadas

Acreditamos que são poucos os pontos fracos a serem corrigidos, é claro que a partir de uma 
avaliação das aplicações realizadas e dos resultados obtidos, uma proposta seria para turmas 
que demonstrarem resultados semelhantes aos aqui apresentados, despender um tempo para 
atividades que relacione medidas de tempo, como por exemplo, situações de física básica a 
partir de problemas e/ou textos que se utilizem de espaço e tempo, como situações de cinemática.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A principal evidência desta pesquisa foi que o trabalho pedagógico orientado pelos 
pressupostos básicos interdisciplinares a partir de Grupos Interativos utilizando a literatura de 
Malba Tahan favoreceu a aprendizagem dos estudantes. Os ganhos obtidos revelaram-se na 
relação à aquisição do conhecimento e, além disso, as concepções malbatahânicas estabeleceram 
uma mobilização interdisciplinar, no intuito de pensar, elaborar e decidir quais propostas e 
intervenções seriam aplicadas a partir de um trabalho interativo e dialógico da Matemática com 
a Literatura, assim como destas com as demais áreas do saber. 

Este trabalho também buscou melhorias e avanços no rendimento acadêmico dos estudantes 
e a qualificação dos projetos interdisciplinares por meio da partilha de experiências matemáticas 
da equipe docente. Postas em prática, elas contribuíram para as investigações que conceberam 
o estudante como sujeito ativo e protagonista na construção do conhecimento, considerando as 
formas particulares de aprender a pensar.

É preciso esclarecer que a metodologia de trabalho com Grupos Interativos não tem um 
modelo fechado, pois as fases de transformação de cada comunidade de aprendizagem têm 
um contexto próprio, ou seja, em cada escola este processo pode ocorrer de formas diferentes 
(em relação às formas de fazê-lo como ao tempo de realização). Por esta razão, nesta pesquisa 
houve uma base comum que foi pautada no diálogo e nos acordos feitos com a comunidade 
educativa participante.
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ANEXO A - Avaliação Diagnóstica Inicial de Matemática

Você está participando de uma Avaliação Diagnóstica, com o objetivo de avaliar suas 
habilidades e conhecimentos adquiridos até o momento. Faça com atenção e sem pressa, 
demonstrando tudo o que você sabe. 

Boa Prova!

 Instruções:
1. A Prova só contempla questões de múltipla escolha. 
2. Para cada uma das questões há quatro alternativas e somente uma deve ser assinalada. A 
marcação em mais de uma alternativa anula a questão. 

1) (SAEB/PROVA BRASIL/2009) Em uma das aulas de matemática, aprendi sobre os poliedros 
e os corpos redondos. Em seguida, fui ao supermercado. Lá comprei uma caixa de sabão em pó, 
uma lata de óleo e uma bola. No caixa percebi que os três produtos tinham, respectivamente, 
a forma de:

(A) cubo, cone e circunferência. 
(B) paralelepípedo, cone e esfera. 
(C) cubo, cilindro e circunferência. 
(D) paralelepípedo, cilindro e esfera

2) (SARESP/2007) A altura de Karen é 1,45 metros e a de seu irmão é 1,27 metros. Quantos 
centímetros Karen tem a mais que seu irmão?
(A) 28 cm
(B) 18 cm
(C) 15 cm
(D) 12 cm
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3) (SARESP/2007) Compare os valores:
12,31                                 11,89                        12,32                     12,21
Escrevendo-os na ordem crescente, temos:
(A) 11,89                            12,31                       12,32                     12,21
(B) 11,89                            12,21                       12,31                     12,32
(C) 12,21                            12,31                       12,32                     11,89
(D) 12,32                            12,31                       12,21                     11,89

4) (SAEB/PROVA BRASIL/2009) Os desenhos a seguir representam o formato de um jardim 
que será construído em uma praça da cidade. Inicialmente pensou-se num jardim pequeno, 
mas devido ao grande entusiasmo que causou na população da cidade, o prefeito solicitou que 
fizessem um novo projeto, com desenho maior. O novo projeto terá área:

(A) 2 vezes maior que o primeiro. 
(B) 3 vezes maior que o primeiro. 
(C) 4 vezes maior que o primeiro. 
(D) 6 vezes maior que o primeiro.

5) (PROVA BRASIL/2011) O número de arestas do prisma pentagonal é:
 

(A) 5
(B) 9
(C) 12 
(D) 15
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6) (SARESP/2012) Na Mercearia da Esquina, está afixada a tabela a seguir. Maria comprou 5 
quilos de arroz, 2 de feijão e 5 de açúcar. Quanto gastou?

OFERTA DA SEMANA

PRODUTO PREÇO POR QUILO

ARROZ R$ 1,20

FEIJÃO R$ 2,00

AÇÚCAR R$ 0,80

(A) R$ 4,00
(B) R$ 10,00
(C) R$ 14,00
(D) R$ 20,00

7) (SAEB/PROVA BRASIL/2009) Na escola em que Simone estuda foi apresentada uma peça 
teatral sobre a importância da reciclagem do lixo. O relógio a seguir mostra a hora de início e 
término da peça.
 

Quanto tempo de duração teve a apresentação?
(A) 1 hora.
(B) 20 minutos.
(C) 45 minutos.
(D) 55 minutos.

8) (SARESP/2012) Indique, dentre as opções abaixo, aquela que apresenta todas as afirmações 
corretas:
(A) 2, 3 e 6 são divisores de 12.  
(B) 12 é múltiplo de 2, de 3 e de 9.
(C) 2, 3 e 7 são divisores de 7.
(D) 12 é múltiplo de 24 e de 39.
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9) (SARESP/2012) Luísa foi à sorveteria. Lá havia três sabores de sorvete: chocolate, morango 
e flocos; e dois tipos de cobertura: caramelo e chocolate.
O número de maneiras diferentes de Luísa escolher o seu sorvete com apenas um sabor e um 
tipo de cobertura é:
(A) 8
(B) 7 
(C) 6
(D) 4

10) (SAEB/PROVA BRASIL/2009) A biblioteca de uma escola tem 1 milhar de livros didáticos, 
4 centenas de livros de literatura, 2 dezenas de livros de arte e 4 dicionários. Quantos livros há 
na biblioteca da escola?
(A) 1242 livros.
(B) 1244 livros.
(C) 1404 livros.
(D) 1424 livros.
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ANEXO B - Avaliação Diagnóstica Final de Matemática

Você está participando de uma Avaliação Diagnóstica, com o objetivo de avaliar suas 
habilidades e conhecimentos adquiridos até o momento. Faça com atenção e sem pressa, 
demonstrando tudo o que você sabe. 

Boa Prova!
 
 Instruções: 
3. A Prova só contempla questões de múltipla escolha. 
4. Para cada uma das questões há quatro alternativas e somente uma deve ser assinalada. A 
marcação em mais de uma alternativa anula a questão. 

1) (SAEB/PROVA BRASIL/2009) A Figura 1 a seguir representa a planificação da Figura 2, o 
cubo. 

Com base na planificação da figura 2, podemos dizer que um cubo possui: 
(A) 4 faces.
(B) 3 faces.
(C) 8 faces. 
(D) 6 faces.

2) (SARESP/2012) Em uma sala de aula com 30 alunos, 1/3 deles prefere Matemática,1/2 
prefere Geografia e os demais não têm preferência por matéria alguma. Nessa sala, o número de 
alunos que não têm preferência por matéria alguma é:
(A) 3
(B) 5
(C) 7
(D) 8 
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3) (PROVA BRASIL/2011) No ábaco a seguir, Cristina representou um número:

Qual foi o número representado por Cristina?
(A) 1.314
(B) 4.131
(C) 10.314
(D) 41.301

4) (PROVA BRASIL/2013) O brinquedo de João está do seu lado esquerdo. Qual é o brinquedo 
preferido de João?
 

(A) Peteca
(B) Pipa 
(C) Bola
(D) Bicicleta

5) (PROVA BRASIL/2013) Chegando a uma cidade, Fabiano visitou a igreja local. De lá, ele 
se dirigiu à pracinha, visitando em seguida o museu e o teatro, retornando finalmente para a 
igreja. Ao fazer o mapa do seu percurso, Fabiano descobriu que formava um quadrilátero com 
dois lados paralelos e quatro ângulos diferentes.



108

O quadrilátero que representa o percurso de Fabiano é um: 
(A) quadrado. 
(B) losango. 
(C) trapézio. 
(D) retângulo.

6) (SAEB/PROVA BRASIL/2009) Caio percorreu 3000 metros de bicicleta em 30 minutos. 
Quantos quilômetros (km) ele percorrerá em 1 hora?

(A) 6 km
(B) 9 km
(C) 60 km
(D) 90 km

7) (SARESP/2012) Entre os itens abaixo, aquele em que as grandezas envolvidas são 
proporcionais é:

A) a idade de uma pessoa e sua altura.
(B) a quantidade de queijo que uma pessoa compra e o valor em dinheiro que paga pela compra.
(C) a velocidade de um carro e a quantidade de passageiros que ele transporta.
(D) numa partida de futebol, a quantidade de gols marcados e o tempo transcorrido.

8) (SARESP/2013) O gráfico a seguir mostra a quantidade de pontos feitos pelos times A, B, 
C e D no campeonato de futebol da escola. De acordo com o gráfico, quantos pontos o time C 
conquistou?
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(A) 50
(B) 40
(C) 35
(D) 30

9) (SARESP/2013/adaptada) Uma professora do 5º Ano pediu que uma aluna marcasse numa 
linha do tempo o ano de 1940.

 

Que ponto a aluna pode marcar para acertar a tarefa pedida?

(A) A
(B) B
(C) C
(D) D

10) (SAEB/PROVA BRASIL/2009) Em uma cesta há 21 laranjas e na outra há 13 laranjas. 
Quantas laranjas devem ser passadas de uma cesta à outra para que as duas fiquem com a 
mesma quantidade de laranjas?
(A) 2
(B) 3
(C) 4
(D) 5
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CAPÍTULO 6

APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA: uma visão humanística, crítica 
e controversa

Tiago Nery Ribeiro40 
Divanizia do Nascimento Souza41

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Neste trabalho apresentamos inicialmente a teoria da Aprendizagem Significativa de 
Ausubel, alguns de seus princípios, concepções e requisitos acerca do significado dessa 
aprendizagem segundo o autor. Em seguida, acrescentamos as contribuições de Novak à teoria; 
o qual, em proposta mais ampla e ambiciosa, defende uma Teoria de Educação que se assenta 
em conjunto de ideias guiadas a partir de experiências cognitivas, afetivas e psicomotoras. Por 
fim, chegarmos à Teoria de Aprendizagem Significativa Crítica de Moreira, como uma extensão 
da teoria e objeto de uma estratégia de aprendizagem cada vez mais necessária para o exercício 
da cidadania na sociedade contemporânea. A teoria utiliza organizadores de ferramentas que 
visam explorar e desenvolver boas estratégias para facilitar a aprendizagem significativa numa 
perspectiva que permita ao aprendiz fazer parte de sua cultura e, ao mesmo tempo, estar fora 
dela. Dentre as várias estratégias possíveis, apresentamos as unidades de ensino potencialmente 
significativas (UEPS) e os Temas Controversos como propostas facilitadoras no processo 
de ensino e aprendizagem no ambiente de sala de aula, a partir de pressupostos teóricos da 
Aprendizagem Significativa. Acreditamos que a disseminação desse quadro teórico pode 
auxiliar na implementação e utilização da teoria da Aprendizagem Significativa por docentes e 
instituições de ensino dos mais diversos níveis, tendo o potencial de se tornar mais um contributo 
na busca por uma aprendizagem mais eficaz.

40 Docente do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática (PPGECIMA) e Programa 
de Pós-Graduação Profissional em Ensino de Física (PPGPF) da Universidade Federal de Sergipe, E-mail: 
tneryribeiro@gmail.com 
41 Docente do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática (PPGECIMA) e Programa 
de Pós-Graduação Profissional em Ensino de Física (PPGPF) da Universidade Federal de Sergipe, E-mail: 
divanizi@ufs.br
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Palavras-chave: Teoria da aprendizagem significativa. Processos educacionais humanísticos; 
UEPS; Fontes de Energia.

1. Introdução

O processo de ensino e aprendizagem na escola contemporânea está passando por uma 
grande transformação, que exigirá de todos os educadores uma reavaliação de suas práticas 
pedagógicas. Será imprescindível que esses profissionais busquem desenvolver práticas de 
ensino que sejam inovadoras e ativas, para a promoção de um ensino voltado para uma formação 
humana, crítica e social. Diante desse panorama, surge a questão: Quais seriam as melhores 
práticas de ensino e aprendizagem escolares promotoras de competências para o enfrentamento 
dos desafios contemporâneos?

Com certeza, essa é uma pergunta que nos levaria a uma infinidade de respostas, uma vez 
que diversas estratégias educacionais podem ser utilizadas na escola a partir da escolha de 
elementos como a didática, o currículo e os objetivos de aprendizagem. Mas, independentemente 
da escolha que se faça, a base racional de utilização desses elementos demanda uma Teoria de 
Educação. A compreensão da teoria escolhida possibilita aos educadores definir os caminhos a 
serem seguidos nas diferentes estratégias de ensino utilizadas por eles em suas práticas docentes.

Para Gowin (1981), uma Teoria de Educação se faz necessária porque precisamos de 
um conjunto organizado de conceitos, significando regularidades em eventos distintamente 
educativos suscetíveis de registros. A teoria escolhida nos explana sobre conceitos, eventos e 
fatos, de maneira inteligível, que, de alguma forma, podem ser utilizados na prática educativa. 
Por isso, uma Teoria de Educação tende a auxiliar o educador a compreender os eventos 
educativos. Conforme Gowin (1981), o evento chave é um professor ensinando materiais 
significativos para um estudante que assimila o significado dos materiais sob as condições 
humanas. Para isso, o professor inicia o evento tendo como guias os materiais (currículo), e 
os estudantes participam do evento, que, como evento social, tem as distintas qualidades que o 
governam (GOWIN, 1981).

Dessa forma, identificamos que a Teoria de Educação caracteriza o evento educativo; 
e podemos ir além, é essa teoria que nos fornecerá a clareza necessária sobre os eventos 
educativos, seus conceitos e registros. Para Gowin, o evento educativo é uma intervenção no 
viver da experiência de pessoas, e essa intervenção é projetada para mudar a significância da 
experiência para esses seres humanos. Os materiais de instrução que usamos na intervenção 
educativa devem passar por certos testes, particularmente testes de significância e excelência 
educacional. Como o significado se desenvolve a partir da experiência humana, para que se 
perceba a noção de significado vale utilizar questões que sejam legítimas. (GOWIN, 1981, p. 
37 – tradução nossa).

Portanto, o evento educativo como ato de educar é uma ação provinda principalmente da 
experiência do ser humano, que também pode ser produzida, por exemplo, no processo de ensino 
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e aprendizagem de ciências abstratas (como a física). Desse modo, podemos concluir que, a 
educação não é apenas uma intervenção deliberada na vida das pessoas, mas uma intervenção 
altamente selecionada e refinada por um conjunto de materiais (GOWIN, 1981) que são 
incorporados no cotidiano da vida escolar. De alguma forma, essa intervenção tende a alterar 
os significados e as experiências vivenciadas pelo aprendiz, modificando o desenvolvimento 
da disposição humana habitual de construir significados. Esses significados vão influenciar na 
experiência educacional do aprendiz e, em decorrência, na sua capacidade de pensar, sentir, agir 
e tomar decisões. Para Novak,

Uma educação bem sucedida deve concentrar-se em muito mais do 
que no pensamento do formando. Os sentimentos e ações também são 
importantes. Devem considerar-se as três formas de aprendizagem que 
são: aquisição de conhecimento (aprendizagem cognitiva), alterações 
das emoções ou sentimentos (aprendizagem afetiva) e aumento 
das ações físicas ou motoras ou do desempenho (aprendizagem 
psicomotora), que melhoram a capacidade das pessoas tirarem sentido 
das suas experiências (NOVAK, 2000, p. 09).

Sendo assim, notamos que o processo de ensino e aprendizagem é uma ação indubitavelmente 
humana e, como tal, deve partir das várias experiências comuns ao ser humano. Ao conseguirmos 
analisar e utilizar o conhecimento prévio proveniente principalmente de experiências diretas 
relacionados ao cotidiano do aprendiz, o aprendizado tende a ganhar em valor e significado. 
Desse modo, quando conseguimos auxiliar o aprendiz a estabelecer uma conexão significativa 
entre seus construtos pessoais e as estruturas conceituais das disciplinas, estamos dando 
significado ao aprendizado. De acordo com Gowin,

O estudante deve experimentar a conexão significativa através de 
sentimentos para alcançar os sentidos significados. Pensar não é 
suficiente, nem agir sem pensar. Nem estou recomendando a indulgência 
total em sentimentos desprovidos de pensar e agir. Pelo contrário, a 
integração florescente do pensamento, sentimento e ação é uma marca 
de uma pessoa educada. O processo educativo gera "capital humano", 
agrega valor, cria valor. (GOWIN, 1981, p. 46 – tradução nossa)

Assim sendo, educar é um processo pelo qual o significado daquilo que é aprendido gera 
conexões com a experiência e o conhecimento humano, possibilitando reunir pensamento, 
sentimento e ação. Para que tal processo seja favorecido plenamente, é relevante o papel de 
uma Teoria de Educação. Considerando Novak (2000), tal teoria é viável quando auxilia na 
promoção e identificação de ideias promissoras e estratégias coerentes para a melhoraria da 
educação em qualquer âmbito.

Diante do exposto, neste trabalho apresentamos uma Teoria de Educação que tem como 
meta uma aprendizagem que seja significativa, que esteja ancorada ao conhecimento prévio do 
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aprendiz e subjacente à integração construtiva do pensamento, dos sentimentos e das ações que 
levam à capacitação humana quanto ao compromisso e à responsabilidade (NOVAK, 2000). 
Mas vamos além, a Teoria de Educação apresentada compõe uma teoria de aprendizagem 
acrescida de uma visão humanística, crítica e controversa.

2. Epistemologia da aprendizagem significativa a partir de uma visão 
humanística

No ano de 1968, o psicólogo americano David Paul Ausubel (1918–2008), em seu livro 
Educational Psychology: A Cognitive View, publicava uma celebre frase: “Se eu tivesse que 
reduzir toda psicologia educacional a um único princípio, diria isto: O fator isolado mais 
importante que influencia a aprendizagem é aquilo que o aprendiz já conhece. Descubra o 
que ele sabe e baseie nisso os seus ensinamentos (AUSUBEL, 1978)”. E com a primeira frase 
dessa citação, Ausubel inicia uma nova teoria educacional voltada à aquisição e retenção de 
conhecimentos, a Teoria de Aprendizagem Significativa.

Para Ausubel, a essência do processo de aprendizagem significativa reside no 
entendimento de que as ideias expressadas simbolicamente são relacionadas de modo 
não arbitrário, mas substantivo, ou seja, não literalmente com aquilo que o aluno já 
sabe, relacionando o novo material com a sua estrutura cognitiva. Isso torna a teoria de 
Ausubel, embora uma teoria psicológica, aplicável ao ambiente da sala de aula e contrária à 
aprendizagem que o próprio autor denominou de aprendizagem mecânica, na qual os novos 
conceitos não estão conectados de nenhuma maneira substantiva ao conhecimento prévio 
do aprendiz, pois são simplesmente memorizados.

Assim, desde que o aluno decida aprender, toda experiência de aprendizagem vivida por 
ele pode exercer algum tipo de efeito, positivo ou negativo, sobre a nova aprendizagem, 
impactando em sua estrutura cognitiva. Para Ausubel (2003), é virtualmente impossível a 
concepção de qualquer aspecto de tal aprendizagem que não seja afetado de alguma forma pela 
estrutura cognitiva existente. Por sua vez, esta experiência de aprendizagem resulta numa nova 
transferência, decorrente da alteração da estrutura cognitiva.

Segundo Ausubel, as condições necessárias para ocorrer uma aprendizagem que seja 
potencialmente significativa está ancorada no conhecimento prévio do aprendiz e a sua relação 
com as novas informações, com a natureza do material de ensino e a predisposição do aluno 
em aprender, caracterizados a partir de variáveis com significados lógicos e psicológicos, 
apresentadas no Quadro 1.
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Quadro 1 - Relações de Aprendizagem Significativa: significado potencial

e lógico e significado psicológico

A. Aprendizagem 
Significativa

requer (1) Material 
Potencialmente 

Significativo

(2) Disposição 
para aprender 

significativamente
B. Significado 

potencial e lógico
depende de Significado 

lógico – relacionar 
intencionalmente e 
substancialmente 

o material de 
aprendizagem e 

correspondente ideia 
pertinente que está ao 
alcance da capacidade 

de aprendizagem 
humana.

Disponibilidade de 
ideias relevantes na 

estrutura cognitiva do 
aluno.

C. Significado 
psicológico (significado 

fenomenológico e 
idiossincrático)

o produto é Aprendizagem 
significativa

O significado 
em potencial e a 

disponibilidade para 
uma aprendizagem 

significativa
Fonte: Ausubel (1978)

Porém, a teoria de ausubeliana havia sido estruturada para um enfoque psicológico e 
cognitivista, significando um método de ensino para compreender e facilitar a aprendizagem 
cognitiva. Por exemplo, caso o professor venha a utilizar a teoria de assimilação de Ausubel 
em sala de aula, das três condições necessárias para a aprendizagem significativa, ele terá o 
controle apenas de uma, que é a organização do material potencialmente significativo, os outros 
fatores estarão exclusivamente sob o controle do aluno, uma vez que o conhecimento prévio e 
a predisposição em aprender são condições individuais.

Nesse ponto, a aprendizagem motora ou de habilidades e, de modo especial, a aprendizagem 
afetiva, passam a ser fatores importantes na Teoria da Aprendizagem Significativa. Esses 
fatores foram relacionados a essa teoria pelo educador americano, professor emérito na Cornell 
University, Joseph Donald Novak; considerado, por isso, coautor dessa Teoria. Algum tempo 
depois, a Teoria de Educação de Novak, também chamada de Construtivismo Humano, torna-se 
ferramenta importante na busca por uma aprendizagem significativa.
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Para Novak, aspectos psicomotores e, principalmente, afetivos da aprendizagem, contribuem 
significativamente para o processo de conhecimento do ser humano. A partir dessa compreensão, 
temos uma teoria de Educação. Para o autor, a aprendizagem significativa subjaz a integração 
construtiva entre pensamento, sentimento e ação, que conduzem ao engrandecimento humano. 
Essas são características de um processo de aprendizagem humanístico, pois, como citam 
Novak e Gowin (1984), a educação é libertadora; conquanto, as falhas na educação são 
fortemente opressivas, pois na aprendizagem significativa os acontecimentos nas salas de aula 
são influenciados pelos estudantes, pelos materiais educativos, pelos professores, pelo clima 
social da escola e da comunidade, e por um grande número de interações entre eles.

Embora o estudo de Novak esteja fundamentado na construção de Mapa Conceitual, um 
modelo de design instrucional cognitivista desenvolvido pelo autor e colaboradores, com 
o intuito de compreender a evolução do conhecimento de crianças, seus trabalhos foram 
fundamentados na Teoria da Aprendizagem Significativa, tendo como principal contribuição 
uma visão humanista da educação, a partir da consideração  que

qualquer caso educacional é uma ação partilhada, que procura trocar 
significados e sentimentos entre o formando e o professor. Esta troca ou 
negociação será emocionalmente positiva e intelectualmente construtiva, 
sempre que os formandos obtiverem uma maior compreensão de 
um segmento do conhecimento ou experiência; pelo contrário, será 
negativa ou destrutiva sempre que a compreensão for ofuscada ou 
apareçam sentimentos de inadequação. E, porque formando e mentor 
partilham pensamentos, sentimentos e as ações, o professor também irá 
experimentar sentimentos positivos e uma sensação de poder sobre o 
conhecimento, quando o caso educativo tem êxito. Quando o formando 
e o professor têm êxito na negociação e na partilha do significado de 
uma unidade de conhecimento, ocorre a aprendizagem significativa. 
Na sua forma mais simples, a minha teoria da educação determina que 
a aprendizagem significativa está subjacente à integração construtiva 
do pensamento, sentimentos e ações, levando à capacitação humana de 
compromisso e de responsabilidade (NOVAK, 2000, p. 13).

Notamos nessa Teoria de Educação características de aprendizagem eminentemente 
humanista, uma vez que enfatiza a importância e o valor da responsabilidade da ação que 
cada indivíduo estabelece no processo, visto que a experiência humana, intencionalmente e 
consciente, é fator preponderante no relacionamento entre os novos conhecimentos e os já 
existentes na estrutura cognitiva do aprendiz.

Dessa forma, a aprendizagem significativa ocorrerá a partir da integração construtiva entre 
três ambientes de domínio comum do ser humano, que são os pensamentos, os sentimos e 
as ações. A partir das experiências que integram esses ambientes, é possível oportunizar 
a capacitação humana para o compromisso e responsabilidade com o conhecimento. Por 
exemplo, para Bretz (2001), os alunos que estudam as transformações de energia não devem 
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apenas ler conceitos (pensamento) (por exemplo, entalpia e entropia), eles precisam também 
projetar e realizar experimentos no laboratório (por exemplo, combustão de alimentos com 
teores variados de gordura), o que lhes permite conectar os conceitos abstratos a escolhas as 
quais devem fazer em suas vidas diárias (sentimento e ação). Para o autor, professores que 
projetam experiências de aprendizagem que não atendem ou somente atendem parcialmente 
os três domínios de aprendizagem certamente impedirão que seus alunos obtenham sucesso na 
aprendizagem significativa.

Esse sucesso somente acontecerá ao se adquirir novos significados para o processo de 
aprendizagem, a partir do momento em que o professor enfrentar o desafio de promover 
conexões entre os novos conceitos e os já existentes, auxiliando na reestruturação da cognição 
do aprendiz. Para Mintzes, Wandersee e Novak (1997), a partir da interação social com outros 
indivíduos, cujas construções pessoais diferem das nossas em formas sutis ou, às vezes formas 
mais intensas, podemos elaborar ou expandir e restringir ou limitar os significados das coisas. 
Segundo esses autores, à medida que elaboramos ou restringimos nossos primeiros conceitos, 
conectando-os a conceitos mais novos, nós construímos teias complexas e hierarquicamente 
organizadas de proposições interrelacionadas em um processo que Ausubel chamou de 
Aprendizagem Significativa. Mas, de qual forma essa aprendizagem pode ocorrer ao longo dos 
processos vivenciados em sala de aula? Isso veremos.

3. O fenômeno da aprendizagem significativa a partir de uma visão crítica 
sobre o tema energia

A Teoria da Aprendizagem Significativa tem como principal princípio o estabelecimento 
de uma relação cognitiva entre novos conhecimentos e conhecimentos prévios dos aprendizes. 
Disso deriva que a teoria se torna produto de quatro processos que são essenciais: a subsunção, 
a aprendizagem superordenada, a diferenciação progressiva e a reconciliação integradora.

A subsunção é necessária, pois o novo conhecimento e os conceitos menos inclusivos 
necessitam estar ligados a conceitos mais gerais já existentes na estrutura cognitiva do aprendiz. 
Para Ausubel (2003), a subsunção é um o processo de relacionamento de novas informações 
com segmentos subordinantes relevantes e preexistentes na estrutura cognitiva, ou seja, 

Uma vez que a própria estrutura cognitiva tem tendência a ser 
organizada, em termos hierárquicos, no que toca ao nível de abstração, 
generalidade e inclusão de ideias, a emergência de novos significados 
proposicionais reflete, de modo geral, uma relação subordinada do novo 
material a ideias mais subordinantes existentes na estrutura cognitiva. 
(AUSUBEL, 2003, p. 93).

No aprendizado, para que consigamos relacionar um novo conceito, mais geral e inclusivo, 
com conceitos mais específicos que já fazem parte da estrutura cognitiva do aprendiz, faz-
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se necessário um raciocínio indutivo. Isso ocorre quando se organiza o material apresentado 
de forma indutiva, a se fazer síntese de ideias componentes e na aprendizagem de abstrações 
de ordem superior (AUSUBEL, 2003, p. 94), o que se chamou de aprendizagem significativa 
superordenada. Para Moreira (2011(a)), essa forma de aprendizagem envolve processos de 
abstração e síntese, que levam a novos conhecimentos que passam a subordinar aqueles que lhe 
deram origem. Podemos concluir que, além das ações dos subsunçores relevantes na estrutura 
cognitiva do aluno, à medida que a aprendizagem vai evoluindo os novos conceitos também 
vão se relacionando para dar origem a outros mais amplos.

A compreensão de conceitos mais amplos, a exemplo do conceito de Energia, resulta em 
aprendizagem criativa. Seja pela subsunção ou pela aprendizagem superordenada, os conceitos 
vão evoluindo na estrutura cognitiva de forma progressiva, resultando na aquisição gradual do 
conhecimento. É nesse processo que o aluno consegue dar significado ao que aprende, sendo 
capaz de delinear diferenças, semelhanças, contradições e criticidades sobre o que aprende. Para 
Ausubel (2003), a característica que torna o aprendizado significativo é a interação entre o novo 
conhecimento e o conhecimento prévio, que deve ser diferenciada e integrada gradualmente 
na estrutura cognitiva do aprendiz, permitindo a identificação de padrões e regularidades nos 
conceitos aprendidos. 

Conforme Ausubel (1978), o desenvolvimento conceitual ocorre de forma mais ampla quando 
os conceitos mais gerais e inclusivos são primeiramente introduzidos e depois diferenciados, 
progressivamente, em termos de pormenores e especificidades; em seguida, esses conceitos 
são reintegrados, de forma a criar um “sobe-desce” na hierarquização conceitual à medida que 
novas informações são apresentadas (NOVAK, 1981). De tal modo, Moreira (2011(a)) conclui 
que a estrutura cognitiva, considerada como uma estrutura de subsunçores inter-relacionados e 
hierarquicamente organizados, é uma estrutura dinâmica que se caracteriza por dois processos: 
a diferenciação progressiva e a reconciliação integrativa.

Contudo, para processar essas informações e representá-las em um nível mais profundo e 
abstrato de conhecimento, com base nos princípios da aprendizagem significativa, da melhor 
forma possível, o processo de aprendizagem deve ser diferente. Uma das formas possíveis 
foi apresentada pelo pesquisador e professor Marco Antônio Moreira, a qual chamou de 
Aprendizagem Significativa Crítica. O autor cita que, a ideia era parafrasear os autores Postman 
e Weingartner, e utilizar o termo “Aprendizagem significativa como atividade subversiva”, mas 
o momento político do nosso país, nas décadas de ditadura, o fez substituir o termo subversiva 
pelo crítica, porém, mantendo o sentido de, a partir do referencial teórico de Ausubel, oportunizar 
uma aprendizagem que seja significativa e, como cita Damasio e Peduzzi (2016), permita ao 
sujeito fazer parte de sua cultura e, ao mesmo tempo, estar fora dela.

Conforme já comentado, na Teoria da Aprendizagem Significativa é considerado que 
o conhecimento prévio é demasiadamente importante no processo de aprendizagem. Mas, 
considerando esse conhecimento traz consigo a cultura do sujeito, que será intimamente 
influenciada pela nova informação, devemos perguntar: Como trabalhar uma aprendizagem 
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de forma que o indivíduo evolua em seu conhecimento sem influenciar em sua cultura? Como 
tratar de evolução do conhecimento sem se deixar dominar pelas mudanças que ela carrega?

Para Moreira (2000), muito mais do que motivação, o que está em jogo é a relevância do 
novo conhecimento para o aluno. Dessa forma, a aprendizagem significativa crítica se configura 
como uma perspectiva antropológica em relação às atividades do aluno em seu grupo social, 
que permite ao indivíduo participar de tais atividades e, ao mesmo tempo, reconhecer quando 
a realidade está se afastando tanto que não está mais sendo captada pelo grupo (MOREIRA, 
2000, p. 50).

No processo de diferenciação progressiva e reconciliação integrativa o sujeito assimila e 
retém o conhecimento internalizando de forma ativa, substantiva e não arbitrária o significado 
dos materiais educativos, e nesse processo que se dá a aprendizagem que, para Moreira, não 
bastaria caso a situação estivesse fora de foco. Para alcançar o conhecimento, não somente 
sobre o tema Energia, mas sobre qualquer conteúdo a ser tratado, Moreira (2000) propõe:

(1) Aprender/ensinar perguntas ao invés de respostas – Princípio da interação social e do 
questionamento;

(2) Aprender a partir de uma diversidade de materiais educativos – Princípio da não 
centralidade do livro texto;

(3) Aprender que somos perceptores/representadores do mundo – Princípio do aprendiz 
como perceptor/representador;

(4) Aprender que a linguagem está totalmente implicada em qualquer das tentativas humanas 
de perceber a realidade - Princípio do conhecimento como linguagem;

(5) Aprender que o significado está nas pessoas, não nas palavras – Princípio da consciência 
semântica;

(6) Aprender que o homem aprende corrigindo seus erros - Princípio da aprendizagem pelo 
erro;

(7) Aprender a desaprender, a não usar conceitos e estratégias irrelevantes para a sobrevivência 
- Princípio da desaprendizagem;

(8) Aprender que as perguntas são instrumentos de percepção e que definições e metáforas 
são instrumentos para pensar - Princípio da incerteza do conhecimento.

Notemos neste ambiente que, Moreira na Aprendizagem Significativa Crítica, tende a 
nortear as situações em dois focos específicos, a aprendizagem e o ensino. Segundo Novak 
(2000), para se compreender ou conceber uma intervenção educacional eficaz, são necessários 
cinco elementos: o aprendiz, o professor, o conhecimento, o contexto e a avaliação. Dessa 
forma, o conhecimento, como ação curricular, o contexto e a avaliação se tornam, de certa 
forma, ausentes na implementação dos princípios.

Uma proposta para uma possível otimização dos elementos necessários encontramos nos 
estudos de Damasio e Peduzzi (2015), em que os autores defendem que cada professor deve 
ser também um professor de história, sendo capaz de trabalhar cada matéria a partir de seu 
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desenvolvimento histórico. A ideia dos autores é gerar um ensino a partir de uma história 
comparada, para evitar construir um passado como crônica de acontecimentos indiscutíveis, 
mas apresentar a ciência como um exercício da imaginação humana, que é algo bem diferente 
da tecnologia que dela decorre (DAMASIO; PEDUZZI, 2015).

A partir das considerações feitas acerca da teoria da Aprendizagem Significativa, podemos 
nos questionar: como colocar a teoria em prática? Nosso esforço nos últimos anos se concentra 
em identificar situações de ensino e aprendizagem que nos oportunize utilizar em sala de aula 
os princípios essenciais da teoria. Levando-se em conta que ao ensinar é importante identificar 
como os alunos aprendem e quais as ferramentas de aprendizagem mais adequadas, temos 
utilizado com frequência Unidades de Ensino Potencialmente Significativa - UEPS. Tais 
unidades de ensino foram propostas pelo professor Marco Antônio Moreira (2011(b)), sendo 
fundamentadas nos princípios da Teoria da Aprendizagem Significativa.

No decurso do desenvolvimento da aprendizagem com UEPS o aluno deve relacionar os 
novos conceitos e proposições com a própria estrutura cognitiva idiossincrática. Para que isso 
ocorra, temos observado que é necessário que o material de ensino possibilite diversidade de 
estratégias de ensino, atividades diversificadas, atacar semelhanças e diferenças existentes na 
estrutura cognitiva dos aprendizes, desenvolver uma aprendizagem a partir de questionamentos, 
estimular o diálogo e a criticidade em sala de aula, além de incentivar os próprios alunos na 
construção de situações-problema nas unidades. 

Neste trabalho apresentamos elementos de uma UEPS elaborada por bolsistas do Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência - PIBID do Departamento de Física do campus 
Prof. Alberto Carvalho da Universidade Federal de Sergipe. A UEPS desenvolvida tem como 
finalidade proporcionar aos alunos da Educação Básica conhecer e explorar sobre os diferentes 
tipos de fontes de energia, a partir de situações do seu cotidiano, de forma que eles possam 
identificar características que os auxiliem a conceituar Energia.

Na elaboração da UEPS para abordar o conceito de Energia, os bolsistas levaram em conta 
uma sequência de passos propostos por Moreira (2011(b), p. 45-46), que foram adaptados da 
seguinte forma:

1°) Definição do tema a ser trabalhado na UEPS: Fontes de Energia;
2°) Situação Inicial: utilização do vídeo “De onde vem a Energia Elétrica”, que faz parte de 

uma série de programas produzidos pela companhia de geração elétrica Duke Energy Brasil para 
criação e/ou proposição de situações que possam oportunizar a identificação dos conhecimentos 
prévios relevantes da estrutura cognitiva dos alunos;

3º) Situação Problema: utilização do texto “Crise energética brasileira”, que faz parte de um 
site jornalístico produzido pelo diário do comércio com o objetivo de preparar o terreno para a 
introdução do material de ensino sobre o tema escolhido. 

4°) Exposição dialogada do conteúdo: apresentação de diversos tipos de energia a partir de 
uma diversidade de estratégias, levando em consideração a diferenciação progressiva;
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5°) Nova situação Problema: retomada de aspectos mais gerais sobre o tema Energia a partir 
da discussão sobre fontes de energia renovável e não renovável;

6º) Conclusão da unidade: retomando as características mais relevantes do conteúdo Energia 
a partir da elaboração de um mapa conceitual, buscando a reconciliação integrativa;

7°) Avaliação da UEPS: realização de avaliação da aprendizagem através de questionários.
A partir da elaboração, aplicação e ajustes necessários, conseguimos identificar que a UEPS, 

sendo fundamentada nos princípios da Aprendizagem Significativa Crítica, deve considerar a 
vivência cultural e o nível de cognição de cada aprendiz, a importância dos seus questionamentos 
nas situações de aprendizagem e, principalmente, a capacidade que cada aluno demonstra na 
utilização do subsunçor na sua estrutura cognitiva em relação ao novo conhecimento.

4. Análise dos possíveis pontos fortes e fracos decorrentes da escolha 
Teórica da UEPS

A maior utilidade da UEPS está fundamentada no fato que se trata de uma sequência didática 
que tem como maior potencial a facilitação da aprendizagem significativa, a utilização de distintas 
estratégias de ensino e a participação ativa do aluno ao longo das atividades que a compõem.

Segundo Moreira (2011(b)), uma UEPS será considerada eficiente quando, durante 
a avaliação de desempenho dos alunos, proporcionar uma aprendizagem significativa, 
caracterizada por elementos representados por: melhor compreensão de significados e de 
conceitos; maior capacidade de explicação e relação de conceitos, assim como de aplicação do 
conhecimento adquirido para resolver situações-problema (MOREIRA, 2011(b), p. 46). Essas 
evidências de aprendizagem significativa devem ocorrer durante a implementação da UEPS no 
ambiente escolar.

Dessa forma, uma UEPS tem como principal ponto forte a função de contribuir para a 
promoção de uma aprendizagem ativa, visando possibilitar a retenção e a organização do 
conteúdo na estrutura cognitiva do aprendiz. Essa aprendizagem, conforme sugere Ausubel 
(2003, p.6), será estruturada a partir de:

(1) uma análise prévia para se averiguar quais são os aspectos da estrutura cognitiva do 
aluno mais relevantes para o novo material potencialmente significativo;

(2) algum grau de reconciliação com as ideias existentes na estrutura cognitiva; ou seja, 
apreensão de semelhanças e de diferenças e resolução de contradições reais ou aparentes entre 
conceitos e proposições novos e já enraizados;

(3) formulação do material de aprendizagem em termos dos antecedentes intelectuais 
idiossincráticos e do vocabulário do aprendiz em particular.

Outro ponto forte que podemos notar é que as situações problema da UEPS se relacionaram 
com algum aspecto ou conteúdo existente especificamente relevante nas estruturas cognitivas 
dos alunos, favorecendo a diferenciação progressiva e a reconciliação integrativa.
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Um ponto importante a ser evidenciado nas UEPS é a possibilidade de utilização de 
variadas estratégias de ensino, oportunizando interações entre as atividades que as compõem e 
as estruturas cognitivas idiossincráticas dos alunos, o que representa uma característica inerente 
de uma aprendizagem significativa.

Não se pode afirmar que seja um ponto negativo, mas a UEPS Fontes de Energia necessitou 
de intervenção do professor em sala de aula para conduzir as explicações e argumentações dos 
alunos da Educação Básica. Tal intervenção, que permitiu a discussão e a interpretação do tema de 
forma mais significativa, possibilitou avaliar, adequar e validar as ações envolvidas no processo 
de ensino e de aprendizagem. Além disso, propiciou também um melhor desenvolvimento do 
processo de comunicação matemática, que auxiliou os alunos na reflexão e consolidação do 
conhecimento científico.

Das experiências realizadas e observadas em alguns anos de pesquisa para revelar os 
princípios mais importantes da UEPS, a serem empregados em sala de aula na busca por uma 
intervenção escolar eficaz, nosso esforço foi sempre direcionado para a utilização de tema 
controverso como situação inicial e situação problema como fator motivador para potencializar 
a aprendizagem significativa no ambiente escolar.

5. Opções para corrigir ou realinhar as fragilidades identificadas: a 
aprendizagem significativa numa visão a partir de temas controversos

Abordar os Temas Controversos em sala de aula foi algo intuitivo nos projetos que realizamos, 
uma vez que, frente aos desafios que o ensino contemporâneo enfrenta, tratar questões problema 
ganhou importante relevância. Neste contexto, poder confrontar o conhecimento prévio ao novo 
conhecimento em um ambiente de educação no qual as questões contemporâneas auxiliam ao 
aluno a pensar criticamente e agir sobre problemas e questões sociais, nos pareceu pertinente 
para suscitar pensamentos, sentimentos e ações em um ambiente que aproveita os cinco 
elementos do Novak. Mas o que seria um Tema Controverso?

Na própria concepção da palavra, o tema é considerado controverso quando gera uma 
controvérsia, um conflito de valor e interesse. Os temas controversos são geralmente associados 
a reinvindicações e/ou motivos de disputa, tendem a ser complexos e sem respostas fáceis, 
despertam sentimentos fortes e podem reforçar divisões entre as pessoas. Para Stradling (1985), 
são questões em que nossa sociedade está claramente dividida e grupos significativos dentro 
dela defendem explicações ou soluções conflitantes com base em valores alternativos. Dearden 
(1981) cita que os temas controversos dependem de eventos futuros que não podem ser previstos 
com certeza, e onde o julgamento sobre a questão depende de como se conhece ou dar valor às 
várias informações conhecidas sobre o assunto.

Então, temas que, em uma educação que busca uma cidadania, pode oportunizar ao aluno 
o desenvolvimento do seu pensamento crítico acerca das questões complexas do cotidiano, 
no ambiente seguro da sala de aula. Dessa forma, a partir das interações sociais e culturais 
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desenvolvidas por meio da educação, pode-se fornecer a base e a experiência para uma 
aprendizagem significativa crítica. 

Conforme apresentado por Oulton, Dillon e Grace (2004), podemos ter uma experiência 
sobre temas controversos em sala de aula, que esteja alicerçada na Aprendizagem Significativa 
Crítica, considerando os seguintes princípios:

(1) Princípio do aprendiz como perceptor/representador – com representantes do mundo 
e da sociedade, a sala de aula tem grupos com visões diferentes que sempre geram Temas 
Controversos;

(2) Princípio da consciência semântica – Os grupos se baseiam nas opiniões das pessoas, em 
diferentes formas de interpretar as informações, assim o significado do tema controverso está 
com a pessoa;

(3) Princípio da não centralidade do livro texto e Princípio da incerteza do conhecimento – 
as interpretações dos temas controversos podem se configurar diferentemente, a depender da 
forma como o grupo entende ou vê o mundo;

(4) Princípio da interação social e do questionamento – diferentes visões de mundo podem 
dialogar sobre temas controversos porque os indivíduos interagem com diferentes sistemas de 
valores;

(5) Princípio da aprendizagem pelo erro – temas controversos nem sempre podem ser 
compreendidos pelo recurso da razão, lógica ou experimento;

(6) Princípio da desaprendizagem e Princípio do conhecimento como linguagem – temas 
controversos são resolvidos à medida que novas informações se tornam mais acessíveis.

Até agora, o que temos sugerido parece não ser novidade, mas diante do avanço da ciência 
nas últimas décadas, dos apelos relacionados aos avanços curriculares nos últimos anos e as 
discussões referentes aos aspectos sociais, políticos e econômicos de temas controversos, 
entendemos que professores e alunos necessitam construir novos significados a partir de uma 
aprendizagem que seja significativa e crítica.

O que poderia prejudicar essa forma de aprendizagem? Segundo Ausubel (1970), fortes 
crenças, resistência às mudanças, evidências equivocadas, intolerâncias, enfim, para o autor,

Não é difícil entender porque essas tendências podem prejudicar a 
capacidade de aprender novas ideias, ao contrário do que crenças 
existentes. Uma pessoa que os manifesta falha em aprender tais ideias 
adequadamente, porque ele pode nem estar disposto a ler ou ouvir 
com cuidado e atenção, porque ele faz pouco ou nenhum esforço para 
entender ou reconciliá-los com as crenças existentes, ou porque ele 
seletivamente entende, distorce, desconta ou reverte suas implicações 
de acordo com seu viés. (AUSUBEL; TENZER, 1970, p. 268)

Apesar disso, ao trabalhar com UEPS, seja no ensino superior ou na educação básica, as 
situações problema abordadas estão sempre nos levando a temas que promovem controvérsias 



124

entre os aprendizes. Isso porque, ao se abordar sobre ciência atualmente, muitas das questões 
discutidas estão intimamente ligadas a aspectos sociais, políticos, econômicos, ideológicos, 
éticos, ambientais, entre outros. Ao mesmo tempo, de algum modo, os alunos acreditam que os 
processos científicos e as teorias científicas têm o potencial de auxiliar as pessoas a responder 
essas questões.

Portanto, na promoção da Aprendizagem Significativa, assim como ao se trabalhar com 
temas controversos, é necessário saber a dialogar com aquilo que o aluno já sabe, e compreender 
que tal conhecimento está repleto de valores, que podem ser diferentes dos que se tem, sendo 
necessário respeitá-los, para que sejam estabelecidas bases que conduzam à perpetuação dos 
direitos humanos, ao respeito às culturas e ao aprendizado. Na verdade, no final das contas, 
o que esperamos com os temas controversos como objeto de aprendizagem na Teoria da 
Aprendizagem Significativa é conseguir que os alunos desenvolvam a capacidade de pensar, de 
se emocionar e de agir na experiência educacional e na vida.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em resumo, podemos concluir que a utilização de temas controversos pode ser potencialmente 
significativa para incentivar alunos e professores a discussões e ao compartilhamento de 
experiências em sala de aula. O espaço de aprendizagem da escola já não é o mesmo, pois se 
transformou. Por isso, faz-se necessário ter um olhar crítico acerca da prática escolar em todo 
o processo de ensino e aprendizagem, pois novas condições e ferramentas devem ser inseridas 
para se ensinar de acordo com a nova realidade. Diante da reforma curricular que está ocorrendo 
no nosso país, a necessidade de se debater uma Teoria de Aprendizagem que seja significativa 
nos parece urgente, assim com os processos de formação de professores, para que as decisões 
educacionais estejam ancoradas em uma base teórica sólida e consistente.

Desde o início da conceituação da aprendizagem significativa por Ausubel (1978), essa 
teoria da assimilação e retenção do conhecimento vem evoluindo, distinguindo-se claramente 
da aprendizagem mecânica, que ocorre quando os novos conhecimentos interagem de forma 
arbitrária e não substantiva com a estrutura cognitiva do aprendiz. Quando o aluno escolhe integrar 
os novos conhecimentos aos conhecimentos prévios, ele tende a romper com a memorização 
mecânica e literal, tornando-se um novo sujeito da aprendizagem, o que com certeza é o 
principal legado que Ausubel e seus colaboradores nos deixaram, sendo inegavelmente algo 
de grande importância. Porém, é necessário continuar alimentando de experiências os estudos. 
Muitos campos do processo de ensino e aprendizagem ainda merecem uma reflexão crítica, 
o que demanda trabalho de pesquisa adequado para a utilização na prática dos princípios da 
Teoria da Aprendizagem Significativa, observando potenciais, limitações, dificuldades para a 
sua utilização em sala de aula.

Ao nos debruçarmos no estudo da Teoria da Aprendizagem Significativa, tivemos a 
oportunidade de visualizar a problemática da sala de aula a partir de uma articulação entre 
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a epistemologia da aprendizagem e a construção epistemológica da área de ensino. Por isso, 
uma teoria de educação foi imprescindível, valorizando as nossas concepções de ensino e as 
propostas de estratégias de ensino e aprendizagem inovadoras.
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CAPÍTULO 7

A INFLUÊNCIA DE ELEMENTOS DO MODELO PIAGETIANO 
NA ABORDAGEM INSTRUMENTAL: uma análise de situações 
matemáticas para construção do conceito de potência 

integrado a calculadora 

Eliane Santana de Souza Oliveira42 
Anderson Souza Neves43

Luiz Márcio Santos Farias44

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O objetivo desse artigo é apresentar uma discussão da Abordagem Instrumental, para 
integração de instrumentos tecnológicos na construção do conhecimento matemático, em 
especial, a potenciação, averiguando elementos do modelo piagetiano convergente com a 
Abordagem Instrumental. Para isso, pontuamos algumas relações da epistemologia do modelo 
cognitivista piagetiano na Abordagem Instrumental. A Abordagem Instrumental de Rabardel que 
se baseia na noção de esquemas de Piaget proporcionou por meio dos esquemas de utilização, 
junto ao modelo SAI, a compreensão de um conceito matemático integrado a um instrumento 
tecnológico. Nesse contexto, consideramos a noção de esquemas para realização da gênese 
instrumental da calculadora simples, analisamos situações matemáticas que permitissem a relação 
sujeito e objeto do saber mediado pelo instrumento, para a construção do conceito de potência. 
Considerando os elementos teóricos analisados, compreendemos que para a aprendizagem 
dos conceitos matemáticos, é necessário a construção de esquemas de ação que possibilite a 
integração efetiva de diferentes instrumentos tecnológicos e proporcione a mediação entre as 
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relações do sujeito com o objeto do saber e, assim, resulte em novas descontextualizações e 
recontextualizações dos saberes por meio de novos esquemas.

Palavras-chave: Abordagem Instrumental. Modelo Piagetiano. Aprendizagem Matemática. 
Calculadora. Potenciação. 

1. Introdução 

A educação é um campo multidisciplinar, uma vez que congrega conhecimentos de 
diversas áreas do conhecimento no sentido de atrair subsídios para a compreensão do 
indivíduo, suas relações sociais e as intrínsecas relações físico-emocionais que convergem 
para o desenvolvimento cognitivo e a aprendizagem. Destarte, a Educação Matemática 
também é uma confluência de diversos saberes como, por exemplo: a matemática, psicologia, 
pedagogia, sociologia, epistemologia, antropologia, ciências cognitivas (LORENZATO & 
FIORENTINI, 2001).

Nesse sentido, os preceitos da Psicologia têm sido de grande valia para a compreensão 
do funcionamento do pensamento, o desenvolvimento das estruturas ligadas à aprendizagem, 
dentre outras coisas. Esses pressupostos trazem à tona uma série de estudos e contribuições 
diversas, inclusive nas teorias da aprendizagem de base cognitivas. Há diversos trabalhos que se 
destacam, entre eles, o de Jean Piaget que apresenta contribuições significativas para diferentes 
áreas, entre elas a matemática.

A matemática é bastante conhecida, desde as séries iniciais até o Ensino Médio, por ser 
considerada pelos alunos como uma das disciplinas mais difíceis. Tal dificuldade perdura 
nos processos de ensino e de aprendizagem, refletindo em resultados de avaliações de larga 
escala, como a Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), composta pela Prova Brasil e 
Provinha Brasil, as quais trazem como resultado um nível baixo de desempenho dos alunos na 
referida disciplina (INEP, 2019). 

Essa complexidade no desempenho em matemática faz-nos refletir sobre diferentes 
fenômenos e abordagens que auxiliam no processo de ensino e a aprendizagem dessa disciplina. 
E, desse modo, baseados no bloco básico de acordo com os PCN’s números e operações, 
questionamo-nos sobre a efetividade do trabalho nas escolas. Consequentemente, o estudo de 
potência, enquanto uma das operações matemáticas básicas para o ensino, leva-nos a investigar 
sobre o tema.

O processo de ensino e de aprendizagem de potência apresenta dificuldades desde o seu 
início, geralmente no 6° ano do Ensino Fundamental, até o Ensino Médio. Feltes (2007), Paias 
(2009) e Silva (2013), ratificam essa afirmação ao apontarem em suas pesquisas dificuldades e 
erros relacionados à definição do procedimento de potência, às propriedades de potências, ao 
expoente negativo, entre outras. Um exemplo disso é a interpretação de potência como uma 
multiplicação de base por expoente. 



130

Em busca de caminhos para amenizar as dificuldades na aprendizagem de potência, 
apresentamos, nesse artigo, a utilização de tecnologias, em especial, a calculadora simples, já 
que é muito acessível. A calculadora surge como uma forma de proporcionar a construção do 
procedimento de potência integrado a tecnologias de modo a aproximar o objeto matemático do 
aluno, por meio de uma Abordagem Instrumental. 

Esta Abordagem, proposta por Pierre Rabardel (1995) é oriunda da ergonomia cognitiva 
alicerçada em noções básicas consolidados por Piaget como a noção de esquema que permite 
a mediação do sujeito com uma ferramenta tecnológica, enquanto instrumento para construção 
do conceito de um objeto matemático, por meio de esquemas de utilização. 

Nesse sentido, o presente trabalho objetiva apresentar uma discussão da Abordagem 
Instrumental, destacando as potencialidades da mesma para integração de instrumentos 
tecnológicos, para construção do conhecimento matemático de potenciação, caracterizando 
elementos do modelo piagetiano convergente com a abordagem supracitada.

2. Epistemologia do Modelo Cognitivista Piagetiano na abordagem 
Instrumental 

A abordagem Instrumental de Rabardel (1995) se apoia na psicologia, mais especificamente, em 
noções trabalhadas por Piaget e aprofundadas por Vergnaud (1990). Nesse sentido, vamos discorrer 
um pouco sobre o modelo de Piaget e, em seguida, articularemos com a Abordagem Instrumental. 

Jean Piaget é um dos precursores do construtivismo à cognição humana. Segundo Moreira 
(1999) importantes obras de Piaget surge na década de 20, mas é na década de 70 que há uma 
redescoberta e uma ascensão de suas ideias. As obras de Piaget são imensas, recordaremos 
alguns dos seus conceitos chaves do seu modelo, bem como conceitos que influenciaram na 
Abordagem Instrumental de Raberdel (1995).  

Uma das características do modelo piagetiano é que o autor concebe o desenvolvimento 
cognitivo como uma continuidade, um processo de mudanças qualitativas nas estruturas 
cognitivas que definem níveis distintos, que ele define como estágios de desenvolvimento. 
São os períodos de desenvolvimento mental, os quais são divididos em quatro períodos de 
desenvolvimento cognitivo, a saber: período sensório-motor, pré-operacional, operacional-
concreto, operacional-formal.  A própria ideia de continuidade apresentada, alerta para o fato 
de que não se deve pensar nos estágios como momentos distintos, estanques, sobretudo por se 
tratar do desenvolvimento humano, em sua complexidade. Ainda assim, Piaget não descarta a 
ideia de que cada estágio tem uma gênese e um período de consolidação, e embora o próprio 
autor ratifique que seja perigoso identificar, de maneira rígida, o estágio com uma idade, esse é 
um dos critérios que se utiliza para ter uma noção (ainda que não definitiva) dos limites entre 
um e outro estágio.

Além disso, o construtivismo de Piaget traz outras contribuições de grande destaque, as 
quais são a noção de equilibração que é baseado nas noções de assimilação e acomodação. Na 
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assimilação há a interação do sujeito com o objeto parte do organismo, ou seja, é do interior 
para o exterior. O sujeito constrói esquemas de assimilação mentais para abordar a realidade. 
(MOREIRA, 1999). Assim o sujeito assimila e incorpora a seus esquemas de ação a realidade. 

Mas, quando os esquemas de ação não conseguem assimilar uma situação, o sujeito ou desiste 
ou há um processo de modificação, o qual Piaget denomina de acomodação. É na acomodação 
que o desenvolvimento cognitivo, ocorre, por meio da construção de novos processos de 
assimilação. A acomodação é a reconstrução da assimilação, e por meio do equilíbrio entre 
ambos os processos, temos o que Piaget denomina de adaptação. Esse processo de equilibração 
de desestabilização de esquemas antigos e reconstrução ocorre até na fase adulta. 

A ação é outro conceito importante destacado em Piaget, que comunga com a Abordagem 
Instrumental. Moreira (1999, p.101) destaca que “Piaget considera as ações humanas como 
base do comportamento humano. Tudo no comportamento parte da ação”. A noção de esquema 
também é outro conceito de grande contribuição de Piaget, a qual foi bastante difundida em 
seu modelo, por meios dos esquemas de ação, no intuito de organizar as habilidades sensórias-
motoras e intelectuais. A noção de esquema de Piaget é base para Abordagem Instrumental, 
inclusive após contribuições de Vergnaud, que utilizou a noção introduzida por Piaget, 
ampliando a noção do conceito.  

Esquema é o conceito introduzido por Piaget para dar conta das formas 
de organização tanto das habilidades sensório-motoras como das 
habilidades intelectuais. Um esquema gera ações e deve conter regras, 
mas não é um estereótipo porque a sequência (sic) de ações depende 
dos parâmetros da situação (VERGNAUD, 1994 apud MOREIRA, 
2002, p. 12).

A noção de esquema para o autor permite compreender não apenas questões 
comportamentais, mas também processos de resoluções de problemas. Vale salientar que 
no construtivismo piagetiano as interações estavam relacionadas ao sujeito-objeto, já com 
Verganud na Teoria dos Campos Conceituais45, as interações o autor utilizava esquema-
situação. Destaco essa diferenciação, pois a interação sujeito-objeto piagetiana, assemelha-se 
a utilizada na abordagem Instrumental. 

Quando nos referimos ao ensino e a aprendizagem em matemática, encontramos algumas 
dificuldades na compreensão de alguns conceitos, que por vezes podem estar relacionados 
à forma de trabalhar esses conceitos, e assim a utilização de uma ferramenta tecnológica, 
pode auxiliar na aprendizagem do conceito, utilizando por meio de esquemas de utilização a 
ferramenta enquanto um instrumento.

45 A Teoria dos Campos Conceituais foi desenvolvida para estudar as condições de compreensão do significado 
do saber escolar pelo aluno. Trata-se de buscar as possibilidades de filiações e rupturas entre as ideias da 
matemática, levando em consideração as ações realizadas e compreendidas (PAIS, 2002, p.51-52)
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Nesse sentido, temos a Abordagem Instrumental de Pierre Rabardel (1995) e colaboradores 
que se apoia na noção de esquema de Piaget, refinada por Vergnaud. Essa abordagem fornece 
elementos para compreender a ação do sujeito mediado pelo instrumento, no campo social e 
científico. Essa abordagem não se restringe apenas a educação. A abordagem instrumental está 
baseada na ideia de uma contribuição fundamental de ferramentas e atividades na aprendizagem 
humana (TROUCHE, 2005). 

A seguir vamos explanar sobre a relação da utilização de uma ferramenta tecnológica 
na condição de instrumento, por meio da Abordagem Instrumental, para construção do 
conceito matemático.

3. Fenômenos de aprendizagem matemática: os esquemas de utilização e 
a o modelo SAI para compreensão de um conceito matemático integrado 
a um instrumento tecnológico 

Oriunda da ergonomia46 cognitiva e da didática profissional, a Abordagem Instrumental, 
desenvolvida por Rabardel (1995), está relacionada à aprendizagem da utilização e da aplicação 
de ferramentas tecnológicas ou qualquer outro recurso enquanto instrumento (HENRIQUES, 
2019). Essa abordagem distingue um artefato de um instrumento.

De acordo com a Abordagem Instrumental, Rabardel (1995 Apud NOGUEIRA FARIAS; 
FARIAS, 2007, p. 18) afirma que o “artefato é um dispositivo material utilizado como meio 
de ação e instrumento, é construído pelo sujeito ao longo de um processo no qual um artefato 
transforma-se progressivamente em instrumento”. Esse processo de transformação de um 
artefato para um instrumento foi denominado por Rabardel (1995) de gênese instrumental.

Na Abordagem Instrumental ao falar de esquemas, estamos nos referindo ao sujeito que 
age sobre um objeto/ferramenta, e assim o esquema tem um dinamismo que é essencial para 
diferenciação de artefato e instrumento. Um artefato pode ser um meio material, como um 
balde, uma foice ou um meio simbólico. Já o instrumento é o artefato incorporado, esquemas 
de utilização do artefato, produzido pelo sujeito.

Se pegarmos uma ferramenta não conhecida para um sujeito, por exemplo, uma calculadora, 
e apresentarmos a um sujeito (pode ser um aluno) que não a conhece, para esse aluno, a 
calculadora será um objeto sem significado, a não ser que seja transformado em instrumento, 
conhecendo-se, assim, suas funções, as atividades em que ela pode ser utilizada, configurando-
se, dessa maneira, como um instrumento útil e eficaz. 

Nesse sentido, o utilizador (sujeito) deve desenvolver habilidades e competências para 
reconhecer situações nas quais um dado instrumento é apropriado e, em seguida, executar 
as situações por meio desse instrumento. Esse processo de execução compete ao utilizador 
desenvolver esquemas de utilização.

46 A ergonomia é a relação do homem com uma ferramenta de trabalho (HENRIQUES, 2019 p.38)
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Vale salientar, conforme destaca Bittar (2011), que cada sujeito constrói seus esquemas 
próprios, diferenciando assim seu instrumento do instrumento do outro; conforme a 
manipulação do sujeito ao instrumento há a construção de novos esquemas, evoluindo e 
transformando o instrumento; e um mesmo artefato oportuniza diferentes instrumentos, 
construídos por sujeitos distintos. 

Rabardel (1995) apresenta três categorias para os esquemas, a saber:

esquemas de uso – correspondentes às atividades relativas à gestão 
das características e propriedades específicas do artefato; esquemas 
de ação instrumental – correspondentes às atividades para as quais o 
artefato é um meio de realização, e esquemas de atividades coletivas 
instrumentais – correspondentes à utilização simultânea ou conjunta 
de um instrumento num contexto de atividades, respectivamente, 
compartilhadas ou coletivas. (Apud HENRIQUES; ATTIE; FARIAS, 
2007, p. 54)

É válido destacar que um esquema de ação instrumentada de um sujeito poderá tornar-
se um esquema de uso para esse mesmo sujeito com o passar do tempo. Podemos observar, 
por exemplo, ao fazer meia embreagem em uma cidade com ladeiras um sujeito que está 
aprendendo a dirigir configura-se em um esquema de ação instrumental. À medida que ele fica 
mais experiente, a ação de fazer meia embreagem já se torna um esquema de uso, pois já pode 
ser realizado de forma mecânica. 

Desse modo, como objetivamos discutir a Abordagem Instrumental, enquanto uma teoria 
da didática embasada na ergonomia cognitiva, para aprendizagem do objeto matemático de 
forma integrada a uma ferramenta tecnológica, destacamos a importância do trabalho com os 
esquemas de utilização de forma gradual, avançando conforme destacado pelo autor. Pois, 
concordamos que as primeiras atividades realizadas devem estar relacionadas às propriedades 
e características do artefato utilizado, neste caso, a calculadora padrão, respeitando-se como 
primeiro o esquema de uso.

Em seguida, os sujeitos envolvidos passarão à segunda categoria – esquemas de ação 
instrumentada –, reconhecendo atividades referentes à aprendizagem da matemática, no qual 
o artefato é um meio de realização. E, por fim, ocorre o processo da gênese instrumental, 
no qual os sujeitos já utilizam o instrumento em um meio de atividades compartilhadas e 
coletivas, envolvendo de forma efetiva o artefato, transformado em instrumento, no processo 
de aprendizagem de matemática.

Rabardel (1995) e Verillon (1996) apresenta o modelo de Situações de Atividades 
Instrumentais – SAI, para melhor esclarecer as relações entre o sujeito e o objeto sobre qual ele 
age. Destacando assim, as interações oriundas das atividades instrumentais. 



134

Figura 1 - Modelo SAI.

Fonte: Henriques (2019, p.44)

No modelo SAI temos as seguintes interações, conforme observamos na figura 01: interações 
entre sujeito-objeto [S-O], sujeito e instrumento [S-i], instrumento e objeto [i-O] e o sujeito e o 
objeto mediado pelo instrumento [S(i)-O]. O sistema SAI é “inscrito num ambiente constituído 
pelo conjunto das (potencialidades, limitações, etc.) que intervém nas atividades instrumentais.” 
(HENRIQUES, 2019, p.44) 

Rabardel (1995) apresenta duas dimensões para a gênese instrumental: a instrumentação 
(orientada para o sujeito – [S-i]), que tem vínculo com o surgimento e evolução de esquemas de 
utilização e da ação instrumental, ou seja, é a relação entre sujeito e instrumento, é fazer uso do 
instrumento explorando suas funções; e a instrumentalização (orientada para o artefato - [i-O]), 
que tem relação com o enriquecimento das propriedades do artefato, ou seja, é a relação entre 
sujeito e objeto, mediada pelo instrumento. É ir além das propriedades e funções, é criar novas 
funções e potencialidades para esse instrumento.

Utilizar a Abordagem Instrumental associada à aprendizagem de conceitos matemáticos 
integrados a instrumentos tecnológicos é possibilitar, uma exploração maior para resolução de 
problemas, em campos distintos: algébricos, numéricos e gráficos, uma vez que permite maior 
exploração de diferentes representações de um saber matemático, bem como a possibilidade de 
descontruir e reconstruir um esquema antes elaborado. 

Nesse sentido, ao ser submetido a aprender/construir um conceito matemático por meio da 
integração de um instrumento tecnológico, o aluno poderá construir esquemas de utilização, 
de modo a permitir avanços que proporcione as interações destacadas no modelo SAI, 
conseguindo assim uma integração efetiva de um instrumento tecnológico para aprendizagem 
de um conceito matemático. 

Desse modo, agregamos mais possibilidades de interações para aprendizagem de conceitos 
matemáticos entre o homem (aluno) e as tecnologias, utilizando as mesmas a seu favor. É a 
integração das tecnologias para construção do objeto do saber matemático.
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4. Análise de situações matemática sobre o conceito de potência por 
meio da Abordagem Instrumental 

Ao que se refere à aprendizagem de conceitos matemáticos integrados a instrumentos 
tecnológicos, vale destacar que as relações entre o sujeito-objeto, sujeito e instrumento, 
instrumento e objeto, e sujeito e o objeto mediado pelo instrumento, permite a construção de 
esquemas de utilização que favorecem o uso do instrumento tecnológico a favor da superação 
de dificuldades relacionadas à aprendizagem de conceitos matemáticos. 

Se observarmos o conceito de potência, por exemplo, analisando algumas pesquisas (FELTES, 
2007; PAIAS, 2009; SILVA 2013) sobre o ensino e a aprendizagem de potenciação, podemos 
observar que as mesmas têm apresentado dificuldades relevantes sobre o assunto para os alunos. 
Esses autores, como destacam Souza (2015), trazem que algumas dificuldades apontadas nessas 
pesquisas são a respeito da compreensão do conceito de potência, interpretando-a como uma 
multiplicação de base por expoente. 

De acordo com o autor Caraça (1951), a potência an é um produto de fatores iguais:
an=a.a.a....a, sendo a1=a e a0=1, onde a ϵ IN e n ϵ IN.
Ao número a, fator que se repete, denominamos de base, ao número n denominamos expoente 

e o resultado, potência (CARAÇA, 1951). Este autor esclarece que a base a desenvolve um 
papel passivo e o expoente n um papel ativo. Essa explicação apresentada pelo autor do livro 
Conceitos Fundamentais da Matemática, não difere das apresentadas nos livros didáticos do 6° 
ano do Ensino Fundamental, que trazem a potência como multiplicação de fatores iguais. 

Apesar do conceito de potência, não apresentar, aparentemente, grandes dificuldades, 
existe um erro recorrente cometido pelos alunos, o qual diz respeito à interpretação do 
conceito de potência como a soma da base com o expoente ou como uma multiplicação da 
base com o expoente.

Podemos inferir, que esse erro ocorre, muitas vezes, por iniciar o trabalho com potência 
com a base 2. Uma vez que a potência de base 2, quando o expoente também é 2, temos três 
operações que resultam em um mesmo resultado, o que pode confundir na compreensão do 
conceito de potência, observem: Explique a potência 2² = 4 , nesse caso o aluno pode interpretar 
de três formas distintas: Multiplicação de base por expoente, 2 x 2 = 4; Somando o valor da 
base mais o valor do expoente, 2 + 2 = 4; e por fim resolvendo como uma multiplicação de 
fatores iguais, 2² = 2 x 2 = 4. Isso pode gerar um obstáculo didático, uma vez que por ocorrer 
essa coincidência com a potência de base 2, o aluno pode se confundir, e ao não compreender o 
conceito de potências, toma como verdade uma das duas operações equivocadas, e ao assimilar 
um desses esquemas, acaba não compreendendo o conceito trabalhado.
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Desse modo, a utilização de um instrumento tecnológico integrado a construção do conceito, 
nesse caso de potência, permitirá a realização e interações, que permita que os estudantes 
construam esquemas de utilização, para compreensão do conceito de potência. 

Analisamos algumas situações para trabalhar a construção do conceito de potência, por meio 
de estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental, com o instrumento: calculadora (calculadora 
simples, conhecida como calculadora de bolso).  As situações apresentadas foram planejadas 
para ocorrerem antes da abordagem do conceito de potência.

A primeira situação matemática apresentada está relacionada à manipulação do artefato, 
e construção de esquemas de uso para o artefato ser transformado em um instrumento.  O 
objetivo dessa situação e a exploração das funções da calculadora pelos alunos, visto que, nesse 
esquema, Rabardel (1995) destaca a gestão das propriedades e as características do artefato.

Quadro 1 - Situação 2 para construção do conceito de potência

Situação 1
1º) Apertem a seguinte sequência de teclas e observem o que acontece:

a) 5 + 3 = = = = = =
b) 3 x 3 = = = = = =
c) 4 x 4 = = = = =

2º) Vamos conhecer a utilização das teclas de memória. Experimentem a seguinte
utilização das teclas de memória e observem o que acontece:50 M- 2x5 M+ 3x5 M+

MRC. O que aconteceu?

Fonte: Souza (2015)

O intuito dessa atividade consiste em fazer os alunos compreenderem as propriedades da 
calculadora, percebendo o que acontece ao realizar as operações indicadas e também conhecessem 
todas as funções, como as teclas de memórias que são pouco conhecidas por parte significativa 
de alunos e professores. Nesse esquema de uso, temos a interação sujeito instrumento. Vale 
destacar, que nos itens b) e c) da questão 1, os estudantes já poderão perceber a regularidade da 
multiplicação de fatores iguais. E também observar que as operações realizadas na calculadora, 
explicita uma lógica de operações matemáticas que estão implícitas. 

A segunda situação, apresentada no Quadro 2, representa uma situação matemática 
utilizando a calculadora simples como um instrumento, para trabalhar uma multiplicação de 
fatores iguais, com um meio material. 
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Quadro 2 - Situação 2 para construção do conceito de potência

Situação 2: Com uma folha de papel ofício e uma calculadora simples, resolva o desafio abaixo.
Passo 1: Dobre a folha de papel ao meio e observe que obteve 2 partes iguais, digite o número 2 na 

calculadora, escolha uma das quatro operações e registre na calculadora.
Passo 2: Agora dobre mais 1 vez e registre na calculadora.

Passo 3: Dobre mais 1 vez a folha e registre na calculadora conservando a operação escolhida 
anteriormente.

Passo 4: Novamente dobre a folha e registre na calculadora.
Passo 5: Sem abrir a folha, responda em quantas partes a folha ficou dividida.

Passo 6: Explique a estratégia utilizada.
Passo 7: Qual operação você utilizou na calculadora?

Passo 8: Agora abra a folha de papel e compare a quantidade de partes em que a folha está dividida 
com o resultado encontrado na calculadora.

Fonte: Souza (2015)

O objetivo desta situação é fazer com que os alunos percebam uma multiplicação de fatores 
iguais a cada vez em que dobram a folha; para isso, eles devem registrar na calculadora cada 
vez que realizam uma dobra na folha, dividindo a parte inteira em duas partes.

Essa situação, ao trazer o meio material com a calculadora e a utilização da folha de papel 
ofício, os alunos podem explorar e construir o conceito por meio da experimentação. Reiteramos 
que, ao solicitar aos alunos a escolha de qualquer uma das quatro operações, proporciona a 
oportunidade de escolha e desenvolvimento de estratégias, incentivando, assim, uma discussão 
a respeito dos resultados encontrados, permitindo que os alunos possam agir, falar e tirar 
suas próprias conclusões. Nessa perspectiva, o processo de deixar livre a operação utilizada 
proporciona uma rica construção que se fortalecerá no momento de socialização dos resultados, 
junto à mediação do professor. 

Figura 2 – Exemplo de um estudante resolvendo a situação 2, com uso da calculadora

 

Fonte: Souza (2015)
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De acordo com o registro apresentado, essa situação poderá proporcionar a integração da 
calculadora para o ensino de potência, devido ao fato de oportunizar a construção de esquemas 
de uso e de ação instrumentada pelos alunos, como afirma Rabardel (1995) explorando as 
propriedades da calculadora e em seguida apresentando a situação para construção do saber 
potência, permitindo, assim, uma utilização efetiva. E assim comungando com Rabardel 
(1996) e Verillon (1996) temos nessa situação a interação sujeito e o objeto mediado pelo 
instrumento [S(i)-O].

A terceira situação, da sequência de atividades para construção do conceito de potência, 
refere-se a uma situação a ser realizada em grupos, permitindo a discussão de esquemas a serem 
construídos utilizando meios matérias, como a calculadora simples, uma caixa em formato de 
cubo 5 cm por 5 cm e alguns cubos pequenos 1 x 1. 

Quadro 3 - Situação 3 para construção do conceito de potência

Situação 03: Dado uma caixa no formato de cubo que possui 5 cm de largura, 5 cm de 
comprimento e 5 cm de altura, determinar quantos cubinhos de 1 cm de largura, 1 cm de 

comprimento e 1 cm de altura cabem dentro dessa caixa.
1º) Utilizando a calculadora encontre o resultado do problema.

2º) Explique qual a estratégia utilizada para resolver o problema.
3º) Qual a operação matemática utilizada para resolver o problema?

4º) Agora, com auxílio de outros cubinhos, preencha todo o cubo para confirmar o 
resultado encontrado.

Observação: Entregar 15 cubinhos de 1 cm² para cada grupo.

Fonte: Souza (2015)

Para realização desse problema, foi determinada a quantidade específica de 15 cubos de 1 cm 
x 1 cm, mas poderia ser outra. A partir dessa quantidade, espera-se que os alunos, desenvolvam 
estratégias em grupo para resolver o problema solicitado. Ressaltamos, que o uso dos cubinhos 
junto à calculadora, com a intenção didática de construir a ideia inicial de potência por meio 
desses materiais, é desafiador para o aluno, visto que faz com que os grupos de alunos busque 
desenvolver estratégias e as valide com os conhecimentos prévios trabalhados. 

Essa situação mobiliza além da multiplicação de fatores iguais, a noção geométrica. Mesmo 
sendo planejada para o 6º ano do Ensino Fundamental, a situação 3 permite a construção de 
esquemas de ação instrumental e esquemas de atividades coletivas instrumentais (RABARDEL, 
1995), uma vez que os estudantes deverão discutir como traçar uma estratégia de preenchimento 
do cubo, utilizando 15 cubinhos, e a calculadora simples, por meio de uma operação matemática. 
Nessa situação novamente temos a interação do sujeito e o objeto mediado pelo instrumento 
[S(i)-O] (RABARDEL, 1995).
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Nesse sentido, temos a situação 4, que comunga com a situação 3, uma vez que ela também 
busca um trabalho com multiplicações de fatores iguais, com os alunos divididos em grupo, 
permitindo a discussão de esquemas a serem construídos utilizando meios materiais, como a 
calculadora simples e palitos de picolé.

Quadro 4 - Situação 4 para construção do conceito de potência

Situação 4: Construa um triângulo com os palitos de picolé recebidos.
1. Quantos palitos você utilizou?

2. Utilizando a calculadora triplique a quantidade de palitos utilizada para construção do
triângulo anterior e registre. Com o resultado encontrado é possível construir um único

triângulo com lados iguais? Caso seja possível faça a construção.
   3. Com a quantidade de palitos utilizados para construção do triângulo anterior, triplique
novamente na calculadora e registre o resultado. É possível construir outro triângulo com

essa quantidade de palitos? Se sim, construa.
4. O que vocês observaram com a construção de cada triângulo?

5. Qual a operação matemática utilizada?

Fonte: Souza (2015)

Essa situação ressalta a importância do meio material, com os palitos de picolé e a calculadora 
simples, integrados à calculadora para o trabalho com a ideia de potência no 6º ano do EF. 
Nessa situação, observa-se que uma condição para realização da atividade é a necessidade de 
se fixar uma quantidade de 4 palitos para iniciar a resolução da situação. Essa restrição ocorreu 
devido à intenção de, junto com a construção do saber potenciação, relembrar a propriedade 
fundamental de existência dos triângulos.

Após a primeira manipulação, e percepção que com 3 palitos se constrói um triângulo, a 
atividade se desenvolve solicitando que os alunos tripliquem o valor de palitos gastos para 
construção dos triângulos. Assim espera-se que os alunos percebam a regularidade de uma 
multiplicação de base 3, e de forma intuitiva consigam, por meio da utilização de esquemas 
para o instrumento calculadora junto à manipulação dos palitos, a construção do conceito de 
potência, mesmo ainda não formalizado. E só ao final da atividade, o professor institucionalize 
o saber potenciação definindo o conceito de potência. 
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Figura 3 - Exemplo de estudantes resolvendo a situação 4.

Fonte: Souza (2015)

Observa-se que na situação 4, a calculadora a serviço da construção do conhecimento, 
uma vez que, a situação permite que os estudantes integrem a calculadora para o estudo da 
potenciação, por meio da criação de esquemas que permitam a evolução do artefato para 
instrumento. E assim, resulte na interação do sujeito com o objeto mediado pelo instrumento 
[S(i)-O] (RABARDEL, 1995).

Ao trabalhar para aprendizagem de um conceito por meio da integração de um instrumento, 
requer reconhecermos as potencialidades e entraves do instrumento utilizado como afirma 
Henriques (2019). Segundo este autor, a potencialidade “é um conjunto de qualidades de um 
artefato [...] associado aos conhecimentos de um instrumento capaz de permitir ao sujeito agir 
sobre um objeto do saber, visando solucionar problemas em torno deste objeto de maneira 
eficiente e, eventualmente dinâmica” (HENRIQUES, 2019, p.46). 

Nesse sentido, nas situações apresentadas com o instrumento calculadora, observamos que 
o mesmo apresenta como potencialidades a possibilidade de proporcionar diferentes formas 
de explorar o conceito, construindo esquemas de utilização para explorar o saber potenciação, 
por meio de diferentes técnicas de calcular a multiplicação os estudantes podem explorar o 
conceito de forma intuitiva. Outro fator é o fácil acesso do instrumento tecnológico calculadora, 
por possuir um baixo custo e ser popular, o que permite a utilização por parte significativa dos 
estudantes da Educação Básica. 

Já os entraves, Henrique (2019, p. 47) define como “um conhecimento característico de um 
artefato específico [...] de um instrumento contendo informações acessíveis ou não pelo sujeito. 
Tais informações podem ser modificadas pelo sujeito de maneira a solucionar o seu problema”. 
Alguns entraves que levantamos são: temos que verificar a máquina, para que não possua erros no 
sentido físico-eletrônico; outro entrave é a limitação dos números de algarismos de um número 
e/ou operação, de acordo com o tamanho da tela da calculadora; temos também os diferentes 
tipos de calculadora, como, por exemplo, as de celulares, cientificas, de computadores, podem 
apresentar alterações nas sintaxes e na organização. 

Desse modo, comungamos com Rabardel (1995) ao destacar que a aprendizagem e a 
aplicação de ferramentas tecnológicas, por meio de esquemas de utilização, na condição 
de instrumento são de grande valia. Ainda ressalto, que ao integrado o instrumento para 
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construção do conhecimento em especial, para construção de conceitos matemáticos, o ganho 
na aprendizagem satisfatório.

5. Opções para corrigir ou realinhar as fragilidades identificadas

Ao trabalhar com aprendizagem de conceitos matemáticos buscando articular de forma 
efetiva com tecnologias enquanto instrumento, requer embasamento teórico para promover um 
fenômeno de aprendizagem efetivo. 

Mas, destacamos que, para que ocorra um trabalho efetivo com a potenciação e a calculadora 
(ou outra ferramenta tecnológica e/ou outro conceito matemático) enquanto instrumento, é 
necessário a integração da mesma com o objeto do saber matemático envolvido. Não basta 
inseri-la em situações esporádicas, é fundamental que a mesma torne-se parte integrante dos 
materiais didáticos utilizados frequentemente pelo professor (BITTAR, 2011), de modo a 
quebrar paradigmas quanto ao uso da calculadora no ensino de matemática. Visto que, uma 
das fragilidades na utilização de tecnologias em sala de aula, é a não utilização da ferramenta/
instrumento enquanto parte do planejamento do professor, com objetivos e funções bem 
definidas, e sim apenas como uma aula diferenciada como uso de tecnologias. 

Outro fator que merece destaque, para uma aprendizagem efetiva de conceitos matemáticos 
integrados as tecnologias enquanto instrumento, é os possíveis entraves que ao artefato 
tecnológico pode ter, como destacado na seção acima. Uma vez que observado e mapeado os 
possíveis entraves do artefato, o professor que mediará a interação do aluno com o objeto do 
saber, deverá buscar planejar situações matemáticas, de acordo com as limitações do artefato 
utilizado, bem como o teste para que cada artefato tecnológico esteja em condições de uso.

Nesse sentido, o conhecimento do artefato, e o momento de familiarização para construção 
de esquemas de uso, são cruciais para que o estudante possa desenvolver seus esquemas, e 
permitir a integração do instrumento para melhor compreender os conceitos matemáticos 
estudados. Desse modo, para que a aprendizagem de conceitos matemáticos integrados 
com instrumentos tecnológicos ocorra de forma efetiva, é necessário a realização da gênese 
instrumental, bem como a construção de esquemas de uso, esquemas de ação instrumental e 
esquemas de atividades coletivas instrumentais. Pois só assim, os estudantes poderão explorar 
instrumentos tecnológicos ((re)conhecendo-os), assimilar e adaptar novos esquemas de ação, 
para que recontextualizem os objetos do saber trabalhados para seu entendimento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho objetivou apresentar uma discussão da Abordagem Instrumental, 
destacando as potencialidades da mesma para integração de instrumentos tecnológicos, para 
construção do conhecimento matemático, em especial a potenciação, buscando elementos do 
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modelo piagetiano convergente com a Abordagem Instrumental. Desse modo, buscamos destacar 
a importância da construção de esquemas de utilização para mediação das interações sujeito 
e objeto do saber mediado pelo instrumento, a fim de destacar a importância da Abordagem 
Instrumental para aprendizagem matemática com tecnologias.

Nesse contexto, discorremos sobre alguns princípios norteadores do modelo de Piaget, 
buscando destacar os conceitos desse modelo, utilizados na abordagem Instrumental de 
Rabardel. Destacamos nesses estudos a noção de esquemas de Piaget como contribuição e 
grande valia, em especial após a ampliação o conceito por Vergnaud (1990). 

Ao explicitarmos sobre a Abordagem Instrumental, discutimos a transformação e 
artefatos para instrumentos, por meios de acréscimos de esquemas de utilização. O modelo 
SAI destacado, apresenta possibilidades de interação entre o sujeito, objeto do saber em 
atividades instrumentais. E desse modo, por meio das interações entre o sujeito, objeto do saber 
e instrumento, acrescentamos uma gama de possibilidades para aprendizagem de conceitos 
matemáticos entre o homem (aluno) e as tecnologias, utilizando as mesmas a seu favor. 

Quando ampliamos nossos olhares para analisar situações matemáticas, construídas 
embasadas na Abordagem Instrumental, fazemos um recorte para o objeto matemático 
potenciação, a fim de explorar situações que permitam construir o conceito do saber potenciação, 
antes do mesmo ser formalizado pelo professor. E escolhemos como ferramenta tecnológica 
para nosso instrumento, a calculadora simples, devido seu baixo custo e fácil acesso.

Nesse sentido, a integração da calculadora em sala de aula por meio de esquemas de 
utilização foi destacada, mostrando a importância de iniciar um trabalho com um instrumento 
tecnológico, por meio do reconhecimento das suas potencialidades e funções – esquema de uso; 
e, em seguida, partir para esquemas de atividades instrumentais, utilizando para exploração 
de um saber matemático em jogo; e por fim, buscar atividades instrumentais coletivas que 
permita a construção de esquemas, de forma conjunta, para construção do conceito do saber 
matemático, em nosso caso, a potenciação.  

Assim como a Didática da Matemática tem como base influências do construtivismo de 
Vygostsky e Piaget, na formação do construtivismo didático. A Abordagem Instrumental 
enquanto uma abordagem, que podemos dizer, que faz parte da Didática da Matemática 
também sofre algumas influências desses autores. Destacamos a noção de esquema como 
maior influência piagetiana na Abordagem Instrumental, sendo uma teoria procedente da 
engenharia psicológica, ou seja, da ergonomia cognitiva “aquisição de conhecimento pelo 
homem ao longo da relação com sua ferramenta de trabalho” (HENRIQUES, 2019, p. 39).
Uma vez que a partir dos esquemas pode-se organizar habilidades intelectuais e sensório-
motoras como destaca Piaget. 

Destacamos que diferentes campos da Educação Matemática, como a Didática da 
Matemática ressaltada anteriormente, têm como base de suas teorias e abordagens, as teorias de 
aprendizagem de base cognitiva, permitindo a compreensão dos processos de desenvolvimento 
de aprendizagem. Vale salientar a importância das mesmas na Educação, e no processo e 



143

mediação da construção do conhecimento pelo aluno, permitindo por meio de interações e 
ações, com diferentes meios, uma integração efetiva de instrumentos para construção do 
conhecimento matemático. 
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CAPÍTULO 8

PROPOSTA DE UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA SOBRE TÓPICOS 
DE FÍSICA QUÂNTICA NO ENSINO MÉDIO: uma articulação 
entre o referencial teórico da aprendizagem  significativa e a 

metodologia da sala de aula invertida 

Marina Valentim47

Marcelo Barros48

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Este capítulo apresenta uma proposta de uma sequência didática sobre tópicos de Física 
Quântica para alunos do Ensino Médio a partir da epistemologia do modelo hierárquico da 
Aprendizagem Significativa de Ausubel (1968) e do emprego de uma metodologia ativa da 
aprendizagem. Em particular, este capítulo consiste em mostrar a metodologia da sala de aula 
invertida como estratégia instrucional para promover a aprendizagem do conceito da dualidade 
onda-partícula entre alunos do Ensino Médio utilizando o interferômetro de Mach-Zehnder. Os 
episódios de ensino abordados são: I) o funcionamento do interferômetro de Mach-Zehnder; II) 
a destruição do padrão de interferência nos detectores D1 e D2 com a retirada do semiespelho 
S2; III) a detecção de fótons no detector D1 emitidos em regime monofotônico com a retirada 
do semiespelho S2; IV) a detecção de fótons no detector D2 emitidos em regime monofotônico 
com a retirada do semiespelho S2 e V) a detecção de fótons nos detectores D1 ou D2 emitidos 
em regime monofotônico com a presença do semiespelho S2. Concluímos destacando que a 
elaboração de uma sequência didática sobre a aprendizagem do conceito da dualidade onda-
partícula, a partir dos pressupostos da aprendizagem significativa e da metodologia ativa da 
sala de aula invertida, deve necessariamente considerar como ponto de partida as concepções 
clássicas dos estudantes.

Palavras-chave: Física Quântica. Metodologia Ativa de Aprendizagem. Sala de Aula Invertida. 
Aprendizagem Significativa. Ensino Médio.
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1. Introdução

Apesar dos avanços e impactos da Física dos séculos XX e XXI podemos afirmar que sua 
estrutura curricular na escola se manteve praticamente inalterada, mantendo uma estrutura linear 
e hierarquizada com o ensino de tópicos tradicionais, tais como: cinemática, termodinâmica, 
óptica e eletromagnetismo.

No entanto, nas últimas décadas têm ocorrido no Brasil um movimento de reforma curricular 
que tem apontado a necessidade da promoção de uma educação compatível com a rápida 
aceleração da produção do conhecimento científico e da compreensão das novas tecnologias 
que influenciam os modos de produção da sociedade.

Esta tendência encontra-se consubstanciada nas bases legais que orientam a proposta 
de reforma curricular do Ensino Médio no país, fundamentada na Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (1996), nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 
(1998), nos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (1999), nas Orientações 
Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais. Ciências da Natureza, 
Matemática e suas Tecnologias (2002), nas Orientações Curriculares do Ensino Médio (2006), 
na Proposta de Experiência Curricular Inovadora do Ensino Médio (2009), nas Diretrizes 
Curriculares Nacionais da Educação Básica (2013), no Plano Nacional de Educação (2014) e 
na Base Nacional Comum Curricular (2018).

Seguindo esta perspectiva a preocupação mais atual no ensino de Física é promover 
a atualização do currículo com a produção de novos materiais instrucionais e a adoção de 
metodologias ativas de aprendizagem que estimulem a iniciativa dos estudantes, de tal forma 
que ao final do Ensino Médio o educando demonstre domínio dos princípios científicos e 
tecnológicos que presidem a produção moderna.

Entre os diversos temas de importância necessários para transformar o ensino de Física 
tradicionalmente oferecido por nossas escolas, destacamos a Mecânica Quântica, pois atualmente 
é considerada uma teoria fundamental na compreensão de uma variedade de fenômenos 
que têm grande utilidade na tecnologia moderna e com inúmeras aplicações no cotidiano 
(FANARO; ARLEGO; OTERO, 2007; GRECA; FREIRE JÚNIOR, 2003; GRECA; MOREIRA; 
HERSCOVITZ, 2001; MORAIS; GUERRA, 2013; POSPIECH, 2003; SALES et al., 2008).

Porém, realizar a transposição didática da Mecânica Quântica para a sala de aula do Ensino 
Médio constitui-se em um dos maiores obstáculos devido, por um lado, aos condicionantes 
históricos e epistemológicos relacionados a este campo do conhecimento e, por outro, ao próprio 
sistema escolar caracterizado por uma tradição didática que deve necessariamente ser questionada.

Neste capítulo nosso objetivo consiste em contribuir para esta discussão a respeito da 
inovação curricular no ensino de Física, particularmente, a respeito da inserção de tópicos de 
Física Moderna e Contemporânea no Ensino Médio. Especificamente, nosso foco diz respeito 
ao estudo da dualidade onda-partícula utilizando o interferômetro de Mach-Zehnder com o 
emprego de uma metodologia ativa de aprendizagem, denominada: sala de aula invertida. 
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Como referencial teórico, buscaremos fundamentar nossa reflexão a partir das contribuições do 
modelo epistemológico da Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel (1968).

2. Epistemologia do modelo hierárquico ausubeliano

O conceito de aprendizagem significativa foi proposto originalmente na teoria de David 
Ausubel (1968) significando uma aprendizagem na qual a nova informação se relaciona com 
a estrutura cognitiva do indivíduo. Segundo o autor, há aprendizagem significativa quando o 
novo conhecimento se relaciona de maneira não arbitrária e não literal à estrutura cognitiva do 
aprendiz. Não arbitrária é quando a informação se relaciona com determinados conhecimentos 
relevantes e não com quaisquer conhecimentos presentes na estrutura cognitiva do aluno. Ou 
seja, os novos conhecimentos são aprendidos de forma significativa quando se relacionam 
com determinados conhecimentos que os alunos já têm ou aprenderam ao longo da vida. É 
como se o novo conhecimento tivesse um endereço definido, não ocorrendo de forma aleatória. 
Outra parte da definição do que é aprendizagem significativa feita por Ausubel (1968) é que a 
aprendizagem deve ser não literal, ou seja, deve ser substantiva, o que significa que o estudante 
deve aprender a substância (essência) do conteúdo e ser capaz de expressar o conhecimento 
usando outras palavras diferentes das utilizadas pelo seu professor. 

O conhecimento prévio do aluno é o fator mais importante para a aprendizagem significativa 
(MOREIRA, 1997). Porém, os novos conhecimentos só vão ser aprendidos significativamente 
se os anteriores estiverem claros e disponíveis na estrutura cognitiva do aluno. Caso o novo 
conhecimento não se relacione de forma não arbitrária e substantiva à estrutura cognitiva do 
estudante não haverá uma aprendizagem significativa e sim uma aprendizagem mecânica ou 
automática. Desta forma, promover uma aprendizagem significativa em sala de aula depende 
de se levar em conta o que o estudante sabe relacionando os novos conhecimentos com os seus 
conhecimentos prévios.

Dessa forma, na estrutura cognitiva do aprendiz devem estar presentes os conhecimentos 
prévios necessários para o desenvolvimento do novo conhecimento, o que são chamados 
de subsunçores. O “subsunçor” é um conhecimento já existente na estrutura cognitiva 
do estudante e que servirá de âncora a nova informação que será apresentada ao aluno. A 
aprendizagem significativa ocorrerá quando o conteúdo novo a ser apresentado se ancorar nos 
conhecimentos específicos e relevantes já existentes para o sujeito que aprende. Dessa forma, 
haverá modificação e crescimentos dos “subsunçores”, não sendo uma simples associação 
entre os conteúdos, devendo haver modificação dos conhecimentos anteriores para existir 
uma aprendizagem significativa. 

O que contribuí para o sucesso do processo de aprendizagem é a forma com que a estrutura 
cognitiva do estudante se organiza. Por um lado, se for claramente organizada, estável e 
adequada o novo conhecimento será assimilado e aprendido; por outro, se for instável, ambígua 
e desorganizada impedirá a aprendizagem significativa (AUSUBEL, 1968). Um dos principais 
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obstáculos para a aprendizagem significativa é quando o novo conteúdo não se relaciona ao 
que o estudante já conhece. Assim, uma preocupação que o professor deve ter é de produzir ou 
escolher um material que se relacione à estrutura de pensamento do estudante. De acordo com 
Moreira (2008),

(...) novas ideias e informações podem ser aprendidas e retidas na 
medida em que conceitos, ideias ou proposições relevantes e inclusivos 
estejam adequadamente claros e disponíveis na estrutura cognitiva do 
indivíduo e funcionem, dessa forma, como ancoradouro para novas 
ideias, conceitos ou proposições (MOREIRA, 2008, p.1).

Uma das estratégias para promover uma aprendizagem significativa é a utilização de 
organizadores prévios que, conforme afirma Moreira (1997, p.137): “são materiais introdutórios 
apresentados antes do material de aprendizagem em si”. A partir desse material, que serve de 
âncora para a nova aprendizagem, o estudante será capaz de desenvolver conceitos e ideias que 
facilitem a aprendizagem subsequente.

Esses organizadores podem estar presentes no momento anterior a aula e, segundo Ausubel 
(1968, p.143): “devem ser apresentados num nível de abstração mais elevado de maior 
generalidade e inclusividade do que o novo material a ser aprendido”. Os organizadores prévios 
devem identificar o conteúdo relevante na estrutura cognitiva e explicitar a relevância desse 
conteúdo para a aprendizagem do novo material. 

Moreira (2006) afirma que os organizadores prévios podem ser usados para reativar 
significados esquecidos, buscando na estrutura cognitiva do aluno significados já presentes, 
mas que não estão sendo usados há algum tempo no contexto da matéria de ensino. Além disso, 
o organizador antecipatório deve dar uma visão geral do material a ser aprendido em um nível 
mais alto de abstração, salientando as relações importantes. Ser passível de apreensão e ser 
apresentado em termos familiares são características levantadas por Ausubel, que tornam úteis 
os organizadores antecipatórios. Segundo Moreira (2006),

A principal função dos organizadores prévios é, então, a de preencher 
a lacuna entre o que o aluno já sabe e o que ele precisa saber, a fim de 
que o novo conhecimento possa ser aprendido de forma significativa 
(MOREIRA, 2006, p.15).

Além da escolha de um material potencialmente significativo deve-se atentar ao tipo de 
aprendizagem que ocorre tanto dentro como fora da sala de aula como momentos essenciais para 
garantir uma aprendizagem significativa. O tipo mais básico de aprendizagem significativa é a 
representacional, em que o aluno aprende o significado de palavras ou o que elas representam. 
O segundo tipo de aprendizagem é a conceitual, em que palavras ou sentenças de palavras 
representam para o aluno novos conceitos. O terceiro tipo de aprendizagem é a proposicional, 
em que o aluno aprende o significado de ideias expressas por grupos de palavras combinadas, 
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ao invés de uma palavra isolada. Na aprendizagem proposicional a tarefa de aprendizagem 
significativa não é simplesmente aprender o que representam as palavras isoladamente ou a 
combinação das mesmas, mas o que representam as novas ideias expressas por sentenças ou 
estruturas geradas por combinação de palavras (AUSUBEL, 1968).

No decorrer da aprendizagem significativa o aprendiz passa dois importantes processos. O 
primeiro deles é a diferenciação progressiva. Este processo acontece quando um subsunçor se 
torna progressivamente mais elaborado e diferenciado. Moreira (2010) cita como exemplo a 
conservação de energia: o subsunçor “conservação” vai adquirindo novos significados à medida 
que o aprendiz adquire conhecimentos associados a este termo, tais como conservação da carga 
elétrica, conservação da energia mecânica, conservação da quantidade de movimento etc. O 
segundo processo é a reconciliação integrativa. Neste caso, elementos distintos que apresentam 
certo nível de estabilidade e diferenciação na estrutura cognitiva dos aprendizes são entendidos 
como relacionados. Esses elementos se rearranjam e começam a apresentar novos significados, 
a partir de uma reorganização da estrutura cognitiva. Como exemplo, Moreira (2010) cita os 
conceitos de campo elétrico e magnético que um aluno poderia ter bem claros em sua estrutura 
cognitiva e a seguir, estes conceitos poderiam ser vistos como relacionados. A partir deste 
momento, tais conceitos seriam entendidos como manifestações de um conceito mais amplo: o 
conceito de campo eletromagnético.

3. Fenômeno de aprendizagem sobre o tema dualidade onda-partícula

A seguir apresentamos o fenômeno de aprendizagem proposto neste trabalho, o qual consiste 
no estudo do conceito da dualidade onda-partícula entre alunos do Ensino Médio utilizando o 
interferômetro de Mach-Zehnder49.

Este aparato consiste em uma fonte de luz monocromática e coerente, dois espelhos E1 e E2 

que são100% refletores, dois semiespelhos S1 e S2 os quais refletem 50% da luz incidente sobre 
eles e dois detectores D1 e D2. Quando a fonte de luz é ligada, o feixe de luz emitido, ao atingir 
o primeiro semiespelho S1, é 50% transmitido para o espelho refletor E1 e 50% refletido para 
o espelho refletor E2, sendo as distâncias percorridas por ambos os feixes de luz nos braços A 
(componente transmitido) e B (componente refletido) do aparato idênticas e iguais a L. Após 
este trajeto inicial, estes feixes continuam suas trajetórias até atingirem o segundo espelho 
semirefletor S2 e voltam a se cruzar, sendo recombinados novamente e, em seguida, alcançam 
os detectores D1 e D2. Na figura 1 descrevemos o esquema de funcionamento do interferômetro 
de Mach-Zehnder.

49 O aparato conhecido como interferômetro de Mach-Zehnder foi inicialmente desenvolvido de forma independente 
pelo alemão Ludwig Zehnder e pelo austríaco Ludwig Mach. O trabalho original foi publicado por Zehnder e 
publicado na revista ZeitschriftfürInstrumentenkunde. 11: 275–285 (1981). No ano seguinte, Mach publicou uma 
versão modificada do artigo no mesmo periódico: ZeitschriftfürInstrumentenkunde. 12: 89–93 (1892).
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Figura 1 - Representação esquemática do interferômetro de Mach-Zehnder

Fonte: OSTERMANN et al.(2009)

Os feixes de luz que atingem o detector D1 podem ser descritos da seguinte maneira: o feixe 
de luz que percorre o braço A sofre ao longo do caminho uma transmissão (T) e duas reflexões 
(RR), enquanto que o feixe que percorre o braço B sofre consecutivamente duas reflexões (RR) 
e uma transmissão (T), ou seja, o padrão de interferência no detector D1 é do tipo TRR/RRT. 
Os dois feixes que alcançam o detector D1 apresentam padrão de interferência construtiva, pois 
sofrem o mesmo número de reflexão e transmissão. Neste caso, observamos uma figura circular 
representada por um padrão claro-escuro a partir do centro.

No caso dos feixes de luz que atingem o detector D2 temos a seguinte configuração: o 
feixe de luz que percorre o braço A sofre ao longo do caminho duas transmissões (TT) e 
uma reflexão (R), enquanto que o feixe que percorre o braço B sofre consecutivamente três 
reflexões (RRR) e nenhuma transmissão (T), ou seja, o padrão de interferência no detector 
D2 é do tipo TRT/RRR. Os dois feixes que alcançam o detector D2 apresentam padrão de 
interferência destrutiva, pois não sofrem o mesmo número de reflexão e transmissão. Neste 
caso, em oposição à situação anterior, observamos uma figura circular representada por um 
padrão escuro-claro a partir do centro.

No regime clássico o interferômetro de Mach-Zehnder funciona a partir da emissão de um 
feixe de fótons, o que resulta em um padrão de interferência caracterizado por manchas claras 
(interferência construtiva) e escuras (interferência destrutiva) em cada detector. No regime 
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quântico podemos obter apenas um único fóton emitido por vez (regime monofotônico) e, neste 
caso, ao invés dos padrões de interferência clássicos, teremos as probabilidades de detectarmos 
cada fóton nos respectivos detectores, pois haverá apenas duas posições possíveis dos fótons 
serem detectados, ou seja, no detector D1 ou D2. Nesta situação, ainda observaremos o mesmo 
comportamento que o regime clássico em cada um dos detectores indicando a passagem do 
fóton por apenas um único caminho A ou B50.

Neste trabalho, particularmente, nos interessa descrever como fenômeno de aprendizagem o 
funcionamento do interferômetro de Mach-Zehnder no regime quântico, pois nosso foco consiste 
em discutir um dos conceitos fundamentais da Mecânica Quântica: a dualidade onda-partícula.

Para observarmos o comportamento dualístico do fóton, utilizando o interferômetro de 
Mach-Zehnder, devemos primeiramente observar que quando um único fóton emitido pela 
fonte alcança um dos detectores um ponto luminoso aparece em um dos detectores atingidos. À 
medida que os pontos nos quais os fótons se acumulam aumentam gradativamente surge, então, 
um padrão de interferência quântica evidenciando o comportamento ondulatório.

Se, em seguida, retirarmos o segundo espelho semirefletor S2, o padrão de interferência 
quântica desaparecerá e não mais será possível detectar manchas claras e escuras sobre os 
detectores. Neste caso, cada detector registrará um fóton correspondente de acordo com o fato 
de ele ter ou não atingido o alvo percorrendo o braço A e atingido o detector D2 ou percorrido 
o braço B e atingido o detector D1. Assim, a probabilidade é de que 50% de cada fóton sejam 
transmitidos pelo primeiro semiespelho S1, então apenas 50% dos fótons emitidos incidirão 
sobre cada um dos detectores, evidenciando o comportamento corpuscular.

Este resultado corrobora a interpretação clássica da Mecânica Quântica, também denominada 
de interpretação de Copenhagen. De acordo com tal interpretação, podemos compreender melhor 
o ato da observação experimental de um fóton ao afirmar que não existe nenhum experimento 
que seja independente do observador e que tudo o que podemos saber a respeito dele encontrar-
se em um estado energético A ou B está relacionado à probabilidade de se encontrar em um 
estado ou outro. Não podemos afirmar nada nem sobre o que se passa com o fóton enquanto não 
o observarmos, nem sobre o modo como ele passa de A para B. A única afirmação que podemos 
fazer é o fato de que o fóton está às vezes no estado A e noutras no estado B. No entanto, 
perguntar o que existe entre estes estados ou como o fóton passa de um estado para outro não 
faz nenhum sentido.

Também podemos evidenciar o comportamento corpuscular e ondulatório do fóton inserindo 
polaróides e detectores nos braços A e B do aparato51.

A situação hipotética, proposta neste capítulo, consiste na elaboração de um minicurso de 
8h proposto para 20 estudantes do Ensino Médio de uma escola pública. O tema do minicurso 

50 Para um estudo do funcionamento do interferômetro de Mach-Zehnder no regime clássico e quântico podemos 
citar os trabalhos de Ostermannet al.(2009); Ricci, Ostermann & Prado (2007) e Pessoa Jr (1997).
51 Parauma descrição mais detalhada sobre este tipo de arranjo experimental podemos citar os trabalhos de 
Ostermann et al. (2009) e Pereira et al.( 2012).
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abordará o interferômetro de Mach-Zehnder com o propósito de discutir os conceitos 
fundamentais sobre dualidade onda-partícula no Ensino Médio.

Haverá uma etapa prévia de preparação do professor de familiarização e transposição deste 
conteúdo para o Ensino Médio com a elaboração de roteiros de aulas, utilização de simuladores 
computacionais, elaboração de testes conceituais e implementação da metodologia em um 
grupo-piloto de 20 alunos de uma escola pública do município de São Carlos.

Os episódios abordados serão: I) o funcionamento do interferômetro de Mach-Zehnder, II) 
a destruição do padrão de interferência nos detectores D1 e D2 com a retirada do semiespelho 
S2, III) a detecção de fótons no detector D1 emitidos em regime monofotônico com a retirada 
do semiespelho S2, IV) a detecção de fótons no detector D2 emitidos em regime monofotônico 
com a retirada do semiespelho S2 e, finalmente, V) a detecção de fótons nos detectores D1 ou D2 
emitidos em regime monofotônico com a presença do semiespelho S2. 

A seguir, apresentamos os episódios de ensino da sequência didática proposta para o 
interferômetro de Mach-Zehnder (VALENTIM, 2015).

Episódio 1: O funcionamento do interferômetro de Mach-Zehnder

O interferômetro de Mach-Zehnder é montado de acordo com o esquema ilustrado na figura em que 
E1 e E2 são espelhos 100% refletores e S1 e S2 são espelhos semirefletores (que refletem e transmitem 
50% da luz incidente sobre eles).

Se a fonte emitir luz plana polarizada (laser) será formada no detector D1 e no detector D2 figuras de 
interferência. Isso ocorre porque a luz sofre:
a) múltiplas interferências até chegar aos anteparos.
b) superposição entre os feixes que seguem caminhos diferentes.
c) reflexões nos espelhos e nos semiespelhos.
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Episódio 2: A destruição do padrão de interferência nos detectores D1 e D2

com a retirada do semiespelho S2

Caso o semiespelho S2 seja removido o que acontecerá com as figuras de interferência formadas nos 
detectores D1 e D2?
a) desaparecerão.
b) permanecerão as mesmas.
c) desaparecerá no detector D1 e permanecerá a mesma no detector D2.
d) desaparecerá no detector D2 e permanecerá a mesma no detector D1.

Episódio 3: A detecção de fótons no detector D1 emitidos em regime monofotônico
com a retirada do semiespelho S2

Se, no experimento descrito acima, a intensidade da luz emitida pela fonte fosse tão tênue que 
apenas um fóton fosse emitido a cada vez (regime monofotônico), a uma taxa de um fóton por 
segundo, pode-se afirmar que, após algumas horas, o detector D1 indicaria:
(a) todos os fótons emitidos.
(b) a grande maioria dos fótons emitidos.
(c) aproximadamente metade dos fótons emitidos.
(d) uma pequena minoria dos fótons emitidos.
(e) nenhum dos fótons emitidos.

Episódio 4: A detecção de fótons no detector D2 emitidos em regime monofotônico com a 
retirada do semiespelho S2

Se, no experimento descrito acima, a intensidade da luz emitida pela fonte fosse tão tênue que 
apenas um fóton fosse emitido a cada vez (regime monofotônico), a uma taxa de um fóton por 
segundo, pode-se afirmar que, após algumas horas, o detector D2 indicaria:
(a) todos os fótons emitidos.
(b) a grande maioria dos fótons emitidos.
(c) aproximadamente metade dos fótons emitidos.
(d) uma pequena minoria dos fótons emitidos.
(e) nenhum dos fótons emitidos.

Episódio 5: A detecção de fótons nos detectores D1 ou D2 emitidos em regime monofotônico 
com a presença do semiespelho S2

Se no arranjo experimental descrito com presença de S2, a fonte emitisse um único fóton, pode-se 
afirmar que:
a) o fóton seria detectado com certeza no detector D1.
b) o fóton seria detectado com certeza no detector D2.
c) a metade do fóton seria detectada em cada detector simultaneamente.
d) o fóton teria uma probabilidade de 50% de ser detectado em D1 ou em D2.
e) o fóton não seria detectado em D1 nem em D2.
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4. Análise dos possíveis pontos fortes e fracos decorrentes da escolha 
teórica

Entre os pontos fortes decorrentes da escolha do referencial da aprendizagem significativa 
destacamos sua importância para subsidiar a implementação de uma metodologia ativa de 
aprendizagem, denominada: sala de aula invertida.

A sala de aula invertida é conhecida como uma metodologia em que há inversão do que 
acontece normalmente em uma aula tradicional. Os estudantes recebem previamente o conteúdo 
antes das aulas como tarefa de casa. Após essa etapa, os alunos vão para a classe executar 
atividades de discussão, resolução de problemas com os seus colegas e o professor.

Basicamente o conceito de uma aula invertida é o seguinte: o que era 
tradicionalmente feito em sala de aula é feito agora em casa, e o que 
é tradicionalmente feito em casa é realizado agora em sala de aula 
(BERGMANN; SAMS, 2012, p.13).

Inverter uma aula não consiste somente disponibilizar materiais instrucionais para os 
alunos antes da aula e dentro da sala executar as mesmas tarefas, sem se preocupar com uma 
mudança na forma que eles aprendem. A aula invertida vem acompanhada do conceito de 
uma aprendizagem significativa, ou seja, uma maneira nova de aprender com base em uma 
aula remodelada.

O aprendizado invertido é uma abordagem pedagógica em que a 
instrução movimenta o grupo da sala de aula como um todo, gerando 
uma aprendizagem individual e que o resultado é a transformação do 
ambiente da sala de aula em um ambiente dinâmico e interativo em 
que o educador guia os estudantes a aplicar conceitos e se engajar 
criativamente no assunto da aula (SAMS et al., 2014).

A principal mudança da metodologia da sala de aula invertida é o papel do professor de 
um transmissor de conteúdo (sábio no palco) para um facilitador da aprendizagem dos alunos. 
“Dar uma aula invertida é uma  mudança de atitude em relação ao ensino: é retirar a atenção 
dada ao professor e colocar toda a atenção no aprendiz e no aprendizado” (BERGMANN; 
SAMS, 2012, p.12). 

Entre os principais pontos fracos da utilização do referencial da aprendizagem significativa 
destacamos três aspectos principais. A dificuldade em se encontrar os organizadores prévios 
(subsunçores) adequados para promover a aprendizagem dos alunos, uma vez que os objetos 
do mundo quântico (fótons, elétrons, quarks etc.) não são exatamente análogos aos do mundo 
clássico (réguas, balanças, relógios, etc.).

Também ressaltamos a impossibilidade de fazer a transposição didática do formalismo 
matemático presente na Física Quântica para o Ensino Médio, pois sua álgebra (Representações 
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de Schrödinger, Heisenberg e Dirac) é extremamente complexa em comparação com a linguagem 
matemática da Física Clássica (Álgebra e Geometria Euclidiana) presente nos livros didáticos.

Finalmente, chamamos atenção para fenomenologia da Física Quântica em comparação com 
a Física Clássica, pois na primeira os experimentos são inacessíveis no cotidiano (experimento 
da dupla fenda) e as atividades didáticas complexas, enquanto que na última os experimentos 
são acessíveis (experimento massa-mola) e as atividades didáticas simples.

5. Opções para corrigir ou realinhar as fragilidades identificadas
 
No caso do fenômeno de aprendizagem discutido neste capítulo, destacamos que o conceito 

de onda e partícula na Física Clássica encontra correspondência direta na estrutura intuitiva dos 
alunos e tem sua base nas concepções alternativas. Por sua vez, o conceito de onda-partícula na 
Física Quântica rompe com ideias cotidianas, pois se baseia em estruturas e propriedades muito 
diferentes do senso-comum.

Uma estratégia para superar os obstáculos da transposição didática do conceito da 
dualidade onda-partícula para a sala de aula, e que atenda às exigências epistemológicas deste 
campo do conhecimento, consiste em se trabalhar a partir de uma abordagem fenomenológica 
e conceitual, integrada a metodologia da sala de aula invertida. Esta abordagem apresenta 
uma perspectiva promissora, pois permite aos alunos estabelecer uma analogia, mediante um 
processo de diferenciação progressiva, entre os conceitos de onda/partícula do ponto de vista 
clássico e quântico.

Por sua vez, a partir da metodologia da sala de aula invertida os alunos terão acesso aos 
conteúdos on-line extraclasse antes da aula, para que o tempo em classe seja otimizado para 
tirar dúvidas, trabalhar em grupo, resolver problemas etc. Consequentemente, os alunos se 
beneficiarão com um melhor planejamento da aula pelo professor e com a utilização de recursos 
variados, tais como: vídeos, textos, testes conceituais e simulação computacional.

Os vídeos e textos postados previamente às aulas cumprirão a função de dar aos estudantes 
um conhecimento preliminar do conteúdo, o que será determinante para um melhor aprendizado. 
Além disso, o conhecimento adquirido nas pequenas lições dadas nos vídeos e textos será aplicado 
nas aulas presenciais, por meio de atividades de discussão e experimentação, desenvolvendo 
nos alunos habilidades de argumentação, comunicação e engajamento em classe. 

Os testes conceituais utilizados deverão ser elaborados seguindo algumas recomendações. 
Estes testes deverão conter questões conceituais do tipo múltipla escolha, não óbvias para 
os estudantes, claras e concisas, abordando um conceito por vez e motivando discussões 
entre os alunos (SCHELL, 2012a). Para elaborar esses testes o professor deverá se basear 
nas dificuldades dos estudantes, nos erros mais comuns e nas concepções alternativas 
(ROSENBERG; LORENZO; MAZUR, 2006; SCHELL, 2012b). Outro aspecto é que os 
testes deverão conter perguntas que não podem ser resolvidas baseando-se apenas em uma 
equação matemática, ou seja, não deve ser de fácil solução aplicando-se uma fórmula ou 



157

equação. Devem ter potencial para promover boas discussões entre os estudantes uma vez 
que serão usados na discussão entre os colegas em sala de aula e deverão promover uma 
melhora no entendimento dos alunos sobre o conteúdo.

No caso da utilização de simulação computacional, o professor poderá trabalhar com 
uma Plataforma Virtual de Aprendizagem para propor o estudo do interferômetro de Mach-
Zehnder (OSTERMANN, et al., 2009). O emprego de uma simulação conseguirá transformar 
a aula em algo menos formal (somente com resoluções de algoritmos), o que auxiliará os 
estudantes no entendimento conceitual do fenômeno. Nossa hipótese é a de que esta ferramenta 
digital facilitará a aprendizagem e auxiliará os estudantes a transporem seus conhecimentos 
a contextos diferentes.

Considerações Finais

Este capítulo propôs-se a apresentar uma metodologia ativa de aprendizagem fundamentada 
no referencial da aprendizagem significativa, denominada: sala de aula invertida, como estratégia 
instrucional para promover a aprendizagem do conceito da dualidade onda-partícula utilizando 
o interferômetro de Mach-Zehnder entre alunos do Ensino Médio.

A articulação entre a epistemologia do modelo hierárquico da aprendizagem significativa 
de Ausubel com a metodologia da sala de aula invertida tem ganhado espaço tanto nas salas de 
aula como nas pesquisas em ensino de Física. Essa metodologia de aprendizagem preconiza na 
sua essência o deslocamento do papel do professor que, ao invés de ser o protagonista da sala de 
aula passa a ser um mediador, permitindo uma participação ativa dos estudantes e promovendo 
uma aprendizagem significativa. 

Conforme sabemos, a sala de aula tradicional apresenta o professor no comando da aula, 
expondo o conteúdo no quadro, transferindo informação para os estudantes que estão sentados 
em suas carteiras assistindo a tudo como expectadores passivos. Essas aulas, ministradas de forma 
tradicional, muitas vezes intercalam a explanação de um conceito com a resolução de um exercício 
ou com uma demonstração. Os estudantes na maior parte do tempo não dialogamnem com seus 
colegas nem com o professor, o qual permanece com uma postura de transmissor de conhecimentos.

Em resposta a este modelo tradicional a metodologia da sala de aula invertida surge como 
uma alternativa para modificar o aprendizado ao fazer com que os estudantes desenvolvam 
autonomia em seu próprio processo de aprendizagem, fazendo com que o ambiente de sala de 
aula possa ser explorado de maneira completamente inovadora em relação às aulas expositivas.

A metodologia da sala de aula invertida e o referencial da aprendizagem significativa têm 
em comum algumas características importantes: a participação ativa do aluno em sala de aula; 
a valorização do conhecimento prévio relacionado com a realidade dos estudantes; o estímulo 
a atividades em grupo contribuindo para a formação de autonomia e pensamento crítico; a 
promoção da utilização de recursos tecnológicos e a socialização do conhecimento por meio do 
compartilhamento dos resultados das atividades.



158

A existência de conhecimentos prévios na estrutura cognitiva do estudante é o fator mais 
importante no processo de aprendizagem significativa. Nesse processo, o novo conteúdo deve 
ancorar-se nos conhecimentos já existentes do aluno. Quando se pretende tornar a aprendizagem 
de um estudante significativa temos que contar com sua disposição para aprender e com um 
material que se relacione não arbitrariamente e de maneira substantiva à sua estrutura cognitiva. 
Ausubel (1968) chama esse tipo de material de potencialmente significativo. Dessa maneira, 
é essencial que o material usado na proposta da sala de aula invertida seja potencialmente 
significativo para o aluno. As condições para que um material atenda a esta condição diz respeito 
à sua natureza, tanto do ponto de vista do seu significado ontológico e fenomenológico como de 
suas múltiplas formas de representação simbólica.

É então necessário que o professor, ao organizar a sua proposta de sala de aula invertida, 
esteja especialmente atento aos materiais que serão utilizados em momentos prévios a aula, já 
que serão esses que farão a ancoragem com o que será apresentado no ambiente de sala de aula. 
Na sequência didática proposta, para assegurar uma relação com os conhecimentos prévios dos 
estudantes (subsunçores), sugerimos a realização de uma atividade de interferência clássica 
utilizando uma cuba de ondas para, em seguida, apresentar o interferômetro virtual de Mach-
Zehnder. Com isso, pretendemos garantir que os alunos se ancorem nos conceitos clássicos 
necessários para o aprendizado dos conceitos quânticos sobre dualidade onda-partícula. Essa é 
talvez a ideia apresentada por Ausubel mais semelhante à proposta da sala de aula invertida, ou 
seja, a presença de organizadores prévios de conhecimento. 

Desta forma, buscamos contribuir para as pesquisas sobre a inserção de tópicos de 
Física Moderna e Contemporânea no Ensino Médio que atenda às novas demandas de 
atualização curricular.
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CAPÍTULO 9

A NEUROCIÊNCIA ASSOCIADA AOS PRINCÍPIOS DO 
FUNCIONAMENTO CEREBRAL DA INFORMAÇÃO:

UMA PROPOSTA DE ENSINO BASEADA 
NAS FUNÇÕES ORGÂNICAS 

Thiago de Carvalho Menezes52

Laerte Silva da Fonseca53

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Partindo-se de uma perspectiva educacional, a aprendizagem modifica-se ao longo dos 
anos, a medida que acompanha as evoluções tecnológicas. Esta pode ser verificada a partir do 
desenvolvimento de novas informações ou comportamentos. Nesse sentido, aprender trata-se da 
capacidade de resolução de problemas ou realização de tarefas, valendo-se de conhecimentos, 
atitudes ou habilidades que foram adquiridas durante processo de ensino aprendizagem. Dessa 
forma, nota-se que o comportamento surge por meio do nosso sistema nervoso, ou seja, do 
funcionamento do cérebro. Contudo, podemos observar que a aquisição de novos conhecimentos 
dependerá também da atividade cerebral, destacando assim, a importância da neurociência no 
contexto educacional.

Com efeito, as contribuições da neurociência, amparadas pelo olhar do processo de 
aprendizagem proporcionaram conhecimentos acerca de pressupostos de cunho biológico, 
presentes no ato de aprender. Em consequência, pode-se expandir as discussões dos elementos 
comportamentais, abordados por outras fontes, a um nível neurocognitivo. Tais contribuições 

52 Mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática da Universidade Federal de 
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Graduado em Licenciatura em Química (UFS). Email: thimenezes2010@hotmail.com
53 Livre Docente pela Emil Brunner World University® (EBWU, Maiami, Flórida/EUA); Pós-Doutorado em 
andamento em E-learning, Universidade Fernando de Pessoa, Porto/Portugal; Pós-Doutor em Ciências Básicas 
e Ambientais, EEL da Universidade de São Paulo/USP; Pós-Doutor em Psicologia e Neurociência Cognitiva 
(EBWU); Pós-Doutor em Educação Matemática (UNIAN/SP) e Doutor em Educação Matemática (UNIAN/SP, 
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Matemática do Instituto Federal de Sergipe. Professor do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e 
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163

propiciam aos docentes maneiras/formas capazes de auxiliar uma melhor precisão quanto aos 
estímulos necessários para o processo de aprendizagem dos discentes. Neste capítulo serão 
discutidos alguns fenômenos de aprendizagem segundo a neurociência cognitiva, bem como 
será proposta uma análise dos pontos fortes e fracos acerca de tais fenômenos, amparados pelos 
princípios ativos constructores da teoria de aprendizagem de base neurocognitiva, possibilitando 
ao professor, uma reflexão de sua prática diante dos fenômenos de aprendizagem expostos 
nessa base teórica.

   
Palavras–chave: Neurociência cognitiva; Atenção; Funções Orgânicas; 

1. Introdução

Os avanços tecnológicos, responsáveis pela transmissão das informações, promovem diversas 
mudanças na sociedade atual. Nesse sentido, torna-se imprescindível a implementação de uma 
cultura de aprendizado capaz de gerar conhecimento. Para tanto, o sistema educacional deve 
propiciar situações de aprendizagem que atendam às exigências da sociedade contemporânea, 
para o desenvolvimento da capacidade de todos, mediante uma educação voltada para 
diversidade (CARVALHO, 2011). 

Com efeito, embasados nas contribuições neurocientíficas, a fim de compreender como são 
constituídas as estruturas e o funcionamento do cérebro, nos apoiaremos especificamente na 
neurociência cognitiva. A nível cognitivo, nas últimas décadas, diferentes estudos vem sendo 
realizados a fim de melhor compreender as funções cognitivas exercidas pelo cérebro dos 
estudantes durante o processo de aprendizagem escolar (MARTINS e CHEDID, 2010 apud 
GROSSI et al., 2014). De forma a viabilizar novas estratégias de aprendizagem que venham 
a ser mais eficazes para aquisição e produção de conhecimentos dos alunos. Nesse sentido, 
estudos acerca da neurociência cognitiva tem-se apresentado enquanto ferramenta fundamental 
para aprimorar as estratégias didáticas dentro do âmbito escolar. 

Logo, a neurociência cognitiva possibilita construir conexões entre o conhecimento a ser 
assimilado e as interações e associações neurais realizadas pelos alunos durante o processo de 
aprendizagem. Esse processo deve ser uma das preocupações dos professores da atualidade. 
(OLIVEIRA, 2014).

Dessa maneira, através do funcionamento cerebral, as informações recebidas são 
processadas. Nesse sentido, pode-se perceber o que de fato ocorre ao nosso redor e interagir 
de forma satisfatória para a garantia da nossa sobrevivência. Além disso, o tratamento dessas 
informações corrobora também para o processo de tomada de decisões e resoluções de problemas, 
obedecendo diversos fatores, como por exemplo: sensação e percepção, que são fundamentais 
para determinação da melhor escolha para solucionar as tarefas (SILVA et al., 2011).

No contexto educacional, ao pensarmos na realidade escolar das ciências naturais, 
especificamente, o ensino de química no Brasil pode-se perceber que a grande maioria do 
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colegiado possui dificuldades ou até mesmo bloqueio na compreensão de determinados 
conteúdos. (PCN, 2002 apud GOMES, 2008). 

Para tanto, destaca-se a aprendizagem das funções orgânicas, saber primordial para o 
entendimento dos mais variados compostos orgânicos e de outros conteúdos. Nesse sentido, 
destacamos a importância do estudo dessa temática como peça essencial para aprendizagem de 
novos conteúdos químicos, bem como o reconhecimento de algumas dessas funções presentes 
no cotidiano. De modo a facilitar este processo de aprendizagem, novas ferramentas didáticas 
devem ser elaboradas para auxiliar na compreensão de tais conteúdos.  Por isso, o objetivo do 
presente estudo trata-se de apresentar os fenômenos de aprendizagem FAp a partir dos princípios 
ativos PAt, elencados ao conteúdo em destaque, apoiados nas contribuições da neurociência 
cognitiva e na atenção seletiva.

O uso da neurociência cognitiva, como base desse estudo, justifica-se pelo fato desta área 
buscar compreender as diferentes formas de aprendizagem do ser humano, partindo assim de 
estudos acerca das deficiências e necessidades dos educandos, de forma a contribuir para a melhoria 
da educação. Tal premissa baseia-se pela influência neurocognitiva que circunda o processo de 
aprendizagem, principalmente em função do fomento que a atenção seletiva provoca acerca da 
apreensão de um conteúdo em virtude da resposta ao estímulo que lhes foi gerado.   

Nessa perspectiva, ao relacionarmos a neurociência a aprendizagem das funções orgânicas 
propõe-se uma reflexão sobre as possíveis formas de facilitar a aprendizagem deste conteúdo 
por parte dos docentes.

Logo, a partir da reflexão apresentada anteriormente e apoiados na teoria de base 
neurocognitiva, serão considerados os princípios ativos, PAt 01 para o princípio ativo condições 
do ambiente de aprendizagem; PAt 02 para o princípio ativo audição; PAt 03 para o princípio 
ativo recursos tecnológicos; PAt 04 para o princípio ativo do campo visual; PAt 05 para o 
princípio ativo característica intrínseca do conteúdo abordado e por fim PAt 06 para o princípio 
ativo atenção seletiva. 

2.  Epistemologia acerca da Teoria de Aprendizagem de base
neurocognitiva

A capacidade de evolução da espécie humana ao longo do tempo, tem surpreendido cada 
vez mais os olhares da ciência. Tal processo decorre principalmente pelo desenvolvimento 
do sistema nervoso central (SNC) (que tem o cérebro como seu órgão primordial), por 
meio das interações vividas pelos humanos com o seu cotidiano, esse contato possibilita a 
identificação de suas características, bem como para a elaboração de respostas adaptativas. 
(DAMÁSIO, 2011).  

Nessa perspectiva, as interações do sistema nervoso são realizadas por meio do cérebro, 
este é responsável pelo recebimento e processamento de informações, bem como a derivação 
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de respostas voluntárias e involuntárias que são essenciais para a interação humana com o 
ambiente. Desse modo, torna-se imprescindível entender como este é formado e de que maneira 
seu funcionamento ocorre, despertando a curiosidade de diversos pesquisadores, que visam 
apresentar respostas para vários questionamentos acerca desta capacidade cognitiva (SILVA, 
et al., 2011).

Com efeito, para alcançarmos os avanços hoje apresentados por esta e outras áreas, torna-
se válido ressaltar as contribuições da filosofia, psicologia e da ciência cognitiva. Esta última, 
em meados da década de 90 apoia-se a um projeto interdisciplinar, para posteriormente 
ser considerada ciência, de fato. Essa roupagem fundamenta-se nas mais diversas áreas do 
conhecimento, como por exemplo: a psicologia, a filosofia, a linguística, a antropologia, a 
neurociência e recentemente a robótica. Dessa maneira, seu principal objetivo consistia em 
desenvolver de maneira investigativa, simulações acerca das atividades mentais humanas, 
amparados pelas distintas concepções presentes nas teorias psicológicas.

Partindo desse entendimento, tais investigações buscavam compreender de que maneira 
ocorria o funcionamento da mente humana. Para tanto, diversos pesquisadores contribuíram, 
com suas respetivas teorias e concepções, para o entendimento das atividades cerebrais, dentre 
eles podemos destacar Jean Piaget (que defendia em sua teoria que o desenvolvimento cognitivo 
perpassava por “fases”, que iniciavam desde o nascimento até a fase adulta), Vygotsky (em sua 
teoria, o desenvolvimento cognitivo ocorre com base na interação do sujeito com o meio), entre 
outros (NUNES & SILVEIRA, 2009). 

Com isso, a compreensão de algumas relações anatomofisiológicas existente nas distintas 
funções cognitivas (emoção, atenção, memória), torna-se imprescindível, pois possibilitará a 
escolha das metodologias e recursos ideais para o processo de aprendizagem, administrando-os 
com base nos princípios neurocognitivos. 

Entretanto, embora as funções destacadas apresentem equidade quanto à relevância 
no processo de desenvolvimento cognitivo, daremos ênfase neste capítulo à atenção, esta 
juntamente com a memória e percepção, configuram os registros iniciais acerca das funções 
cognitivas criadas por Alexander Luria (FONSECA, 2015).

De acordo com as concepções de Gazzaniga et al., (2006), a terminologia “atenção” pode 
assumir diversos significados presentes em situações do cotidiano. Desse modo, se tratando do 
processo de ensino de ciências, a literatura apresenta pesquisas que utilizam a experimentação 
como fonte apoiadora para chamar a atenção dos estudantes, ocasionando uma maior interação 
durante a aula. 

Segundo Lopes et al., (2018), os estudos acerca dos processos atencionais, desencadearam 
diversas investigações na área da psicologia, nas décadas de 1950 e 1960, possibilitando a 
compreensão de processos mentais, considerando os fundamentos da teoria da informação. 
A partir de então, pôde-se observar avanços significativos em áreas como: ampliação e 
estruturação de bases teóricas, transmissão e seleção da informação na comunicação e a 
codificação digital de dados.
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Pautando-se na perspectiva da atenção, nos apoiaremos especificamente na atenção seletiva 
que, segundo Gazzaniga et al., (2006), baseia-se num mecanismo cerebral cognitivo que 
possibilita o processamento de informações, bem como as ações comportamentais relevantes, 
considerando desprezíveis estímulos irrelevantes ou que propiciem a dispersão dos estudantes. 
Desse modo, percebe-se a dinamização que a atenção possui, visto que, de maneira simultânea 
ocorrem processos voluntários e reflexos a todo instante. Com efeito, torna-se imprescindível 
mencionar também as funções executivas, que ainda segundo o autor, são responsáveis pela 
regulação do processamento da informação pelo cérebro.

O processo de maturação das funções executivas ocorre de maneira continua, desde o 
período do nascimento até as etapas finais da adolescência (período em que a maturação pode 
ocorre de forma plena), entretanto, deve-se considerar, durante este processo de sazonamento, 
as influências / experiências vividas pelo indivíduo.

Contudo, ao considerarmos um contexto de sala de aula, o processo de aprendizagem dos 
estudantes, acerca do conteúdo funções orgânicas, torna-se inviável, quando este é exposto 
de forma totalmente transmissiva-receptiva. Visto que, dessa maneira estaremos enfatizando 
a memorização de fórmulas, tornando o público-alvo cada vez mais distante da realização 
do seu protagonismo. Para tanto, evidenciamos a importância de os docentes conhecerem 
o funcionamento cerebral da informação. A partir deste conhecimento, o educador pode 
promover intervenções didáticas, ciente que os alunos não conseguem manter a atenção na 
aula por muito tempo. Desse modo, torna-se necessário diferentes ações para estimulá-los, 
fazendo com que as informações apresentadas sejam processadas de forma efetiva. Para tanto, 
os PAt elencados aos FAp, podem promover uma dinamização nas aulas e dessa maneira 
alcançar os objetivos de aprendizagem.

3. Fenômenos de Aprendizagem nas Funções Orgânicas

A introdução de uma abordagem neurocientífica, na aprendizagem das funções orgânicas, 
possibilita a ampliação no sistema cognitivo do indivíduo. Nesse sentido, torna-se imprescindível 
relacionar a tríade neurociência (em especial a neurociência cognitiva), a aprendizagem dos 
conteúdos de química e tecnologias, uma vez que “os saberes em neurociência cognitiva e a 
utilização das tecnologias nos processos de aprendizagem auxiliam e qualificam a ressignificação 
do conhecimento”. (BEDIN & DEL PINO, 2016).

No tocante a aprendizagem química, nota-se o quanto determinados conteúdos ainda são 
difíceis de ser assimilados pelos estudantes, dentre eles destacamos o estudo das funções 
orgânicas (SANTIAGO, 2019; CARDOSO, ROCHA & MELLO, 2010). Pautados, nas 
contribuições de Nass & Fischer (2013) este conteúdo na maioria das vezes é de difícil 
compreensão, por apresentar estruturas similares, porém pertencentes a grupos constituintes 
distintos, tornando-se uma barreira na construção do conhecimento dos discentes. Ainda 
segundo as autoras os alunos têm “dificuldade em compreender a constituição e também as 
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regras de nomenclatura dos compostos pertencentes às funções orgânicas estudadas” (p. 4).
Outra concepção acerca dessa temática é apresentada por Monteiro (2016), quando afirma 

que as “dificuldades de aprendizagem estão relacionadas aos aspectos gerais, como por exemplo, 
não terem referência da presença do carbono na constituição dos compostos orgânicos” (p. 49).

Com o intuito de sensibilizar o conteúdo “funções orgânicas” e amparados pelos aportes 
teóricos propostos pelo modelo neurocognitivo da atenção, fora pensada em uma atividade que 
será discutida no decorrer desta sessão.

Partindo desse pressuposto, fora realizada uma pesquisa diagnóstica com o objetivo de 
identificar qual/quais recurso(s) didático(s) possibilitaria a ativação da atenção. Entretanto, 
as pesquisas em ensino de ciências apontam para a utilização de instrumentos, tais como: a 
experimentação, jogos didáticos, que podem promover a motivação e atenção dos estudantes. 
Com base nas contribuições de Suecker (2016), a apresentação de atividades e/ou exercícios 
que contenham ilustrações tendem a reter melhor a atenção dos discentes, propiciando assim 
uma melhor assimilação dos conteúdos. Nesse sentido, sugere-se um jogo didático como forma 
de mobilização para a aprendizagem dos discentes.

Este jogo didático consiste de um dominó adaptado, utilizando recursos de baixo custo, como 
por exemplo, cartolina, papelão, canetas coloridas; serão confeccionadas 28 peças distintas, 
cada uma contendo, de um lado as fórmulas estruturais das respectivas funções orgânicas e do 
outro a nomenclatura das referidas estruturas, conforme ilustrado na figura 1.

Figura 1 - Peça do dominó adaptado ao conteúdo funções orgânicas.

Fonte: O autor

Entretanto, torna-se válido salientar que os dados ilustrados em uma mesma peça não 
coincidem, ou seja, o nome da função orgânica é distinto a fórmula estrutural, visto que o 
objetivo do jogo é que uma peça complemente a outra, conforme apresentado na figura 2.
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Figura 2 - Dominó adaptado ao conteúdo funções orgânicas.

Fonte: O autor

A aplicação do jogo didático pode ser efetuada em sala de aula sob orientação do docente, 
este poderá utilizá-lo de duas maneiras: formar duplas, ou ainda dividir a turma em dois grupos 
e solicitar aos estudantes que coletem as peças para dar início a partida. O vencedor da partida 
será o jogador/estudante que conseguir encaixar todas as peças antes dos adversários.

Ao analisar o conteúdo exposto no jogo didático, os estudantes deverão excitar os princípios 
ativos destacados anteriormente, para que desta maneira possam desvelar os fenômenos de 
aprendizagem. Nesse sentido, utilizaremos a sigla FAp 01 para o fenômeno de aprendizagem 
disponibilidade para a aquisição de novas informações, FAp 02 para o fenômeno de aprendizagem 
motivação, FAp 03 para o fenômeno de aprendizagem participação / interação e FAp 04 para o 
fenômeno de aprendizagem atenção / foco. 

Partindo dessa perspectiva, pode-se inferir a relação existente entre os princípios ativos e 
os fenômenos de aprendizagem, evidenciando o processamento das informações que se deseja 
alcançar, por parte dos estudantes, no decorrer e após o processo de aprendizagem. 

Com base nas contribuições Lent (2010), de que na linguagem genética, os sistemas de 
comunicações específicos devem partir do emissor, para que desta maneira a mensagem seja 
compreendida pelo receptor, infere-se que:

PAt 01 e PAt 03  FAp 01 e  FAp 02
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Dessa maneira, pode-se ressaltar que para desvelar os fenômenos expostos na relação acima, 
torna-se necessário que os princípios ativos elencados a tais fenômenos, estejam presentes 
para a concretização dessas características observáveis, bem como devem ser estruturados de 
maneira adequada pelo docente, deixando claro os objetivos a serem alcançados. 

Em uma análise pormenorizada, pode-se destacar ainda que a conjuntura de elementos 
presentes na audição e no campo visual, que possibilita ao professor valer-se destes recursos, 
para promover a atenção dos alunos, encontra-se relacionada com o fenômeno da motivação. 
Para tanto, propõe-se o esquema abaixo:

PAt 02, PAt 04 e PAt 05  FAp 02

Com efeito, ressaltamos ainda que para a efetivação dos fenômenos FAp 03 e FAp 04, 
torna-se necessário a presença do seguinte princípio ativo: PAt 06. Visto que, este último pode 
ser considerado determinante para o processo de aprendizagem. Além disso, pode-se inferir 
ainda que os fenômenos em destaque podem ser considerados imprescindíveis para a aquisição 
das informações presentes no jogo, bem como para alcançar o objetivo da sua dinâmica, que se 
trata de agrupar as respectivas peças do dominó de maneira apropriada, obedecendo a fórmula 
molecular exposta, em uma das peças e complementando-a com sua nomenclatura. Logo, 
podemos estabelecer a seguinte relação: 

PAt 06  FAp 03 e FAp 04

Por fim, a proposta da aula acerca do conteúdo das funções orgânicas, que tem como 
objetivo explanar o conhecimento científico referido, através de um jogo didático, considerando 
seu planejamento e estruturação, apresenta subsídios importantes para a mobilização dos 
estudantes, criando possibilidades de despertar a atenção destes, por um período de tempo 
maior, favorecendo desta maneira o processo de aprendizagem no ambiente escolar.

4. Análise dos Possíveis Pontos Fortes e Fracos Decorrentes do Modelo 
Neurocognitivo da Atenção

A fim de entendermos os fundamentos que evidenciam a importância da proposta do 
jogo didático, destacado anteriormente, define-se algumas características de aprendizagem, 
elencadas nos princípios que orientam a perspectiva teórica abordada neste capítulo. Para tanto, 
essas características estão descritas juntamente com os níveis atribuídos por meio dos pontos 
fortes e fracos presentes na teoria, conforme ilustrado no Quadro 1. Tais pontos apresentam 
propriedades que delimitam a teoria de aprendizagem em questão. 
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Quadro 1 - Características de aprendizagem relacionadas aos princípios ativos da teoria.

Teoria Autor Princípios ativos
(PAt) Características elencadas aos PAt.

Modelo 
Neurocognitivo 

da atenção
Gazzaniga

Ambiente de 
aprendizagem

Organizar a sala de aula a fim de promover 
a interação dos estudantes. (forte)

Audição

Promover o diálogo de maneira 
organizada; (forte)
Inibir ruídos que possam causar distração. 
(forte)

Utilização de recursos 
tecnológicos

Valer-se, dos mais variados recursos 
tecnológicos, que tenham a finalidade de 
deter a atenção dos estudantes. (forte)

Campo visual Promover a exposição de imagens/
vídeos. (forte)

Característica 
intrínseca do conteúdo 

adotado

Abordar todas as informações presentes 
no conteúdo; (fraco)
Selecionar as informações pertinentes a 
formação do estudante, relacionando-as 
com seu cotidiano. (forte)

Atenção seletiva Selecionar os estímulos significativos e 
eliminar os distratores. (forte)

Fonte: O autor

Com base no modelo escolhido como referencial para este capítulo, o Quadro 1, tem 
como objetivo apresentar possibilidades acerca do respectivo modelo, tendo a atenção como 
função cognitiva, além de embasá-la no processo de ensino e aprendizagem. Para tanto, busca-
se apresentar os pontos fortes e fracos presentes na teoria referida, a fim de proporcionar ao 
docente uma maior reflexão desta, além de criar possibilidades de comparação entre os PAt´s e 
selecionar quais deles, melhor se adequam a sua prática docente.

Ao analisarmos o quadro 1, percebe-se que o modelo teórico neurocognitivo da atenção, 
apresenta pontos relevantes para o processo de aprendizagem, podemos evidenciar essa 
propriedade, ao considerarmos as características de aprendizagem. 

A característica de organização do ambiente escolar, relacionada ao PAt 01, é apresentada 
como relevante, visto que se apresenta como ponto forte. Isso, deve-se ao fato dessa 
característica auxiliar na promoção da interação dos estudantes, considerando a forma como 
estarão agrupados. Entretanto, torna-se válido salientar que ao ignorarmos essa premissa, o 
ambiente da sala de aula pode ser favorecido para uma situação de conversas paralelas entre os 
discentes, interrompendo o andamento da aula, bem como a construção do conhecimento. 
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Com efeito, nota-se uma relação intrínseca entre as características apontadas nos seguintes 
princípios: PAt 01 e PAt 02, uma vez que a manutenção do diálogo entre professor e aluno 
evitam situações de distração durante a aprendizagem.

Na sequência, pode-se inferir que para a obtenção do PAt 06, torna-se necessário a reunião 
das características presentes nos PAt’s 03, 04 e 05, excluindo-se apenas ponto descrito como fraco 
ilustrado no PAt 05, que se trata de uma abordagem densa / minuciosa do conteúdo em destaque. 

Para tanto, conforme apresentada no parágrafo anterior, a característica ilustrada no PAt 
05, pode ser considerada como possível ponto fraco, visto que, a explanação de toda a teoria 
de maneira detalhada, não favorece a atenção dos alunos no decorrer das aulas, promovendo 
indisposição para a aprendizagem e consequentemente a falta de atenção no estímulo que 
está sendo exposto. Nessa perspectiva, assim como os pontos destacados anteriormente, 
classificados como fortes, este também é relevante para o processo de aprendizagem, porém 
torna-se necessário adequá-lo a uma prática docente, para a efetivação de uma aprendizagem 
significativa por parte do indivíduo.

Contudo, torna-se válido ressaltar que os pontos descriminados como fortes, podem por sua 
vez, se apresentar como pontos fracos, quando desenvolvidos de maneira incoerentes em sala 
de aula. Portanto, a necessidade de buscar apoio em uma base teórica que tenha como objetivo 
auxiliar a prática docente, torna-se cada vez mais imprescindível.

5. Opções para Corrigir ou Realinhar as Fragilidades Identificadas 
(Pontos Fracos)

Na sessão anterior, fora destacada a característica da explanação de toda a teoria de maneira 
detalhada, considerado fraco, levando em conta os princípios ativos de aprendizagem diante 
do referencial teórico abordado neste capítulo. Para tanto torna-se válido ressaltar que todas 
as características elencadas aos PAt´s são relevantes para a construção do conhecimento. 
Entretanto, pôde-se observar possibilidades de melhorias no ponto em destaque. 

No que se refere a esse ponto, nota-se que, a escolha dos conteúdos, bem como a maneira 
ao qual eles serão transmitidos, influenciam diretamente no processo de aprendizagem do 
educando. Desse modo, ao realizar esta escolha, o docente deve selecionar quais informações 
são consideradas relevantes para a aquisição dos saberes dos discentes. Visto que, apoiados 
nas concepções de Kahneman, (1973) Apud Lopes et al., (2018), as informações recebidas são 
selecionadas e gerenciadas por meio de recursos limitados.

Outro ponto relevante a se destacar na base teórica referida, consiste no resultado alcançado 
no processo de aprendizagem. No modelo em destaque, observa-se uma maior preocupação 
com o processo em detrimento deste. No entanto, apesar dos procedimentos adotados durante a 
aquisição do saber possuírem total relevância, ressalta-se a necessidade de considerar a variável 
“resultado” de maneira a corroborar para a construção da base científica dos alunos, visto que 
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a exposição deste propiciará parâmetros que subsidiarão possíveis melhorias no processo 
cognitivo dos estudantes.

Com efeito, para alcançar o resultado esperado, o docente deve-se valer de estímulos 
satisfatórios, ou seja, que englobem a conjuntura dos PAt’s disponíveis na teoria. Além 
disso, o estudante pode ser recompensado, pelo professor, sempre que apresentar um 
comportamento esperado. 

Portanto, as possíveis correções frisadas nesta sessão, podem preencher algumas lacunas, 
presentes no processo de aprendizagem, auxiliando a prática pedagógica e corroborando para a 
construção de saberes científicos de forma significativa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As discussões apresentadas ao longo deste capítulo, mostraram-se relevantes para o 
processo de aprendizagem, possibilitando o detalhamento de estratégias pedagógicas que levam 
em consideração o funcionamento cerebral da informação. Nesse sentido, um jogo didático 
foi elaborado para auxiliar as práticas pedagógicas, tomando como base os FAp’s a partir dos 
PAt’s destacados no modelo teórico de base neurocognitiva. 

Para tanto, o jogo pode ser considerado como uma referência potencial, para ser utilizado 
como fonte auxiliadora do processo de aprendizagem, motivando os estudantes e despertando 
a atenção dos mesmos. Contudo, ressalta-se a necessidade dos profissionais de educação 
em conhecerem as diversas teorias da aprendizagem, para que a partir deste entendimento, 
verifiquem quais dos modelos teóricos se adequam com suas respectivas metodologias de 
ensino, possibilitando melhorias no processo de aprendizagem dos estudantes e aproximando 
os resultados apresentados em diversas pesquisas com a realidade escolar.
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CAPÍTULO 10

O MODELO DESENVOLVIMENTISTA DE PIAGET E O USO DE 
JOGOS NA CONSTRUÇÃO DAS OPERAÇÕES ADITIVAS 

Anderson Souza Neves54

Eliane Santana de Souza Oliveira55

Márcia Azevedo Campos56

Luiz Márcio Santos Farias57

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Nesse artigo apresentamos a importância da construção do número para a elaboração da 
estrutura das operações aditivas no conjunto dos números naturais. Os documentos oficias 
como a Base Nacional Comum Curricular e o Documento Curricular Referencial da Bahia 
para educação infantil e ensino fundamental apontam que as operações aditivas são essenciais 
para o ensino da matemática uma vez que alicerçam outros saberes matemáticos, em especial, 
no 7º ano, os estudantes já devem ter compreensão desse saber.  Nesse contexto, resolvemos 
investigar como os estudantes, dessa modalidade do ensino, utilizam seus conhecimentos 
matemáticos para resolver o jogo Quadrados Mágicos. Para tanto, utilizamos elementos do 
modelo desenvolvimentista proposto por Piaget fundamentado na Teoria da Aprendizagem 
de base cognitiva para identificar e analisar os fenômenos de aprendizagem da assimilação 
e acomodação que sustentam a reequilibração que integram o fenômeno da adaptação. Essa 
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investigação foi de natureza qualitativa numa perspectiva intervencionista e naturalista com 
a produção de dados internos e externos a classe. Através da análise do jogo foi possível 
identificar os fenômenos e a relação desses com os estágios de inteligência proposto por Piaget. 
Os resultados evidenciaram que os estudantes têm dificuldades em mobilizar o raciocínio lógico 
relativo aos objetos matemáticos acerca da axiomática hipotético-dedutiva e, dessa forma, 
elegem o empirismo por meio dos conhecimentos do senso comum no processo de construção 
dos seus respectivos conhecimentos.

Palavras-chaves: Modelo de desenvolvimento cognitivo. Fenômenos da aprendizagem. 
Operações aditivas. 

1. Introdução

O número é um conceito fundamental à matemática, que foi construído e estruturado ao 
longo da história. Há mais de 10.000 anos o homem já era capaz de fazer a contagem, segundo 
algumas evidências arqueológicas, devido ao avanço das atividades humanas, em especial, da 
pecuária (EVES, 2004).

Nesse contexto, o número e a matemática foram sendo desenvolvidos tanto para atender 
as atividades práticas das civilizações quanto àquelas intrínsecas à matemática e as ciências. 
Mas foi o processo de contar objetos que deu origem ao número natural e todas as civilizações 
desenvolveram alguma forma de linguagem escrita para aprimorar os símbolos e os relacionarem 
aos números naturais e suas operações (EVES, 2004; CARAÇA, 1951). 

O ser humano foi avançando em suas descobertas, simultaneamente, minimizando a 
dependência de objetos para fazer a contagem uma vez que era necessário realizar cálculos cada 
vez mais complexos. Assim, a compreensão dos números naturais desempenha um papel vital 
na matemática tanto por mostrar o conjunto de técnicas de algoritmos, realização de cálculos, 
e a prova real nas operações fundamentais, dentre outros, quanto pela relevância social desse 
saber para a formação da cidadania (BRASIL, 1998, 2017; BAHIA, 2020).

Durante a formação do cidadão, podemos evidenciar as dificuldades apresentadas pelos 
estudantes relativas às operações aditivas quando observamos as avaliações de larga escala 
como o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes - Pisa e o Sistema de Avaliação 
da Educação Básica - Saeb, por meio da Provinha Brasil - PB, que apresentaram resultados 
insatisfatórios (OCDE, 2016), uma vez que há indícios que os estudantes só resolvem problemas 
com informações evidentes que envolvem operações básicas por meio de técnicas, em geral, do 
senso comum (OCDE, 2015). 

Diante dessa conjuntura, é fundamental rever alguns procedimentos no ensino, visto que, no 
documento elaborado pelo National Council of Teachers of Mathematics (NCTM), instituição 
de referência normativa no domínio das tendências curriculares internacionais, denominado 
Princípios e Normas para a Matemática Escolar (APM, 2008, p. 34) indica que “a compreensão 
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dos números e das operações, o desenvolvimento do sentido do número e a aquisição de destreza 
no cálculo aritmético constituem o cerne da Educação Matemática [...]”.

Uma das ações, no Brasil, a nível nacional, como contestação a essas dificuldades apresentadas 
pelos estudantes foi a elaboração da Base Nacional Comum Curricular - BNCC (BRASIL, 
2017) e a nível regional o Documento Curricular Referencial da Bahia para educação infantil e 
ensino fundamental - OCEB (BAHIA, 2020). Estes documentos têm um caráter normativo que 
indica as competências e habilidades que os estudantes devem desenvolver e adquirir durante 
o estudo no campo da Aritmética, em particular, para o tema de Números e operações, noções 
fundamentais da Matemática. E para o avanço dos conhecimentos dos estudantes, é importante 
propor atividades que enfatizem registros, usos, significados e operações com argumentação e 
avaliação dos procedimentos e resultados encontrados (BRASIL, 2017; BAHIA, 2020).

Nesse contexto, os jogos podem ser atividades propostas para a sala de aula visto que 
são atividades lúdicas inerentes ao ser humano (HUIZINGA, 2012; CAILLOIS, 1990), 
e neste sentido, consideramos o jogo em duas perspectivas: a primeira de fundamentar, 
compreender e interpretar os fenômenos no processo de aprendizagem, em um momento 
que se constata que ensino de conceitos matemáticos tem sido cada vez mais complexo, 
uma vez que os estudantes têm apresentado diversas dificuldades na resolução de 
atividades em aulas de matemática. Já a segunda, de proporcionar ao estudante a evocar 
seus conhecimentos matemáticos, com a finalidade de verificar a apropriação desse saber 
matemático já desenvolvido, favorecendo a aprendizagem. 

Nesse percurso, a escolha do tipo de jogo deve ser bastante criteriosa, evitando cenários em 
que em uma aula de matemática de “jogo pelo jogo”, ou seja, a utilização da aula de matemática 
para jogar sem objetivos matemáticos. Assim, os jogos selecionados pelo professor devem 
estimular alguns conhecimentos prévios adquiridos pelos estudantes, já que a aprendizagem 
dos conhecimentos pelo estudante não segue uma ordem determinada (NEVES, 2011).

Partindo desse contexto, os estudantes têm a possibilidade de adquirir autoconfiança, 
incentivados a elaborar, analisar e verificar suas hipótese, organizar e estruturar o conhecimento 
adquirido. Dessa forma, a participação do estudante é fundamental na construção do próprio saber. 

Na OCEB (BAHIA, 2020), encontramos que cada estudante deve ser sujeito de seu processo 
de aprendizagem, enquanto o professor deve ser o mediador na interação dos estudantes com 
os objetos de conhecimento, o processo de aprendizagem compreende também a interação dos 
estudantes entre si, essencial à socialização. 

2. A Epistemologia do Modelo Desenvolvimentista Piagetiano

As teorias de aprendizagem emergem da discussão na Psicologia a respeito de um estudo do 
desenvolvimento humano sob três aspectos: motor, afetivo e cognitivo. Nesse sentido, a teoria 
cognitiva aborda o estudo da consciência (mente) e das inteligências por meios das representações 
mentais e dos processos centrais do sujeito, ambos dificilmente observáveis (MOREIRA, 1999). 



178

Diante disso, entendemos a necessidade de compreender o que/quem é o sujeito. Nesse sentido, 
adotamos a proposta de Becker (1999, p. 74) que considera o sujeito como

o centro ativo, operativo, de decisão, de iniciativa, cognitivo, de tomada 
de consciência, simultaneamente coordenador e diferenciador, que 
é capaz de aumentar sua capacidade extraindo das próprias ações ou 
operações novas possibilidades para suas dimensões ou capacidades.

Já o indivíduo entendemos como um sujeito incorporado historicamente a uma cultura 
(científica, social, etc.) em um meio (físico, geográfico, matemático, linguístico, etc.). O meio 
é considerado em duas perspectivas: meio físico e social. O primeiro entendemos como um 
espaço que acomoda todos os outros meios, sustentando e fornecendo condições para que haja 
o desenvolvimento de todos os outros meios (SANTOS, 200?). Já o segundo, de acordo com 
Weller e Pfaff (2012), compreendemos como um espaço onde surgem fatos sociais que são 
representados pelas ações dos indivíduos. Exemplificamos essas duas perspectivas quando um 
indivíduo estuda em uma classe numa mesa com outros colegas, ou em casa em sua mesa 
individual. Há uma reflexão sobre o estudo coletivo (meio social) e o local de estudo (meio 
físico). A forma como é organinzada o ensino pode influenciar na aprendizagem dos estudantes.

Nesse sentido, o sujeito supracitado é cognitivo, ou seja, tem a capacidade de passar de 
um conhecimento para outro; de um conhecimento mais simples a outro mais complexo; de 
uma ação prática que busca êxito a uma pergunta que mira a verdade, a explicação, a razão, 
a compreensão, o porquê.” (WELLER, PFAFF, 2012, p. 76). Nessa perspectiva, entendemos 
que a presença ativa do sujeito diante do saber é primordial uma vez que o sujeito precisa “agir 
sobre o objeto para transformá-lo” (PIAGET, SZEMINSKA, 1975). 

Diante desse contexto, inferimos que o o construtivismo58 foi elaborado no intuito de 
comparar a construção do conhecimento a construção civil, que deve ter materiais próprios e 
ações de pessoas, em suas respectivas áreas do conhecimento, para que uma construção seja 
realizada. Dessa forma Piaget explicou o caminho de aprendizagem uma vez que o sujeito tem 
potencialidades e características próprias, alicerçadas pelo meio que devem ser efetivadas. 

Para evocar essas potencialidades, o professor deve criar condições, promover ações e 
instigar os estudantes no intuito de promover a aprendizagem, como indica Coll (2009) ao 
propor que o conhecimento deve ser estruturado em uma atividade que organize e integre os 
conhecimentos já adquiridos pelos estudantes, ou seja, é fundamental que o professor elabore 
um planejamento a priori robusto que considere a epistemologia do saber, as demandas da 
turma (aspectos culturais e sociais prévios) e propor desafios que permitam diversas ações que 
promovam a aprendizagem. Neste sentido, o conhecimento não é incorporado pelo sujeito, mas 
fruto da ação deste no meio.

58 Termo elaborado por Piaget no intuito de comparar a construção do conhecimento a construção civil, que deve 
ter materiais próprios e ações de pessoas, em suas respectivas áreas do conhecimento, para que uma construção 
seja realizada.
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Nessa acepção, Piaget define a inteligência como a adaptação que tem como característica 
o (re)equilíbrio entre o organismo (organização interna) e o meio (adaptação) resultado da 
interação entre fenômenos de assimilação e acomodação. Essa interação é considerada o 
coração da aprendizagem.

O fenômeno de assimilação consiste em uma mudança quantitativa no sujeito mediante a 
incorporação de elementos que dispostos no meio para as suas estruturas mentais já existentes, 
o que implica no seu desenvolvimento intelectual. O processo de aprendizagem é observado 
por meio da assimilação mental de fatos, fenômenos e relações do mundo, da natureza e da 
sociedade, por meio do estudo da Matemática e outras áreas das ciências.

Já o fenômeno de acomodação consiste em uma mudança qualitativa na estrutura intelectual 
do sujeito, pelas quais se adapta ao meio, no intuito de se criar novas estruturas ou alterar as já 
existentes em função das características de novas situações. Nessa perspectiva, Mizukami (1986) 
acrescenta que a aquisição do conhecimento cognitivo ocorre quando uma nova informação 
é assimilada as estruturas mentais já existentes, que ao fazer esta acomodação, modifica-se 
permitindo um processo contínuo dos mecanismos internos. Moreira (1999, p. 100) afirma que 
durante o processo de aprendizagem “não há acomodação sem assimilação, pois a acomodação 
é a reestruturação da assimilação”.

A adaptação é caracterizada pela ação simultânea desses dois fenômenos, a assimilação 
e acomodação, que combinados formam esquemas mais complexos, ou seja, as estruturas 
do conhecimento. Nessa dialética entre assimilação e acomodação há a reorganização 
e possível complexificação dos esquemas iniciais no intuito de equilibrar as ações, que 
caracterizam o fenômeno de equilibração. Este fenômeno representa o equilíbrio entre a 
assimilação e acomodação. 

Diante disso, experiências acomodadas podem originar novos esquemas de assimilação e 
um novo estado de equilíbrio é atingido, e, por conseguinte, novas experiências não assimiláveis 
deverão levar o sujeito às novas acomodações e aos novos equilíbrios (adaptações) cognitivos 
(MOREIRA, 1999). Esses processos podem ser visualizados na Figura 1.

Figura 1 - Fenômeno de adaptação e equilibração proposto por Piaget.

Fonte: Os autores
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A partir das ideias sintetizadas na Figura 1, e das implicações descritas por Moreira 
(1999, p. 101), entendemos a inteligência como um “conjunto de esquemas que se aplicam 
a realidade”. Nos diversos trabalhos de Piaget, o desenvolvimento da inteligência pode ser 
compreendido como um processo contínuo, e que os possíveis avanços no desenvolvimento 
intelectual são gradativos e, consequentemente e da mesma forma, os esquemas são 
construídos ou modificados de forma gradual. Esse avanço cognitivo pode ser analisado em 
estágios ou etapas, proposto por Ferracioli (1999 apud. PIAGET, 1967, 1983) e que podem 
ser representadas conforme o Quadro 1.

Quadro 1 - Os estágios de desenvolvimento das estruturas de inteligência
por faixa etária proposto por Piaget.

ESTÁGIO FAIXA ETÁRIA (aproximada)

Inteligência sensório motor Até 2 anos de idade

Inteligência simbólica ou pré-operatória De 2 a 7,8 anos

Inteligência operatória concreta De 7,8 anos a 11, 12 anos

Inteligência operatória formal A partir de 12 anos

Fonte: Ferracioli (1999).

Esses estágios podem definir então o avanço cognitivo do sujeito, sendo que,

cada estágio é caracterizado pelas estruturas originais que diferem das 
estruturas anteriores pela natureza de suas coordenações e pela extensão 
do campo de aplicação. Essas estruturas correspondem a características 
momentâneas que são alteradas pelo desenvolvimento subsequente[...] 
(FERRACIOLI, 1999, p. 8).

Dessa forma, caracterizamos a primeira forma de inteligência como uma estrutura sensório-
motora, pelo comportamento do sujeito basicamente motor, ou seja, o sujeito coordena e integra 
as informações que recebe pelos sentidos, restrito à sua realidade, visto que ele não pensa 
conceitualmente, e não há lógica. Mas, ressaltamos que há o prelúdio da elaboração de um 
conjunto de (sub)estruturas cognitivas (ou esquemas de assimilação) que servirão de alicerce 
futuramente para a construção de (novas) estruturas.

O estágio da inteligência simbólica ou pré-operatória, caracteriza-se pela representação 
de objetos ou acontecimentos, o que possibilita o desenvolvimento da linguagem (e outros 
símbolos). Ferracioli (1999, p. 8) acrescenta que é partir dessa inteligência que “[...] há o 
desenvolvimento de um pensamento simbólico e pré-conceitual e, em seguida, pelo pensamento 
intuitivo, em progressivas articulações, conduzem ao limiar das operações”, ou seja, ações 
internalizadas. O raciocínio (pré-lógico ou semiológico) que o sujeito adquire, por meio da 
ação, possibilitará aprender a fazer em pensamentos.
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No período das operações concretas, revela-se as articulações das intuições materializando-
se em operações, ou seja, classificação e ordenamento dos números, correspondência entre 
objetos e números, além de “[...] se observar o surgimento das noções de tempo, causalidade, 
conservação, entre outras” (FERRACIOLI, 1999, p. 8), ou seja, nas propostas deste autor, “o 
pensamento ainda conserva seus vínculos com o mundo real, isto é, as operações se prendem às 
experiências concretas, não envolvendo operações de lógica de proposições” (ibid, p. 8). Nesse 
sentido, entendemos que o sujeito concebe novas modificações e desenvolve habilidades de 
utilizar o pensamento lógico a problemas concretos. 

Já no estágio das operações formais, as estruturas cognitivas alcançam seu nível mais 
elevado de desenvolvimento; os sujeitos tornam-se capazes de aplicar o raciocínio lógico 
a todas as classes de problemas, e aplicam não mais aos objetos presentes, mas aos objetos 
ausentes e hipotéticos.

O espaço das estruturas mentais do sujeito alcança a independência do mundo real, seu 
modo de raciocinar deixa de se basear apenas em realidades observáveis e objetos. Este é um 
processo coerente de sucessivas mudanças qualitativas das estruturas cognitivas, permitindo a 
construção de reflexões, teorias e premissas do pensamento hipotético-dedutivo.

2.1. Os propósitos do modelo desenvolvimentista no ensino e na 
aprendizagem

O ensino em uma concepção cognitivista, de acordo com as propostas de Piaget, deve ser 
desenvolvido priorizando a inteligência, a priori, por meio de atividades em que o sujeito deva 
estar inserido uma situação social. 

Diante disso, o professor tem a atribuição de propor atividades que privilegiem condições 
que estabeleçam nos estudantes a reciprocidade intelectual e cooperação, no intuito do 
trabalho coletivo em busca de respostas para as atividades, e simultaneamente, autonomia 
moral e intelectual com o propósito de tomar as decisões certas para o bem coletivo diante 
das propostas levantadas por si (KAMII, 1995). Essas atividades devem proporcionar 
aos estudantes desequilíbrios, diante dos desafios, revisitar conhecimentos matemáticos 
já adquiridos (KAMII e DECLARK, 1990; KAMII e LIVINGSTON, 1995; KAMII e 
HOUSMAN, 2002), uma vez que o processo de resolução dessas atividades deve ficar a cargo 
dos estudantes e sua autonomia intelectual. 

Diante desse contexto, cabe ao professor assumir o papel de mediador e orientador do 
estudo favorecendo a autonomia e o autocontrole aos estudantes. Mas, para isso, é essencial 
que o professor tenha uma certa convivência com os estudantes, enriquecendo as observações 
relativos aos comportamentos, diálogos, conjecturas, dentre outros, na finalidade de auxiliar o 
desenvolvimento do ensino e da aprendizagem.

No processo de aprendizagem, o estudante deve ser ativo e observador já que a aprendizagem 
ocorre com base no método empírico, em tentativas e erros, no processo de experimentar, levantar 
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hipóteses, comparar e/ou relacionar, analisar e argumentar através de pesquisas eliminando as 
fórmulas, nomenclaturas, definições (e outros) prontas. 

Sendo assim, o professor deve considerar, durante o processo avaliativo do estudante, as 
noções, relações e aplicações, bem como a modelização apresentada nas atividades propostas. 
A aprendizagem é verificada quando o estudante elabora o seu próprio conhecimento.

3. Fenômenos de Aprendizagem nas Estruturas Aditivas 

A ideia de número foi construída e estruturada ao longo da história desde técnicas primitivas, 
como pinturas rupestres, as técnicas atuais, como as representações numéricas hindu-arábicas. 
Caraça (1951, p. 7) apontou que “a necessidade de contar começou com o desenvolvimento das 
atividades humanas, em particular, quando foi necessária a ideia de correspondência biunívoca”. 

O trabalho de Teixeira (2019) reforça essa concepção sobre a importância da contagem 
como primeira ferramenta matemática cultural aprendida pelas crianças e que a observação 
dos princípios de contagem é essencial para aprender a contar, como também compreender as 
regularidades desse sistema de contagem e o uso dos números em diferentes situações seja para 
quantificar unidades ou conjuntos. 

O processo de contagem pressupõe o conhecimento da sequência numérica, ou seja, 
a percepção de comparação entre objetos. Esse processo torna a noção de quantidade mais 
precisa, aproxima-se da definição de contagem, que partiu de noções do senso comum para 
uma rigorosa teoria axiomático-dedutiva, enunciada por meio da construção do conjunto dos 
números naturais.

Entendemos por conjunto uma coleção de objetos de mesma natureza. Sendo assim, o 
conjunto dos números naturais permite-nos organizar os conceitos e propriedades relevantes 
desses números numa estrutura lógica bem definida, permitindo a compreensão de suas 
propriedades e aplicações tanto para a matemática quanto para as demais áreas das ciências. 

A estrutura do Conjunto dos Números Naturais está aliçerçada pela Teoria dos Números, em 
especial, iniciada pelas propostas de Giussepe Peano (1858-1932), a partir da construção dos 
axiomas de Peano, que auxiliaram a definição da operação aditiva, proposta por Lima (1992). 
Esses autores propõe essa estrutura adiva da seguinte forma:

Sejam dois números m, n ϵ ℕ (naturais);

A adição é definida por: , sendo s(m) o sucessor do 

número m. Por exemplo, caso m=1, m+1=s(m)↔s(m)=m+1→s(1)=1+1=2. Logo o sucessor 

de 1 é 2.
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A partir dessa definição, inferimos as seguintes propriedades da adição, sendo m, n, p ϵ ℕ, 
temos:

A1: ( ) ( )m n p m n p+ + = + +  (Associatividade)

A2: m n n m+ = +    (Comutatividade)

A3: m n m p n p+ = + ⇒ =  (Lei do corte ou Lei do cancelamento aditivo)

A4: Para qualquer m, n ϵ ℕ, temos as seguintes condições :  
(tricotomia)

A5: 0m n n m m n+ = + = ⇒ =  (Lei do Elemento Neutro)

A definção e as propriedades da operação aditiva supracitadas que foram utilizadas na 
atividade de investigação com os estudantes. Essa pesquisa, na qual foi proposta este trabalho, 
é de natureza qualitativa, uma vez que esta modalidade de pesquisa está na 

[...] preponderância dos processos indutivos, a predominância de dados 
descritivos, a ênfase ao processo em detrimento do produto, a necessidade 
de questões geradoras e regras bem definidas de ação para a análise dos 
dados coletados, critérios de avaliação públicos, discutidos e acordados 
pela comunidade, e a responsabilidade do pesquisador em relação à sua 
pesquisa [...] definida em um contexto teórico-metodológico qualquer” 
(GUARNICA, 2001, p.8-9)

A investigação, por meio de intervenções, iniciou com a apresentação do jogo Quadrados 
Mágicos (de ordem 3), ou seja, um quadrado que possui 3 linhas e 3 colunas contendo nove 
partes (espaços) iguais, em forma de quadrados como no Quadro 2. A atividade consiste em 
preencher esses espaços com os números de 1 à 9, sem repeti-los, de tal forma que a soma 
dos elementos de cada linha, coluna ou diagonais seja sempre igual. Esse valor é chamado de 
constante mágica que consideramos com um dos elementos principais dessa atividade.

Quadro 2 - Quadrado Mágico de ordem 3.

Fonte: Os autores

Durante a análise a priori da atividade, observamos que a soma de todos os números a serem 
inseridos deverá ser dividido por 3 (a ordem do quadrado) e este número deverá ser colocado 
no centro do quadrado maior (ou quadrado menor localizado no centro); os números a serem 
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colocados nos cantos (ou quadrados menores que estão localizados nas  “pontas”) do quadrado 
maior deverão ser pares, já que o centro é ímpar e o último número a ser colocado deverá ser o 
número que está localizado no centro adicionado do número 4.

Assim, têm-se que: 
Primeira linha: 4 + 9 + 2 = 15;
Segunda linha: 3 + 5 + 7 = 15;
Terceira linha: 8 + 1 + 6 = 15;

Primeira coluna: 4 + 3 + 8 = 15;
Segunda coluna: 9 + 5 + 1 = 15;
Terceira coluna: 2 + 7 + 6 = 15;
Uma diagonal: 4 + 5 + 6 = 15;
Outra diagonal: 2 + 5 + 8 = 15.

 
Assim, há uma pequena formalização matemática para fundamentar as informações 

supracitadas. Para isto, consideramos os quadrados do tabuleiro numerados no Quadro 3.

Quadro 3 - Quadrado enumerado com as possibilidades de disposição dos números.

A1 A2 A3

A4 A5 A6

A7 A8 A9

Fonte: Os autores

 
Observe que:
 

 1 5 9 15A A A+ + =

 3 5 7 15A A A+ + =

 2 5 8 15A A A+ + =

4 5 6 15A A A+ + =

Somando esses termos têm-se:

 

1 2 3 9 5

5

5

5

3 60
45 3 60
3 15

5

A A A A A
A

A
A

+ + + + + =
+ =
=
=
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A partir dessa formulação, o estudante consegue validar sua estratégia, devendo ser 
institucionalizada pelo professor. Mas, ressaltamos que para os estudantes elaborarem essa 
estratégia, eles devem ter se apropriado de elementos da Aritmética Elementar, como o conjunto 
de conhecimentos sobre operações aditivas.

Após a apresentação do jogo, iniciou-se a produção de dados que foi caracterizada numa 
perspectiva clínica, que permite a análise sob duas perspectivas: a primeira é alusiva ao 
levantamento de dados “naturais”, por meio de uma observação naturalista, uma vez que 
ocorreu em seu ambiente natural, a sala de aula. A segunda perspectiva é tocante à produção de 
dados causada pela criação de uma “natureza artificial”, em que o professor produz os dados 
que ele mesmo coletará por meio da descrição e interpretações, tanto das várias perspectivas 
dos estudantes participantes quanto das variações das análises. 

Diante do exposto, a nossa investigação foi realizada no 7º ano do ensino fundamental, uma 
escola da rede de ensino do estado da Bahia, com crianças de 12 anos, considerando a idade série 
prevista conforme a Lei nº 11.274/2006. (BRASIL, 2006). Durante a atividade, os estudantes 
foram organizados em dez grupos de quatro estudantes. Dessa forma os estudantes poderiam 
promover o trabalho cooperativo e, simultaneamente, a autonomia moral e intelectual. 

3.1 Análise dos fenômenos de aprendizagem nas estruturas aditivas 

A aplicação do jogo Quadrados Mágicos foi iniciada pelos professores com a apresentação 
do jogo e suas regras. Todos os estudantes aceitaram participar da atividade de investigação 
(evento novo). 

No primeiro momento, o jogo caracterizou-se pela familiarização dos estudantes. Os 
professores passaram em cada mesa e solicitaram o registro de possíveis cálculos e das 
estratégias construídas por eles uma vez que durante a realização da atividade foram realizados 
registros das observações visuais e verbais, anotação dos raciocínios observados, interferências 
nos grupos na resolução da atividade e intervenção dos professores auxiliando estudantes de 
cada grupo. Alguns estudantes já conheciam o jogo, como na situação anterior, mas nunca 
haviam registrado e formalizado uma estratégia para finalizá-lo.

No início da atividade, todos os grupos optaram por resolver a atividade preenchendo os 
quadrados aleatoriamente, adotando o método empírico. Esse procedimento já era esperado, 
pois os estudantes estão passando por uma situação nova uma vez que os professores não 
apresentaram qualquer objeto do saber relacionado a atividade.

Entendemos, neste momento, o fenômeno da assimilação, visto que os estudantes devem 
mobilizar conhecimentos anteriores de reconhecer os algarismos e de realizar a adição entre três 
numeros para resolver a atividade, ou seja, momentos de desequilíbrio e ação. Dessa forma, 
ao utilizar essa estratégia, os professores observaram que esses grupos usaram como saber 
matemático a operação de adição. Neste momento, evidenciamos o reequilíbrio por meio da 
mobilização da operação de adição, uma nova estrutura.
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Sendo assim, iniciamos a análise pelo grupo número 8 (G8) que conseguiu construir uma 
estratégia. Esse grupo tomou como referência os números centrais 4, 5 e 6 em relação aos 
números dispostos (1 à 9), que somados resulta em 15. Foi dessa forma que eles determinaram 
a constante mágica. E depois, somaram os números restantes, de forma que os números 1 e 
9 deveriam estar na mesma linha ou mesma coluna, conforme a Figura 2. O G8 descreveu a 
seguinte estratégia: “Sabendo que só podemos utilizar os números de 1 à 9, fazemos a soma dos 
três números intermediários (4, 5, 6)=15, daí partimos a colocar os números restantes para que a 
soma dos lados, diagonais ou colunas sejam 15. Porém atentamos para que os números maiores 
e menores (1 e 9) estejam no mesmo número de somas”.

Figura 2 - Estratégia desenvolvida pelo grupo G8.

Fonte: Os autores

 

Fizemos um recorte da transcrição das estratégias registradas que será apresentada, neste 
trabalho, apenas para o G8, logo abaixo:

Estudante 4 (I4): Pessoal, devemos fazer todas as somas possíveis para 
que sejam sempre iguais para esses números. Vocês não acham que esse 
é o caminho?
I1: Acho que não, se não vamos passar o tempo todo e não vamos 
conseguir.
I3: Gente, vamos pegar os números 4, 5 e 6, os números centrais. 
Observem que 4 + 5 + 6 = 15.
I4: Pode ser. Vou apoiar a sua ideia. 

Observamos, nesse período, o fenômeno da assimilação dos integrantes do G8 acerca do 
trabalho cooperativo e da autonomia intelectual ao elaborar hipóteses e avaliá-las. O mesmo 
estudante continua:
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I4: Mas e os demais números?
I2: Se tenho 4+5+6=15, sobram 1, 2, 3, 7, 8 e 9 para fazer as outras 
somas. O 9 só pode ser somado com 1, se não a soma passa de 15. 
Então,9 +1=10 para 15 sobra o 5. Já temos outra. Será que o 8 soma 
com 2, para seguir essa ordem?
I3: Eu já estou ficando impaciente. 
I4: Não dá. 8+2=10, faltando 5 para completar os 15. Mas o 5 já foi 
utilizado. Então não pode.
I1: Pode sim ser utilizado, se o 5 estiver no centro. Podendo ter 
9+1+5=15, 2+8+5=15.Mas aí faltariam 2,3 e 7, cuja soma daria 12. 
Então tá errado.
I3: Bom, bota o 5 no centro e o 9 e o 1 na linha do centro. Bota o 8, 3 e 
4 na linha de baixo. Falta apenas 2, 6 e 7 na linha de cima. Pronto!
I4: É, agora a soma das linhas, colunas e diagonais resulta em 15. Legal! 

Agora observamos o fenômeno de acomodação, por meio da reequilibração. Durante a 
elaboração da estratégia, o trabalho cooperativo foi fundamental para avaliarem e validarem as 
hipóteses levantadas por eles.

O G5, usou a mesma estratégia inicial do G8, e depois distribuiu o restante dos números. 
como pode ser visto na seguinte descrição “Atribuir os valores intermediários (4, 5 e 6) 
na diagonal, percebendo que a soma era 15 e distribuir os números afim de colocá-los na 
posição pedida no enunciado”. Assim como nos manuscritos do G8, percebemos o fenômeno 
de adaptação desses integrantes.

O G7 usou como referência os números 1 e 9, ou seja, os números iniciais e finais dessa 
sequência, afirmando que esses números deveriam ter ficado na mesma linha, exceto no 
quadrinho central. Assim, os demais números foram agrupados em conformidade com o método 
empírico, devido as rasuras apresentadas nas respostas iniciais. 

A estratégia descrita pelo grupo foi: “O número 9 e o número 1 tinham que ficar na mesma 
linha e em uma posição que não interferisse em muitas somas, pois são valores extremos. O 
restante dos números foi colocado na sorte”. Durante as observações, verificamos o fenômeno 
de assimilação, uma vez que o G7 utilizou a visitação a estruturas antigas por meio da ação 
para encontrar respostas para um evento novo, o desequilíbrio. Mas podemos afirmar que o 
fenômeno de acomodação não se deu por completo, uma vez que prevaleceu o senso comum 
em detrimento das operações aditivas.

Já os integrantes do grupo G10 afirmaram ter iniciado a resolução da atividade adotando 
a estratégia do método empírico, ou seja, foram pelo desequilíbrio. Após algum tempo, eles 
foram escrevendo diversas operações de adição, a ação, analisando-as, por exemplo, 7+4 era 
impossível, uma vez que haveria necessidade de outro número 4, e não poderia repeti-lo, para a 
soma resultar em 15. A estratégia desenvolvida desse grupo foi a seguinte: “O método escolhido 
inicialmente foi por tentativas, após algumas dessas descobri que o número 7 não poderia se 
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alinhar com o número 4, pois a soma precisaria de outro número 4 para somar 15”. Podemos 
caracterizar que as estratégias levantadas por G10 assemelham-se as produzidas por G7, ou seja, 
visualizamos os mesmos fenômenos. 

O grupo G6, adotou como técnica, primeiramente, a escolha dos números a serem agrupados 
nos quadrinhos, de um suposto ‘vértice do quadrado’(desequilíbrios e ação). Logo depois, 
aplicou como técnica combinação entre os restantes dos números. Vale ressaltar que esse grupo 
também rasurou a atividade. A estratégia desenvolvida pelo grupo G6 foi a seguinte: “Estabelecer 
os valores extremos e o médio que determina uma melhor combinação entre os números para 
se chegar a uma soma constante. Sendo assim a soma é sempre 15. A partir daí fui testando as 
combinações possíveis”.

O grupo G1, escolheu o 5 como elemento central entre os números de 1 a 9 e o colocou no 
quadrinho do meio e foi completando os demais quadrados com os outros numéros por empirismo.

Os integrantes do grupo G1, G6, G7 e G10 assimilaram a proposta da atividade revisitando 
as estruturas mentais já incorporadas, agindo e criando novas estruturas. Mas o fenômenos de 
acomodação não se deu por completo, visto que o processo de reequilíbração dos estudantes 
desses grupos priorizaram o conhecimento do senso comum em virtude das operações aditivas.

Já os grupos G2, G4 e G9 adotaram o empirismo como estratégia sem mobilizar os 
conhecimentos matemáticos. Diante disso, entendemos que os estudantes utilizaram apenas o 
conhecimento do senso comum, ou seja, observamos apenas o fenômeno da assimilação sem o 
processo de reequilibração já que os estudantes não utilizaram elementos da operação aditiva 
em suas estratégias.

É importante ressaltar que apenas o G3 não construiu a estratégia, ou seja,  não conseguiram 
assimilar (usar conhecimentos já adquiridos para agir sobre o problema - o desequilíbrio), 
apesar da intervenção dos professores auxiliando esse grupo na identificação da atividade. Além 
disso, nenhum grupo conseguiu explicar corretamente o porquê do valor da constante (soma de 
três números dos pequenos quadrados) ser igual a 15. Entendemos que esses estudantes ainda 
não possuem uma autonomia intelectual para a Inteligência operatória formal.

4. Análise dos Possíveis Pontos Fortes e Fracos Decorrentes da Escolha 
Teórica

Os pontos fortes que encontramos foram os momentos de interação entre os participantes 
durante a atividade de investigação. Isso foi possível devido um planejamento prévio (a priori) 
de como os estudantes deveriam portar-se, matematicamente, diante de um evento novo. Também 
foi possível identificar os momentos em que os fenômenos de assimilação e acomodação 
foram emergindo das interações entre os estudantes de cada grupo, mesmo reconhecendo 
que o fenômeno de adptação não se deu por completo devido a falta de reequilibração das 
aprendizagens dos estudantes.
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A teoria apresenta um aspecto assertivo em evidenciar as dificuldades de aprendizagem 
apresentadas pelos estudantes, que por meio de atividades que desenvolvam esses fenômenos, 
pode ser um exímio recurso para elencar novas propostas de ensino, e assim, retificar distorções.

As dificuldades dos estudantes na construção das estratégias matemáticas podem ser 
reveladas por meio da instabilidade do comportamento em função do contexto social, do tipo 
de materiais ofertados e das interações entre os estudantes, e deste com os professores. Essa 
instabilidade também pode ser observada quando o estudante não apresenta um estágio de 
inteligência de acordo como a sua idade, ou seja, as crianças dessas turmas ainda estão no 
estágio de inteligência operatória formal uma vez que ainda tem muitas dificuldades de se 
desprender do mundo real. 

Evidenciamos isso ao observar a falta de elaboração de uma formulação das estratégias. No 
sentido ao avanço desses estágios, as mudanças propostas por Piaget podem não ter levado em 
consideração alguns atributos qualitativos quanto aos processos de mudança de estágios e das 
competências adquiridas, diante do avanço no mundo.

5. Opções para Corrigir ou Realinhar as Fragilidades Identificadas

Uma fragilidade considerada foi o papel do meio, relegado a um plano secundário, durante o 
processo de interação do indivíduo. Nesse sentido, a montagem dos grupos poderia ser diferente 
modificando o  meio social, ou seja, grupos com 2 , 3 e 4 estudantes e mesmo assim, a interação 
entre eles estariam atestada. Poderia também proporcionar a modificação no meio físico ao 
propor tipos diferentes de tabuleiro, por exemplo, um tabuleiro como um, dois, quatro e seis 
quadrados mágicos, tendo com regra a falta de permissão para rasuras.

Outra fragilidade que encontramos, e não foi analisada, foi o contrato social entre professor 
e estudantes anterior a aplicação da atividade de investigação, visto que é fundamental analisar 
a forma como o professor conduz o ensino e os estudantes aprendem. O ensino proposto nas 
turmas investigadas foi tradicional, em que o professor utiliza a aula expositiva. Já a atividade 
proposta foi de investigação, ou seja, houve uma modificação desse contrato social em que 
o estudante deixa de ser um expectador para ser agente do seu processo de aquisição de 
conhecimentos. Mas ressaltamos o contrato social e as mudanças nele não foram analisados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os trabalhos desenvolvidos por Piaget permitem nos aproximar do modo como este autor 
compreende o desenvolvimento cognitivo de crianças e adolescentes, visto que suas pesquisas 
estão estruturadas acerca da gênese do conhecimento, e possibilita ao professor refletir sobre 
sua prática no intuito de promover no indivíduo a construção de seu próprio conhecimento. Para 
tanto, essa construção baseia-se no tripleto: inteligência, ação e interação.
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As ações no intuito de reorganizar a estrutura cognitiva por meio de interações (novas 
informações) com o meio promove a adaptação (modificação) do sujeito nesse meio. Essa 
perspectiva no ensino da matemática possibilita a contrução de atividades de investigação 
que promovam o pensamento hipotético-dedutivo com o propósito de resgatar os saberes 
matemáticos e evidencia uma proposta de ensino para além do conhecimento empírico 
estruturado na epistemologia do saber.

Ressaltamos que, nessa perspectiva, a formação proposta por Piaget para os estudantes é 
transformá-los em sujeitos autônomos, moralmente e socialmente, capazes de construír seus 
conhecimentos distanciando-se das reproduções.
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CAPÍTULO 11

 APRENDIZAGEM SOBRE CONCEITOS DE FÍSICA A PARTIR DE 
ABORDAGENS DIDÁTICAS FUNDAMENTADAS EM PRINCÍPIOS 

DO MÉTODO MONTESSORIANO

Aila Maiara Santos Nascimento59

Divanizia do Nascimento Souza60

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Neste capítulo temos como objetivo identificar os possíveis sentidos nas propostas de ensinar 
e aprender a ciência física a partir de princípios do método montessoriano ou abordagens afins. 
As discussões apresentadas têm por base três estudos. O primeiro, de autoria de Biancolin 
e Ferrara, apresenta um desvelamento do imaginário de cinco estudantes do Ensino Médio, 
em aulas da disciplina Física, a partir da análise de um conjunto de atividades baseadas na 
metodologia dos Brasões de Pascal Galvani. O segundo, de Alburaidi e Ambusaidi, propõe 
investigar o efeito de atividades desenvolvidas em aulas de ciência com base no método 
montessoriano. O terceiro, de Glenberg e Romanowecz, teve como objetivo utilizar um design 
misto, semelhante a um jogo composto por texto e multimídia, para instruir estudantes do 
ensino superior sobre conceitos relacionados a campo elétrico. Foi possível constatar a busca 
dos autores por didáticas que despertassem nos alunos interesse pela aprendizagem de conceitos 
físicos em atividades envolvendo materiais didáticos classificados como materiais sensoriais ou 
multissensoriais. Essas atividades auxiliam na promoção de aprendizagem mais efetiva dos 
alunos e possibilitam aos professores a observação mais ampla de indícios de fenômenos de 
aprendizagem como cognição, socialização, motivação e criatividade. 

Palavras-chave: Método montessoriano; Materiais sensoriais; Ensino e aprendizagem de Física.
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1. Introdução

Este trabalho visa apresentar um panorama das possibilidades do método Montessori (ou 
abordagens afins) na aprendizagem de ciências, com ênfase em física, considerando os sentidos 
que são desenvolvidos por meio de atividades experimentais e de fixação dos conteúdos 
escolares. Destacamos que a motivação para essa escrita surgiu durante a disciplina Teoria da 
Aprendizagem61, a partir das leituras realizadas pela primeira autora sobre bases neurocognitivas 
da aprendizagem considerando o modelo multissensorial.

O termo multissensorial se refere a “estratégias que recorrem ao uso de duas ou mais 
modalidades sensoriais por forma a adquirir ou a expressar informação” (OLIVEIRA, 2018, p. 
82). O processo multissensorial organiza as sensações do próprio corpo e do meio ambiente, 
reunindo todos os principais sentidos em torno de uma atividade acerca de um conceito específico.

Na nossa cultura, tendemos a considerar a mente e o corpo como agentes diferentes; mas, 
os sentidos sensoriais e motores fazem parte do cérebro e do corpo, e o seu desenvolvimento 
adequado é essencial para o gerenciamento cognitivo (MAZÔ-DARNÉ, 2006). Conforme 
Oliveira (2018, p. 82), apoiada em Mazô-Darné (2006), a neurociência vem demostrando 
“ganhos mnemónicos em variar as entradas de informação utilizando as diferentes modalidades 
sensoriais e todos os sistemas de percepção e de representação”. Com isso, iniciamos a discussão 
proposta partindo do princípio de que os sentidos estão envolvidos nas ações de aprendizagem. 

A aprendizagem é um processo complexo, que implica em alterações de caráter permanente 
de funções do cérebro. Tal processo tem como base as ações perceptivas e motoras, que após 
atuarem no córtex cerebral, dão origem ao conhecimento (SANTOS, 2017). Nesse caminho, 
Serra (2012) cita vários autores que defendem a ideia do uso de caminhos sensoriais diversos 
para reforçar os padrões mais fracos da memória; sendo Maria Montessori um dos autores 
citados, por ter apresentado fortes referências às abordagens educativas que envolvem o 
método multissensorial.

Neste nosso estudo, tivemos o intento de identificar os possíveis sentidos nas propostas de 
ensinar e aprender a ciência física, tomando como base três artigos, de autoria de Biancolin e 
Ferrara (2007), Alburaidi e Ambusaidi (2019) e Glenberg e Romanowecz (2017). Com o suporte 
desses textos, buscamos responder às seguintes questões: O método montessoriano possibilita 
realizar didáticas que despertem nos alunos o interesse em aprender ciências? Os docentes de 
ciências, nas suas abordagens sobre Física possibilitam aos alunos a oportunidade de usar materiais 
didáticos diversos de forma a promover conexões sensoriais que resultem em aprendizagem? 

Vale destacar que estamos definindo materiais didáticos conforme Souza (2013, p.1): 
“instrumentos de ensino e objetos escolares para designar livros, mapas, quadros, lousas, tinta, 

61 Ministrada pelo o Prof. Dr. Laerte Fonseca, docente do Programa de Pós-Graduação em Ciências e Matemática da 
Universidade Federal de Sergipe (PPGECIMA/UFS) e líder do Grupo de Pesquisa neuroMATH – Desenvolvimento 
Neurocognitivo da Aprendizagem Matemática. 
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canetas, entre outros objetos empregados no ensino”. Embora, conforme essa mesma autora, 
o uso de termos como “recursos auxiliares do ensino, materiais pedagógicos, meios materiais, 
entre outros, tornou-se mais comum em meados do século XX, submetidos, ao que tudo indica, 
a uma tematização do campo pedagógico, especialmente da Didática” (SOUZA, 2013, p, 105).

Conforme a citação apresentada anteriormente, estamos considerando como material didático 
qualquer objeto ou meio que auxilie no ensino e aprendizagem de conteúdos e conceitos. Diante 
disso, levaremos em consideração também o que Montessori aborda sobre material didático, ao 
considerar que é a partir de uma situação concreta que se chega na abstração. 

Para melhor situar o leitor, apresentaremos na segunda parte deste capítulo uma pequena parte 
histórica do método multissensorial e uma breve biografia de Maria Montessori, destacando o 
seu método de ensino, com ênfase no uso dos materiais didáticos nas escolas ativas. Na terceira 
parte, buscaremos identificar os fenômenos de aprendizagem, na quarta analisaremos, nos 
três trabalhos objeto de estudo, as atividades que afloram os sentidos para a aprendizagem da 
ciência Física, na quinta, os possíveis caminhos para corrigir ou sugerir. Por fim, concluiremos 
as nossas discussões apresentando as possíveis respostas para as nossas duas questões.

2. Epistemologia do Modelo Multissensorial: Uma Breve Perspectiva 
Histórica  

Segundo Moreschi e Barrera (2017) O método multissensorial, criado por Orton e adaptado 
por Orton e Gilligham em 1925, permite uma maior exploração sensorial e o desenvolvimento 
de diferentes capacidades perceptivas do aprendiz. Isso porque, o método busca associar 
percepções tácteis e cinestésicas aos estímulos visuais e auditivos presentes no ensino. Então, 
para sustentar a nossa discussão, buscamos compreender algumas questões relacionadas ao 
método montessoriano, o que inclui a concepção de criança, de professor e as relações de 
ensino e aprendizagem que norteiam a prática pedagógica.

Maria Montessori teve uma importante participação no movimento da nova educação. Esse 
movimento buscou colocar o aluno como personagem central do trabalho escolar. As reflexões 
de Montessori envolvem processos dos sentidos, o respeito, a liberdade e a compreensão da 
criança como um ser individual.

Maria Montessori nasceu em 31 de agosto de 1870, em Chiaravalle, na província italiana 
de Ancona, e morreu em 06 de maio de 1952, em Noorwijk aan Zee, uma pequena vila dos 
Países Baixos (RÖHRS, 2010). Ela foi a primeira mulher italiana a ganhar o grau de Doutora 
em Medicina pela Universidade de Roma, o que aconteceu em 1896.  Em 1907, ela fundou, 
na Itália, a Casa dei Bambini, cujo ensino era baseado na liberdade da criança, considerando-a 
como um ser ativo da aprendizagem. 

O método montessoriano possui uma base cientifica sólida, constantemente verificada pela 
experiência. Para validar o método, Maria Montessori desenvolveu materiais para o ensino e 
aprendizagem e para os professores, sendo o objeto de estudo as crianças do ensino primário. 
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Mas, para que o método se edificasse com “nova” pedagogia” era necessário percorrer um 
caminho que ainda não havia sido trilhado. Sobretudo, para ocorrerem mudanças no ensino 
que resultassem em aprendizagem plena, era necessário que a formação de professores sofresse 
alterações simultâneas às escolas” (REZENDE; VALENTE, 2020, p. 40). A fundação da Casa 
dei Bambini, podemos dizer, foi um incentivo para tornar essas mudanças possíveis. 

Em seus escritos, Montessori não se cansa de ressaltar a importância 
do empreendimento que consiste em desenvolver atitudes em vez de 
simples competências; segundo ela, a atividade prática deve criar uma 
atitude, e isso graças à contemplação: “A atitude vem a ser a da conduta 
disciplinada” (RÖHRS, 2010, p.20)
 

Com esse recorte, notamos que Montessori considerava a importância da criança 
desenvolver exercícios que ultrapassem a repetição para reforçar o seu poder de concentração. 
Montessori valorizava a “tarefa verdadeira” que precisaria ser feita a cada dia de acordo com 
o contexto. Sendo assim, denominou por “material sensorial” uma série de objetos agrupados 
segundos cores, formas, dimensão, som, grau de aspereza, peso, temperatura etc.” (REZENDE; 
VALENTE, 2020, p. 40). Considerando que a aprendizagem prévia das crianças contribui para 
uma melhor compreensão dos conceitos científicos envolvidos em contextos futuros, que serão 
abordados em séries avançadas que elas irão cursar. Rohrs (2010) destaca como o período 
sensível essa fase inicial, sendo muito importante para a criança contar com a presença ativa de 
outras pessoas para vivenciá-la plenamente. 

O “período sensível” da primeira infância oferece a ocasião única 
de incentivar um desenvolvimento real. Montessori considerava a 
educação social como um elemento importante dessa primeira fase, 
visto que a autodeterminação deve receber sua orientação de outrem 
para que o indivíduo possa atingir a perfeição enquanto ser social. 
(RÖHRS, 2010, p.21)

Ainda conforme Röhrs (2010), o material didático tem, igualmente, a função de ajudar a 
criança a “crescer na paz”, para que ela desenvolva um senso elevado de responsabilidade; para 
isso, é preciso oportunizar a criança a se aperceber do seu próprio erro ao interagir com um 
material. Um exemplo desse tipo de oportunidade é o exercício de encaixar objetos; se para o 
encaixe acontecer apenas uma forma seja viável, com as tentativas de posicionamento de outras 
formas de objeto, a criança aprenderá seu erro. 

Para Montessori, “Para cada um dos sentidos havia um exercício cuja eficácia poderia ser 
ainda aumentada pela eliminação de outras funções sensoriais” (RÖHRS, 2010, p.21). Diante 
disso, o material didático, na percepção de Montessori, permitiria à criança tomar a iniciativa 
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e progredir na sua via da realização e conciliar o espírito de uma atitude específica intelectual. 
Assim, os materiais idealizados por Montessori possibilitam à criança usufruir dos sentidos 
da visão e tato. 

Em específico, a ciência da observação nos remete à escrita de Montessori, que considerava 
essencial a possibilidade de observar como fenômenos naturais influenciam no desenvolvimento 
psíquico da criança e, como isso, transforma a escola em uma espécie de gabinete científico 
(MONTESSORI, 1976, p. 12 apud RÖHRS, 2010, p.23).

E saber observar é a verdadeira marcha rumo à ciência. Porque se não 
vemos os fenômenos, é como se eles não existissem. Ao contrário, a 
alma do sábio é feita de interesse apaixonado pelo que ele vê. Aquele 
que é iniciado a ver começa a se interessar, e esse interesse é a força 
motriz que cria o espírito do sábio. (Montessori, 1976, p. 125 apud 
RÖHRS, 2010, p. 24).

Podemos reforçar que, desde o final do século XIX e início do século XX, os professores eram 
orientados a induzir os alunos a observar situações do cotidiano. É possível ter acesso a esses 
dados por meio de publicações em revistas pedagógicas da época, voltadas para os professores. 
O filósofo Rousseau (1712-1718) também defendia a observação como a competência mais 
importante requerida para aprender. Montessori imaginou que, um “novo tipo de educador: no 
lugar da palavra [ele deve] aprender o silêncio; no lugar de ensinar, ele deve observar; no lugar 
de se revestir de uma dignidade orgulhosa que quer parecer infalível, se revestir de humildade” 
(MONTESSORI, 1976, p. 123 apud RÖHRS, 2010, p. 23-24). 

A descrição sobre fenômenos educativos e as conclusões a partir da ótica de Montessori 
é enriquecida por meio de exemplos específicos apresentados por ela. Mas, neste texto temos 
como foco tentar responder, mesmo que estreitamente, os nossos questionamentos iniciais. 
Então, prosseguir na discussão desses fenômenos educativos nos faria necessitar abordar teorias 
relacionadas à cognição. Para isso, escolhemos para o próximo tópico apresentar os fenômenos da 
aprendizagem a partir de pilares que acompanham a observação do meio com a criança.  

3. Fenômenos De Aprendizagem No Modelo Multissensorial Com O 
Método Montesseriano

As possibilidades de ensino desenvolvidas por Montessori são conjuntos de teorias, práticas 
e materiais didáticos. Para essa cientista, a aprendizagem se dá a partir do desenvolvimento 
cognitivo que acontece em “períodos sensíveis”, de forma que em cada época da vida predominam 
características e sensibilidades especificas, sem deixar de considerar a individualidade de cada 
criança. Diante disso, destacaremos os seis pilares educacionais de Montessori no Quadro 1.
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Quadro 1 - Pilares educacionais de Montessori

Pilares Educacionais Descrição

Autoeducação

Trata-se da ideia radical de que a criança é capaz de aprender 
sozinha. Todas as crianças aprendem algumas coisas sozinhas: 
andar, falar, comer, pegar, reconhecer voz e aparência, receber e 
fazer carinho.

Educação como Ciência

A estrutura escolar mais comum hoje deriva de uma organização da 
época da Revolução Industrial, sendo baseada em hierarquias rígidas 
e relações de poder verticalizadas. Mas, para saber o que a criança 
necessita para aprender é preciso constantemente observá-la.

Educação Cósmica

Há muitas formas de manter a criança motivada para aprender; 
uma das formas é fazê-la perceber que todas as coisas estão 
profundamente conectadas e dependem umas das outras para 
existir. Isso permite à criança desenvolver um senso de gratidão 
para com tudo o que há no mundo e  perceber a ordem subjacente 
à natureza e ao universo.

Ambiente Preparado
Ambientes de liberdade e independência devem estar disponíveis 
para a criança, onde tudo seja organizado, oferecido e preparado 
para a ação infantil.

Adulto Preparado
Montessori dizia que precisávamos abandonar o orgulho de 
sermos adultos, assim como deixar de lado a ira contra a criança 
que não se conforma às nossas idealizações, planos e vontades.

Criança Equilibrada

A criança nasce com o que Montessori chamou de guia interior. 
Existe, na criança pequena, algo que indica qual o tipo de esforço 
necessário nessa fase da vida (andar, pular, correr, falar, aprender 
isso ou aquilo).

Fonte: Salomão (s. d.)

Considerando o Quadro 1, é possível notar que os pilares de aprendizagem estão fortemente 
relacionados a fenômenos de aprendizagem como cognição, criatividade, motivação e 
socialização. Isso porque, cada um desses pilares será evidenciado a partir das diferentes 
capacidades perceptivas do aprendiz ao longo do seu desenvolvimento sensorial. 

Montessori salienta que esses pilares devem funcionar em união, para que a criança se 
desenvolva de forma completa e equilibrada. Detalhando cada um desses pilares, podemos 
afirmar que a autoeducação é proporcionada em um ambiente adequado, com materiais 
interessantes para as crianças, onde elas poderão aprender por seus próprios esforços. O segundo 
pilar “Educação como Ciência” permite à criança compreender o mundo, a partir da aquisição 
do conhecimento de forma organizada. Com o pilar Educação Cósmica, o professor utiliza o 
método científico de observações, hipóteses e teorias para entender a melhor forma de ensinar e 



199

como cada criança aprende, para que ele possa verificar a eficácia de seu trabalho no dia a dia. 
O quarto pilar, denominado Ambiente Preparado, considera que o ambiente de aprendizagem 
contém mobília e materiais de tamanho adequado para a livre utilização da criança. O quinto se 
concretiza em Adulto Preparado, que é quem auxilia a criança a se desenvolver em plenitude. 
Esse adulto deve conhecer cientificamente as fases do desenvolvimento infantil e, por meio 
da observação e do domínio de ferramentas educativas adequadas, guia a criança em seu 
desabrochar. Por fim, o sexto pilar “Criança Equilibrada” vem oportunizar à criança o seu 
desenvolvimento natural. Por meio da utilização correta do ambiente e da ajuda do adulto 
preparado, as crianças expressam características que lhes são inatas.

No próximo tópico apresentamos uma revisão sobre experiências escolares envolvendo temas 
sobre a ciência Física, tendo como pano de fundo princípios do método Montessori.  

4. Análise dos Possíveis Pontos Fortes e Fracos Decorrentes da Escolha 
Teórica 

Segundo Chalmers (1993), muitas áreas de estudo são descritas como ciências por seus 
defensores, presumivelmente num esforço para demonstrar que os métodos de investigação 
empregados são tão firmemente embasados e potencialmente frutíferos quanto os de uma 
ciência tradicional como a física. Tendo isso como base, buscamos identificar nos três artigos 
apresentados no Quadro 2 como abordagens sobre fenômenos físicos em ciências no Ensino 
Fundamental e Médio, embasadas no Método Montessori, influenciam na aprendizagem de 
conceitos científicos.

Quadro 2 - Artigos analisados no nosso estudo.

Autores Título do artigo Ano de 
Publicação

Biancolin; Ferrara Brasões, imaginários e ensino de física 2007

Glenberg; Romanowecz
Ciência incorporada e realidade mista: como gesto 
e captura de movimento a educação da física 
(tradução nossa)

2017

Alburaidi; Ambusaidi

O impacto do uso de atividades baseadas na 
abordagem montessoriana em ciências no 
desempenho escolar de estudantes da quarta série 
(tradução nossa)

2019

Fonte: Elaborado pelas autoras

O artigo de Biancolin e Ferrara (2017) tem como objetivo apresentar um desvelamento do 
imaginário de cinco estudantes da terceira série do Ensino Médio, em aulas da disciplina Física, 
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a partir da análise de um conjunto de atividades baseadas na metodologia dos Brasões de Pascal 
Galvani. Com essa metodologia são desenvolvidas abordagens a partir das histórias de vida, 
com a proposta de “fazer emergir uma representação de um indivíduo ou grupo de indivíduos, 
em um dado contexto definido por um tema escolhido, através da construção pelos sujeitos 
envolvidos de um escudo com desenhos figurativos” (BIANCOLIN; FERRARA, 2017, p. 9). 
O referencial teórico empregado para a análise dos Brasões de Pascal Galvani é a Antropologia 
do Imaginário de Gilbert Durand. Para Durant, o imaginário possibilita o acesso ao modo 
como o sujeito se relaciona com o seu meio e constrói, a partir das estruturas imaginárias, uma 
percepção que lhe possibilita interagir com o mundo. 

Embora o estudo em questão não tenha sido realizado com crianças, consideramos importante 
discuti-lo, visto que nele é abordado sobre a relevância do imaginário de cada estudante na 
aprendizagem de conceitos científicos.

Ao longo da investigação, os alunos participaram de sete encontros com a primeira autora 
do artigo, que era a professora da disciplina Física na referida turma. Nos primeiros encontros 
foram apresentadas aos alunos informações sobre a metodologia e brasões para observação. 
Foram apresentados “Brasões da USP, do estado de São Paulo, de uma família portuguesa 
e do Papa Bento XVI” (BIANCOLIN; FERRARA, 2017, p. 9). Após esses encontros, foi 
solicitado que os alunos construíssem um brasão para a escola em que estavam estudando. 
Num próximo encontro, eles desenharam brasões sobre o tema Física, tentando demonstrar em 
seus desenhos como percebiam essa ciência. Vinte e um brasões foram elaborados ao longo 
dos sete encontros. Com auxílio da perspectiva de Durand, foi feita a classificação dos tipos 
de imaginário dos alunos. A partir dessa identificação, as autoras concluíram que atividades 
práticas como experimentos, construções de maquetes e exercícios de fixação nas aulas de 
Física contemplam imaginários mais sintéticos.

Atividades que envolvem temas de Física claramente identificáveis no cotidiano do 
aluno, que sejam abordados em projetos que façam relações com a sociedade e a cultura, 
contemplam mais plenamente os alunos com imaginários mais simbólicos. Os processos que 
envolvem dedução lógica de expressões físicas e a resolução problemas mais complexos são 
mais facilmente compreendidos por alunos que apresentam capacidade de abstração mais 
desenvolvida. A partir dessas considerações, os autores reafirmam a relevância do Ensino de 
Física contemplar os diferentes imaginários dos alunos, para que eles possam ter uma formação 
ampla, considerando-se que são seres complexos (BIANCOLIN; FERRARA, 2017, p. 9).

Essa compreensão do imaginário dos estudantes nos faz recorrer aos quatro períodos 
de desenvolvimento intelectual identificados por Piaget, sendo eles sensório-motor, pré-
operacional, operacional-concreto e operacional formal. Esses níveis correspondem ao 
amadurecimento esperado do cérebro humano. Sendo assim, Biancolin e Ferrara (2017) tiveram 
a preocupação de apresentar o modo como ocorrem as mediações entre a realidade e os espaços 
representativos dos estudantes em aulas de Física do Ensino Médio. Na experiência descrita por 
eles, observa-se a consideração montessoriana de que uma das funções primordiais do professor 
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é estar atento ao comportamento dos alunos, evitando comparações (COSTA, 2001). Esses 
autores consideraram, como Piaget (1990), que a imagem simbólica é em qualquer momento 
a abstração dinâmica do gesto. Portanto, relacionamos as ideias postas pelos autores ao que 
Montessori prescreve sobre a importância de saber observar a verdadeira marcha da ciência.

A leitura do texto de Biancolin e Ferrara (2017) contribui para que tenhamos o entendimento 
sobre as implicações que atividades manuais e visuais têm na função de organizar as imagens 
que une os opostos. Essas percepções auxiliam a compreender como a representação do real 
influencia na compreensão dos conceitos de Física. As técnicas que essa pesquisa apresenta aos 
professores possibilitam acessar o imaginário dos estudantes por meio atividades envolvendo 
brasões. Segundo esses autores, os brasões de Pascal Galvani representam uma metodologia 
com uma dimensão projetiva, representando ferramentas para o professor conhecer um pouco 
mais sobre o imaginário dos alunos.

Após a leitura do primeiro trabalho, sentimos a necessidade de conhecer algum outro 
estudo realizado com alunos do Ensino Fundamental que tratasse sobre atividades envolvendo 
Física a partir do método de Montessori. Dessa forma, escolhemos o artigo de Alburaidi 
e Ambusaidi (2019), que teve como objetivo investigar o efeito do uso de atividades 
desenvolvidas com base no método de Montessori no desempenho de estudantes desse nível 
de ensino em atividades da disciplina ciências. No artigo, é defendido que as atividades 
educacionais são estratégias poderosas que os professores podem usar com seus alunos para 
abordar noções de vários conceitos científicos, especialmente no Ensino Fundamental. As 
variadas atividades que os autores sugerem podem possibilitar aos alunos o desenvolvimento 
de habilidades cognitivas. Tais habilidades se aprimoram a partir de vivências variadas, 
de acordo com aspectos do comportamento de cada estudante e a utilização dos diferentes 
sentidos. Assim como Montessori, Alburaidi e Ambusaidi (2019) enfatizam que o manuseio 
de materiais aguça esses sentidos. Mas, para isso ocorrer, o professor também precisa se 
preparar previamente para saber como promover o aprimoramento das habilidades com 
eficácia. Esses autores colocam em evidência que:

O principal objetivo do ensino de ciência na educação (escolas 
primárias) (1º a 4º series) é fornecer aos alunos conhecimento, atitudes 
e habilidades para se tornarem cidadãos alfabetizados. As informações 
cientificas nos livros didáticos de ciência são limitadas, o que significa 
que professores de ciências devem conduzir pesquisas para enriquecer 
suas informações sobre ciência e seus conceitos (ALBURAIDE, 
AMBUSAIDI, 2019, p. 698, tradução nossa).

O trabalho Alburaidi e Ambusaidi (2019) foi fundamentado nos estudos de Keppler (2009), 
Bahtheg (2010) e Ahmed (2014). Keppler (2009) afirma sobre a importância de jogos e 
incentiva os professores a participarem desse tipo de brincadeira, para entender as necessidades 
de seus alunos. Bahtheg (2010) defende a utilização de materiais concretos ou sensoriais para 
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a melhoria das habilidades dos alunos para a resolução de problemas. Ahmed (2014) revela os 
pontos fortes do método de Montessori, por considerar a aprendizagem centrada no aluno e nas 
suas necessidades. 

  Apesar dos livros didáticos serem materiais muito relevantes para os professores, é necessário 
que os docentes busquem outros caminhos para conduzir aulas de ciências nas primeiras séries 
do Ensino Fundamental, porque os livros didáticos são limitados  espacialmente e, normalmente, 
não originam curiosidade nos alunos, sendo insuficientes para a ampla promoção do entusiasmo 
dos alunos para a aprendizagem. Alburaidi e Ambusaidi (2019) sugerem que os professores 
tentem utilizar outros recursos para esse intento; por exemplo: um canto de exploração em 
que sejam disponibilizados fios, lâmpadas e baterias; outro canto com materiais sensoriais, 
com argila para modelagem e ferramentas educacionais como placas de circuitos; canto da 
criatividade com papel em branco, lápis de cor, réguas; e outros como o do computador e o da 
escrita. A depender das atividades que lhes forem atribuídas, os alunos trabalharão no canto que 
considerarem mais adequado. 

O último texto aqui comentado é o de Glenberg e Romanowicz (2017), que apresenta um 
estudo que teve como objetivo utilizar um design misto semelhante a um jogo com uso de texto 
e multimídia para instruir sobre conteúdo da Física relacionados a campo elétrico. O estudo 
avaliou quais variáveis que antecipavam os ganhos na aprendizagem sobre esses assuntos em 
estudantes de graduação de diferentes cursos de uma grande universidade dos Estados Unidos. 
Um total de 166 graduandos participaram do estudo. As variáveis foram classificadas em: (1) 
nível de incorporação; (2) nível de generatividade ativa, que se refere à preocupação com o 
bem-estar das gerações futuras; e (3) presença de narrativa histórica. 

Para o experimento com os alunos, os autores consideraram: a) quantidade de engajamento 
sensório-motor da cada aluno, b) o quão congruentes os gestos deles seriam com o conteúdo a 
ser aprendido, e; c) a quantidade de imersão experimentada pelos alunos. O estudo demonstrou 
implicações para vários campos, incluindo design de mídia educacional, métricas de avaliação 
de conhecimento e incorporação na ciência.

No artigo, os autores, inicialmente, chamam a atenção para a importância dada por 
Maria Montessori ao movimento ou atividade física no desenvolvimento intelectual, pois ela 
considerava que pelo movimento nos conectamos com a realidade externa, e, por meio das 
conexões, eventualmente, podemos compreender até mesmo ideias abstratas.

Os estudantes envolvidos no estudo de Glenberg; Romanowicz (2017) participaram de dois 
tipos de testes: em um eles tiveram acesso apenas a um teclado para as respostas às questões, 
no outro eles puderam usar um tablet para escrever e desenhar. 

As questões de pesquisa foram elaboradas para abordar três construtos importantes para 
o ensino de ciências: (1) o efeito do nível de incorporação de gestos na aprendizagem; (2) 
a existência de um efeito narrativo associado a simulações científicas (em um ambiente de 
laboratório); e (3) se os efeitos das interfaces de teste, especificamente os ganhos de aprendizado 
diferenciais, serão observados em testes baseados na observação de gestos.



203

Os resultados demonstraram maiores ganhos no aprendizado dos conteúdos de Física 
abordados quando os alunos puderam empregar o tablet para responder as questões, porque 
além da escrita, os movimentos dos alunos eram considerados na avaliação de suas respostas. 
Por essa razão, os autores recomendam que à medida que mais aprendizagem incorporada vem 
à tona, testes mais sensíveis, que consideram gestos sejam usados para avaliar com precisão a 
aprendizagem. No estudo, as observações sobre as narrativas históricas não foram conclusivas.

Glenberg; Romanowicz (2017), considerando os resultados do estudo, enfatizam que a 
tecnologia educacional está se desenvolvendo rapidamente, e, por isso, as teorias e os princípios 
de design precisam acompanhar esse ritmo. Esses autores também afirmam que é essencial que 
os professores adequem as suas metodologias didáticas aos novos designers educacionais. Para 
isso, eles precisam continuar buscando compreender e representar as novas ideias pedagógicas 
e os novos meios de aprendizagem. 

Aqui, enfatizamos que, assim como o estudo de Biancolin e Ferrara (2017), o que foi 
desenvolvido por Glenberg; Romanowicz (2017) também teve a participação de estudantes de 
mais idade, que há muito haviam deixado de ser crianças. Essa observação serve para afirmar que 
os princípios do método Montessori podem ser considerados em todos os níveis educacionais.

Considerando esses três trabalhos, concordamos que é de suma importância continuar 
estudando e aplicando princípios do método Montessori nas atividades vivenciadas nas aulas de 
ciências no ambiente escolar, pois o uso de materiais sensoriais, com mistura de elementos, ou 
que sejam capazes de identificar gestos, promove a aprendizagem mais efetiva dos alunos, ou 
possibilitam a observação mais ampla de indícios de aprendizagem. Com isso, pode-se afirmar que 
os métodos multissensoriais nas aulas de Física proporcionam aos alunos relações amplas entre as 
informações estudadas, tornando mais eficazes as ações que possibilitam a efetiva aprendizagem 
de conceitos físicos. Afinal, em cada um dos trabalhos, os fenômenos de aprendizagem cognição, 
criatividade, socialização e criatividade foram promovidos com ênfase.

5. Opções para Corrigir ou Realinhar as Fragilidades Identificadas

Vimos que o método montensoriano se aplica bem ao modelo multissensorial, contribuindo 
para a educação. Hoje, as ciências cognitivas e as neurociências dão suporte a cada uma das 
considerações de Maria Montessori. 

Nos artigos de Biancolin e Ferrara (2017), Alburaidi e Ambusaidi (2019) e Glenberg e 
Romanowicz (2017), é possível perceber tentativas de professores em proporcionar atividades 
didáticas multissensoriais em suas aulas de física, visando a formação plena de jovens estudantes. 
Isso na visão de Montessori possibilita tornar o aprendiz cada vez mais independente dos 
adultos, mais capazes e criativos.

As inovações do modelo de montessoriano continuam sendo promovidas e disseminadas 
via estudos, que são divulgados em cursos, livros, revistas e meios multimidiáticos. Percebe-se 
também que os professores da Educação Básica estão buscando utilizar materiais didáticos que 
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possibilitem às crianças e aos jovens diferentes interpretações do mundo, fundamentadas na 
valorização do conhecimento científico. Por isso, não temos sugestões para corrigir ou realinhar; 
unicamente, entendemos que mais pesquisadores e educadores precisarão contribuir para que 
mais ênfase seja dada ao método montessoriano, de forma que a vivência de seus princípios 
possa fomentar fenômenos de aprendizagem mais amplamente.

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS

 
Com intuito de identificar os possíveis sentidos nas propostas de ensinar e aprender 

conceitos da ciência física, discutimos neste capítulo os princípios do método montessoriano 
e abordagens afins. Para isso, tomamos como base estudos de Biancolin e Ferrara (2007), 
Alburaidi e Ambusaidi (2019) e Glenberg e Romanowecz (2017). Foi possível perceber que os 
autores buscaram realizar didáticas multissensoriais para despertar o interesse dos alunos para 
uma aprendizagem de conceitos da Física com mais significado. Esse fato acaba aproximando 
essa busca aos objetivos do método montessoriano, que promove a liberdade da criança, 
considerando-a um ser ativo da aprendizagem.

Então, respondendo às nossas questões iniciais, constatamos que o aporte de materiais 
sensoriais nas aulas em que são abordados temas científicos fornece tanto aos alunos oportunidades 
de aprendizagem mais efetiva quanto aos professores a possibilidade de observação mais 
ampla de indícios de aprendizagem conceitual dos temas. Além disso, de fato, como observado 
nos três artigos analisados, o aporte desses materiais promove conexões sensoriais que 
resultam em aprendizagem, ou mais que isso, possibilitam que fenômenos de aprendizagem 
sejam evidenciados.  Com isso, é relevante que princípios do método montessoriano sejam 
empregados mais frequentemente nas escolas, com uso de materiais didáticos que auxiliem o 
desenvolvimento pleno dos alunos. 
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CAPÍTULO 12

APRENDIZAGEM DE PROBABILIDADES EM GENÉTICA: análise 
das interligações conceituais a partir do modelo cognitivista 

ausubeliano

Cristiano Marinho da Silva62

Aleilson da Silva Rodrigues63

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Apresentamos aqui uma proposta de estruturação de conceitos, a ser desenvolvida com 
estudantes do Ensino Médio, articulando conceitos biológicos e matemáticos, a partir do olhar da 
Teoria da Aprendizagem Significativa, de Ausubel (1968), também discutida por Moreira (2012). 
Aprendizagem Significativa considera as operações mentais do sujeito, onde a aprendizagem é 
um processo de construção, organização, e ampliação de conceitos, ressignificados e firmados a 
partir de conceitos anteriores, construídos em outras experiências cotidianas e escolares. Nessa 
perspectiva, apresentam os conceitos subsunçores, diferenciação progressiva e ancoragem, 
que procuram explicar a aprendizagem em articulação com a estrutura cognitiva já existente. 
Essa discussão aqui toma corpo em objetos de conhecimento constituintes do currículo do 
componente curricular Biologia no Ensino Médio e também demandam habilidade e raciocínio 
matemático, como parte do currículo matemático. Como parte do desenvolvimento requerido 
para sujeitos do Ensino Médio, colocados na BNCC (BRASIL, 2018) e com a proposição 
de desenvolvimento de habilidades necessárias à resolução de outros problemas cotidianos, 
o conteúdo adotado para essa esquematização foi Genética e Probabilidades. No esquema 
montado, pudemos representar a Aprendizagem Significativa como um processo não linear, 
com oscilações onde o sujeitos têm contato com conhecimentos prévios e posteriores. Foi 
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evidenciada uma relação interdisciplinar entre Biologia e Matemática no próprio objeto de 
conhecimento e elencados pontos de articulação para ancoragem de conceitos inerentes a 
esses dois campos de estudo em uma mesma abordagem. Ressaltamos a relação indissociável 
entre conceitos novos e prévios, com um olhar não absolutista e simplório dessa ancoragem, 
entendendo que é necessário esforço intelectual pelo aprendiz, que é necessário foco e clara 
intencionalidade ao acompanhar o resgate do conhecimento prévio e do desenvolvimento dos 
novos conceitos, para não incorrer a divagações e alcançar o objetivo do processo.

Palavras-chave: Aprendizagem; Probabilidades em genética; ancoragem; conhecimentos 
prévios.

1. Introdução

Neste escrito, construímos uma reflexão sobre a Aprendizagem de conceitos de Biologia 
e desenvolvimento de habilidades em Matemática, fundamentado na Teoria da Aprendizagem 
Significativa (AUSUBEL, 1968), procurando propor uma situação hipotética de aprendizagem 
e um olhar sobre a construção conceitual possível e as operações mentais idealizadas pela 
articulação proposta.

Pensando as estratégias para promover o resgate e ancoragem dos conceitos por estudantes 
do Ensino Médio, por exemplo, adotamos a proposta de um tema interdisciplinar, que é 
um dos caminhos de aprendizagem pretendidos, idealizados e requeridos nos ambientes 
educacionais como fomento para uma formação intelectual integral. Documentos oficiais como 
a Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2018) orientam para sua efetivação; grupos de 
estudos e de pesquisas se empenham para efetivá-la. Nesse contexto, não podemos enxergar a 
interdisciplinaridade como, apenas, uma metodologia ou uma ferramenta de ensino utilizada 
por professores da educação básica e do ensino superior, por exemplo. Aqui, portanto, trata-
se de uma abordagem que tem como finalidade a aprendizagem do estudante e, na discussão 
que propomos, a abordagem interdisciplinar busca elucidar os conceitos subsunçores que se 
relacionem com a matemática e a biologia.

O presente trabalho tem por objetivo principal analisar fenômenos de aprendizagem 
relacionados ao tema Probabilidades em genética, destacando as potencialidades e fragilidades 
decorrentes do processo que será orientado a partir do modelo ausubeliano, ou seja, modelo 
teórico de base cognitivista.

A proposta desenha-se em torno dos conceitos básicos da Aprendizagem Significativa, a 
qual estrutura tópicos ou elementos de acordo com algum grau de ligação. Entram em cena 
diversos conceitos como subsunçores, diferenciação progressiva e ancoragem entre outros, os 
quais servirão de base para promover um entendimento sobre o processo de aprendizagem do 
tema em questão, composto por objetos de conhecimentos relativos às disciplinas Biologia e 
Matemática: cruzamento de genes e cálculo de probabilidades, respectivamente.
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A escolha pelo tema / objeto de estudo se justifica pela importância do conteúdo em si para o 
entendimento dos fatores genéticos que influenciam no fenótipo e no genótipo de cada indivíduo. 
Além disso, a facilitação do entendimento a partir do cálculo probabilístico possibilita um up na 
estrutura cognitiva, promovendo uma aprendizagem significativa.

Na BNCC, a relação da matemática com o desenvolvimento do conhecimento em outros 
campos é apresentada na Competência específica 1, para o Ensino Médio:

Utilizar estratégias, conceitos e procedimentos matemáticos para 
interpretar situações em diversos contextos, sejam atividades cotidianas, 
sejam fatos das Ciências da Natureza e Humanas, das questões 
socioeconômicas ou tecnológicas, divulgados por diferentes meios, de 
modo a contribuir para uma formação geral (BRASIL, 2018, p.532). 

O saber constituído a partir do Ensino de Matemática é então colocado como imprescindível 
à interpretação de informações, desenvolvimento de argumentos e elaboração de estratégias 
para resolver problemas cotidianos, em diferentes níveis de complexidade. Em habilidades das 
ciências da Natureza, esses saberes matemáticos são requeridos, a exemplo da competência 
EM13CNT303, que propõe que o estudante interprete textos de divulgação científica, na forma 
de textos e em equações, gráficos e tabelas, o que vai além dos conhecimentos conceituais, 
mas se desenvolvem em situações de aprendizagem, onde os conceitos são construídos. 
Especificamente, os conceitos oriundos da Genética mendeliana são mobilizados a partir da 
competência específica 2, que propõe que o estudante analise e utilize interpretações sobre a 
dinâmica da vida (BRASIL, 2018) e, para analisar e interpretar os cruzamentos da Genética 
mendeliana, principalmente no que diz respeito à probabilidade, habilidades matemáticas 
tornam-se essenciais.

A situação de aprendizagem será ilustrada por meio de um esquema de cadeia de conceitos 
(mapa conceitual ou mapa de conceitos), ramificados acima e abaixo do tema (objeto central), 
cujos processos (princípios ativos) serão descritos por extenso em suas proximidades. Importante 
frisar que o modelo esquemático aqui apresentado trata-se de um esquema de aprendizagem e 
não uma metodologia de ensino, ou seja, uma espécie de processo que hipoteticamente um 
sujeito realiza para internalizar os conceitos e objetos em questão.

Como se trata de um esquema com base na Aprendizagem Significativa, e portanto um 
tipo de aprendizagem que leva em conta fatores cognitivos, consideramos então o processo 
como sendo individual e que necessita de uma participação ativa do sujeito. Esse processo será 
explicitado no tópico 2, que trata do modelo hierárquico ausubeliano. 

O esforço aqui dispersado em forma de análise de uma situação hipotética de aprendizagem 
culminou na listagem de cinco pontos considerados fortes e cinco pontos considerados fracos 
a partir da escolha teórica para a aprendizagem do tema Probabilidades em genética. Os pontos 
considerados fracos foram revisitados no tópico seguinte com opções para corrigir ou realinhar 
tais fragilidades.
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O empenho aqui colocado provoca-nos a pensar de modo mais detalhado a forma como 
podemos aprender determinado conteúdo ou tema. Nos permite atentar para a possibilidade de 
vivenciar uma experiência de interdisciplinaridade entre duas áreas de conhecimento que não 
são consideradas afins através da exploração de um pequeno tema dado.

2. Epistemologia do Modelo Hierárquico Ausubeliano: Conceitos de 
Aprendizagem Significativa

Dentre as perspectivas teóricas cognitivistas, a teoria da Aprendizagem Significativa, 
formulada por Ausubel (1968), é composta a partir da experiência de aprendizagem escolar, a 
partir da estrutura cognitiva do sujeito que aprende, considerando que essa construiu saberes 
que são necessários às novas construções. 

Aprendizagem Significativa é definida por Ausubel (1968) como a ancoragem de uma 
nova informação relevante com a estrutura cognitiva do indivíduo, onde estão os conceitos 
subsunçores, que o sujeito já possui, construídos em suas experiências e que representam seu 
contexto social, sua leitura de mundo. 

A estrutura cognitiva precisa então ser ampliada e reconfigurada a partir de um conhecimento 
novo, em articulação indissociável com conhecimentos já estruturados no cognitivo do sujeito 
estudante. “O material já existente na estrutura cognitiva, não necessariamente, apenas serve 
para dar sentido ou ajudar a fixar a nova informação, mas ela mesma (a estrutura cognitiva) 
acaba sendo transformada, dando novo sentido ou novo significado ao que já existe”. Assim, 
“há uma espécie de ampliação da estrutura cognitiva, a rede de conceitos se espessa ou, senão, 
ao menos pode-se culminar em uma maior rigidez dela, ou seja, os conceitos já presentes 
acabam sendo mais fixados a partir da interação com o novo conhecimento” (SILVA, 2018, 
p.61, SILVA; FONSECA, 2020, p. 29).

Moreira e Masini (1982), situam a Teoria de Ausubel dentre as teorias da aprendizagem 
cognitivistas, considerando que o cognitivismo é uma perspectiva que discute a significação 
da realidade na qual os sujeitos se encontram, a partir da aprendizagem. Armazenamento, 
processamento, classificação e organização das ideias são habilidades requeridas pelo viés 
cognitivista, que se expõem na Teoria da Aprendizagem Significativa, na explicação sobre a 
ancoragem dos conceitos.

Na ótica ausubeliana o mais importante e primordial fator a ser considerado é o 
conhecimento prévio, acomodado na estrutura cognitiva do sujeito. Santana e Carlos 
(2013) discutiram sobre regularidades e dispersões nas ideias de Ausubel e Freire sobre os 
conhecimentos prévios dos aprendizes: “nos parece que os escritos de David Ausubel e de 
Paulo Freire, sobre a aprendizagem, contêm contribuições relevantes para a valorização de 
uma prática educativa que reconheça os conhecimentos prévios dos educandos.” (p. 13) As 
demais variáveis no processo educativo se fazem a partir desse diagnóstico, que permite 
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ouvir o estudante, conhecer os conceitos que o mesmo tem construídos em suas experiências 
cotidianas, sejam elas de maneira informal ou em espaço escolar.

Seguindo essa ótica, os caminhos adotados pelos docentes para promover a aprendizagem 
precisam provocar o resgate a ancoragem dos conceitos novos em conceitos anteriores, para que 
esses estejam em constante e claro diálogo, no arcabouço de saberes que o estudante constrói, 
atribui significado e pensa o seu cotidiano com um olhar epistêmico (MOREIRA, 2012). 
Trazendo uma contribuição de Charlot (2013), a aprendizagem depende do envolvimento do 
estudante em uma atividade intelectual, que demanda mobilização do sujeito. Ao ser mobilizado, 
o estudante dialoga com o saber, relaciona com o seu mundo e passa do “eu empírico” (ligado 
às experiências cotidianas) para o “eu epistêmico” (que coloca o seu mundo como objeto 
de pensamento). Tais considerações de Charlot (2013) contribuem com as reflexões sobre 
a Aprendizagem Significativa ao atentar para a situação de mobilização do sujeito, com a 
provocação, com o resgate das experiências do sujeito, que são elementos importantes para que 
o sujeito retome, reencontre as informações que podem ancorar as novas.  

É então uma teoria centrada no estudante, sobre o que ele próprio possui de repertório 
mental para se desenvolver, com o docente e a escola como gerenciadores e mediadores desse 
processo de desenvolvimento, pela organização dos conceitos no cognitivo do sujeito. Essa 
organização segue uma hierarquia dos conceitos mais gerais para os mais específicos, que vão 
sendo incorporados e organizados na mente do estudante à medida que fazem sentido, em 
decorrência do envolvimento intelectual, que se dá em processo, produzindo situações onde se 
estabeleçam as relações entre os conceitos novos com os denominados conceitos subsunçores, 
que são justamente aqueles já presentes na estrutura cognitiva do aprendiz, servindo de ponto 
de ancoragem para a nova informação.

Ausubel vê o armazenamento de informações na mente humana como 
sendo altamente organizado, formando uma hierarquia conceitual na 
qual elementos mais específicos do conhecimento são relacionados (e 
assimilados) a conceitos e proposições mais gerais, mais inclusivos. 
Estrutura cognitiva significa, portanto, uma estrutura hierárquica 
de subsunçores que são abstrações da experiência do indivíduo. 
(MOREIRA; MASINI, 2001, p. 17-18) 

Conforme Moreira (2012), é necessário criar as condições para que ocorra a Aprendizagem 
Significativa e acompanhar o desenvolvimento de significados pelos estudantes, que pode ser 
trabalhada e representada em estruturas como Mapas conceituais, amplamente utilizados com 
fundamento na Aprendizagem Significativa, que permitem ao sujeito imprimir graficamente a 
hierarquia dos conceitos, organizados em sua mente e colocados de modo que tanto ele registre 
como compreenda a sua própria construção da organização conceitual. Sendo um processo 
individual, único, o sujeito tem sua própria organização de conceitos, inter relacionados, que 
podem, no desenvolvimento das ideias, mudar de posição na hierarquia ou ainda aqueles 
conceitos incorporar outras.
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Lemos e Moreira (2011), ao refletir sobre a Aprendizagem Significativa em Biologia, 
destacam que a situação de Ensino, devidamente planejada pensando no resgate e diagnóstico 
dos subsunçores e em momentos de provocações dos sujeitos para ancoragem destes em 
novos conceitos. Os autores ainda ressaltam que a aprendizagem significativa tem um caráter 
progressivo, que demanda tempo e acompanhamento do desenvolvimento de novos conceitos, 
na rejeição desses novos, das contradições, como a coexistência de conceitos incompatíveis ou 
contraditórios, a estabilidade ou instabilidade da construção dos conceitos pelos indivíduos e 
a interrelação que possam construir também entre os novos conceitos, nos âmbitos específicos 
de aprendizagem, como por exemplo em aulas de disciplinas diferentes. A articulação entre as 
disciplinas é então a possibilidade de colocar o conhecimento como leitura de mundo, do qual a 
escola pertence e nela ocorrerá a ressignificação do que se vem construindo na vida.

3. Fenômenos de Aprendizagem nas Probabilidades em Genética

A situação hipotética aqui apresentada, procura projetar o olhar para a perspectiva teórica 
adotada, a fim de estruturar reflexões a serem consideradas no planejamento e organização de 
situações de aprendizagem com um viés cognitivista, pautado nos conhecimentos prévios 
dos sujeitos, que já constituem um arcabouço e passam a constituir um eixo de sustentação e 
desenvolvimento da aprendizagem de objetos de conhecimento dos quais não se têm familiaridade.

 A partir de uma integração que baseia em um olhar interdisciplinar e também na especificidade 
da construção epistemológica dos campos do conhecimento Matemática e Biologia, traçamos 
aqui uma situação de aprendizagem onde a Aprendizagem Significativa possa ser desenvolvida 
pelo estudante, resgatando conceitos biológicos, matemáticos e conceitos construídos em 
âmbitos do cotidiano que não estão classificados como biológicos ou matemáticos, mas podem 
ancorar conceitos em ambos os componentes curriculares.

O objeto de conhecimento designado para a discussão foi probabilidades em genética. 
Tal objeto demanda a compreensão sobre o acaso que rege a transmissão de uma diversidade 
de características a partir da reprodução sexuada e, para que haja alcance dessa compreensão, 
uma outra é necessária, a probabilidade de eventos aleatórios. Seguindo a organização 
curricular, os materiais didáticos produzidos, a presença dessa demanda em exames do 
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica e, principalmente o desenvolvimento 
da Alfabetização Científica, pela possibilidade de compor uma interpretação que se aplica 
ao contexto social e que demanda uma leitura a partir da ciência que, nesse caso específico, 
carece de articulação com a linguagem matemática. Dentro do espectro sugerido adotamos o 
conceito de probabilidade, evento aleatório, “certeza absoluta”, as regras do “ou” e do “e” e 
probabilidade condicional.

A seguir, apresentamos um esquema de encadeamento de conceitos relativos às disciplinas 
Biologia e Matemática que simula os “caminhos” para que a aprendizagem significativa aconteça. 
Apesar de utilizarmos como base a estrutura dos mapas conceituais sugeridos por Moreira e 
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Masini (2001), alertamos para o entendimento de que a escolha estrutural aqui apresentada 
atende a uma perspectiva de aprendizagem específica, a do tema probabilidades em genética 
(conceito central), que pressupõe o resgate de conhecimentos prévios ou subsunçores de ambas 
as áreas (Biologia e Matemática) e possibilita a ancoragem de conhecimentos posteriores 
(levando em conta a ideia de hierarquia de conceitos), os quais, tanto prévios quanto posteriores 
serão ilustrados em retângulos.

O esquema 1 (Figura 1) mostra o tema Probabilidades em genética como foco central na 
aprendizagem. A elipse marca o ponto de apresentação do objeto de conhecimento que encontra-
se na origem de um sistema de eixos. Observe-se que a aprendizagem pode se desenhar nesse 
plano “trilhando” diversos caminhos, inclusive o da aprendizagem mecânica, que se contrapõe 
à aprendizagem significativa.

Figura 1- Sistema de eixos para a Aprendizagem Significativa.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Levando em conta que a aprendizagem de um conceito novo não se finda nele mesmo nem 
tem por acabada, este conceito pode servir para ancorar uma nova informação que possa ser 
apresentada ao sujeito posteriormente, podendo servir para fixar melhor o mesmo tema ou 
colaborar para a aquisição e/ou fixação de conceitos novos, inclusive de outros temas.

Na figura acima, é necessário observar que o semi-eixo horizontal esquerdo inexiste. Isso se 
justifica pelo fato de que, no nosso entendimento, a aprendizagem mecânica é linear e horizontal, 
não necessitando de relacionamento com/nem de resgate de nenhum conhecimento prévio; 
enquanto isso, entenderemos que a aprendizagem significativa se mostra como uma curva que 
oscila, com início no tema central, “subindo” para o campo dos conhecimentos prévios e que 
tem potencialidade para “descer” para o campo dos conhecimentos posteriores. 
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De outro modo, a Aprendizagem Significativa se vale dos conhecimentos prévios ao 
mesmo tempo que modifica a estrutura cognitiva do aprendiz preparando-a para sua expansão 
e recebimento de novo conhecimento, diga-se novos conceitos, apreensão de novos temas e até 
mesmo a mudança de sentido dos conhecimentos já adquiridos em experiências anteriores. 

Nesse contexto, torna-se necessário verificar a noção de aprendizagem mecânica, também 
definida por Ausubel, “como sendo a aprendizagem de novas informações com pouca ou 
nenhuma interação com conceitos relevantes existentes na estrutura cognitiva. Nesse caso, a 
nova informação é armazenada de maneira arbitrária”. Ser armazenada de maneira arbitrária 
quer dizer que “não há interação entre a nova informação e aquela já armazenada” (MOREIRA; 
MASINI, 2001, p. 18-19). Acredito que poderíamos pensar na seguinte analogia: um par de 
sapatos e sua caixa espalhados de qualquer modo em um quarto como se não pudessem se 
encaixar, ocupando mais espaço e ocasionando uma desorganização relativa. Colocar os sapatos 
em sua caixa exige um esforço do dono do quarto, o que provocaria a modificação do espaço, 
tornando-o mais organizado e facilitando a sua vida quando desejasse achar os sapatos.

Veja o esquema a seguir que ilustra as curvas de aprendizagem significativa e mecânica. 
Os pontos vermelhos representam a aprendizagem de conceitos isolados, sem interação 
com outros conceitos preexistentes na estrutura cognitiva do sujeito aprendiz, característica 
principal da aprendizagem mecânica. Já a curva azul ilustra a aprendizagem significativa, 
que é caracterizada pela interação entre conceitos na estrutura cognitiva, mesmo que estejam 
em áreas diferentes, mas que tenham potencial para dar significado ao novo conteúdo e além 
disso, ampliar o já existente.

Figura 2 - Comparação entre as curvas de aprendizagem significativa e mecânica. 

Fonte: Elaborado pelos autores.
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É possível observar ainda que a curva da Aprendizagem Significativa sempre “toca” a curva 
da aprendizagem mecânica (os pontos isolados), ou seja, os conceitos são os mesmos e servem 
ambas as aprendizagens, o que diferencia um processo do outro é justamente a interação entre 
o conceito novo com outro(s) já existente(s) na estrutura cognitiva do sujeito. “Ausubel não 
estabelece a distinção entre aprendizagem significativa e mecânica como sendo uma dicotomia, 
e sim como um continuum” (MOREIRA; MASINI, 2001, p. 19).

A seguir, intentamos a ilustração dos dois campos relacionados ao tema pelos quais a curva 
da Aprendizagem Significativa pode passar. Mas, como o foco é Probabilidades em genética 
não ilustramos a passagem dessa curva pelos conhecimentos posteriores. Essa passagem poderá 
ser objeto de um outro estudo.

Figura 3 - Esquema de Aprendizagem Significativa do tema Probabilidades em genética.

Fonte: Elaborado pelos autores.

O esquema acima ilustra as duas áreas envolvidas na abordagem do tema Probabilidades 
em genética, Biologia e Matemática, além de suas ramificações. No lado esquerdo, o ramo 
da Biologia e no direito, o da Matemática, ambos com seus conceitos básicos relativos ao 
tema. O diagrama é apenas uma ideia de como o sujeito pode promover a sua aprendizagem 
de forma significativa. Consideramos que os conceitos que aparecem mais acima devem estar 
mais fixados para que os que vem mais abaixo sejam ancorados e ganhem o sentido desejado.

Cada vez que o sujeito consegue “voltar um passo” para compreender o tema atual, mais 
rígida sua estrutura cognitiva se torna, ou seja, cada um dos conceitos prévios se torna mais 
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fixo, e supostamente estarão com maior disponibilidade para ancorar os conhecimentos novos 
que sejam potencialmente significativos.

4. Análise dos Possíveis Pontos Fortes e Fracos Decorrentes da Escolha 
Teórica

Tendo em vista a estrutura de ligação dos conceitos, independente da forma como se 
organizem no “papel”, se os conceitos interagem entre si dando o real sentido ao tema ocasional, 
podemos destacar os seguintes pontos como sendo potencialmente fortes:

a) uma vez que o aprendiz desenvolve a capacidade de relacionar a informação nova a uma 
já existente, a aprendizagem de qualquer tema terá uma relativa diminuição em seu “nível 
de dificuldade”;
b) aprender significativamente possibilita “ir e vir” em áreas de conhecimentos diferentes. 
Diga-se Biologia e Matemática geralmente despertam afinidade em pessoas diferentes, 
sendo pouco comum um sujeito se interessar pelas duas áreas simultaneamente. Ou seja, é 
possível que provoque o interesse pelas áreas relacionadas, colaborando para uma formação 
intelectual mais ampla;
c) a Aprendizagem Significativa, nos moldes apresentados, tem grande potencial de 
promover de modo real o que denominamos de interdisciplinaridade, a qual se configura como 
um desafio, seja no âmbito da Educação, no do ensino e também na própria aprendizagem;
d) o esquema de aprendizagem, caracterizado pelo resgate e revisão dos conceitos mais 
básicos e anteriores ao atual, possibilita a ampliação da estrutura cognitiva de modo mais 
organizado pois orienta a “ocupação de menos espaço” na estrutura cognitiva, ou seja, dois 
ou mais conceitos já existentes podem ser sistematizados em um novo mais fixo e mais 
específico, porém mais capaz de ancorar outros que forem apresentados ao sujeito;
e) a Aprendizagem Significativa possibilita ao aprendiz armazenar informações relevantes 
de modo que se tornam conhecimento em sua estrutura cognitiva, o qual poderá ser visitado 
e utilizado em diversas situações que surgem e em diversos ambientes, além do ambiente 
escolar e/ou acadêmico.

Por outro lado, a escolha teórica pode apresentar algumas fragilidades, as quais consideramos 
como pontos potencialmente fracos, são eles:

a) a aprendizagem significativa pressupõe o relacionamento de conteúdo novo com 
conteúdo existente na estrutura cognitiva. No entanto, esse processo de interação nem 
sempre ocorre de modo natural ou automático, sendo necessário um esforço intelectual do 
aprendiz para realizá-lo. Eis a questão: esse esforço intelectual deve ser induzido;
b) a indução do esforço intelectual citado acima depende da “maturidade” do aprendiz: ele 
mesmo se mobiliza e realiza o esforço intelectual que culmina na interação dos conceitos 
ou depende de um mediador, outra pessoa (geralmente um professor) que o incentive e/ou 
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oriente o caminho que deve seguir para realizar tal interação;
c) a  Aprendizagem Significativa, teoricamente, exige mais do aprendiz do que simplesmente 
decorar conceitos, definições ou mesmo informações que serão usadas pontualmente (em 
avaliações escolares, por exemplo);
d) o esforço em relacionar os conceitos pode ocasionar em relações equivocadas, podendo 
culminar em proposições inválidas e uso de conceitos em contextos onde não os cabem;
e) ao realizar o percurso pelos conceitos prévios é exigível do aprendiz o cuidado para não 
divagar, perdendo o foco do objeto principal atual.

A seguir, discorremos algumas ideias que acreditamos ser opções para corrigir as fragilidades 
apresentadas.

5. Opções para Corrigir ou Realinhar as Fragilidades Identificadas

Optamos por analisar a situação de aprendizagem do tema Probabilidades em genética e 
encontramos as fragilidades listadas na seção anterior. Intentamos aqui opções para corrigi-las.

A fragilidade apontada no item a) pode ser corrigida através da conscientização do aprendiz 
(antes de ser apresentado ao tema de estudo) sobre esse tipo de aprendizagem e sobre a 
importância de se aprender dessa forma. Orientar para o entendimento de que inicialmente 
poderá ser trabalhoso, mas a partir das primeiras experiências de interação entre os conceitos, 
as próximas intenções serão realizadas com maior êxito e facilidade.

Para a fragilidade descrita no item b), o aprendiz precisa ser orientado a libertar-se da 
dependência de um mediador para realizar tais interações, visto que o aprendiz é o sujeito que 
teoricamente mais conhece a sua própria estrutura cognitiva. Só ele sabe o que sabe, só ele 
conhece e é capaz de recordar suas experiências do modo mais autêntico. Qualquer tentativa de 
outra pessoa em conhecer a rede de conhecimentos de um indivíduo que não seja ele mesmo 
tem grandes chances de fracassar ou de obter dados inconclusivos em sua busca.

Em relação ao item c), a forma como se estuda determinado tema pode culminar em maior 
facilidade, inclusive para se aprender significativamente. Treinar esse tipo de aprendizagem, 
a partir do estudo de temas mais básicos, mais gerais e depois ir “afunilando” as ideias é 
uma boa saída para não se ter tanto trabalho nesse esforço intelectual. Inclusive, aprender 
significativamente pode resolver o velho problema do “branco” que é comum em provas e 
principalmente com estudantes que costumam decorar sem compreender direito os conceitos. 
Ou seja, ele necessitaria lembrar do conceito literalmente fiel ao que decorou, caso esqueça 
uma vírgula sequer, tende a “errar” a questão. O que não aconteceria caso a aprendizagem fosse 
significativa, pois ele conseguiria responder a questão mesmo utilizando outras palavras, mas 
conservando a ideia original.

No item d), a prática e o cuidado, a revisão e a releitura das relações provocadas devem 
fazer parte do processo de aprendizagem. A fixação dos conceitos de modo correto consiste em 
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rever algumas vezes e em ambientes de aprendizagens diferentes para que não haja equívocos. 
Entram em cena os conceitos de “diferenciação progressiva” e de “reconciliação integrativa” 
da teoria de Ausubel.

Por fim, no item e), atentar-se ao tema que pretende assimilar. As idas e vindas nos conceitos 
prévios são importantes para realizar as ligações e dar sentido ao novo. Como já vimos, visitar 
os conhecimentos prévios pode modificar esses conceitos, agregando novo significado a eles. 
No entanto, o foco maior deve ser dado ao novo conhecimento, à nova aquisição e a fixação 
mais eficaz possível de suas especificidades na estrutura cognitiva.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente texto teve como objetivo principal analisar fenômenos de aprendizagem 
relacionados ao tema Probabilidades em genética, destacando as potencialidades e fragilidades 
decorrentes do processo que será orientado a partir do modelo ausubeliano, ou seja, modelo 
teórico de base cognitivista. 

Discorremos sobre os aspectos epistemológicos da base teórica, resgatando dizeres 
importantes sobre a Aprendizagem Significativa, utilizando principalmente falas de Ausubel e 
Moreira e Masini. Alguns outros autores foram citados também com suas contribuições sobre 
o tema. Além disso, ainda foi tratado um pouco sobre a aprendizagem mecânica, também 
definida por Ausubel. 

À situação hipotética escolhida, agregou-se o uso de um esquema desenvolvido pelos autores 
para ilustrar o processo de aprendizagem significativa, partindo do tema central (colocado 
um uma elipse) e buscando evidenciar conceitos prévios ligados em dois ramos, Biologia e 
Matemática, numa perspectiva interdisciplinar.

O esquema ilustrado na figura 3 demonstra parte dos conceitos prévios que precisam 
ser invocados no intuito de aprender de forma significativa. Dizemos “no intuito” pois a 
aprendizagem significativa não é sempre natural nem automática, depende de um esforço 
intelectual induzido, no melhor dos casos pelo próprio sujeito aprendiz, quando não, por um 
mediador (geralmente um professor).

Após  o esquema buscamos listar pontos fortes e fracos decorrentes da escolha teórica, o 
que culminou em cinco pontos de cada tipo. Esse item foi revisitado na seção seguinte, a qual 
discute “opções para corrigir ou realinhar as fragilidades decorrentes identificadas”. 

Por fim, consideramos que o presente trabalho tem relevância para os estudos relacionados à 
aprendizagem e mais especificamente à Aprendizagem Significativa, não sendo, porém um estudo 
conclusivo, mas passível de orientações para o seu melhoramento. No entanto, discorrer sobre a 
aprendizagem e, sobretudo, elaborar um esquema de aprendizagem do tema Probabilidades em 
genética e, posteriormente, analisar os pontos fracos e fortes em decorrência da escolha teórica, 
provoca-nos a pensar de modo mais detalhado a forma como podemos aprender determinado 
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conteúdo ou tema. Nos permite atentar para a possibilidade de vivenciar uma experiência de 
interdisciplinaridade entre duas áreas de conhecimento, que não são consideradas afins, através 
da exploração de um pequeno tema dado.

Além do mais, apesar do espaço limitado para discussão, muitos pontos puderam surgir 
como focos de trabalhos posteriores. O conhecimento aqui criado e discutido não se finda, 
não se conclui nesses escritos. Outras discussões são necessárias para abranger mais do que 
propomos aqui. No mais, despertou em nós o interesse por intentar novas aventuras no trilhar 
deste tipo de aprendizagem.
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CAPÍTULO 13

ATUAÇÃO DA BASE NEUROCOGNITIVA: a atenção e a conexão 
do contexto social no ensino do teorema de Tales 

Lohany Thayná Ferreira Santos64

Talita Santos Silva65

Aldilene dos Santos Rodrigues66

Laerte Silva da Fonseca67

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Com alguns aportes teóricos, este artigo vem tratar da teoria de aprendizagem neurocognitiva 
e a relação entre a atenção, função cognitiva, e sua respectiva utilização no contexto social 
na apresentação do conteúdo, observando suas particularidades aplicadas à aprendizagem 
Matemática. Assim será apresentado um breve panorama sobre o processo de aprendizagem, 
tendo o Teorema de Tales como conteúdo de exemplo para aplicação da base teórica. Diversos 
autores contribuíram de forma qualitativa para a construção do presente artigo. Com algumas 
abordagens relacionadas ao componente cognitivo como: funcionamento do cérebro e sua 
importância no processo de aprendizagem e as dificuldades enfrentadas no contexto, trazendo 
algumas contribuições pertinentes sobre a prática pedagógica focada na atenção do educando 
para os conteúdos abordados, adotando uma prática motivadora e que tem como ênfase a 
atenção do sujeito e assim, buscar a redução das dificuldades de aprendizagem. Além de trazer 
questões significativas quanto à atenção e sua relação com os conteúdos a serem aprendidos, 
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para que se tenha um melhor índice de interação, participação e absorção/compreensão dos 
conteúdos trabalhados. As estratégias de seleção dos estímulos podem auxiliar na regulação 
da atenção no sujeito para o conhecimento necessário a ser aprendido. Analisando o discente 
como sujeito ativo do processo de aprendizagem, a educação deve valorizar sua singularidade 
e seu contexto social, integrando uma abordagem sociocultural e educacional ao processo de 
aprendizagem na busca por uma melhor interação e aproveitamento. Será possível também 
observar que além dos estímulos sociais (em partes), os visuais também influenciam na melhoria 
da aprendizagem devido à relação que pode ser feita entre teoria e pratica. Nesta perspectiva, o 
artigo dará um aspecto importante para o método de aprendizagem e sua trajetória de aquisição 
de conhecimento significativo, com a compreensão do sujeito dentro da sua limitação e com 
perspectiva de redução da mesma (limitação de aprendizagem). 

1. Introdução

A presente abordagem acadêmica tem como objetivo geral compreender, em base dos 
conceitos da Teoria de Aprendizagem Neurocognitiva, a relação estabelecida entre a atenção, 
função cognitiva, e a utilização do contexto social na apresentação do conteúdo, observando 
suas particularidades aplicadas à aprendizagem matemática.

Visando alcançar essa compreensão, foram construídos alguns objetivos específicos que 
darão o direcionamento necessário. Sendo assim, tem-se: explicar a importância da base 
neurocognitiva para a aprendizagem; Mostrar que a atenção é uma função cognitiva essencial 
no processo de aprendizagem do Teorema de Tales; Confirmar que a utilização do estímulo-
alvo, contexto social, para a abordagem do conteúdo auxilia a aprendizagem e, além disso, o 
desenvolvimento de indivíduos críticos. 

Dessa forma, surgiram alguns questionamentos: como a atenção, função cognitiva, pode 
influenciar no processo de aprendizagem aplicado ao Teorema de Tales? Quais contribuições à 
base Neurocognitiva traz para o ensino do conteúdo abordando-o através do contexto social? 
Quais fragilidades poderão ser apresentadas neste processo usando a base neurocognitiva no 
processo de aprendizagem dando ênfase na atenção?  

As dificuldades enfrentadas pelos alunos no processo de aprendizagem foi motivador para 
demonstrar uma teoria capaz de auxiliar na disseminação dessas dificuldades. A construção 
desse trabalho se deu pela necessidade de compreender os mecanismos da base neurocognitiva, 
abordando a função cognitiva, em específico a atenção para que haja a possibilidade de 
preparação de discentes que sejam capazes de regular suas ações no campo social e emocional 
no decorrer de suas atividades cognitivas. Além disso, se fez necessário impulsionar as possíveis 
mudanças sociais e educacionais que vivem, demonstrando a aplicação da base neurocognitiva 
sobre o conteúdo.

A neurociência cognitiva estabelece uma relação entre o cérebro e outras partes do 
Sistema Nervoso Central (SNC), conforme afirma Sternberg (2008). O cérebro que controla 
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ações do ser humano, dessa forma o processamento de informação é uma de suas funções, 
como explana Consenza e Guerra (2011). A atenção, função cognitiva, está relacionada à 
capacidade do indivíduo em torna-se perceptível a estímulos. (Consenza e Guerra, 2011; 
Sternberg, 2008; Fonseca, 2019). Assim, o entendido e aplicabilidade da base neurocognitiva 
na abordagem metodológica do docente é importante e auxilia no processo de aprendizagem, 
uma vez que o educador estará disposto a conduzir o conteúdo de forma a fazer com que 
o aluno esteja sensível a receber os estímulos necessários para ativar o processamento de 
informações, facilitando a aprendizagem.  

O contexto social utilizado como um estímulo-alvo proporciona a ativação da atenção seletiva, 
podendo ativar o nível de vigilância por um período extenso. Assim, além do desenvolvimento 
da aprendizagem, os discentes estabeleceriam a criticidade sobre o conteúdo e o seu cotidiano. 
O uso desse mecanismo atencional, pode gerar uma estabilidade no processo de aprendizagem, 
além disso, proporciona aperfeiçoamento das habilidades a cerca dos mecanismos da atenção, 
sendo eles a percepção e a memorização. Dessa forma, os discentes são capazes de compreender 
as representações científicas no cotidiano com base no senso comum.

Para relembrar, utilizaremos a sigla FAp05 para retratar o fenômeno de aprendizagem 
neurocognitiva. Assim como PAt01 para o princípio ativo atenção voluntária; PAt02 para o 
princípio ativo atenção involuntária; PAt03 para o princípio ativo atenção seletiva; PAt04 para 
o princípio ativo atenção sustentada; PAt05 para o princípio ativo atenção alternada; e por fim, 
PAt06 para o princípio ativo atenção dividida.

2. Epistemologia da Base Neurocognitiva

A compreensão dos processos de funcionamento do cérebro é importante para estabelecer 
uma relação com a aprendizagem. Entender o FAp05, assim como  a atenção, pode ser 
considerada  um ponto chave para o estímulo do processo de aprendizagem.

De acordo com os comentários de Simões et. al. (2015), as informações presentes no 
cotidiano, o cérebro deverá corresponder de forma simples. O estudo do FAp05 e relacioná-la 
ao processo de aprendizagem possibilita um caminho amplo para o educador.

2.1. Neurociência Cognitiva
 
Sternberg (2008) relata que o cérebro comanda pensamentos, emoções e motivações. 

Consenza e Guerra (2011) afirmam que o processamento das informações através da relação 
entre vivência e expectativa ocorre nele. Assim, a neurociência cognitiva é o “campo que vincula 
o cérebro e outros aspectos do sistema nervoso ao comportamento” (Sternberg, 2008, p.42).

O Sistema Nervoso consegue realizar suas atividades devido a comandos levados de uma 
célula a outra. Chamadas de neurônios, as células nervosas, possuem uma estrutura especifica para 
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receber e levar informações. Observando os estudos de Fonseca (2014) tem-se que o neurônio 
é formado por dendritos tendo como função o recebimento de informações, corpo celular no 
qual é o produtor de energia para a célula e axônio que emitem informações. Consenza e Guerra 
(2011) completam que a passagem da informação é dada através das sinapses e essa passagem é 
feita por um neurotransmissor, substância química que é fornecida durante o processo.

Os neurotransmissores podem estabelecer a comunicação quimicamente e eletricamente. 
As células possuem a capacidade de estabelecer de 1.000 a 10.000 conexões, conforme relata 
Fonseca (2014), mostrando a capacidade cerebral de comunicação.  Pode-se atribuir a mielina68 
a velocidade de como a informação é transportada de uma célula a outra, uma vez que ela 
envolve o axônio facilitando o fluxo. Consenza e Guerra (2011) citam que o córtex cerebral 
possui bilhões de neurônios com funções distintas como linguagem, memória, planejamento de 
ações, raciocínio crítico entre outras.

Fonseca (2014) afirma que os neurônios que são responsáveis pela cognição estão 
presentes no neocórtex que percorre os dois hemisférios (direito e esquerdo) do cérebro. 
O autor ainda relata que o processamento de informações ou uma ação cognitiva necessita 
dos chamados sistemas corticais de reconhecimento e estratégicos. O sistema cortical de 
reconhecimento está ligado aos lobos sensoriais posteriores (occipital, temporal e parietal) 
e o estratégico ao lobo frontal.

2.2. Função cognitiva

A cognição pode ser considerada como a relação entre a interação e ligação das funções 
mentais, conforme explica Fonseca (2014). Essas funções são essenciais no processo de 
vinculação entre o cérebro e o comportamento, sendo elas:

 a atenção; percepção; processamento (simultâneo e sucessivo); memória 
(curto termo, longo termo e de trabalho); raciocínio, visualização, 
planificação, resolução de problemas, execução e expressão de 
informação. (FONSECA, 2014, p. 239)

Neste ponto, chega-se na função cognitiva atenção. Todo o processo anteriormente 
feito foi para que o leitor compreenda de forma mais clara o que será dito a partir deste 
momento. Com isso, os estudos se debruçarão, exclusivamente sobre a influência da atenção 
no processamento de informação.

68 Membrana que envolve e isola os axônios, denominada como fibras nervosas. (Consenza e Guerra, 2011)
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2.2.1. Atenção
 
Tanaka (2007) relata os pensamentos de Luria e Vygotsky, onde a atenção é a capacidade 

de conseguir manter o estado de concentração sobre o um alvo, com isso, pode-se afirmar que 
a atenção seleciona estímulos. Lima (2005) ao explanar os pensamentos de William James, 
explica que a atenção possui três características: existe a possibilidade de controlar os estímulos 
voluntariamente; dificuldade em selecionar ao mesmo tempo estímulos diferentes, devido ao 
foco e seleção e; por fim, o processamento atencional tem um limite.

De acordo com as ideias de Simões (2014), diversos autores que se debruçaram ao estudo 
abordam que a atenção se relaciona com outras funções cognitivas, como será mostrado no 
quadro a seguir:

Quadro 1- Relações entre a atenção e as funções cognitivas

Funções
cognitivas Resultado da relação

Percepção
A fim de fiscalizar as ações do corpo, a atenção unida à percepção realiza a 
atividade de autorregulação, limitando assim as informações que chegam. Pode-
se destacar a função seletiva da ação nesse processo. 

Memória
Contribui na codificação, armazenamento e a retomada da informação. Salienta-
se ainda que o modo como seja utilizada à atenção interfere a internalização que 
a informação é compilada, além da significância daquilo que vai ser armazenado.

Aprendizagem Retrata-se a relação entre construir e integrar ideias para que aconteça uma 
representação mental da informação.

Consciência

Neste ponto, destaca-se a diferença entre o processo involuntário e o voluntário. 
O primeiro utiliza pouco recurso da atenção, ou seja, demanda de pouco recurso 
do processamento cognitivo. Dessa forma, fora do campo de consciência. Já o 
segundo, exigem muitos recursos da atenção, sendo assim, o ser humano utiliza 
o campo da consciência para determinar o tempo que direcionará a atenção para 
aquela informação.

Fonte: Elaboração dos autores (2020)
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Observando assim, pode-se afirmar que:

O educador contemporâneo, consciente de seu papel como mediador no 
processo de aprender, deve aprender como funcionam as funções [...]. 
Isto permite que estimule o cérebro do aprendiz com a finalidade de 
conseguir resultados mais rápidos e de mais significado para o aluno. 
(SIMÕES et. al. 2015, p. 38789)

Assim, iremos nos aprofundar na atenção nas seções seguintes, para observar como ele 
influencia no processo de ensinagem.

2.2.2. Classificação dos Princípios Ativos

Diversas condições interferem na atenção, como: “o contexto no qual o indivíduo está inserido, 
as características do estímulo, expectativa, motivação, relevância da tarefa desempenhada, o 
estado emocional, experiências anteriores”. (LIMA, 2005, p. 116)

Lima (2005) apresenta duas características fundamentais do cérebro que está relacionado 
à atenção. O primeiro é chamado de nível de vigilância ou alerta, Sternberg (2008) ao se 
debruçar nos estudos sobre o nível de vigilância a define como “a capacidade de uma pessoa 
prestar atenção a um campo de estimulação, durante o qual busca detectar o surgimento de um 
determinado estímulo-alvo de interesse”. (STERNBERG, 2008, p. 86)

Analisando os pensamentos de Consenza e Guerra (2011) tem-se que o nível de alerta 
deve estar adequado para que o cérebro seja capaz de manipular a atenção, destinando a 
consciência a alguma característica que fora julgada interessante. Sternberg (2008) comenta 
um experimento contido nos estudos de Mackworth, no qual os participantes observavam um 
relógio e teriam que identificar quando ele dava um passo duplo. Este tipo de experimento 
requer um nível de vigilância adequado. O autor completa seu pensamento mencionando que 
o nível de vigilância poderia ser treinado, mas que ao sustentar ela geraria uma fadiga e assim 
comprometendo a atenção. 

A segunda característica é a atenção relacionada ao direcionamento do foco do alerta sobre 
os processos mentais e neurobiológicos, relata Lima (2005) de acordo com os estudos de Del 
Nero. Como foi dito anteriormente, todo o processo de passagem de informação do neurônio é 
dada através da sinapse, que ocorre pela liberação de um neurotransmissor. Quando se fala em 
nível de vigilância, Consenza e Guerra (2011) mencionam que o principal neurotransmissor é 
a noradrenalina. 

Observando as ideias de Ferraz e Kastrup (2007), tem-se que o interesse da pessoa desperta 
a atenção. Assim, a atenção pode ser dividida em:

• PAt 01: É a capacidade do ser humano em selecionar os estímulos que são necessários 
para a realização de uma atividade. Esse processo está relacionado à motivação e ao 
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interesse. (CONSENZA e GUERRA, 2011; LIMA, 2005);
• PAt 02: São estímulos que acontecem de forma inesperada e que transferem a 
atenção, como exemplo, tem uma sala silenciosa e por algum motivo um som surge. 
Automaticamente, o ser humano irá dirigir seu foco de forma involuntária para o local do 
som. (LIMA, 2005)
• PAt 03: É a capacidade do ser humano selecionar estímulos e ignorar estímulos distratores. 
(TANAKA, 2007; LIMA, 2005, PINHEIRO e ROSSINI, 2012; STERNBERG, 2008).
• PAt 04: Se trata da regulação da atenção seletiva, ou seja, ao selecionar o estímulo-alvo 
e manter o nível de vigilância no estímulo, estar-se-á sustentando a atenção. (TANAKA, 
2007; LIMA, 2005)
• PAt 05: É a habilidade de mudar o foco atencional, ou seja, mudar de um estímulo para 
outro. (LIMA, 2005; TANAKA, 2007)
• PAt 06: Capacidade de responder a dois estímulos ao mesmo tempo. Mas, deve-se deixar 
uma observação, um desses estímulos deve estar em processo automático. (LIMA, 2005; 
TANAKA, 2007; STERNBERG, 2008).

Durante as atividades, a constância no estímulo presente faz com que o ser humano passe 
a diminuir o nível de vigilância. Esse processo se dá devido à adaptação e à habituação. A 
habituação, segundo Sternberg (2008) está relacionada à adaptação ao estímulo apresentado e 
isso faz com que o ser humano passe a prestar menos atenção. Já a adaptação, pode-se dizer que 
é “uma diminuição da atenção a um estímulo que não seja objeto de controle consciente. Ela 
ocorre diretamente no órgão sensorial e não no cérebro.” (STERNBERG, 2008, p. 82). Diante 
disso, a atenção vinculada à aprendizagem é importante, pois ao entender que o processo de 
atenção necessita de uma mudança constante de estímulo, o docente facilita a aprendizagem. 
 Aqui, será selecionado um princípio ativo para destaque: APt 03.

2.2.3. Teorias do Princípio Ativo: Atenção seletiva 

Algumas teorias existiram para explicar o porquê da seleção de determinado estímulo. Essas 
teorias serão disponibilizadas em um quadro para facilitar a visualização de todos.

Quadro 2 - Teorias da atenção seletiva

Teoria Característica

O modelo de Broadbent
“Múltiplos canais de entrada de dados sensoriais chegam em um 
filtro de atenção, que só permite que um deles passe para chegar 
aos processos de percepção”  (STERNBERG, 2008, .p.97) 

Teoria Característica
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O modelo do filtro seletivo de 
Moray

Moray vem para modificar o pensamento de Broadbent, segundo 
relata Sternberg (2008), afirmando que o filtro seletivo bloqueia 
os estímulos distratores, mas alguns possuem uma intensidade tão 
forte que poderia passar pelo filtro também.

O modelo de atenuação de 
Treisman

Segundo Sternberg (2008), os estímulos não são descartados no 
filtro seletivo, uma vez que experimentos feitos mostram que os 
participantes conseguem identificar os estímulos enviados a eles, o 
que difere é o foco que é destinado a um único estímulo.

O modelo de Filtro posterior 
de Deutsch e Deutsch

Este modelo se assemelha ao de Treisman, a diferença é que para 
Deutsch e Deutsch, conforme explica Sternberg (2008), o filtro se-
letivo ocorre depois dos processos perceptuais.

A teoria multimodal

Nesta teoria é dita que a atenção pode ser considerada flexível uma 
vez que pode-se alterar o foco, como observado na definição do 
PAt 4. Segundo Sternberg (2008) ocorre em três momentos essa te-
oria: representações sensoriais, representação semântica e por fim, 
a união das duas torna o processo consciente.

A síntese de Neisser

Neste último, existem dois processos: pré-atencional são automáti-
cos observam características sensoriais físicas enquanto o atencio-
nal se encarrega de estabelecer um sentido ou uma relação. (STER-
NBERG, 2008)

Fonte: Elaboração dos autores (2020)

O PAt 03 é de fundamental importância dentro do FAp 05, visto que a seleção de estímulos, 
segundo Lima (2005), é feita através de interesse da pessoa. Assim, podemos relacionar as 
experiências como um pré-requisito de seleção conforme citam Ferraz e Kastrup (2007). 
Observando as experiências, pode-se introduzir o contexto sociocultural como ferramenta para 
despertar estímulos necessários para a ativação do PAt 03.

3. Fenômenos de Aprendizagem no Teorema de Tales

Analisando o contexto social como ferramenta do FAp 05, observa-se que estar-se-á 
utilizando como estímulo para o desenvolvimento do conteúdo, de forma a reter a atenção do 
aluno através da ativação dos princípios. 

Desta forma, processo de aprendizagem deve buscar alterações durante o percurso, como 
exemplo citado acima, a perspectiva cultural. Assim, todas as atividades interacionistas 
organizacional e cultural, possibilitando interação entre indivíduos. Pois, o desenvolvimento 
do indivíduo estar relacionado com a participação do sujeito no processo social e cultural, 
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sendo levado em consideração fatores como: linguagem, crença, valores, práticas. A 
interdisciplinaridade entre o social e o científico é uma forma de levar o conhecimento para 
além dos muros do ambiente escolar, gerando curiosidade e aprendizagem. 

O desenvolvimento mental humano passa a ser visto como produto 
dos mecanismos elementares e dos processos interpessoais, oriundos 
da inserção do homem num contexto cultural. A cada construção de 
uma nova aprendizagem, o sujeito se desenvolve, tornando-se mais 
participante do processo histórico, social e cultural (TRINDADE; 
REZENDE, 2001, p. 489).

Observando o conteúdo, os alunos deverão estimular os princípios ativos destacados 
anteriormente. Antes de iniciar, se faz necessário alguns conceitos pré - estabelecidos, que 
serão citados abaixo:

• Razão entre segmentos, que retrata a razão entre as medidas de comprimento dos segmentos;
• Conceitos de reta, retas paralelas, concorrentes, transversal.

Diante do que foi dito, o discente, deverá de uma forma geral reter a atenção até a finalização 
do conteúdo. O livro a ser analisado será de Sila, Tavares e Eduardo (2015). Nele o conteúdo 
inicia com alguns questionamentos sobre como calcular a altura de uma pirâmide analisando 
sua sombra e como realizar esse calculo usando apenas uma estaca. Esses questionamentos 
foram feitos para introduzir a forma como Tales de Mileto conseguiu. Assim, os alunos ao 
selecionarem o estímulo lançando pelo professor estariam utilizando o PAt 01 ao selecionar 
de forma voluntária e o PAt 03 com a capacidade de selecionar isolando outros elementos 
distratores, como exemplo, a conversa com um amigo fora do contexto lecionado.

Seguindo com o livro, ele recorda algumas definições, citadas no início deste tópico, que 
auxiliarão no desenvolvimento do capítulo. Neste caso, o discente evocará as informações já 
armazenadas, diante dos estímulos lançados pelo docente, fazendo um link com o que já foi 
estudado para o que estar por vir. Todo esse processo de iniciação, vinculado ao FAp 05, estão 
preparando a estrutura neuronal para o recebimento de informações novas.

Então, ao ativar o PAt 01 e o PAt 03, o professor pode então explanar o conteúdo. O aluno 
irá manter o seu foco atencional se o estímulo tiver uma significância, como dito nos tópicos 
passados deste trabalho. Assim, produzir a demonstração de como foi feita a descoberta de 
Tales é interessante para que o aluno faça a relação do conteúdo e de como no tempo passado 
a matemática era aplicada. Através disso, mostrar assim o Teorema de Tales, que consiste em 
dizer “Feixes de retas paralelas cortadas ou intersectadas por segmentos transversais formam 
segmentos de retas proporcionalmente correspondentes” (SILVA, TAVARES E EDUARDO, 
p. 12, 2015).

Neste momento, o aluno está ativando o PAt 04, uma vez que ele está sustentando o PAt 03. 
Para que o aluno sustente a atenção no conteúdo, pode-se utilizar o contexto em que os alunos 
estão inseridos ou acontecimentos do cotidiano e resolver atividades aplicando o Teorema de 
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Tales. O livro referido para estudo retrata situações problemas com exemplos que podem ser 
vistos no dia a dia, como vemos abaixo, na figura 1.

Imagem 1 - Questão sobre o Teorema de Tales

Fonte: Silva, Tavares e Eduardo (p.17,2015)

Observando uma reformulação da questão durante sua aplicação para o ambiente onde a 
maioria dos discentes já os conhece, eles iriam trabalhar as funções cognitivas, pois serão levados 
a evocar imagens do ambiente social em que vivem. Além de construir a resolução da atividade, 
os alunos também podem debater sobre fatos que ocorreram no ambiente selecionado. Neste 
momento está sendo trabalhado o PAt 05, uma vez que ele está alternando o foco de estímulos 
através de informações que são atreladas ao conteúdo, podendo transferir o foco atencional 
durante o processo de resolução, sem que o aluno fique habituado ao estímulo. Embora a 
abordagem do conteúdo visando os princípios ativos do FAp  05, essa teoria de aprendizagem 
possui pontos que podem ser positivos ou negativos e serão trabalhados no tópico seguinte.

4. Análise dos possíveis pontos fortes e fracos decorrentes da 
escolha teórica

Ao utilizar o FAp 05 para a abordagem de um conteúdo, o discente estimulará o cérebro a 
desenvolver suas habilidades para o processo de aprendizagem. Fonseca (2014) afirma que:

Os neurônios podem ser considerados as células da aprendizagem, pois 
são elas em si, mais a interação que recriam com as células denominadas 
giliais, que sustentam e consolidam, somaticamente, qualquer tipo de 
aprendizagem. (FONSECA, 2014, p. 237)

Dessa forma, ao ativar os princípios ativos destacados estará realizando a ligação entre 
neurônios. Além disso, estimula a capacidade do ser humano em selecionar os estímulos 
corretos para facilitar a aprendizagem e assim internalizar o conhecimento, deixando a aula 
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mais prazerosa. Ao utilizar o contexto social como objeto de exploração do conteúdo, o docente 
visa explorar o desempenho das atividades nos alunos com o meio em que ele está inserido. 

De acordo com Consenza e Guerra (2011), para que a informação seja colhida de forma 
precisa é necessário um nível de vigilância adequado, ou seja, um regulador para manter o foco 
naquela informação por mais tempo. O ser humano, é estimulado por situações ou informações 
que julguem significativas diante do contexto social vivido e assim, disponibilizam a atenção 
para aquela informação.

A manutenção desse nível de vigilância é necessária, uma vez que para que as informações 
sejam internalizadas, o PAt 03 deve ocorrer. Um ponto em que se deve estar atento é a habituação 
e adaptação, conteúdo tratado em tópicos passados. Ao se habituar ao estímulo produzido, 
o aluno passa a cada vez menos prestar atenção no que está sendo tratado e o processo de 
aprendizagem tornara-se falho. Já a adaptação está vinculada ao órgão sensorial que está 
recebendo o estímulo, ela passa a não surtir tanto efeito como inicialmente. 

Outro ponto que pode ser destacado são os alunos que possuem déficit de atenção. Neste 
caso, podemos retratar alunos que possuem Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade. 
Segundo Consenza e Guerra (2011), eles conseguem reter a atenção em estímulos que contenham 
uma resposta imediata da atividade que está sendo trabalhada e dificuldade nos estímulos que 
possuem uma resposta tardia. Os autores ainda comentam que “o portador de TDAH apresenta 
baixo desempenho escolar devido ás dificuldades para controlar a impulsividade, a ansiedade e 
a manutenção da atenção” (CONSENZA E GUERRA, p. 137, 2011).

5.Opções para corrigir ou realinhar as fragilidades identificadas.
 
Durante a vida, são produzidas diversas tarefas que exigem esforço para serem realizadas. 

Com o estudo de Sternberg (2008) existem dois processos: o de habituação e adaptação, de 
forma que o processo de habituação está relacionado ao ato de prestar menos atenção, e em 
contrapartida, pode ocorrer um estímulo novo fazendo com que o nível de vigilância seja 
ativado, gerando a desabituação.

Durante o processo de aprendizagem, atitudes que são previstas pelos discentes contraria o 
FAp 05 e consequentemente não ativa os princípios ativos, fazendo com que qualquer estímulo 
novo se torne mais atrativo que o momento oportuno de aula. Para reverter essa situação é 
necessário desabituação, como retrata Sternberg (2008). Para isso, é necessário utilizar novos 
estímulos que sejam capazes de gerar uma desabituação, visando que o nosso sistema de 
atenção fique em alerta. No caso do TDAH, ocorrem alterações no Sistema Nervoso, associados 
a comportamentos socioemocionais. Consenza e Guerra (2011) caracteriza o transtorno por 
uma disfunção atencional, alteração emocional e processos motivacionais. 

Para desmistificar a dificuldade durante o processo de aprendizagem, o sujeito combina 
ações individuais em componentes interligados. Após, esse modelo de prática, o aprendente 
armazena aos poucos o conhecimento específico. De acordo com essas informações pode-se 
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afirmar que o processo de habituação não demanda muita atenção, permitindo a distração dos 
estímulos. Dessa forma, deve-se estar atento ao processo cognitivo dos estudos e os fatores 
atencionais (STERNBERG, 2008).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A aprendizagem no contexto social ou educacional é de maneira geral importante para o 
desenvolvimento do sujeito, deste modo, torna-se imprescindível compreender o funcionamento 
do cérebro e a singularidade do sujeito, tendo em vista que os princípios ativos precisam 
ser analisados constantemente para que assim possam ser realinhado/adaptado as possíveis 
necessidades, integrando motivação e estímulo constantemente que precisam ser pensados e 
selecionados cuidadosamente para os mesmos estejam de acordo com a realidade do sujeito e 
desta forma ele consiga relacionar os conteúdos de forma satisfatória. 

A educação envolve um processo de aprendizagem e pode-se afirmar que os conhecimentos 
da neurociência avançaram muito e assim, podendo contribuir para um avanço na educação, em 
busca de melhores qualidade e resultados mais eficientes para a qualidade de vida do indivíduo 
e da sociedade. Observando o estudo tem-se que a neurociência cognitiva tem o objetivo 
de contribuir significativamente na educação visando uma busca por soluções eficazes para 
aprendizagem. (CONSENZA E GUERRA, 2011).

Observa-se então, que o estudo da atenção vem se destacando dia após dia, pois, aparecem 
em diversos contextos sociais e acabam surgindo diferentes diagnósticos de acordo com 
desempenho das atividades, não sendo diferente no processo de aprendizagem, no qual os 
sujeitos são rotulados de forma que não aprende por não prestar atenção.

Além das perspectivas citadas acima, o processo de aprendizagem também deve ser 
compreendido diante a relação do sujeito com o meio, de forma a entender os fatores 
interacionais no processo de aprendizagem. Assim, é necessário compreender o neurocognitivo 
para poder aplicar na prática a resolução da necessidade. Dessa maneira, o corpo e a mente 
realizam trabalhos importantes nesse processo de concentração. Os discentes devem manter os 
princípios ativos destacados neste estudo, controlados através do nível de vigilância, prontos 
para receberem os estímulos necessários para a ocorrência da aprendizagem.
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CAPÍTULO 14

 INCURSÕES DA TEORIA PIAGETIANA NO ENSINO DE 
MATEMÁTICA E SUA APLICAÇÃO NA GEOMETRIA 

Cynthia da Silva Anderson69

Carlos Alberto de Vasconcelos70

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

As atividades escolares não acontecem de forma aleatória e geralmente resultam de longos 
planejamentos. Há um contexto e uma epistemologia que embasam o trabalho do professor que 
objetiva alcançar bons índices de aprendizagem. Ainda assim, a disciplina Matemática carrega o 
estigma de ser uma disciplina de difícil entendimento. Esse fato é observado pelas pesquisas que 
descrevem os choques que acontecem entre teoria e prática nas escolas, quando abordam que bons 
alunos das licenciaturas não são necessariamente bons professores de Matemática nas escolas 
de educação básica e vice-versa. São situações complexas. A dificuldade na aprendizagem dos 
conteúdos matemáticos apresentada pelos alunos brasileiros pode ser observada, por exemplo, 
através dos resultados do Programa Internacional de Avaliação de Alunos (Pisa), exame 
realizado a cada três anos pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE), e em outras avaliações de larga escala como a Prova Brasil. 

Diante desse cenário, que se repete quando o conteúdo específico é Geometria, atentamos 
para o papel do professor que, além de uma formação inicial, passa ou deveria passar por 
formação continuada e constante durante a vida profissional docente. 

Dessa forma, a teoria do desenvolvimento formulada por Piaget é tema das formações nas 
quais os professores conhecem a ideia construtivista. O estudioso suíço concebe aprendizagem a 
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partir de um processo de equilibração, que é uma adaptação a situações novas. Assim, buscamos 
auxílio e respostas na Psicologia e no construtivismo educacional. 

Dessa forma, o objetivo desta composição textual é discutir alguns aspectos do Conhecimento 
Piagetiano e sua relevância para o ensino de Matemática, mais especificamente, a Geometria, 
destacando que a equilibração citada por Piaget acontece por duas ações, a de assimilação e 
acomodação, que serão discutidas e explicadas com maiores detalhes no decorrer deste escrito.

1. Introdução

Educação e aprendizagem são temas que se destacam sempre, principalmente na atualidade 
e em várias esferas que ultrapassam o contexto escolar, a exemplo da política quando é tratada a 
questão de investimentos. Os cursos de formação docente, tanto em níveis de graduação, ou seja, 
a formação inicial, quanto na formação continuada, têm a preocupação de formar professores 
capazes, não só de transmitir o conhecimento para o aluno, mas também de proporcionar 
verdadeira aprendizagem aos discentes, não só de conceitos que em nada poderão auxiliar na 
transformação de comportamento do estudante. 

Para que essa interação entre a formação do professor e a aprendizagem do aluno de 
fato aconteça, os cursos apresentam como um dos destaques Jean Piaget e sua teoria do 
desenvolvimento, permitindo que o docente tenha conhecimento de como o aluno aprende. 

O termo aprendizagem é corriqueiro no cotidiano escolar e faz parte do vocabulário docente. 
Mas o que é aprendizagem para uns pode não ser para outros. Para esclarecer o conceito, vamos 
comentar alguns casos. Um animal doméstico, a exemplo de um cachorro, aprende a fazer suas 
necessidades fisiológicas em determinada parte da casa ou aprende a fazê-las sempre na rua. 

A questão é: o cachorro aprendeu ou foi condicionado? Uma criança aprende a guardar seus 
brinquedos após brincar, aprende a colocar sua roupa suja separada da roupa limpa, aprende a 
escrever, a contar e a conter suas emoções. Ou há um condicionamento? Os atos mencionados 
seriam exemplos de aprendizagem? Ou aprendizagem seria somente o que é ensinado na escola 
e que possa despertar e fazer crescer a intelectualidade humana?

A palavra aprendizagem é originada do verbo aprender, de ad (junto) mais prehendere com 
o sentido de “levar para junto de si”. Usando uma metáfora, é levar para junto da memória. 
Assim aprendizagem é o resultado de aprender. Seria, então, uma informação que é assimilada 
por um indivíduo, fazendo acontecer mudanças na sua forma de pensar e resolver situações. 
Pode ser apresentada como um processo de aquisição de novos conhecimentos. 

A compreensão de uma nova informação utilizada na solução de um problema depende da 
amplitude com que se disponibiliza uma base de ideias na estrutura cognitiva do aluno. Do 
ponto de vista cognitivista, aprendizagem significa organização e integração do material de 
ensino na estrutura cognitiva, que se define com um complexo organizado de ideias na mente 
do indivíduo (FARIAS, 2018).
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O ensino é apenas uma condição que pode influenciar na aprendizagem entre outras variáveis 
como a predisposição e a preparação cognitiva. Neste sentido, três são os elementos do processo 
de aprendizagem:

● Primeiramente, há uma pessoa que aprende, isto é, um ser humano, descartando a ideia 
de que um animal doméstico, no caso o cachorro mencionado no exemplo inicial, possa 
aprender, logo o que acontece é um condicionamento;

● Fatores externos que influenciam e estimulam – por isso, são chamados estimuladores;
● E a resposta, que vem a ser o resultado da estimulação e da atividade nervosa subsequente.

A aprendizagem se refere, dessa forma, a um resultado do que o ser humano processa, 
do que faz com determinadas informações que adquire. Se essas informações fazem o ser 
humano mudar ou resolver situações, então houve aprendizagem. Os seres humanos têm natural 
potencialidade de aprender. “São ambivalentemente ansiosos de desenvolver-se e de aprender” 
(ROGERS, 1972 p. 154) e precisam ser estimulados para que de fato aconteça a aprendizagem.

O humano é um ser inacabado que está sempre em construção, em movimento, em mudança. 
Com essa premissa, tem-se Piaget, teórico construtivista que aborda a ideia de que a inteligência 
é construída na relação do homem com o meio. O ser humano, durante toda a vida está apto a 
aprender, e para Piaget as crianças são construtoras dinâmicas do próprio conhecimento. 

E embora haja interferência de fatores exteriores, o ser humano constrói, aprende e 
reconstrói os objetos do conhecimento. As ideias desse autor nos conduzem a esclarecimentos 
e entendimentos de como se dá o desenvolvimento humano desde o nascimento, classificando 
as fases desse processo em vários períodos.

Do nascimento até mais ou menos dois anos, as observações de Piaget afirmam que o ser 
humano é egocêntrico e tem sensações de prazer, fracasso ou sucesso. E, mesmo com a ausência 
da linguagem, há o desenvolvimento da inteligência prática ou sensório-motora, que se faz 
através da manipulação de objetos, daí a importância dos brinquedos coloridos, de encaixe, 
evidenciando a organização das percepções e hábitos.

A primeira infância, segunda fase dos estudos piagetianos, é chamado também de estágio pré-
operacional, que acontece entre os dois e sete anos de vida. Nesse período, há o desenvolvimento 
de sentimentos morais intuitivos e é possível enaltecer os jogos coletivos com regras individuais. 
O pensamento ainda é egocêntrico, mas as crianças sentem dificuldade em discordar.

A segunda infância é nomeada de estágio operacional concreto e vai desde os sete aos 
doze anos de idade. É nessa fase que são desenvolvidos os sentimentos morais, de justiça e 
cooperação. Quanto à Matemática, é nesse período que se nota o progresso da inteligência 
concreta, com as operações concretas e o pensamento lógico.

O quarto e último estágio do desenvolvimento descrito por Piaget é conhecido como 
estágio operacional formal/abstrato, que acontece na adolescência, quando há condições de um 
raciocínio abstrato.
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2. A Epistemologia de Jean Piaget: Os Estágios do Desenvolvimento

Epistéme significa ciência, verdade, discurso. Assim epistemologia pode ser definida como 
o discurso, a verdade. É nesse contexto que será visto o trabalho de Jean Piaget na Psicologia 
e na Educação.

Jean Willian Fritz Piaget, nasceu na Suíça em 9 de agosto de 1896. Tornou-se biólogo, pela 
Universidade em Zurique. Destinou parte da vida à observação do processo de aquisição do 
conhecimento pelas crianças. Mas provavelmente, Piaget estava interessado nas formas usadas 
pelo homem para construir o conhecimento. Segundo o epistemólogo em questão, as crianças 
possuem uma maneira própria de adquirir conhecimento. 

Segundo Rampazzo (2009, p. 17), Piaget usou o método clínico na pesquisa e formulou 
uma teoria do desenvolvimento humano. Ele classificou o conhecimento em três tipos: físico, 
lógico-matemático e social. O conhecimento físico se dá quando a criança percebe as reações e 
características dos objetos, como peso, cor, tamanho e textura. 

Piaget afirma que conhecimento lógico-matemático ocorre quando a criança se torna capaz 
de classificar, ordenar e medir mentalmente. A base deste conhecimento é a percepção do 
sujeito. Já a aquisição do conhecimento social depende do contexto social do indivíduo.

O teórico e epistemólogo afirma que as estruturas cognitivas infantis vão se desenvolvendo 
de acordo com o crescimento da criança. Assim, crescer é reorganizar a inteligência para ter 
mais condições de adaptar-se. Para que haja a passagem, evolução de uma fase para outra, 
existem alguns fatores, que são maturidade do sistema nervoso, interação social, experiência 
física, estímulo ambiental e processo de equilibração, que é quando a criança tenta equilibrar-se, 
habituar-se a situações novas no próprio meio ambiente. No processo de equilibração, ocorrem 
simultaneamente a assimilação e a acomodação. Em situações anormais, às quais a criança 
esteja habituada, há um desequilíbrio, então ela usa recursos para adaptar-se à nova situação, 
acontecendo absorção do seu redor através da organização das experiências. Na acomodação, a 
criança cria recursos e desenvolve estruturas que ainda não existiam.

Figura 1 - Ilustração sobre o processo de equilibração

Fonte: Elaboração própria com base em Piaget (1973).
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Piaget, ao destacar os estágios de desenvolvimento infantil, contribuiu e ainda contribui nas 
práticas docentes dos professores brasileiros, embora não seja evidente que o que é discutido 
nas formações seja aplicado pelos mestres em sala de aula. Na opinião de alguns docentes, 
pouco adianta estudar as teorias da aprendizagem, pois não serão aplicadas em sala de aula. 
Os que têm essa opinião ainda pensam que o professor é transmissor de conhecimento, não 
cabendo ao docente entender a forma como o aluno pensa e aprende.

2.1 Relevância da Teoria de Jean Piaget para o ensino de Matemática, 
especificamente a Geometria

Na interpretação de Piaget, as crianças constroem ativamente o próprio conhecimento e, 
dessa forma, deixam de ser humanos em miniatura, pois aprendem e reconstroem os objetos 
do conhecimento. Neste texto, buscamos compreender e despertar uma discussão sobre 
a importância da Teoria de Jean Piaget no Ensino de Matemática, mais especificamente a 
Geometria, que é um assunto bastante presente no cotidiano de todas as pessoas, nas formas do 
meio ambiente natural.

Piaget elaborou de forma objetiva os períodos de desenvolvimento de uma criança. Neste 
texto, onde descrevemos uma atividade com o uso do Tangram, vamos nos ater a dois estágios: o 
pré-operacional e o operacional. É no estágio pré-operacional, da inteligência simbólica quando 
a criança trabalha com imagens e no estágio das operações concretas, do pensamento lógico, 
que podem e devem ser trabalhados as noções e primeiros conceitos de Geometria.

Inicialmente, sabemos que a palavra Geometria tem origem grega e significa medida da 
Terra, mas é muito mais. É a área da Matemática que trata de formas planas e espaciais, tamanho, 
posição relativa entre figuras ou propriedades do espaço.

A Geometria envolve o estudo de um amplo conjunto de conceitos e 
procedimentos necessários para resolver problemas do mundo físico e 
de diferentes áreas do conhecimento. Assim, nessa unidade temática, 
estudar posição e deslocamentos no espaço, formas e relações entre 
elementos de figuras planas e espaciais pode desenvolver o pensamento 
geométrico dos alunos. Esse pensamento é necessário para investigar 
propriedades, fazer conjecturas e produzir argumentos geométricos 
convincentes. (BRASIL, 2017, p. 269).

Para Smole (1996), o assunto é muito importante tanto na aprendizagem quanto na 
alfabetização matemática, que é entendida como ler e escrever textos de Matemática, dominar 
formas de raciocinar e resolver problemas matemáticos. Todas as pessoas precisam ser 
alfabetizadas matematicamente, e não fogem à regra os alunos que os professores precisam 
transformar em cidadãos construtivos, engajados e reflexivos.
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[...] sem estudar Geometria as pessoas não desenvolvem o pensar 
geométrico ou o raciocínio visual e, sem habilidade, dificilmente 
conseguirão resolver as situações da vida que forem geometrizadas; 
também não poderão utilizar da Geometria como a fator altamente 
facilitador para a compreensão e resolução de questões de outras 
áreas de conhecimento humano. Sem conhecer a Geometria a leitura 
interpretativa do mundo torna-se incompleta, a comunicação das 
ideias fica reduzida e a visão da Matemática torna-se incompleta. 
(LORENZATO, 1995, p. 5).

Ela está presente na vida das pessoas, mesmo que não percebam que fazem uso dela 
diariamente, que usam vocabulário geométrico e que a conhecer facilita a vida. Muitas situações 
podem ser citadas para exemplificar a relação entre os períodos de desenvolvimento descritos 
por Piaget e a Geometria, tais como:

• Localização espacial – termos como direita, esquerda e paralelo podem ser usados para 
facilitar o encontro de um lugar e estão relacionados à assimilação racional;

• Na arte, é possível explorar a simetria e a desconstrução das figuras, como nos quadros de 
Picasso, podendo-se relacionar com a inteligência simbólica das imagens;

•  A arquitetura, com suas medições de perímetro, área e volume, relaciona-se com a teoria de 
Piaget, abrangendo desde a inteligência concreta até a inteligência formal com raciocínio abstrato.

3. Fenômenos de Aprendizagem do Modelo Piagetiano Presentes no Ensino 
da Matemática, Especificamente a Geometria, no Ensino Fundamental

Não é apenas ministrar aulas e orientar a aprendizagem que traz mudanças no papel do 
professor e no conhecimento do aluno. Em 1980, surgiu a ideia construtivista de Piaget, segundo 
a qual a participação mecânica do estudante não garante a aprendizagem.

A atribuição do desenvolvimento para Piaget apoia-se na produção de estruturas lógicas 
que aprovam a atuação do indivíduo sobre o seu entorno de forma adaptável, mas enigmática, 
indagando quais são os processos cognitivos envolvidos.

Usar jogos, quebra-cabeças ou outros materiais manipuláveis desperta o interesse e estimula a 
aprendizagem. Os jogos e a Matemática têm muito a colaborar com a formação da cidadania, pois 
possuem regras, instruções, definições, desenvolvimento e novos conhecimentos (MUNIZ, 2010).

Segundo Souza (2006), o Tangram é um jogo milenar, de origem chinesa, que por volta 
de 1818 ficou conhecido também na América. Bastante presente nas aulas de Matemática 
atualmente, permite muitas formas de exploração para a facilitação da aprendizagem.

Para ilustrar como os períodos de desenvolvimento de Piaget podem ser relacionados 
com os conteúdos e aprendizagem Matemática, vamos observar a evolução de uma atividade 
matemática, realizada em uma turma de 6º ano, em uma escola da rede estadual de ensino 
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de Sergipe, na cidade de Estância, em 2019. A aula descrita permitiu que os aprendizes 
conhecessem vários conteúdos que podem ser trabalhados, bem como o desenvolvimento de 
várias habilidades e competências, mencionadas na BNCC.

A BNCC tem a intenção de proporcionar ao docente reflexão e possível mudança de 
comportamento na forma de conduzir a aula, permitindo estudar posição e descolamento no 
espaço, formas e relações entre os elementos de figuras planas e espaciais com o propósito de 
desenvolver o pensamento geométrico. É possível perceber nesse objetivo traços da Teoria do 
Desenvolvimento de Piaget, enfatizando a relação de classificar, ordenar e medir. Dessa forma, 
espera-se que os alunos, desde as séries iniciais, possam ser protagonistas do próprio conhecimento. 

De acordo com a Base Nacional Comum Curricular - BNCC, a Geometria é aplicada em 
várias áreas do conhecimento, auxiliando na resolução de problemas e objetivando desenvolver 
o pensamento algébrico dos alunos ao permitir trabalhar com formas e relações entre elementos 
de figuras planas, além da posição. Para a aula previamente planejada com o uso do Tangram, 
foram pensados como metas a serem alcançadas:

• Identificar e estabelecer pontos de referência para a localização e o deslocamento de objetos;
• Construir representações de espaços conhecidos e estimar distâncias;
• Identificar características das formas geométricas tridimensionais e bidimensionais;
• Nomear e comparar polígonos por meio de propriedades relativas aos lados, vértices e 

ângulos.

Inicialmente aconteceu uma conversa informal sobre o Tangram e as lendas que envolvem 
sua história. Em seguida, cada aluno recebeu um quadrado de papel, como ilustração de uma 
das lendas. A partir desse quadrado, foram sendo construídas as sete peças que compõem o 
quebra-cabeça e os assuntos foram sendo citados.

O passo a passo:

a) O quadrado recebeu dobras no sentido da diagonal e foi cortado manualmente, gerando 
dois triângulos isósceles;

b) Com um dos triângulos, foi conhecida a altura do triângulo em relação à base, e houve o 
corte nesta dobra, gerando os triângulos T1A e T1B;

c) Partindo do outro triângulo restante, foi identificado o ponto médio, e, após o corte, o 
triângulo foi nomeado de T2;

d) Com o trapézio restante, feitos os devidos cortes, foram obtidas as quatro figuras 
restantes, a saber: um quadrado (Q1), um paralelogramo (P1) e mais dois triângulos 
(T3A e T3B);

e) Com as sete peças em mãos, foram trabalhados os conceitos de frações, área e perímetro, 
e finalmente os participantes foram desafiados a reconstruírem o quadrado inicial.
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Nessa experiência, foram observadas a teoria de Jean Piaget e suas variáveis na aplicação 
do conteúdo de Geometria. O aluno teve contato visual, tátil e auditivo sob a orientação do 
professor que ministrou a aula usando o Tangram.

A turma de sexto ano, no turno matutino, formada por aproximadamente 30 alunos, pôde, 
através do uso e desenvolvimento do quebra-cabeça, perceber a socialização e submissão a 
regras, descritas a partir do estágio pré-operacional, bem como a existência do respeito entre 
os colegas, destacando a interação do sujeito com o ambiente, numa situação visível de 
desequilíbrio, assimilação e acomodação, chegando finalmente ao equilíbrio.

A aula permitiu aos alunos uma visão diferenciada sobre o uso do Tangram, proporcionando 
a exploração de vários conteúdos como formas geométricas, áreas, perímetros e frações, de 
forma lúdica e desenvolvendo habilidades e competências exigidas na vida escolar, bem como 
ampliando o vocabulário.

4. Análise dos Possíveis Pontos Fortes e Fracos Decorrentes da Teoria de 
Piaget e Opções Para Corrigir ou Realinhar as Fragilidades Identificadas

O aluno deve ser o protagonista do seu conhecimento. O professor, estando ciente do 
próprio papel formador, deve estar preparado para proporcionar aos alunos essa condição de 
transformação. Como ponto forte, pode ser destacado o enfoque em aspectos qualitativos. 

Piaget aplicava testes com as crianças e se preocupava mais com os erros, procurando 
entender quais pensamentos foram usados pelas crianças para chegar a uma resposta, fato 
este que deve ser copiado pelos professores de Matemática, que devem buscar entender as 
dificuldades que impedem que os conteúdos matemáticos sejam de fato assimilados. Piaget 
olhava a criança como ser protagonista em sua aprendizagem, através do método clínico.

Um ponto fraco percebido na teoria do desenvolvimento de Piaget é que foi formulada para 
realidade piagetiana e não se pode afirmar que todas as crianças se desenvolvam da mesma 
forma, pois sofrem com fatores externos. Isso quer dizer que não há provas de que todas as 
crianças consigam se desenvolver de acordo com os estágios descritos por Piaget. 

Para exemplificar, podemos citar que no Brasil, país de grande extensão, crianças de 
diferentes partes do território não têm os mesmos estímulos e oportunidades, gerando-se, dessa 
forma, diferenças severas quanto aos estágios do desenvolvimento descritos por Piaget.

Outra situação que pode ser vista como ponto fraco da teoria do desenvolvimento, que 
enfatiza o construtivismo, é a adversidade e os obstáculos na formação de professores para 
atuar segundo essa concepção.

5. Opções Para Corrigir ou Realinhar as Fragilidades Identificadas

A estrada do desenvolvimento coloca o ser humano como próprio de uma comunidade, na 
qual ele pode interferir. Por outro lado, é necessário atenção para não permitir a padronização. 
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Assim fica a cargo do professor mediar a questão das diferenças que acontecem na aprendizagem, 
proporcionando diferentes formas de aprender e o cuidado ao avaliar.

Piaget (1973) defende a aprendizagem através da ação. Com a atividade, foi comprovado 
que a aprendizagem acontece quando teoria e prática podem ser aliadas, não de forma linear, 
mas formando uma rede de conhecimento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com o exposto, chegou-se à conclusão de que o uso do Tangram nas aulas 
de Matemática permite aos estudantes desenvolver inicialmente a coordenação motora e a 
aquisição e construção de conceitos matemáticos de forma prazerosa. Percebemos também 
que a atividade está de acordo com as orientações de habilidades e competências da BNCC, 
alcançando os objetivos antes traçados.

Neste trabalho, o objetivo maior é de que as relações, aperfeiçoamentos dos hábitos e, enfim, 
o desempenho dos alunos levem a uma aprendizagem efetiva, destacando nessa perspectiva a 
relevância da teoria da aprendizagem de Piaget no ensino da Matemática.
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CAPÍTULO 15

APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA 
A CONSTRUÇÃO DOS CONHECIMENTOS MATEMÁTICOS  

Angela dos Santos Silveira71

Myrna Friederichs Landim72

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A aprendizagem significativa é a temática central da teoria defendida por David Ausubel 
(1918-2008). Esta tem como princípio a valorização dos conhecimentos prévios dos alunos. 
Para que esse tipo de aprendizagem aconteça é necessário o uso material potencialmente 
significativo e a predisposição do aluno. O presente trabalho busca avaliar as contribuições 
da teoria supracitada para a construção de conhecimentos matemáticos. Consiste em um 
estudo bibliográfico em que foi possível reunir conhecimento teórico sobre o tema, analisar 
como esta temática vem sendo discutida em livros e artigos científicos, na tentativa de 
correlacionar seus princípios à sua aplicabilidade em situações de sala de aula. Visando um 
melhor aprofundamento sobre sua presença nos documentos oficiais que regem a educação 
brasileira, foram analisados também os PCNs e a BNCC. Tais documentos possibilitaram 
a discussão da temática em questão. Os resultados apresentam exemplos de como a teoria 
da Aprendizagem Significativa pode ser aplicada nas aulas de matemática por meio de 
Sequências Didáticas (SD) e Unidades de Ensino Potencialmente Significativas (UEPS), 
abordando diversos conteúdos matemáticos e temas transversais. Observa-se, no entanto, a 
necessidade de melhoria nos critérios e atividades utilizados para avaliar essas metodologias 
e a ocorrência de uma aprendizagem, efetivamente, significativa. 
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1. Introdução

Ao longo da história, a Matemática é vista como uma disciplina muito complexa e que provoca 
temores entre alguns estudantes. Para alguns esta disciplina é considera a que apresenta grandes 
dificuldades escolares e o êxito nela é para os mais inteligentes (NUNES; COSTA, 2019). Percebe-
se que essa concepção vem sendo internalizada, em nossa sociedade, passando de geração para 
geração. Este fato pode causar obstáculos para o processo de aprendizagem dessa disciplina, tendo 
em vista que o conhecimento é fruto de um extenso processo cumulativo de geração, organização 
intelectual e social que sofrem influências uns dos outros (D`AMBRÓSIO, 2012).

Segundo SANTAROSA (2016, p. 64) “a Matemática tem sido ensinada por meio da prática 
repetitiva, sem a real compreensão, por parte dos estudantes, do que realmente estão fazendo e 
porque estão fazendo”. Mesmo sendo a Matemática considerada por muitos como uma disciplina 
associada às regras, sentenças, fórmulas, abstrações, isto não impede que esta seja ensinada de 
forma significativa, fazendo com que os alunos reflitam, discutam e descubram seus próprios 
caminhos para resolução de determinados problemas (SANTOS, 2015). 

No que tange ao processo de ensino e aprendizagem de Matemática, faz-se necessário que 
as práticas pedagógicas e as metodologias de ensinos estejam baseadas em diversas teorias 
que contribuam para que aquilo que se ensina tenha significado para os alunos. Desse modo, 
a teoria da Aprendizagem Significativa, sobressai, visto que esta concepção considera que os 
conhecimentos prévios dos alunos são fundamentais para a apropriação de novos conhecimentos 
(NUNES; COSTA, 2019).

O processo de ensino e aprendizagem da Matemática baseado na teoria de AUSUBEL  
(1980), chama a atenção para a existência de conhecimentos prévios dos alunos e para um 
ensino que tente ultrapassar as metodologias tradicionais, baseadas somente na utilização de 
quadro e  livros didáticos, onde o aluno é posto na condição de passividade, um receptor dos 
conhecimentos transmitidos pelo professor.

Nesse contexto, o presente trabalho busca avaliar as contribuições da teoria da  Aprendizagem 
Significativa de Ausubel (2003), para a construção de conhecimentos matemáticos. Para 
tanto, realizou-se uma pesquisa bibliográfica com o objetivo de efetuar um dialogo entre a 
fundamentação teórica sobre o tema e as formas pelas quais ela vem sendo abordada na pesquisa 
em ensino de ciências e matemática.

1.2 A Matemática e sua importância

A Matemática é uma área de conhecimento que integra a formação educacional do indivíduo. 
Acredita-se que por meio do seu aprendizado o estudante poderá ser bem sucedido socialmente, 
aplicando os saberes construídos em situações da vida cotidiana (SANTOS, 2015). Seu caráter 
formativo colabora com o desenvolvimento do pensamento e raciocínio dedutivo:
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Em seu papel formativo, a matemática contribui para o desenvolvimento 
de processos de pensamento e a aquisição de atitudes, cuja utilidade 
e alcance transcendem o âmbito da própria matemática, podendo 
formar no aluno a capacidade de resolver problemas genuínos, gerando 
hábitos de investigação, proporcionando confiança e desprendimento 
para analisar e enfrentar situações novas, propiciando a formação de 
uma visão ampla e cientifica da realidade, a percepção da beleza e da 
harmonia, o desenvolvimento da criatividade de outras capacidades 
pessoais (BRASIL, 1999).

Porém, a aprendizagem em Matemática por parte dos alunos, não vem alcançando os 
resultados esperados. Os órgãos nacionais e internacionais como, respectivamente, o Sistema 
Nacional de Avaliação (SAEB) e o Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA), 
apontam baixos índices de aprendizado dessa disciplina (PACHECO; ANDREIS, 2018). Esses 
baixos índices de rendimento podem estar relacionados aos vários fatores, como a desarticulação 
entre a Matemática ensinada na escola com a Matemática vivenciada no cotidiano dos alunos, 
as metodologias e práticas pedagógicas, dificuldades de aprendizagens, entre outros fatores.  
Esses resultados

geram preocupações entre os envolvidos. O insucesso de muitos     
estudantes   é um fator que os leva cada vez mais, a terem certa aversão 
a essa disciplina, desenvolvendo dificuldades ainda maiores com o 
passar dos anos escolares.  (PACHECO; ANDREIS, 2018, p. 106).

Os documentos legais que norteiam as orientações curriculares para o ensino destacam 
a importância de um ensino de Matemática que permite ao aluno participar e intervir de 
forma reflexiva e crítica nas ocorrências da sua vida cotidiana e sociais, ganhando uma maior 
capacidade de discutir e argumentar suas decisões (BRASIL, 1999). Os PCNs propõem ainda 
que os conteúdos e conceitos matemáticos sejam ensinados com criticidade e reflexão, uma vez 
que esta área de conhecimento tem influência sobre nossa realidade.

Nessa direção a BNCC, Base Comum Curricular (BRASIL, 2017, p. 267), diz que “O 
conhecimento matemático é necessário para todos os alunos da Educação Básica, seja por sua 
grande aplicação na sociedade contemporânea, seja pelas suas potencialidades na formação de 
cidadãos críticos, cientes de suas responsabilidades sociais”. Na parte introdutória do referido 
documento, os autores destacam o compromisso com desenvolvimento integral do aluno, e 
afirmam que a aprendizagem Matemática desempenha um papel de letramento matemático com 
o intuito que os estudantes identifiquem e compreendam a função da Matemática na sociedade 
atual, bem como saber utilizá-la para atender suas necessidades de cidadão.

definido como as competências e habilidades de raciocinar, representar, 
comunicar e argumentar matematicamente, de modo a favorecer o 
estabelecimento de conjecturas, a formulação e a resolução de problemas 
em uma variedade de contextos, utilizando conceitos, procedimentos, 
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fatos e ferramentas matemáticas. É também o letramento matemático 
que assegura aos alunos reconhecer que os conhecimentos matemáticos 
são fundamentais para a compreensão e a atuação no mundo e perceber o 
caráter de jogo intelectual da matemática, como aspecto que favorece o 
desenvolvimento do raciocínio lógico e crítico, estimula a investigação 
e pode ser prazeroso (fruição). (BRASIL, 2017, p. 266).

Com base no documento acima citado, podemos inferir que a aprendizagem da matemática 
na perspectiva de letramento, traz algumas implicações para o ensino e o que vai se desenvolver 
em sala de aula, muito embora este documento não aborde questões metodológicas. Sendo 
assim, as aulas de Matemática precisam contar com atividades motivadoras, desafiadoras, 
problematizadoras, favorecendo desse modo, o trabalho colaborativo, a articulação dos 
pensamentos, bem como, atividades de ler, escrever, de representar conclusões, e isto requer 
uma mudança significativa em sala de aula.

Na Base Comum Curricular, as Competências Específicas de Matemática para o Ensino 
Fundamental são:

• Reconhecer que a Matemática é uma ciência humana, fruto das necessidades e preocupações 
de diferentes culturas, em diferentes momentos históricos, e é uma ciência viva, que 
contribui para solucionar problemas científicos e tecnológicos e para alicerçar descobertas 
e construções, inclusive com impactos no mundo do trabalho;

• Desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade de produzir 
argumentos convincentes recorrendo aos conhecimentos matemáticos para compreender e 
atuar no mundo;

• Compreender as relações entre conceitos e procedimentos dos diferentes campos da 
Matemática (Aritmética, Álgebra, Geometria, Estatística e Probabilidade) e de outras áreas 
do conhecimento, sentindo segurança quanto à própria capacidade de construir e aplicar 
conhecimentos matemáticos, desenvolvendo a autoestima e a perseverança na busca de 
solução;

• Fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos presentes nas práticas 
sociais e culturais de modo a investigar, organizar, representar e comunicar informações 
relevantes, para interpretá-las e avaliá-las, crítica e eticamente, produzindo argumentos 
convincentes;

• Utilizar processos e ferramentas matemáticas, inclusive tecnologias digitais disponíveis, 
para modelar e resolver problemas cotidianos, sociais e de outras áreas de conhecimento, 
validando estratégias e resultados;

• Enfrentar situações-problema em múltiplos contextos, incluindo situações imaginadas, não 
diretamente relacionadas com o aspecto prático-utilitário, expressar suas respostas e sintetizar 
conclusões, utilizando diferentes registros e linguagens (gráficos, tabelas, esquemas, além 
do texto escrito na língua materna e outra linguagem para descrever algoritmos, como 
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fluxogramas, e dados); 
• Desenvolver e/ou discutir projetos que abordem, sobretudo, questões de urgência social, com 

base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidário, valorizando a diversidade 
de opiniões de indivíduos e de grupos sociais, sem preconceitos de qualquer natureza;

• Interagir com seus pares de forma cooperativa, trabalhando coletivamente no planejamento 
e desenvolvimento de pesquisas para responder a questionamentos e na busca de soluções 
para problemas, de modo a identificar aspectos consensuais ou não na discussão de uma 
determinada questão, respeitando o modo de pensar dos colegas e aprendendo com eles 
(BRASIL, 2017, p. 269).

De acordo com as competências elencadas, podemos perceber que a aprendizagem da 
Matemática ultrapassa a memorização de cálculos, fórmulas e sentenças. Nesse sentido, o ensino 
da Matemática de forma contextualizada, integrando diversos conhecimentos pode contribuir 
para o desenvolvimento de competências e habilidades, que são elementos fundamentais 
na formação do aluno. Dessa maneira, o estudante vai se capacitando para o entendimento 
e compreensão de situações, comunicação, começa a se apropriar de linguagem especificas, 
argumentar, analisar e tomar suas próprias decisões.

Nessa perspectiva, a aprendizagem da matemática deixa de ser vista como um processo 
mecânico e desmotivador, desenvolvido por meio de atividade de memorização e passa a ser 
algo prazeroso que tem sentido/significação para o estudante. Acreditamos que a aprendizagem 
da Matemática colabora com a formação do aluno na medida em ele aprende a utilizar de forma 
adequada os conhecimentos que foram adquiridos em sua interação social. Julga-se necessário 
compreendermos que o processo de aprendizagem, sobretudo da matemática, trata-se de uma 
construção individual e ativa do estudante, e concebermos o professor com um mediador desse 
processo. Nesse contexto os PCNs , ressaltam que:

É preciso redimensionar o papel do professor que ensina Matemática no 
ensino fundamental. Numa perspectiva de trabalho em que se considere 
o aluno como protagonista da construção de sua aprendizagem, o papel 
do professor ganha novas dimensões. Uma faceta desse papel é a de 
organizador da aprendizagem; para desempenhá-la, além de conhecer 
as condições socioculturais, expectativas e competência cognitiva dos 
alunos, precisará escolher os problemas que possibilitam a construção 
de conceitos e procedimentos e alimentar os processos de resolução que 
surgirem, sempre tendo em vista os objetivos a que se propõe atingir 
(BRASIL, 1997, p. 37 e 38).

Assim, o docente como mediador na construção do conhecimento e compreendendo que 
esta construção trata-se de uma formação integral do aluno, tem que buscar conhecer o meio 
social, cultural no qual o estudante encontra-se inserido, tendo em vista que o processo de 
aprendizagem envolve o aluno em seus diversos aspectos. Desse modo é preciso identificar 
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possíveis fatores que interferem neste processo, a fim de dirimir as dificuldades apresentadas 
por estes. Neste aspecto, Piaget salienta que:

É aqui [no ensino da Matemática] que os professores encontram maior 
dificuldade e onde, apesar de todas as qualidades de seu ensino, os 
métodos não-ativos que estão habitualmente compelidos a usar resultam 
em dificuldades que são de um modo geral bem conhecidas. [...] Às 
vezes, a compreensão da matemática elementar chega a ser considerada 
como um sinal de aptidão especial. A presença ou ausência desse “dom” 
matemático é então usada para explicar o sucesso e o fracasso, embora 
se possa perguntar se não são talvez atribuíveis ao método clássico do 
próprio ensino (PIAGET, 1975, p. 57).

Tomando como base o pensamento de Piaget, percebemos que na maioria dos casos, o 
ensino de matemática está baseado na utilização de metodologias e atividades de memorização, 
em que o aluno tem que decorar diversas sentenças e fórmulas, entendemos que é preciso 
repensar estas práticas com o intuito de promover uma aprendizagem que tenha sentido, que 
seja significativa para o estudante.

2. Epistemologia do Modelo Ausebeliano: Princípios Básicos da Teoria 
da Aprendizagem Significativa

A aprendizagem significativa é ponto central da teoria proposta por David Paul Ausubel, na 
década de 1960 e desenvolvida posteriormente por alguns teóricos como, Novak, Hanesian e 
Moreira (SANTOS, 2015).

Na perspectiva da aprendizagem significativa os conhecimentos prévios dos alunos sobre 
determinados temas ganham destaque. Estes por sua vez, são considerados de suma importância 
para o processo de aprendizagem “O fator isolado mais importante que influencia o aprendizado 
é aquilo que o aprendiz já conhece” (AUSUBEL, 1980, p. 6). O autor defende a ideia de que 
o estudante aprende utilizando os conhecimentos já existentes na estrutura cognitiva, os quais 
podem contribuir para a apropriação de novos conhecimentos.

De acordo com Ausubel (1980), a Aprendizagem Significativa, acontece quando há 
uma interação do conhecimento já existente na estrutura cognitiva do aluno com um novo 
conhecimento. Sendo assim ocorre um complemento entre os conhecimentos, uma vez que o 
novo enriquece o já existente proporcionando-lhe novas significações. Assim,

A aprendizagem significativa ocorre quando a nova informação ancora-
se em conceitos ou proposições relevantes, preexistentes na estrutura 
cognitiva do aprendiz. Ausubel vê armazenamento de informações no 
cérebro humano como sendo organizado, formando uma hierarquia 
conceitual na qual elementos mais específicos de conhecimento 
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são ligados (e assimilados) a mais gerais, mais inclusivos. Estrutura 
cognitiva, portanto, uma estrutura hierárquica de conceitos que são 
representações de experiências sensoriais do indivíduo (MOREIRA, 
1999, p. 153).

Nessa direção, quando ocorre a ampliação na estrutura cognitiva do aluno, há também 
um crescimento da sua capacidade de apropriação de conteúdo, ao mesmo tempo em que os 
conhecimentos já existentes permanecem por um período de tempo mais longo na sua memória 
criando espaços para novas aprendizagens. No entendimento de Moreira, a Aprendizagem 
Significativa é:

um processo por meio do qual uma nova informação relaciona-se com 
um aspecto especificamente relevante da estrutura de conhecimento do 
individuo, ou seja, este processo envolve a interação da nova informação 
com uma estrutura do conhecimento especifico, a qual Ausubel define 
como conceito subsunçor, ou simplesmente subsunçor, existente na 
estrutura cognitiva do indivíduo (MOREIRA, 1999, p. 153).

Por outro lado na aprendizagem mecânica às novas ideias não se relacionam de forma 
lógica e clara com nenhuma estrutura cognitiva do sujeito, não tem um subsunçor, quer dizer, 
um ponto de ancoragem. Essa informação vai ser incorporada de forma mecânica e arbitrária, 
diferente da aprendizagem significativa, sendo assim, ela não garante nem a flexibilidade e 
nem a longevidade do seu uso, isto é, o aluno “aprende”, mas logo após a prova esquece o 
que aprendeu.

De acordo com Ausubel, Novak e Hanesian (1980), existem três tipos de aprendizagem 
significativa: 

1- aprendizagem representacional – ocorre quando o símbolo passa ser representado em 
significados e objetos; 

2- aprendizagem de conceitos – podemos considerar como uma forma de aprendizagem 
representacional, uma vez que os conceitos também podem ser representados por meios 
de símbolos; 

3- aprendizagem proposicional – diferentemente da aprendizagem representacional, está 
voltada para compreensão de uma proposição, não de palavras ou conceitos. Busca-se 
compreender o significado dos conceitos e palavras nela envolvidas, ou seja, da composição 
de uma proposição.

Assim, ao preparar um material que será utilizado no processo de aprendizagem, é preciso 
pensar quais são os conhecimentos que já estão incorporados na estrutura cognitiva dos alunos e 
que estes sejam relevantes para a nova aprendizagem. Porém, não basta apenas que o material a 
ser estudado seja significativo.  Se o estudante apresentar somente disposição para memorização 
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de forma arbitrária e literal, ocorrerá um processo mecânico de aprendizagem, mas não quer 
dizer que a aprendizagem significativa, não possa vir a acontecer (MIOLI, 2012).

Para que haja a Aprendizagem Significativa são necessárias duas condições. A primeira diz 
respeito à potencialidade e significação do material a ser estudado, e a segunda está relacionado 
à disposição do aluno para aprender: 

Em primeiro lugar, o material de aprendizagem é apenas significativo. 
Em segundo lugar, deve haver uma disposição para aprendizagem 
significativa, [...] E mesmo que o material seja logicamente significativo 
pode ser aprendido pelo método de decorar (aprendizagem mecânica), 
se a disposição do aluno para aprender não for significativa (AUSUBEL, 
1980, p.32).

 Ainda de acordo Ausubel, um material potencialmente significativo, é todo aquele que 
seja “passível de se relacionar com as ideias relevantes ancoradas [subsunçores] na estrutura 
cognitiva do aprendiz” (AUSUBEL, 2003, p. 57). Mesmo que os dois requisitos sejam cumpridos 
e caso o aluno não possua os subsunçores necessários para assimilar o conteúdo especifico, 
é necessário fazer a introdução dos organizadores prévios, que são “materiais introdutórios, 
apresentados antes do próprio material a ser aprendido, porém, em um nível mais alto de 
abstração, generalidade e exclusividade do que esse material” (MOREIRA, 2006, p. 23). Tais 
organizadores prévios, segundo Ausubel são utilizados com uma ponte entre os conhecimentos 
que o estudante já sabe e o que ele precisa aprende.

Ausubel, Novak e Hanesian (1980) ressaltam que a aprendizagem significativa apresenta 
quatro grandes vantagens sobre a aprendizagem por memorização ou mecânica, a saber: 

1- Os conhecimentos adquiridos significativamente ficam retidos por um período maior de 
tempo; 

2- As informações assimiladas resultam num aumento da diferenciação das ideias que 
serviram de “âncoras”, aumentando, assim, a capacidade de uma maior facilitação da 
subsequente aprendizagem de materiais relacionados;

3- As informações que não são recordadas (são esquecidas) após ter ocorrido a assimilação 
ainda deixam um efeito residual no conceito assimilado e, na verdade em todo o quadro 
de conceitos relacionados; 

4- As informações apreendidas significativamente podem ser aplicadas em enorme variedade 
de novos problemas e contextos.

Ao analisarmos as características da aprendizagem significativa apresentada pelos autores, 
percebemos que uma grande parte do que temos presente em nossas escolas apresentam certo 
distanciamento dessas ideias. Nota-se que nas atividades de ensino, são solicitados dos alunos 
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que estes aprendam uma série de conceitos que não lhes são comuns, sem que antes tenham 
adquiridos subordinadores relevantes em nível adequado. 

Em relação às estratégias de ensino, o conteúdo a ser aprendido pode ser apresentado ao 
aluno por recepção ou descoberta. Na aprendizagem por recepção, tudo que deve ser aprendido 
é apresentado ao aprendiz de maneira final, pronta. 

(...) todo conteúdo daquilo que vai ser aprendido é apresentado 
ao aluno sob a forma final. A tarefa de aprendizagem não envolve 
qualquer descoberta independente por parte do estudante. Do aluno 
exige-se somente internalizar ou incorporar o material (uma lista de 
sílabas sem sentido ou adjetivos emparelhados; um poema ou um 
teorema geométrico) que é apresentado deforma a tornar-se acessível 
ou reproduzível em alguma ocasião futura. (AUSUBEL, 1980, p.20).

Já na aprendizagem por descoberta o conteúdo a ser aprendido, deve ser descoberto pelo 
aprendiz, isto significa que, o aprendiz deve ir a busca da informação.

O aluno deve reagrupar informações, integrá-las à estrutura cognitiva 
existente e reorganizar e transformar a combinação integrada, de tal 
forma que dê origem ao produto final desejado ou à descoberta de 
uma relação perdida entre meios e fins. Concluída a aprendizagem 
por descoberta, o conteúdo descoberto torna-se significativo da 
mesma forma que o conteúdo apresentado torna-se significativo na 
aprendizagem por recepção (AUSUBEL, 1980, p. 21).

No entanto, isso não quer diz que a aprendizagem por recepção se associa com a mecânica, 
nem tão pouco a aprendizagem por descoberta com a significativa. Ambas podem ser mecânicas 
ou significativas, torna-se significativa na medida em que o conteúdo trabalhado relaciona-se 
com subsunçores relevantes presentes na estrutura cognitiva do estudante.

3. Fenômenos de Aprendizagem do Modelo Ausubeliano

Podemos considerar a aprendizagem um processo complexo que implica na mudança de 
comportamento, onde o aprender é fruto da interação entre estruturas mentais e o meio ambiente. 
Para D’ Ambrósio (2008) o conhecimento é resultado de um processo de organização social, tal 
processo é dinâmico e inacabado.

Para a psicologia, conforme Bock, et al. (2001, p. 145) afirmam que “o conceito de 
aprendizagem não tão simples. Há diversas possibilidades de aprendizagem [...] como o 
crescimento físico, descobertas, tentativas e erros, ensino etc”. sendo assim, a aprendizagem 
reflete um processo em que o ser humano está inserido, uma vez que, o ambiente interfere 
diretamente na construção da aprendizagem.
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A teoria de Ausubel (1980) é fundamentada na concepção cognitiva, nessa perspectiva 
a aprendizagem trata-se da organização e integração de material na estrutura cognitiva do 
indivíduo. Para esse teórico, a aprendizagem no processo de ensino precisa fazer sentido para 
o aluno.

A aprendizagem para Ausubel (1980) consiste na ampliação da estrutura cognitiva por 
meio da incorporação de novas ideias a ela, ou seja, na medida em que estamos aprendendo, 
nós estamos ampliando a estrutura cognitiva, inserindo informações ou conceitos novos a essa 
estrutura já existente, os quais serão internalizados. Diante disso  elencamos possíveis princípios 
ativos nesta teoria.

Quadro 1 - Princípios ativos do modelo ausubeliano

Nº Princípios Ativos - PAt Descrição

01 Presença de Subsunçores Conhecimentos, conceitos presentes na estrutura 
cognitiva do aluno.

02 Material Potencialmente Significativo Conteúdo a ser aprendido pelo estudante.  Planejado, 
elaborado pelo professor.

03 Disposição do aluno Motivação, desejo em aprender. Aluno ativo no 
processo de aprendizagem.

04 Organizadores prévios

Conteúdo introduzido antes do material definitivo a 
ser aprendido, quando o aluno ainda não apresenta 
ancoras, impedindo que ocorra uma incorporação 
arbitraria. 

05 Significação O aluno é capaz de atribuir sentido a aquilo que foi 
aprendido.

Fonte: As autoras

De acordo com os princípios elencados no quadro acima, podemos elencar possíveis de 
fenômenos de aprendizagem. Demonstrado no quadro a seguir:

Quadro 2 - Fenômeno de Aprendizagem

Nº Fenômenos de aprendizagem: Fap

1 Aplicação de avalição diagnóstica para a identificação dos conhecimentos prévios 
dos alunos.

2 Interação do novo conteúdo com conteúdos que já foram adquiridos pelo aluno.
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3 Questionamentos, participação, atenção, elaboração de hipóteses para responder as 
questões propostas.

4  Aplicação de conteúdos preparatórios para receber o conteúdo  final.

5 Apropriação com significação dos conteúdos apresentados em sala de aula.

Fonte: As autoras

Com base nos princípios ativos e fenômenos elencados, percebe-se uma correlação entre 
eles, a qual é essencial para que haja uma aprendizagem significativa.  Assim temos:  

PAt 01  FAp03  FAp05

Para que ocorra o fenômeno  FAp06,  é necessário que  o professor tenha um olhar 
cuidadoso  para  com os princípios presente na teoria da Aprendizagem Significativa  e antes 
de propor que a aprendizagem de qualquer conteúdo esteja atenta aos saberes já adquiridos 
pelos estudantes, que os organizadores prévios sirvam de ancora para os novos conhecimentos 
e os levem a desenvolver conceitos que facilitem a aprendizagem subsequente (Moreira, 
1999). Evitando assim, uma incorporação arbitraria na estrutura cognitiva do aluno e uma 
aprendizagem mecânica. 

Vale considerar também  PAt2  FAp 04

Para que haja uma aprendizagem significativa é preciso que o aluno esteja disposto e 
motivado para aprender. Este fato chama atenção do professor para a utilização de metodologias 
e estratégias de ensino, diversos recursos pedagógicos que despertem no aluno o desejo de 
aprender, criando situações favoráveis que possibilite a efetivação dessa aprendizagem.

Posto isto, cabe ressaltar a importância da organização desses elementos para que esses 
fenômenos ocorram de modo satisfatório e os alunos alcance a aprendizagem significativa. Dessa 
maneira, tendo esse olhar teórico sobre o modelo ausebeliano, na próxima seção apresentamos 
uma análise das produções científicas envolvendo a Matemática, tendo como base a teoria da 
Aprendizagem Significativa.

4. Analise Dos Possíveis Pontos: Aplicabilidade Da Aprendizagem 
Significativa E Ensino Da Matemática Em Sala De Aula

Nesta seção analisamos as produções científicas recentes relativas ao ensino da Matemática 
utilizando como base a teoria da Aprendizagem Significativa. Para tanto, foi realizada uma 
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busca no Portal de Periódicos CAPES por artigos publicados em periódicos nacionais no 
período de 2010 a 2019, utilizando como palavras-chaves: aprendizagem significativa; ensino; 
matemática. Abordando o Ensino Fundamental, foram selecionados quatro artigos, os quais 
serão analisados a seguir, em ordem cronológica.

Os artigos demonstram a aplicabilidade dessa teoria nas aulas de Matemática, em turmas 
dos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental. Estes estudos foram desenvolvidos em 
escolas públicas, sendo uma na região Norte (OLIVEIRA et. al., 2016) e três na região Sul 
do país (BRUM; SCHUHMACHER, 2012, MALON; SAUER; CATELLI, 2017, RIZZON; 
MARCHIORO; GIOVANNINI, 2019). Os conteúdos matemáticos apresentados nos artigos 
foram: as quatro operações, teorema de Tales, resolução de problemas, Trigonometria, temas 
transversais enfatizando questões sociocultural e ambiental, utilizando-se como metodologia as 
Sequencias didáticas e as Unidades de Ensino Potencialmente Significativa.

O primeiro artigo, intitulado “O teorema de Tales por meio da utilização de maquetes sob 
a ótica da teoria da aprendizagem significativa: contribuições para o ensino da Matemática”. 
(BRUM; SCHUHMACHER, 2012), visa “identificar, a partir das maquetes construídas pelos 
estudantes indícios de aprendizagem significativa”. Trata-se de uma pesquisa de natureza 
qualitativa, desenvolvida com 20 alunos da 8ª série (nomenclatura usada na época) do Ensino 
Fundamental de uma escola pública do município de Tijucas, Santa Catarina, com duração de 
duas semanas. O estudo foi organizado em três momentos: 

1. Formação de grupo e projeto de construção de maquete - nesta etapa foram formadas duplas 
e solicitadas que os alunos construíssem uma maquete utilizando a representação geométrica 
do Teorema de Tales.

2. Construção das maquetes - durante esse momento as duplas construíram as maquetes com o 
auxílio do professor da turma.

3. Apresentação das maquetes - nessa atividade os alunos apresentaram ao professor a 
construção final das maquetes. Estas ficaram expostas no hall da instituição de ensino para 
avaliação e exposição. 

Para os autores, os alunos no processo de construção das maquetes utilizaram os conceitos 
geométricos e da Teoria de Tales, e a formação dos conceitos e aprendizagem representacional 
foi assimilada adequadamente por palavras ou símbolos pela maioria dos estudantes.

Nota-se nesse artigo que, apesar da atividade ter sido desenvolvida em três momentos, 
não houve nenhum momento de avaliação para identificar os conhecimentos prévios existente 
na estrutura cognitiva dos estudantes sobre a temática em estudo. Mesmo assim, os autores, 
com base nas maquetes construídas, afirmam que os alunos possuem subsunçores relevantes 
sobre o teorema de Tales. Os autores justificam a ausência da realização de uma verificação 
prévia, pelo fato de que na avaliação diagnóstica os alunos poderiam apresentar aprendizagem 
insuficiente em Geometria.
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Entendemos que as dificuldades apresentadas pelos alunos fazem parte do processo de 
construção do conhecimento e, portanto, elas precisam ser trabalhadas. Para que haja uma 
aprendizagem significativa o aluno tem que relacionar a nova informação com outra, já presente 
em sua estrutura cognitiva (MOREIRA, 1999). Nesse sentido, ao propor uma atividade o 
professor precisa conhecer quais conhecimentos os alunos já sabem, para que possa utiliza 
estratégias que de fato favoreça uma aprendizagem significativa.

O segundo artigo, “Material Dourado73 Como Recurso Pedagógico para o Ensino das Quatro 
Operações Matemática” (OLIVEIRA et. al, 2016), teve como objetivo “analisar o potencial 
do material dourado como recurso pedagógico no ensino das quatro operações fundamentais 
da Matemática” A pesquisa, de abordagem qualitativa, está fundamentada na teoria da 
Aprendizagem Significativa de Ausubel e na teoria dos Campos Conceituais de Vergnand. Foi 
desenvolvida com 20 alunos do 5º Ano do Ensino Fundamental de uma escola pública de Boa 
Vista, RR, em três fases: 

• Verificação dos conhecimentos prévios dos alunos em relação às operações fundamentais, 
por meio de uma atividade diagnóstica.

• Desenvolvimento de uma sequência didática, com base nos conhecimentos prévios 
dos alunos. Nesta fase foram realizadas dez aulas expositivas e a exibição de vídeos 
explicativos, utilizando como principal recurso o material dourado. 

• Aplicação de uma atividade avaliativa com a intenção de observar se houve a aprendizagem 
significativa. 

Para os autores, o uso do material dourado unido às estratégias de ensino e fundamentado 
nas teorias adotadas contribuiu positivamente para o ensino de Matemática e acreditam que o 
material dourado consiste em recurso com grande potencial para o ensino das quatro operações.

Nota-se que nesta pesquisa foram aplicados alguns princípios da aprendizagem significativa, 
propondo-se atividades com base nos conhecimentos já adquiridos pelos alunos. Outro ponto 
que se destaca no estudo, refere-se a uma atividade contendo dez questões para verificação 
dos possíveis avanços alcançados pelos estudantes durante o desenvolvimento das atividades 
propostas. Observa-se ainda, que este trabalho enfatiza a utilização do recurso pedagógico no 
ensino das quatro operações. No entanto, para que haja uma aprendizagem significativa faz- se 
necessário não somente o uso de material potencialmente significativo, ou seja, o conteúdo a ser 
aprendido, mas também a predisposição do aprendiz (AUSUBEL, 1980).

O terceiro artigo, “A resolução de situações-problema e a aprendizagem das operações com 
números reais” (MALON, SAUER, CATELLI, 2017), teve como proposta apresentar uma 
unidade de ensino potencialmente significativa (UEPS), buscando “promover o desenvolvimento 
do raciocínio lógico, da habilidade de encontrar e descrever padrões, de argumentação e da 
utilização correta da linguagem matemática e, assim, auxiliar os estudantes a tornarem-se ativos 

73 Material Dourado é um material idealizado pela médica e educadora Maria Montessori (1870 – 1952), para 
trabalhar a Matemática - Sistema de Numeração Decimal (Licee, 2013).
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em suas aprendizagens”. Para auxiliar na resolução dos problemas foi utilizada a calculadora 
de forma consciente e planejada Trata-se de uma pesquisa qualitativa, um estudo de caso na 
perspectiva da pesquisa-ação. 

O estudo foi desenvolvido com 24 alunos do 9º Ano do Ensino Fundamental da Escola 
Estadual de Ensino Médio Dr. Asis Antônio Mariani, no município de Caxias do Sul, RS. e faz 
parte da dissertação de Mestrado da primeira autora. A UEPS foi realizada de acordo com o 
planejamento de Moreira (2011), realizando os seguintes passos:

1. Avaliação diagnóstica, com o propósito de identifica os conhecimentos prévios dos 
estudantes sobre a temática.

2. Resolução de situação-problema, considerando os conhecimentos prévios evidenciados 
pelos discentes na sondagem inicial. Com base nas dificuldades apresentadas pelos 
alunos foram propostas novas questões envolvendo padrões, possibilitando ao estudante 
observar, experimentar e propor hipótese como sujeito ativo na construção do seu próprio 
conhecimento. 

3. Breve exposição oral pela professora da turma, seguida da atividade colaborativa, em trios 
e discussão no grande grupo. Para esse momento foi programada uma breve exposição 
da professora sobre alguns conceitos gerais. Em seguida foi proposta duas situações-
problemas incluindo atividades envolvendo padrões, resolvendo-as de forma colaborativa, 
cada uma dela era projetada com auxílio do Datashow e analisada pelo grupo. 

4. Retomada de aspectos mais significativos dos encontros anteriores, objetivo desse 
momento foi de promover a reconciliação integradora, ou seja, retomar o assunto, porém 
em níveis mais altos de complexidade, nesse momento a professora fez uma retomada dos 
comentários, todas as atividades já trabalhadas nos encontros anteriores.

5. Novas situações-problemas em nível mais alto de complexidade, atividade colaborativa, 
em trios e discussão no grupo. Neste encontro a professora planejou novas situações-
problemas, em nível alto de complexidade em relação às situações anteriores. Os estudantes 
foram orientados a revolver as situações-problemas, em trios, com auxílio da calculadora, 
registrando sempre como pensaram. 

6. Resolução de situações-problema em forma de desafios e buscando a reconciliação 
integrativa, nesse encontro foi importante levar em conta a reconciliação integrativa 
objetivando a avaliação final, foram programadas situações-problemas em forma de 
desafios, os grupos recebiam um desafio diferente, após o debate e a conclusão do desafio, 
o grupo ia apresentá-los ao grupo grande.

7. Avaliação final, nesse momento teve como objetivo busca evidência sobre os 
conhecimentos construídos pelos alunos no decorrer da UEP. Para tanto, foi realizada 
uma avaliação somativa, foram apresentadas dez situações-problemas para que os alunos 
respondessem individualmente sem qualquer intervenção da professora. Buscou-se avaliar 
o desenvolvimento de competências e habilidades de raciocinar, representar, comunicar e 
argumentar matematicamente.    
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Segundo os autores, o estudo evidenciou a interpretação como principal dificuldade na 
resolução de problemas matemáticos, falta de leitura, falta de contextualização matemática, e 
que houve uma ampliação na aprendizagem dos alunos. Já em relação ao uso da calculadora, 
conclui-se que o uso desse recurso sem ações planejadas não alcança melhorias na aprendizagem.

Este trabalho se destaca porque seus autores não só discutiram a teoria da aprendizagem 
significativa, mas desenvolveram atividades prévias para avaliar os conhecimentos já adquiridos 
pelos discentes, utilizando os resultados de cada etapa para planejarem a etapa seguinte. Com 
base em (AUSUBEL, 1980), a aprendizagem significativa como uma assimilação cognitiva, 
ocorre quando uma nova informação potencialmente significativa é assimilada sob uma ideia ou 
conceitos na estrutura cognitiva. Tanto a nova informação como também o conceito subsunçor 
são modificados pela interação.

O quarto artigo, “Proposta de Ação Interdisciplinar para o Ensino de Trigonometria no 
Ensino Fundamental (RIZZON; MARCHIORO; GIOVANNINI, 2019), teve como objetivo 
“propor uma Unidade de Ensino Potencialmente Significativa (UEPS) sobre Trigonometria 
para o 9º ano do Ensino Fundamental relacionando assuntos da atualidade com o cotidiano 
de sala de aula”. A pesquisa foi desenvolvida em uma escola de Caxias do Sul, RS. O tema 
da UEPS foi “a determinação de alturas inacessíveis prevendo possíveis acidentes que podem 
ser provocados pela queda de árvores que cercam a escola”. As disciplinas relacionadas nesta 
proposta foram: Matemática, Geografia, Biologia e Língua Portuguesa. A UEPS se desenvolveu 
seguindo os seguintes passos:

1. Abordagem do conteúdo trigonometria do triângulo retângulo e sua relação com 
tempestades e os danos que elas causam a população.

2. Verificação dos organizadores prévios e situação problema como ponto de ancoragem para 
nova informação. 

3. Realização de atividades nas disciplinas (Matemática, Geografia, Biologia, Português) 
para identificação dos organizadores prévios por meio de conserva e registro das respostas 
dadas ao questionamento.

4. Apresentação do conteúdo e objeto de estudo – Matemática, construção de triângulos; 
Geografia e Biologia foi realizado um levantamento sobre os tipos de clima e relevo da 
região e das espécies de árvores nativas e árvores trazidas de outra região; Português, 
como realizar a organização de um levantamento de dados. 

5. Aplicação de nova situação problema em nível mais alto de complexidade envolvendo as 
disciplinas (Matemática, Geografia, Biologia e Português).

6. Verificação da aprendizagem na UEPS se deu nas disciplinas envolvidas por meio de aulas 
expositivas, elaboração e aplicação de questionários, nesta etapa buscou-se verificar se 
houve indícios de aprendizagem significativa. 

7. Verificação da aprendizagem através da UEPS trata-se de uma avaliação somativa com 
base nas atividades realizadas no decorrer da proposta.
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8. Verificação da UEPS, a validação da proposta ocorreu por meio de uma Gincana 
Trigonométrica, a turma foi dividida em grupos para responder questões sorteadas.

Para os seus autores, as principais vantagens da aplicação de estratégias pedagógicas que 
envolvem ações interdisciplinares e UEPS são o envolvimento dos estudantes na construção do 
próprio conhecimento, ou seja, o aluno se posiciona como um sujeito ativo nesse processo, a 
promoção de uma aprendizagem significativa e a possibilidades de relacionar diversas disciplinas. 

Esta pesquisa mostra a atenção dos autores para a discussão e para a utilização de estratégias 
de ensino que possam favorecer uma aprendizagem significativa nos alunos, além de ressaltar a 
importância da interdisciplinaridade em sala de aula.  De acordo com Chas   (2016, p. 100), “a 
atividade interdisciplinar vem sendo considerada uma integração de conteúdos entre disciplinas 
do currículo escolar, sem diluir as disciplinas, que mantém sua individualidade”. Desse modo, 
os conteúdos matemáticos passam a ser ensinados e relacionados com outras disciplinas. 

Apesar de terem seguidos oito passos para a realização da UEPS, os autores utilizaram 
como um instrumento para validação da proposta que, a nosso ver, não deixa claro quantos 
alunos apresentaram apropriação de uma significação do conteúdo trabalhado, se ocorreu ou 
não a aprendizagem significativa. 

5. Opções Para Corrigir ou Realinhar as Fragilidades Identificadas

A Aprendizagem Significativa, no ensino de Matemática, pode ser alcançada à medida que 
os alunos vão conseguindo relacionar os conceitos ou uma nova informação com os subsunçores 
já presentes em sua estrutura cognitiva e, na em medida que estes tenham condições, atribua 
novo sentido aquilo que foi incorporado (MOREIRA, 2006).

Ao planejar ou propor uma atividade que busque a construção dos conhecimentos 
matemáticos numa perspectiva de Aprendizagem Significativa, é importante que o professor 
leve em consideração dos pontos de ancoragem relevantes que alunos já possuem sobre 
determinados assuntos e não busque seguir somente uma sequência de conteúdos escolares 
propostos (NUNES; COSTA, 2019). Mas busque relacioná-los com os saberes adquiridos pelos 
discentes em sua vivência social e cultural (SANTOS, 2015). O acolhimento dos conhecimentos 
prévios dos alunos pode diminuir a distância entre esses conhecimentos e tornar a aprendizagem 
dos conceitos matemáticos prazerosa e atrativa.

A utilização de teorias, metodologias, estratégias e recursos adequados nas de aulas 
Matemáticas podem despertar no aluno a curiosidade, a motivação e a disposição para 
apropriar-se de novos conhecimentos (SANTOS, 2015). As aulas poderão se tornar prazerosas 
e significativas na medida em que o aluno se coloque como um participante ativo, opinando 
sobre determinadas questões, sugerindo soluções para alguns problemas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho buscamos avaliar as contribuições da Aprendizagem Significativa para a 
construção dos conhecimentos, tendo em vista a importância dessa disciplina no que tange ao 
desenvolvimento educacional e social dos estudantes. 

A teoria da Aprendizagem Significativa pode colaborar positivamente com a construção dos 
conhecimentos matemáticos, como também com as demais áreas de conhecimento, visto que 
esta concepção de aprendizagem tem como “ponto de partida” os conhecimentos já estabelecidos 
na estrutura cognitiva do aluno. Cabe destacar, que ao chegar à escola o estudante não se 
encontra desprovido de conhecimento, pelo contrário, este traz consigo diversos conhecimentos 
adquiridos em sua vivência social, o que ocorre, é que na maioria das vezes a escola deixa-os 
de lado ou até mesmo nega-os.

Os resultados mostraram ainda que a teoria da Aprendizagem Significativa que vem sendo 
aplicada nas aulas de matemática por meio de Sequências Didáticas (SD) e Unidades de Ensino 
Potencialmente Significativas (UEPS), abordando diversos conteúdos matemáticos e temas 
transversais, observa-se a necessidade de melhoria nos critérios e atividades utilizados para 
avaliar essas metodologias e a ocorrência dessa aprendizagem. Evidencia também como esta 
teoria possibilita mudanças no ensino de matemática, valendo-se de metodologias, recursos e 
práticas, que prezem aquilo que o aluno já sabe e o coloque em uma posição de sujeito ativo na 
construção do seu próprio conhecimento.

Um ponto de destaque neste estudo é o papel do professor, que diante dessa teoria de 
aprendizagem assumir o papel de mediador, de facilitador do processo de construção de 
conhecimento. Faz-se necessária a utilização de metodologias e estratégias de ensino que 
mobilizem as habilidades e conhecimentos já existentes nos alunos, que despertem neles o 
desejo de aprender a Matemática. Nessa direção, a Aprendizagem Significativa desponta como 
uma possibilidade de melhoria do ensino, uma vez que tem como princípio a valorização dos 
conhecimentos prévios dos alunos.
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CAPÍTULO 16

UM MÓDULO DIDÁTICO SOBRE TÓPICOS DE ÓPTICA 
GEOMÉTRICA: uma visão epistemológica do modelo de Vygotsky

Lucas de Paulo Lameu74

Alice Assis75

Laerte Silva da Fonseca76

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Neste trabalho, é apresentado um contexto introdutório de um módulo didático que aborda 
tópicos de Óptica Geométrica, para alunos do Ensino Médio, no viés da epistemologia do 
modelo de Vygotsky (2001). Especificamente, esse modelo é apresentado como suporte teórico 
para a aprendizagem do princípio da Propagação Retilínea da luz e da formação de imagens 
em lentes esféricas, dentro da fisiologia do olho humano e do funcionamento da visão. Nesse 
módulo didático são abordados os seguintes tópicos introdutórios: a fisiologia, os elementos 
e as funcionalidades de cada um dos componentes do olho humano; o fenômeno da visão e 
o princípio da Propagação Retilínea da luz; a aplicação do princípio da Propagação Retilínea 
da luz na câmara escura de orifício; classificação e formação de imagens em lentes esféricas 
obtidas por refração; problemas de visão e lentes esféricas corretoras; o daltonismo e a visão 
das cores. Considera-se que a interação social em sala de aula, no viés vygotskyano, pode ser 
precípua para o desenvolvimento do aluno e para a aprendizagem dos conceitos supracitados. 

74 Centro de Educação Profissional, Brasópolis, Doutor em Educação para a Ciência pela Universidade Estadual 
Paulista - UNESP,  Bauru, E-mail: prof.dr.lucasdepaulolameu@gmail.com
75 Universidade Estadual Paulista, Guaratinguetá, Email: alice.assis@unesp.com.br
76 Livre Docente pela Emil Brunner World University® (EBWU, Maiami, Flórida/EUA); Pós-Doutorado em 
andamento em E-learning, Universidade Fernando de Pessoa, Porto/Portugal; Pós-Doutor em Ciências Básicas 
e Ambientais, EEL da Universidade de São Paulo/USP; Pós-Doutor em Psicologia e Neurociência Cognitiva 
(EBWU); Pós-Doutor em Educação Matemática (UNIAN/SP) e Doutor em Educação Matemática (UNIAN/SP, 
UCB/Lyon 1-FR); Licenciado em Matemática (UFS); Psicólogo (ESTÁCIO-SE); Professor Titular de Educação 
Matemática do Instituto Federal de Sergipe. Professor do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e 
Matemática da Universidade Federal de Sergipe. E-mail: laerte.fonseca@ifs.edu.br 



266

A epistemologia do modelo de Vygotsky pode fornecer ao professor uma possibilidade de 
interpretação e de abordagem dos fenômenos de aprendizagem referentes à temática proposta.

Palavras-chave: Óptica Geométrica. Olho humano. Epistemologia do modelo de Vygotsky. 
Interação Social. Desenvolvimento. Ensino Médio.

1. Introdução 

A configuração do currículo prescrito no Ensino Médio para o Ensino de Ciências tem passado 
por várias adaptações no Brasil. A priori, as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 
Médio (1998) sistematizavam os princípios e as diretrizes gerais contidos na Constituição, na 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996) e nos demais dispositivos legais, e 
apresentavam as normas obrigatórias orientadoras do planejamento curricular dos sistemas 
de ensino, por meio de definições doutrinárias que apontavam fundamentos, procedimentos 
e princípios na Educação Básica. A construção dos currículos resultou numa configuração 
denominada Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (BRASIL, 1999), que 
agruparam quatro premissas apontadas pela United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization (UNESCO): aprender a conhecer; aprender a fazer; aprender a viver; e aprender a 
ser. Eles eram separados por áreas de conhecimento, numa divisão que não eliminou o ensino de 
conteúdos específicos, considerando que os mesmos deviam fazer parte de um processo global. 

No entanto, o artigo 4º da Lei nº 13.415 de 2017 recomendou que o artigo 35 da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996) vigorasse de forma que o Ensino Médio 
devesse ser composto pela denominada Base Nacional Comum Curricular - BNCC (2018) e 
por itinerários formativos organizados por meio da oferta de diferentes arranjos curriculares, 
de forma a atender a relevância do contexto local. Dessa maneira, a BNCC passou a definir os 
direitos e os objetivos de aprendizagem do Ensino Médio, conforme as diretrizes do Conselho 
Nacional de Educação, dividindo o currículo em quatro grandes áreas, semelhante ao que era 
visto nos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (1999): Linguagens e suas 
tecnologias; Matemática e suas tecnologias; Ciências humanas e sociais aplicadas; e Ciências 
da Natureza e suas tecnologias.

Tais áreas se apresentam em competências específicas que se relacionam em um conjunto 
de habilidades fundamentais para a formação dos estudantes. Dentre elas, podemos destacar: 
“utilizar o conhecimento sobre as radiações e suas origens para avaliar as potencialidades e os 
riscos de sua aplicação em equipamentos de uso cotidiano, na saúde, no ambiente, na indústria, 
na agricultura e na geração de energia elétrica” (BRASIL, 2018, p. 555). Nesse contexto, a 
Óptica Geométrica aplicada ao contexto atual pode contribuir para a formação dessa habilidade, 
a partir das seguintes concepções: a compreensão da luz como radiação eletromagnética e 
sua natureza dual; o funcionamento da visão humana e o uso de lentes esféricas corretoras 
nos problemas de visão; os fenômenos ópticos (refração, reflexão, difração, dentre outros) 
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e suas aplicações tecnológicas nas telecomunicações; a luz e as cores na compreensão das 
tecnologias de televisores modernos e de smartphones; e princípios ópticos relevantes para o 
desenvolvimento e o estudo da Astronomia. 

No campo da pesquisa, há vários trabalhos que abordam o estudo da Óptica Geométrica 
por meio de tópicos diversificados. Dentre eles, podemos destacar: princípios do 
funcionamento do olho humano (SABA; EPIPHANIO, 2001); fundamentos da Óptica 
Geométrica de Kepler (TOSSATO, 2007); formação da imagem numa lupa (SILVEIRA; 
AXT, 2006); reflexão e refração (AGUIAR, 2009); aspectos da óptica do olho humano 
(HELENE; HELENE, 2011); reflexão em espelhos (MARTINS; SILVA, 2013); e espelhos 
esféricos (SASAKI; JESUS, 2017). Podemos destacar que essa área de estudo da Física é 
relevante para a compreensão de fenômenos naturais, do funcionamento do próprio corpo 
humano e de algumas aplicações tecnológicas.

O Ensino de Física exige do professor uma visão holística do processo. Para isso, é 
essencial que ele lance mão da compreensão das teorias de aprendizagem de forma a refletir 
sobre sua prática docente. Dentre as bases teóricas, evidenciamos a Epistemologia do Modelo 
de Vygotsky que, juntamente com a Epistemologia Genética de Piaget, pode ser considerada 
interacionista, ou seja, o organismo e o meio exercem ações recíprocas (DAVIS; OLIVEIRA, 
1990). Elas também são conhecidas como construtivistas. Como destacam Davis e Oliveira 
(1990), a diferença entre elas está no fato de que, para Vygotsky, a concepção interacionista 
de desenvolvimento é um processo construído pelo indivíduo ao longo de toda sua vida, por 
influência do meio, enquanto que, para Piaget, esse processo é exclusivo do indivíduo, por meio 
de vários estágios operatórios, sem sofrer pressões externas.

Para Vygotsky (2001), o processo de desenvolvimento se dá por meio da apropriação ativa 
do conhecimento presente na sociedade em que o indivíduo nasceu. Dessa maneira, ele aprende 
a integrar o conhecimento de sua cultura. A aprendizagem envolve uma colaboração a partir 
de uma interação social. Conforme destacam Gaspar e Monteiro (2005), em sala de aula, essa 
interação pode ser entendida como aquela que ocorre entre aluno e professor, bem com entre os 
alunos, porém Vygotsky não se restringe apenas à essa relação, uma vez que ela também ocorre 
fora do ambiente escolar.

Ainda sobre o desenvolvimento humano vygotskyano é importante destacar o conceito 
Zona de Desenvolvimento Iminente ou Zona de Desenvolvimento Proximal. Para Vygotsky 
(1991), essa zona é a distância entre o nível de desenvolvimento real do aluno e o nível de 
desenvolvimento possível a ser atingido, com a ajuda do parceiro mais capaz. Portanto é 
explícita a relevância da interação social para o desenvolvimento do estudante.

Neste trabalho, apresentamos seis tópicos introdutórios, em um módulo didático, que 
aborda a Óptica Geométrica, com o objetivo de corroborar com a visão proposta pela BNCC, 
que discorre sobre a importância do estudante saber relacionar o conhecimento teórico sobre 
radiações, em específico sobre a luz e seus fenômenos, com o cotidiano, a natureza e suas 
aplicações. Destacamos que nosso foco é estudar a luz a partir do funcionamento do olho 
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humano. Tal módulo didático será aplicado em uma escola da rede pública da região do Sul 
de Minas Gerais. Para o desenvolvimento e a interpretação dos conceitos abordados, nos 
pautaremos na visão vygotskyana sobre o processo de interação social entre professor e aluno, 
com o propósito de promover o desenvolvimento do aluno. Reforçamos que a epistemologia 
do modelo de Vygotsky não é uma metodologia de ensino e/ou aprendizagem. Ela se refere a 
um aporte teórico robusto que pode propiciar ao professor uma forma de compreender como o 
aluno aprende.

2. Epistemologia do Modelo de Vygotsky

A epistemologia do modelo de Vygotsky deu suporte para o desenvolvimento da Psicologia 
como uma Ciência. Prestes (2012) destaca que, no Brasil, o mundo acadêmico começou a ter 
contato com os trabalhos de Vygotsky, nos anos 80, por meio de traduções do inglês para o 
português. Uma dessas obras é a versão resumida com o título “Pensamento e Linguagem”, 
que apresentou muitos cortes se comparados ao original. Segundo Prestes (2012), esse ponto é 
relevante porque tal epistemologia apresentou alguns conceitos traduzidos de forma incoerente, 
promovendo interpretações dissemelhantes daquelas apresentadas por Vygotsky. Não é 
nosso objetivo discutir sobre os impactos das traduções das obras vygotskyanas, no entanto, 
eles já estão presentes nos trabalhos acadêmicos e têm sido relevantes quando se discute a 
epsitemologia do modelo de Vygotsky. Para delinearmos parte dos conceitos dessa teoria, 
utilizaremos as seguintes terminologias, de acordo com Prestes (2012): pensamento e fala em 
vez de pensamento e linguagem; instrução em vez de aprendizagem; e zona de desenvolvimento 
iminente em vez zona de desenvolvimento proximal. Segundo essa autora, as novas traduções 
dessas terminologias vão ao encontro do significado proposto por Vygotsky.

Umas das premissas de Vygotsky (2001) é discutir sobre a relação entre o homem e o ambiente 
físico e social, além de discorrer sobre a natureza das relações entre o desenvolvimento da fala e 
do uso de instrumentos. Para ele, a fala é essencial para a organização das funções psicológicas 
superiores. Ela acompanha e tem uma função peculiar na realização da atividade prática. Por 
exemplo, em crianças, é muito comum a fala ser tão importante quanto a ação de atingir um 
objetivo, ou seja, elas utilizam a fala para resolver tarefas práticas. Assim, ela é o sujeito e o objeto 
de seu próprio comportamento. Isso é importante porque, nessa etapa, há uma transição da fala 
exterior para a fala interior. A fala egocêntrica é a base para a fala interior e assim, as palavras e 
os signos são, para a criança, meios de contato social com os adultos e com outras crianças. Nesse 
processo, segundo Vygotsky (2001), a percepção de mundo, outra função psicológica, é afetada. 
Dessa maneira, a criança olha para o mundo tanto na esfera visual quanto naquela pautada na fala. 
Como discorre Vygotsky (1991), o imediatismo da percepção natural é superado por um processo 
complexo de mediação e, com isso, a fala passa a ser essencial para o desenvolvimento cognitivo 
da criança. A percepção verbalizada atinge um estágio de uma percepção cognitiva. 
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Outro aspecto importante, para Vygotsky (2001), é que a percepção cognitiva está atrelada 
à atenção.  Dessa forma, no processo no qual a criança é ajudada pela função indicativa das 
palavras, ela passa a dominar sua atenção. Por sua vez, ela reorganiza seu campo visual e 
espacial, criando um campo temporal. Aqui surgem mais duas funções novas, a intenção e 
a representação simbólica que por sua vez se conectam às modificações das necessidades e 
motivações das crianças. Em suma, o mesmo autor destaca que uma atividade propositada é 
um produto do desenvolvimento histórico e cultural do comportamento da psicologia humana. 

Para falarmos sobre pensamento, é importante discorrermos sobre a memória. Ela se apresenta 
sob dois diferentes aspectos: a memória natural, caracterizada pela impressão não mediada de 
materiais, está muito próxima da concepção de percepção; e a memória que se desenvolve a 
partir da operação com signos advinda das condições específicas do desenvolvimento social, 
ou seja, da interação com o meio social.  A utilização de signos pelas crianças não pode ser 
inventada, nem ensinada por adultos porque ela surge de uma situação que só se torna uma 
operação com signos após uma série de transformações qualitativas (VYGOTSKY, 2001). 

Observamos assim que o desenvolvimento psicológico do ser humano está atrelado tanto 
aos processos elementares de origem biológica quanto às funções psicológicas superiores 
que possuem uma gênese sociocultural. Para Vygotsky (2001), a infância é a pré-história do 
desenvolvimento cultural. Na adolescência, lembrar significa pensar, enquanto que na infância 
pensar significa lembrar. Assim, a invenção e o uso de signos, como forma de solucionar um 
dado problema psicológico, podem ser comparados ao uso de instrumentos e ferramentas. A 
internalização das funções psicológicas superiores se dá a partir do uso da fala como um meio 
de interação social (VYGOTSKY, 2001).

Ressaltamos, ainda, a relação entre o pensamento e a fala que, de acordo com Vygotsky 
(2001), se dá pelo fato de que ambos, embora apresentem raízes genéticas e desenvolvimento 
diferentes num determinado ponto do desenvolvimento humano, se cruzam, de forma que 
o pensamento se torna verbal e a fala se torna intelectual. Portanto, o pensamento verbal é 
construído, tem uma raiz sociocultural.

Discutimos que a formação do pensamento se dá a partir da mediação simbólica, por meio 
da fala. Isso promove o desenvolvimento da criança que passa de um processo interpessoal 
para intrapessoal. Isso requer a interação da criança com o adulto, tanto dentro quanto fora 
do ambiente escolar. No contexto desse ambiente, é essencial apresentarmos a concepção de 
instrução, a partir da visão de Prestes (2012), que pode ser compreendido como atividade guia, 
que implica ou não na aprendizagem de conceitos. Reforçamos que, se usarmos a concepção de 
aprendizagem, estamos afirmando que ela ocorre no processo de interação social, no entanto, 
para Vygotsky, a aprendizagem é apenas uma possibilidade a partir da instrução escolar.  

Para compreendermos melhor o desenvolvimento do ser humano, apresentamos o conceito 
de zona de desenvolvimento iminente (ZDI), que segundo Vygotsky (1991) é a:
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[...] distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma 
determinar através da solução independente de problemas, e o nível de 
desenvolvimento possível, determinado através da solução de problemas 
sob a orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros 
mais capazes. (VYGOTSKY, 1991, p. 58)

A zona de desenvolvimento real (ZDR) é “o nível de desenvolvimento das funções mentais 
da criança que se estabeleceram como resultado de certos ciclos de desenvolvimento já 
completados” (VYGOTSKY, 1991, p. 57). Aqui, admite-se o indicativo da capacidade mental 
das crianças daquilo que elas conseguem fazer por si mesmas, sem a colaboração de outras 
pessoas. Nesse sentido, as crianças possuem funções que já amadureceram. Logo, há funções 
que ainda não amadureceram na criança e que estão em processo de maturação, numa fase 
embrionária. O que a criança pode fazer hoje com a ajuda de um adulto mais capaz, amanhã 
poderá fazer sozinha, ou seja, a ZDI hoje poderá ser a ZDR amanhã. Em síntese temos que a 
ZDI é um “desnível intelectual avançado dentro do qual uma criança, com o auxílio direto ou 
indireto de um adulto, pode desempenhar tarefas que ela sozinha, não faria, por estarem acima 
do seu nível de desenvolvimento” (OSTERMANN; CAVALCANTI, 2011, p. 42). Assim, a ZDI 
seria o desnível entre a ZDR e a zona de desenvolvimento possível.

Disso implica que a interação do aluno com o professor ou com outros colegas mais capazes 
ou experientes é importante para que o ocorra o desenvolvimento da criança. Diante desse 
contexto, a instrução do professor pode promover a aprendizagem. Destacamos ainda que 
Vygotsky retratava o adulto mais capaz não apenas no ambiente escolar, mas também fora dele.

Como aponta Fino (2001), há três implicações pedagógicas decorrentes da noção de ZDI: 
a ideia de ZDI sugere a existência de uma “janela de aprendizagem” em cada momento do 
desenvolvimento cognitivo do aprendiz, sendo essencial garantir, para cada grupo de aprendizes, 
uma variedade de atividades e conteúdos de acordo com a instrução inicial proposta; o professor 
deve ser um agente metacognitivo, ou seja, deve monitorar e dirigir, gradualmente, a atividade 
do aluno em relação à conclusão da tarefa ou resolução de um problema, trabalhando como 
regulador do processo e analista do conhecimento; a importância dos pares, em especial, do 
professor, como um mediador de aprendizagem.

Ressaltamos que, no processo de instrução escolar, onde o professor fornece o suporte 
essencial para que ocorra interações ricas e profundas, é que são constituídos os conceitos 
científicos. Para Vygotsky (2001), a experiência pessoal da criança e sua relação com os 
conceitos científicos se diferem da sua relação com os conceitos espontâneos. Segundo 
Joenk (2002, p.6),

Os conceitos cotidianos ou espontâneos têm sua origem em confrontos 
de situações concretas na convivência diária, por meio da observação, 
manipulação e vivências. [...]. Os conceitos científicos são sistemas de 
relações estabelecidas entre objetos já definidos pelas teorias formais, 
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sendo formulados historicamente pela cultura e não pelo indivíduo 
propriamente. Sua apropriação requer necessariamente uma ação 
mediada, ou seja, são apropriados pelas pessoas por meio de atividades 
de ensino planejadas.

Os processos de desenvolvimento desses conceitos estão interligados, de modo que um 
exerce influência sobre o outro. Nessa perspectiva, os conceitos científicos seguem um caminho 
“de cima para baixo”, abrindo caminho para que os conceitos espontâneos se desenvolvam, 
“de baixo para cima” (VYGOTSKY, 2001, p. 349). Cabe ao professor o papel de articular os 
conceitos espontâneos e os conceitos científicos, no sentido de inserir os primeiros em uma 
visão mais abrangente do real e tornar os últimos mais concretos (MARTINS, 1997). Com 
isso, os conceitos espontâneos podem ser enriquecidos e modificados pela aprendizagem dos 
científicos (VYGOTSKY, 2001).   

Nesse contexto, no processo de instrução, o professor, atuando na ZDI por meio da interação 
social, pode promover a formação de conceitos científicos por parte dos alunos. Joenk (2002, 
p. 9) destaca que

a instrução escolar é uma dimensão altamente necessária no processo de 
desenvolvimento intelectual. No processo pedagógico é fundamental o 
papel da mediação, seja social ou seja instrumental, para a internalização 
das trocas sociais entre professores e alunos. [...] As interações sociais 
no contexto escolar passam a ser entendidas como condição necessária 
para a apropriação e produção dos conhecimentos por parte dos alunos. 
Quando o professor estimula o diálogo, a cooperação entre pares, 
a troca de informações, o confronto de ideias, a divisão de tarefas 
e a ajuda mútua, está atuando de forma a propiciar a construção de 
conhecimentos numa ação partilhada [...].

 
Tendo em vista a importância do professor como um agente mediador, a instrução escolar 

também é essencial para a promoção do desenvolvimento do aluno. E quando falamos em 
instrução, destacamos a importância da interação social que, por sua vez, leva à discussão 
sobre como o aluno aprende, através das noções de ZDR e ZDI. Dessa maneira, neste trabalho, 
destacamos que os conceitos a serem explorados, nos seis tópicos introdutórios do módulo 
didático, representam a possibilidade de atuação do professor na ZDI do aluno, de forma que 
ela possa se tornar a ZDR de determinados conceitos físicos, ou seja, tais conceitos representam 
a zona de desenvolvimento possível. Entendemos que esse processo é lento e demorado e não 
gostaríamos de ser ingênuos afirmando que ele realmente ocorrerá. No entanto, utilizamos do 
referencial teórico cognitivista de Vygotsky para apresentar uma possibilidade de compreensão 
de como pode ocorrer o processo de aprendizagem em aulas de Física, o que denominamos de 
fenômeno de aprendizagem, em específico sobre o tema Óptica Geométrica.
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3. FENÔMENO DE APRENDIZAGEM SOBRE O TEMA ÓPTICA GEOMÉTRICA

Apresentamos o fenômeno de aprendizagem deste trabalho, no qual abordamos o princípio 
da Propagação Retilínea da luz e a formação de imagens em lentes esféricas, dentro da 
fisiologia do olho humano e do funcionamento da visão. Propomos a aplicação hipotética de 
um módulo didático composto por seis tópicos introdutórios, para serem aplicadas com alunos 
do Ensino Médio. O tema geral é Princípios da Óptica Geométrica a partir do funcionamento 
do olho humano.

Inicialmente, aplicaremos esse módulo didático, em uma escola pública localizada em 
um município do Sul de Minas Gerais, com uma turma piloto de 30 alunos, para possíveis 
adaptações e aprimoramentos.

O módulo didático engloba seis tópicos introdutórios. A seguir, apresentamos o resumo 
conceitual de cada um deles, sem aprofundarmos na metodologia da aula. O intuito é destacar 
quais conceitos serão explorados em cada um deles:

A) a fisiologia, os elementos e as funcionalidades de cada um dos componentes do olho humano

A luz nos propicia o sentido da visão. Esse por sua vez nos dá um grande número de 
informações que está ao nosso redor e na natureza. Mas como enxergamos? O que precisamos 
para enxergar? Apenas da radiação eletromagnética no espectro da luz visível? Em quais 
condições o olho humano deve estar para que possamos enxergar corretamente? Historicamente, 
os primeiros filósofos gregos confundiam a compreensão da luz e com o processo da visão. 
Para alguns deles, por exemplo, a visão seria causada por pequeníssimas partículas que saíam 
dos olhos em direção ao objeto. Para outros, os objetos também emitiam partículas que iam ao 
encontro das partículas emitidas pelos olhos. Para compreendermos melhor a visão, é importante 
entendermos a fisiologia do olho, conforme é apresentada na Figura 1:

Figura 1 - Estrutura do olho humano

Fonte: Saba; Epiphanio (2001).
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Cada estrutura do olho possui uma função que pode ser crucial no processo da visão. O globo 
ocular tem um formato aproximadamente esférico e é em grande parte opaco, correspondente a 
uma região com um tom escuro, menos a região frontal, na qual está a córnea. Essa é transparente. 
Atrás da córnea, há uma lente interna, que também é chamada de cristalino. Entre a córnea e o 
cristalino, há um líquido chamado humor aquoso e depois da lente há o humor vítreo. Ambos 
os líquidos possuem um índice de refração de 1,34 que é muito próximo ao da água (HELENE; 
HELENE, 2011).

B) o fenômeno da visão e o princípio da Propagação Retilínea da luz 

Uma vez explorada a estrutura do olho humano, é importante compreendermos como se dá 
o processo de visão. Como ele ocorre? Quais elementos do olho humano são cruciais para o seu 
funcionamento? Para isso, é importante enunciarmos o Princípio da Propagação Retilínea da 
luz, ou seja, em um meio homogêneo, isótropo e transparente, a luz se propaga em linha reta. 

No olho, a luz que provém de um objeto externo vai passar por um sistema de lentes  
basicamente formado pela córnea e pelo cristalino, de maneira que vai formar sobre um 
anteparo uma imagem invertida, em específico, na retina, que possui milhões de neurônios que 
são sensíveis à luz, também chamados de fotorreceptores (SABA; EPIPHANIO, 2001).

C) a aplicação do princípio da Propagação Retilínea da luz na câmara escura de orifício

A câmara escura de orifício também evidencia a Propagação Retilínea da luz, assim como 
ocorre no olho humano. Em síntese, trata-se de uma caixa com paredes opacas. Há um pequeno 
orifício em uma das paredes, como mostra a Figura 2.

Figura 2 - Câmara escura

Fonte: Rossati; Mantovani; Muramatsu (2009).

Quando um objeto é colocado em frente ao orifício, ao tomarmos um ponto qualquer desse 
objeto, esse ponto emite luz em todas as direções. Um desses feixes vai passar pelo orifício 
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atingindo a parede oposta, formando uma pequena área luminosa. Isso vai ocorrer para todos 
os pontos do objeto, de modo que será projetada uma imagem real e invertida. O tamanho 
vai variar dependendo da distância entre o orifício e o objeto, que pode ser demonstrado pela 
semelhança de triângulos.

D) classificação e formação de imagens em lentes esféricas obtidas por refração

No olho humano, vimos que há lentes semelhantes ao formato esférico, como a córnea e o 
cristalino. Especificamente, uma lente esférica pode ser compreendida como uma associação 
de dois dioptros, de modo que um deles é esférico enquanto o outro pode ser plano ou esférico. 
Elas geralmente são construídas em vidro ou em acrílico. Além disso, há uma classificação para 
os tipos de lente, levando em conta sua seção transversal, conforme mostra a Figura 3:

Figura 3 - Tipos de lentes

Fonte: Os autores (2020)

A classificação dos nomes das lentes é feita da seguinte maneira: primeiro, colocamos o 
nome na face de maior curvatura; depois, na de menor curvatura; quando as duas faces são 
iguais, usamos o prefixo bi; e quando uma das faces é plana, seu nome vem em primeiro lugar 
(SAMPAIO; CALÇADA, 2005).

No processo da visão, a luz percorre diferentes meios, passando do ar para o humor aquoso e 
depois para o humor vítreo. Quando a luz passa por meios diferentes, ocorre a refração, podendo 
acontecer de ela sofrer uma mudança de direção em sua trajetória. Isso ocorre porque a luz 
muda de velocidade em meios diferentes, ou seja, cada material possui um índice de refração 
diferente. No entanto, o humor aquoso e a água possuem índices de refração semelhantes. 

E) problemas de visão e lentes esféricas corretoras

Um olho normal forma a imagem exatamente na retina. Assim, a pessoa não necessita 
utilizar lentes corretoras ou os óculos. No caso dos defeitos da visão, a imagem não se forma 
sobre a retina, mas anteriormente ou posteriormente a ela. No míope, o globo ocular é alongado, 
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logo a imagem se forma antes da retina e a pessoa é capaz de enxergar nitidamente apenas 
objetos muito próximos. Portanto, para a imagem se formar corretamente sobre a retina é 
preciso diminuir a convergência dos raios luminosos. Assim, o míope usa lentes divergentes. 
Para o hipermétrope, o globo ocular é menos profundo que o normal e, com isso, a imagem 
se forma depois da retina. A pessoa enxerga nitidamente apenas objetos distantes. Logo, 
precisamos aumentar a convergência dos raios, fazendo, então, com que os hipermétropes usem 
lentes convergentes (SABA; EPIPHANIO, 2001). Também há outros defeitos da visão como a 
presbiopia, o astigmatismo, a catarata e o glaucoma.

F) o daltonismo e a visão das cores

O daltonismo é conhecido também como a “cegueira para as cores”. Na retina estão 
localizados os fotorreceptores, conhecidos como cones e bastonetes, que são células sensoriais 
especializadas na captação de estímulos luminosos. Os bastonetes têm alta sensibilidade 
acromática à luz, enquanto que os cones são menos sensíveis à luz, no entanto, eles conseguem 
discriminar diferentes comprimentos de onda. Há três tipos de cones no olho dos seres humanos, 
um que detecta a luz vermelha, outro a luz verde e o terceiro detecta a luz azul, de forma que 
enxergamos em cores. Entretanto, aproximadamente 8% da população masculina e 0,4% da 
feminina possuem algum tipo de deficiência em relação à percepção das cores. Essa deficiência 
também é chamada de discromatopsia (LEE; SANTOS, 2008). Nos dias atuais, há diversas 
tecnologias que visam ajudar pessoas com tais deficiências, como óculos específicos que 
permitam à pessoa distinguir melhor as cores.

4. ANÁLISE DOS POSSÍVEIS PONTOS FORTES E FRACOS DECORRENTES 
DA ESCOLHA TEÓRICA

Quando olhamos para os conceitos anteriores que podem ser explorados pelos tópicos 
introdutórios a partir do módulo didático, no viés vygotskyano, defendemos que a aplicação da 
aula deve promover a interação social em sala de aula, superando a prática de aulas expositivas. 
Tais conceitos representam a zona de desenvolvimento possível que os alunos podem atingir. A 
interação social em sala de aula propicia que o professor atue na ZDI com o intuito de promover 
a formação dos referidos conceitos pelos alunos. Esse é um dos pontos fortes da escolha teórica 
deste capítulo.

Outro fator que ressaltamos relativo à epistemologia do modelo de Vygotsky é que os alunos 
já possuem uma ZDR, ou seja, existem problemas que eles já resolvem sozinhos, sem a ajuda do 
professor. Como estamos trabalhando a luz a partir da noção da visão humana, o aluno pode até 
não saber o conceito ou as formalidades associadas à física, mas, provavelmente, ele já estudou 
algumas características presentes nesse fenômeno físico, de forma direta ou indireta, em outras 
disciplinas, como em Ciências Biológicas e em Matemática. No entanto, o objetivo das aulas é 
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apresentar conceitos físicos de Óptica Geométrica que, provavelmente, ele não tenha estudado. 
Assim, tais conceitos representam a zona de desenvolvimento possível a ser atingida, de modo 
que, futuramente, a ZDI atual do aluno se torne sua ZDR. 

Aplicando isso a nossa proposta temos a primeiro implicação destacada por Fino 
(2001) relativa à “janela de aprendizagem” advinda da noção de ZDI, que pode propiciar o 
desenvolvimento cognitivo do aluno. Nessa perspectiva, ao abordarmos a luz a partir da visão 
humana, utilizando experimentos, simuladores, textos e vídeo, podemos garantir, para cada 
grupo de aprendizes, uma variedade de atividades e conteúdos de acordo com a instrução inicial 
proposta. Aqui, ressaltamos, ainda, a importância da instrução vygotskyana, para que possa 
ocorrer o fenômeno da aprendizagem.

Como segunda implicação, Fino (2001) ressalta a necessidade de que o professor monitore 
e dirija as ações do aluno, de forma a facilitar que ele finalize uma tarefa ou um problema. 
Nesta proposta, o intuito é trabalharmos a noção da luz como radiação eletromagnética e suas 
principais propriedades, a partir de fenômenos e das estruturas observadas no olho humano. 
Cada tópico introdutório foi pensado com o intuito de focar nos principais conceitos possíveis 
dentro do fenômeno abordado. Dentre eles, destacamos o Princípio da Propagação Retilínea 
da luz e a refração em lentes esféricas. A partir daí, obtemos desdobramentos dos conteúdos, 
como a câmara escura de orifício, as lentes esféricas delgadas, a luz e as cores. Com certeza, há 
outras possibilidades de se trabalhar outros tópicos a partir dessa visão. Por exemplo, pode ser 
trabalhada a natureza dual da luz.

Além disso, a abordagem e o enfoque de tais tópicos podem permitir que os alunos explorem 
e utilizem o conhecimento sobre radiações com o intuito de avaliar as potencialidades e os 
riscos de sua aplicação no uso cotidiano ou na saúde, por exemplo. No caso específico, falamos 
sobre os problemas de visão e o uso de óculos, que é de grande importância para as pessoas. 
A tecnologia voltada para esse ramo é explorada de forma a promover melhorias no uso das 
lentes corretivas, como, por exemplo, óculos que bloqueiam a luz azul emitida pelas telas de 
computadores e celulares. Isso pode ser explorado pelo o professor. Até mesmo a compreensão, 
o uso e o desenvolvimento de óculos especiais para daltônicos. 

A última implicação de Fino (2002) é que o professor deve mediar a aprendizagem, atuando 
como um agente que promove o desenvolvimento do aluno. Mas não podemos esquecer que a 
interação social vai além da aula. Ou seja, os alunos estão em contato com outras pessoas e com 
muitas informações, especialmente, com as mídias e redes sociais.

Também consideramos que há várias limitações no prospecto deste trabalho. Uma delas é o 
fato de que o conteúdo por si só não promove a aprendizagem. Além disso, mesmo propiciando-
se a interação social com o propósito de levar os alunos a compreenderem os conceitos 
abordados, não há garantia de aprendizagem. Dessa maneira, pode não ser alcançada a zona de 
desenvolvimento possível, conforme sugerimos neste trabalho.

A interação social entre professor e aluno vai além da presença física de ambos em sala de 
aula. Definir exatamente o que é esse processo interativo também não é uma tarefa fácil e nem 
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é o objetivo do modelo vygotskyano. Sabemos que a interação social, fora e dentro do ambiente 
escolar, pode promover o desenvolvimento do aluno. Quando falamos em ZDI, sabemos que 
não é possível medir o distanciamento entre a ZDR e a zona de desenvolvimento possível de 
um aluno. Cada indivíduo nasce e cresce em um contexto social diferenciado, além do fato de 
cada um ter seu próprio ritmo de desenvolvimento e de aprendizagem.

Outra limitação pode estar na dificuldade de o professor promover a interação social em 
sala de aula e atuar como um mediador da aprendizagem, buscando um envolvimento mais 
participativo e menos passivo dos alunos.

5. OPÇÕES PARA CORRIGIR OU REALINHAR AS FRAGILIDADES 
IDENTIFICADAS

 
O aluno deve estar em contato com conteúdos que vão além de conceitos e equações. A nova 

configuração das bases curriculares tem visado explorar isso. Quando olhamos para o aprendiz, 
a partir de uma visão teórica como a espistemologia do modelo de Vygotsky, observamos que a 
aprendizagem vai muito além do ambiente escolar. Ela está presente em toda a cultura de uma 
sociedade. Isso vai ao encontro das competências e habilidades que devem ser desenvolvidas 
nos alunos, de acordo com a BNCC. Os tópicos de física aqui sugeridos podem contribuir para 
esse processo. As novas formulações curriculares visam uma contextualização dos conceitos de 
forma que o aluno veja sentido no que está aprendendo. A Óptica Geométrica e o funcionamento 
da visão do olho humano podem gerar o interesse do aluno tanto relativo ao funcionamento de 
seu próprio corpo quanto aos fenômenos ao seu redor. Além disso, a abordagem dos problemas 
de visão pode trazer discussões relacionadas à tecnologia dos óculos, por exemplo. Mesmo 
sendo um objeto usado há décadas pelas pessoas, novas tecnologias voltadas a esse objeto têm 
surgido. O professor pode explorar assuntos semelhantes a esse, dentro da temática proposta. 
Ele também deve ficar atento a novas informações e estudos sobre novas tecnologias, que 
podem ser trazidas até mesmo pelos próprios alunos para discussões ou para tirarem dúvidas 
diante dos conceitos trabalhados. A flexibilidade do diálogo é essencial nesse processo.

Neste trabalho, utilizamos alguns tópicos de Física para compreender alguns fenômenos de 
aprendizagem, a partir da epistemologia do modelo de Vygotsky. Mas é importante compreender 
que ela não é uma metodologia. Esse referencial teórico pode nos fornecer uma compreensão 
do campo da cognição sobre os conceitos a serem estudados. Assim, a proposta deste trabalho, 
com os tópicos introdutórios, aponta para uma das várias possibilidades de se desenvolver o 
processo de ensino e de aprendizagem.

Mesmo diante das limitações, nossa proposta apresenta várias potencialidades. Dentre 
elas é possível o professor observar como o aluno pode se desenvolver, a partir de conceitos 
específicos, como o Princípio da Propagação Retilínea da luz, o funcionamento de lentes 
esféricas e o processo de formação de imagem no olho humano. Esses conceitos pertencem à 
zona de desenvolvimento possível a ser atingido. 



278

Embora cada aluno possua sua própria ZDR e, consequentemente, sua própria ZDI, cabe 
ao professor compreender que o fenômeno de aprendizagem, no viés vygotskyano, é um 
processo demorado e que vai além das interações em sala de aula. No entanto, ele fornece 
subsídios de como podemos compreender e melhorar os métodos de ensino de forma a alcançar 
a aprendizagem efetiva dos conceitos.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho, propomos abordar tópicos de Óptica Geométrica a partir de um olhar 
vygotskyano, no qual a aprendizagem é vista por meio da importância da interação social em 
sala de aula, para possibilitar a formação de conceitos científicos e promover o desenvolvimento 
dos alunos, transformando a sua ZDI em zona de desenvolvimento possível. Esse processo é 
interno, possuindo grandes influências externas;  pode ser lento e é característico de cada aluno. 

Na epistemologia do modelo de Vygotsky, o ser humano utiliza a fala como uma ferramenta 
para transformar a fala exterior em interior. Como ela e os signos são culturais,  o pensamento 
também é cultural, uma vez que cada pessoa sofre grandes influências do meio no qual nasce. 
Na fase da adolescência, falar significa pensar enquanto na infância o contrário é verdadeiro. 
Ao ressaltarmos a importância da atuação do professor na ZDI do aluno, não estamos sendo 
pragmáticos e nem ingênuos, uma vez que sabemos que o processo de desenvolvimento do 
aprendiz é demorado e interior, sendo particular de cada indivíduo. No entanto, cabe ao professor 
buscar compreender como se dão alguns fenômenos de aprendizagem.

Embora seja uma proposta a ser aplicada a posteriori, nosso trabalho vai ao encontro das 
novas configurações adotadas para a educação de base brasileira, principalmente, pela BNCC. 
Tais configurações exigem do aluno uma compreensão ampla que vai além do conhecimento 
de conceitos físicos, possibilitando o entendimento e a aplicação no dia a dia, no ambiente e na 
tecnologia. Quando falamos de compreender o fenômeno da visão, abstraindo dele conceitos, 
propriedades e princípios físicos essenciais associados à radiação eletromagnética na faixa da 
luz visível, observamos que isso pode levar o aluno a entender seu próprio corpo, os fenômenos 
ao seu redor e as aplicações tecnológicas, podendo despertar o seu interesse de estudo pelas 
áreas da Ciência e suas Tecnologias, bem como pela Matemática.

Em específico, elencamos as possíveis contribuições que este trabalho pode trazer: a 
importância de se abordar tópicos de Física de maneira contextualizada e que esteja mais 
presente na realidade do aluno, como, por exemplo, o fenômeno da visão; consequentemente, 
trabalhar nesse viés não significa excluir a abordagem teórica e matemática de conceitos físicos, 
pelo contrário, ela é essencial para se compreender de forma macro o fenômeno estudado. 
Podemos citar o estudo do índice de refração e dos cálculos provenientes da câmara escura 
de orifício; destacar que as Ciências estão interligadas e não são estanques. Não propomos 
um trabalho interdisciplinar, no entanto, é necessário, algumas vezes, o professor lançar mão 
de outras áreas para abordar determinado assunto em sua disciplina. Por exemplo, o estudo 
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da fisiologia do olho humano exige o conhecimento das Ciências Biológicas e da Medicina. 
No caso, o professor não precisa se aprofundar nessa abordagem, no entanto, ela pode sim 
ser explorada quando possível; a importância de o professor procurar compreender os 
fenômenos de aprendizagem a partir de referenciais sólidos e consolidados, tais como as teorias 
cognitivistas, em específico a epistemologia do modelo de Vygotsky; ainda, compreender que 
tais fenômenos de aprendizagem não são metodologias que devem ser utilizadas como uma 
prática inflexível, ou seja, a nossa proposta é trazer ao professor, além da uma visão sobre o 
processo de aprendizagem, uma postura que exige uma abordagem que foque na interação social 
e que valorize os conhecimentos trazidos pelos alunos. Isso implica no uso de metodologias 
diversificadas que fogem da realidade das aulas tradicionais; a Física Clássica também pode ser 
desenvolvida de maneira diferenciada de forma a trazer uma abordagem mais atual e aplicada 
nos dias atuais. Também é importante o professor trazer a Física Moderna e Contenporânea 
nesse contexto, como o fato de abordar a luz com uma natureza dual.

Diante disso, procuramos trazer uma contribuição para a área de Ensino de Ciências e 
Matemática, no intuito de não somente atender às novas propostas curriculares, mas também 
de trazer ao professor novas perspectivas e compreensão dos fenômenos de aprendizagem, por 
meio da epistemologia do modelo de Vygotsky.
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POSFÁCIO

QUEM TEM MEDO DA CIÊNCIA E DA MATEMÁTICA? AS CIÊNCIAS 
COGNITIVAS COMO   RECURSO PARA O APRENDIZADO 

Prof. Dr. Neander Abreu77

A numeracia ou a habilidade de utilização de números é crítica para a solução de problemas 
da vida diária. Numeracia envolve também a confiança e competência para utilizar informações 
para tomar boas decisões (Simplício et al., 2020). Diversas são as dimensões que podem estar 
envolvidas com a boa capacidade para o uso de números e operações no dia a dia, tais como 
oferecer um troco correto, entender e utilizar planilhas financeiras, aumentar uma receita para 
receber amigos em casa, compreender o que significa a concessão de um desconto em um 
produto a ser consumido ou o significado e peso de juros sobre prestações para comprar um 
carro, uma geladeira e mesmo a coleção de livros pedagógicos para o ano escolar. 

Há um crescente investimento de tempo, dinheiro e pesquisa em meios de aumentar o 
conhecimento matemático e sua aplicação pelas pessoas. Os prejuízos advindos de habilidades 
matemáticas baixas ou “pobres” atingem, por exemplo, no Reino Unido, quase 45% da população 
economicamente ativa mantém reserva financeira independentemente do nível socioeconômico, 
implementar para si comportamentos financeiramente relevantes, fazer cálculos adequados, 
entender textos sobre finanças, dentre outros (The Money Advice Service – MAS, 2017).  

Os efeitos advindos de um baixo conhecimento e uso adequado da matemática e da ciência, 
nas múltiplas dimensões da vida, podem ser considerados como um verdadeiro desastre. Em 
várias dimensões essa condição representa um cenário mais amplo, por exemplo no campo 
financeiro, da saúde e da tecnologia.  O uso da ciência não parece ser uma praxe entre brasileiros. 
Ainda que haja declaração manifesta de que considera-se a ciência um recurso relevante, 
há quase nenhum conhecimento sobre instituições e cientistas que colaboram para o avanço 
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desta importante área no país (Red Ibero Americana de Indicadores de Ciencia e Tecnología, 
2015). Se por um lado temos, como apresentado neste livro, diversas contribuições teórico-
metodológicas conhecidas nas publicações no campo da ciência cognitiva desde o século XIX, 
a aplicação delas no ensino e aprendizagem não têm sido tão eficazes e não são um problema 
exatamente novo. A transferência de informações científicas para o mundo educacional é um 
desafio antigo e não seria diferente nesse campo tão relevante da aprendizagem. Ainda que 
conceitos matemáticos sejam utilizados, ainda que precariamente, em diversas situações e 
contextos, o uso de conhecimento das ciências cognitivas, em especial aqueles advindos das 
neurociências, ainda exigem divulgação adequada e aplicabilidade. Os resultados mais danosos 
encontrados no reduzido conhecimento ou transmissão equivocada de conceitos ou modelos 
são conhecidos pelo nome de neuromitos ou a divulgação de interpretações equivocadas sobre 
a ciência do cérebro (Zeggio, Ekuni & Bueno, 2017). Um dano mais extenso seria aquele que 
conjuga então a inumeracia com neuromitos. Podemos considerar que neste caso, em vez de um 
desastre, temos uma catástrofe.

Ciências da aprendizagem, neurociências, ciência cognitiva e psicologia educacional 
sobrepõem-se em termos de pesquisa e aplicação. Simplício e colaboradores (2020) sugerem 
que pesquisa básica envolveria o campo de disciplinas como neurociência, ciência cognitiva, 
biologia e genética enquanto a pesquisa mais aplicada envolveria matemática educacional, 
ciências da aprendizagem e psicologia educacional. Como estas ciências atuam em níveis 
diferenciados, como estudos de redes cerebrais, aplicação em sala de aula, diferenças individuais 
ou transtornos neuropsicológicos que cursam com dificuldades por exemplo na aprendizagem 
matemática (discalculia), pode-se considerar que não há contribuição única e que estas são 
efetivamente complementares. 

Um excelente exemplo relacionado ao aprendizado e registro de informação foi apresentado 
por Fisher e colaboradores (2014). Neste importante estudo os autores verificaram o efeito 
da atenção focalizada sobre a codificação e desempenho em tarefas. Vinte e quatro crianças 
de cinco anos de idade, foram testadas em um laboratório que mimetizou uma sala de aula 
da educação infantil em duas condições. Na primeira condição  a sala do laboratório recebeu 
móveis e decoração típica da observada nas salas das escolas dirigidas para esta idade, com 
vários elementos gráficos nas paredes (fotografias, figuras coloridas, letras, mapas, quadros) 
e na segunda condição o laboratório recebeu uma decoração mais esparsa, onde todos os 
materiais irrelevantes ao ensino específico do assunto a ser testado, foi retirado da decoração 
das paredes e mobília. As variáveis dependentes do estudo foram a quantidade de tempo gasto 
pelas crianças para aprenderem os conceitos ensinados, bem como resultados de aprendizagem, 
como aprender como é um inseto, que deve ter seis patas e corpo dividido em três partes. O 
aprendizado de conceitos como esse foi totalmente adaptado para a fase de desenvolvimento 
das crianças participantes no estudo. 

Os resultados mostraram que o tempo gasto para o aprendizado foi muito maior na condição 
com a sala cheia de estímulos do que na sala com decoração mais discreta, com um tamanho de 
efeito de 85% (p<0,01). Mais importante ainda, o estudo revelou que a acurácia do aprendizado 
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melhorou cerca de 65% (p<0,01) quando o aprendizado se deu na sala com menos objetos 
decorativos. Finalmente, a diferença entre a fase pré e pós-teste no estudo revelou uma diferença 
de cerca de 72% de ganhos entre as duas condições, com resultados apontando que o excesso de 
informação visual prejudica a aprendizagem  em sala de aula de crianças na educação infantil. 
Ainda que qualquer estudo com esta dimensão em termos de número de participantes deva ser 
analisado cuidadosamente, eles mostram a efetiva contribuição das ciências cognitivas para o 
campo da aprendizagem.

Uma enorme quantidade de estudos na área de transtornos da aprendizagem tem adicionado 
informação e recursos, tanto para a compreensão quando manejo indivíduos com problemas na 
aquisição de conhecimento. Um exemplo é o que ocorre no campo da matemática.  A prevalência 
da discalculia, o transtorno específico de aprendizagem relacionado ao uso da matemática,  é 
estimada entre 3 a 7% dos indivíduos, não contando aqueles com dificuldades para a compreensão 
matemática e aplicação de conhecimento prático. A discalculia, termo utilizado para caracterizar 
o transtorno de aprendizagem neste campo da aprendizagem, envolve dificuldades persistentes e 
tipicamente graves na cognição numérica e realização de cálculos aritméticos com prejuízos no 
trabalho, escola e vida diária (Haberstroh & Schülte-Korne, 2019). A estimativa dos autores é que 
o problema possa atingir quase 200.000 crianças no ensino fundamental na Alemanha e estimativa 
no Brasil poderia levar este número a quase um milhão e novecentas mil crianças matriculadas no 
ensino fundamental (INEP, 2018). Um número tão expressivo quanto indicador de alerta.

Ao passo que temos uma quantidade enorme de indivíduos com risco estimado para 
discalculia, o problema é ainda maior quando analisam-se estimativas de habilidades 
matemáticas adequadas na idade adulta. Apenas 23% da população brasileira adulta dominaria 
de fato as habilidades exigidas associadas a boa cognição numérica.

Características típicas da discalculia envolvem dificuldades no processamento de números e 
quantidades, geralmente iniciada nos anos da educação infantil (2-5 anos de idade), dificuldades 
com operações aritméticas básicas e com tarefas matemáticas posteriores, tais como lembrar 
uma tabela matemática (tabuada), e são prejuízos que tendem a se consolidar e aumentar à 
medida que a complexidade matemática toma lugar ao longo dos anos escolares (Haberstroh & 
Schülte-Korne, 2019).

O desenvolvimento de uma sociedade não-fóbica à ciência e matemática e que integre o 
seu uso tem predição para desenvolvimento local, regionais e de países (MAS, 2017). Um dos 
predicados deste livro é permitir a integração de diversos conhecimentos na área das ciências 
cognitivas, neurociência e afins a dimensões do ensino tão variadas como a física, biologia e 
mais centralmente a matemática.

A tradução e transmissão de conhecimento científico que fundamente iniciativas e inserções 
de recursos educacionais nas diversas dimensões e fases do ensino é, sem dúvida, o caminho 
necessário para alcance de resultados positivos e progressivos no aprendizado da ciência e 
da matemática. Os diversos conhecimentos e métodos apresentados neste livro sugerem em 
capítulos teóricos e práticos que é possível trazer ao ambiente educacional os construtos e 
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resultados de estudos que revelem a eficácia de métodos e procedimentos dirigidos ao 
melhoramento da aprendizagem. 

É importante observar que intervenções no campo do ensino e aprendizagem têm sido 
investigadas sobre dimensões comparativas sugerindo as melhores práticas. Haase, Júlio-Costa 
e Silva (2015) sugerem que métodos construtivistas nos primeiros anos de escolaridade são 
muito menos eficazes do que métodos baseados diretamente na tutoria. Como exemplo, citam 
um estudo de Alfieri, Brooks, Aldrich e Tenenbaum (2011) que comparou métodos de instrução 
mínima (equivalente ao termo construtivismo) e métodos baseados na tutoria e instrução direta. 
Os primeiros ficaram com uma eficácia muito menor, com uma magnitude de efeito em 580 
comparações de menos 38%. Além disso a instrução direta para crianças foi superior em 360 
estudos com tamanho de efeito de mais 30%. 

A investigação e aplicação de melhores métodos e técnicas para o ensino e aprendizagem 
contribui para a estabilização a longo prazo do ensino, evitando achismos e aventureiros, e 
confirma a frase atribuída a Leonardo da Vinci de que a os que se encantam com a prática sem 
a ciência são como os timoneiros que entram no navio sem timão nem bússola, nunca tendo 
certeza do seu destino.

Escolas, professores, universidades, estudantes, todos somos desafiados a integrar este tipo 
de conhecimento aos contextos em que estamos inseridos. Simplício e colaboradores (2020) 
apresentam alguns recursos sintetizados da literatura que aumentam a eficácia de iniciativas 
de tradução e inclusão da pesquisa e ciência no ambiente de educação, a saber (a) escolher 
resultados que sejam relevantes para os educadores, (b) incluir educadores e estudantes em 
processos de pesquisa, (c) considerar que resultados no laboratório nem sempre serão os 
mesmos no ambiente escolar, (d) perguntar a educadores o que eles desejam ter respondido em 
pesquisas e (e) disseminar resultados de pesquisas em mídia não acadêmica. 

Após ler e se desafiar com o conteúdo desta obra, nos vem o agradecimento ao seu 
organizador, o professor-doutor Laerte Silva da Fonseca e aos diversos colaboradores que 
o escreveram, trazendo à luz conceitos, ideias e experiências com ressonância no campo 
da ciência e a matemática aplicada à educação. Dentre as características de personalidade 
que nos permitem maior desenvolvimento está a abertura para novas ideias. Lê-las aqui nos 
auxilia a progredir. 
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