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3 O ENSINO E A APRENDIZAGEM  NA ATIVIDADE  PEDAGÓGICA 

 

 

“A modificação das circunstâncias e do homem, 

 a consciência da transformação do meio e da educação,  

só se obtêm por meio da atividade prática revolucionária.”  

(VÁZQUES, 1977, p. 161) 
 

 

Em busca da identificação das condições e circunstâncias que possibilitam a 

integração das ações de ensino e aprendizagem no contexto escolar, torna-se necessário 

explicitar, em termos gerais, como e de que forma o homem, como ser genérico, por meio das 

relações sociais se apropria do conhecimento e cria novas possibilidades de transformação da 

sua própria constituição e da sociedade. 

Torna-se necessário, portanto, considerar a dimensão ontogenética da constituição 

do ser humano, que se estabelece por meio da atividade educativa, vinculada ao conceito de 

práxis. Tal conceituação, segundo Vázquez (1977, p. 3), deve ser entendida “como atividade 

material do homem que transforma o mundo natural e social para fazer dele um mundo 

humano.” 

Na relação entre o ensino e a aprendizagem, como instrumento e produto da 

atividade educativa em geral, concebe-se, a partir do referencial teórico do materialismo 

histórico-dialético, a existência de atividades humanas particulares postas pela organização da 

sociedade contemporânea. Uma dessas atividades é a atividade de ensino que tem a função 

particular de organizar ações que possibilitem aos herdeiros da cultura o acesso aos 

conhecimentos elaborados sócio-historicamente. 

Tais ações, no contexto escolar, referem-se às ações do educador que organiza o 

ensino com a finalidade de promover a humanização dos indivíduos por meio da 
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aprendizagem do conhecimento historicamente elaborado no contexto escolar. O produto do 

ensino, conseqüentemente, pode ser entendido como a apropriação do conhecimento 

científico por meio de ações dos estudantes que lhes possibilitem fazer uso de tais conceitos 

nas diversas relações com a realidade objetiva, tanto na sua manifestação externa - nas 

relações interpessoais - quanto na sua manifestação interna - nas relações intrapessoais. A 

apropriação do conhecimento promove mudanças qualitativas no psiquismo de quem aprende 

por possibilitar que o estudante estabeleça novas relações com o mundo objetivo 

(VYGOTSKY, 1994, 2000, 2001 v.2; LEONTIEV, 1994). O movimento de mudanças 

qualitativas das funções psíquicas superiores indica a transformação das condições próprias 

dos estudantes. 

No entanto, a transformação do psiquismo somente pode superar as condições 

ingênua e espontânea decorrentes das relações imediatas do cotidiano mediante ações 

educacionais sistematizadas e conscientes que considerem as necessidades do 

desenvolvimento humano. Portanto, as ações presentes na atividade de ensino não podem ser 

descoladas das condições necessárias para que ocorra a concretização da dimensão 

ontogenética na constituição dos indivíduos. Se assim ocorrer, fica caracterizado o 

distanciamento entre a condição necessária para o desenvolvimento humano e a ação 

mediadora que atua como instrumento que busca garantir, por meio da atividade de ensino, a 

constituição do gênero humano. Assim, a atividade de ensino, executada conscientemente e 

com a finalidade de promover a transformação no processo de humanização dos estudantes, 

determina os seus meios - as ações e operações realizadas na prática pedagógica.  

A atuação prática material do sujeito, executada de forma consciente sobre a 

realidade natural ou humana, transformando-a, é identificada por Vázquez (1977) como 

práxis. Assim, o produto dessa atividade prática deve ser objetivado materialmente na 
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constituição da nova realidade. Caso o produto da atividade prática não seja objetivado 

materialmente, a mesma não pode ser considerada práxis, por produzir um produto idealizado.   

A partir de tais considerações, concebe-se que a práxis é uma atividade humana 

consciente que se diferencia da atuação prática desvinculada de uma finalidade, e apresenta 

um produto final que se objetiva materialmente. Trata-se de uma atividade orientada por um 

fim que, segundo Vázquez (1977), ocorre em dois níveis: 

 

Essa atividade implica na intervenção da consciência, graças à qual o resultado 
existe duas vezes – e em tempos diferentes -: como resultado ideal e como produto 
real. O resultado ideal, que se pretende obter, existe primeiro idealmente, como 
mero produto da consciência, e os diversos atos do processo se articulam ou 
estruturam de acordo com o resultado que se dá primeiro no tempo, isto é, o 
resultado ideal. Em virtude dessa antecipação do resultado que se deseja obter, a 
atividade propriamente humana tem um caráter consciente.  (VÁZQUEZ, 1977, p. 
187). (SIC). 
 

 

A ação presente na relação entre a elaboração ideal e o produto real da atividade 

humana é identificada por Karl Marx (1996) como o processo de trabalho. Na referência ao 

processo de trabalho, Marx (1996, p. 2002) afirma que, “antes de tudo, o trabalho é um 

processo de que participam o homem e a natureza, processo em que o ser humano com sua 

própria ação, impulsiona, regula e controla seu intercâmbio material com a natureza”. Neste 

processo, Marx afirma que o homem põe em movimento suas próprias forças naturais, 

atribuindo à vida humana a forma útil, capaz de transformar a natureza externa e a sua própria 

natureza. 

Ao conceituar a atividade produtiva, Marx (1996) compara a atuação de um 

arquiteto que planeja as ações antes de as mesmas serem materializadas pela força de seu 

trabalho, diferentemente da abelha e da aranha. Tanto a abelha quanto a aranha executam as 

ações correspondentes à “atividade” de construção de sua moradia, mas apenas o arquiteto 

realiza as ações de forma consciente e planejada, recuperando os enlaces teórico-

metodológicos que dêem suporte à concretude de sua atuação. A moradia construída pelo 
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arquiteto, apesar de ser inicialmente elaborada no plano ideal, é objetivada materialmente 

como produto do trabalho. A ação planificadora consciente da ação do trabalhador, no caso o 

arquiteto, tem como produto o objeto ideal, que por sua vez é entendido por Marx (1996, p. 

16) como o “material transposto para a cabeça do ser humano e por ela interpretado”. Este 

objeto ideal não é conseqüência da imaginação isolada de qualquer relação anterior, mas é o 

resultado de relações teórico-práticas apropriadas pelo trabalhador. O objeto ideal que se 

transforma em objeto real, é o produto da práxis
68.  

A extensão e o significado da categoria de práxis relacionados ao trabalho 

produtivo é explicitado por Jaroszewski (1980), ao identificar os elementos que constituem a 

estrutura do processo do trabalho humano como o contato material do homem com a 

natureza, as atividades orientadas (o trabalho em si) e as qualificações práticas e os 

conhecimentos utilizados no curso da produção. O autor afirma que o resultado final desse 

processo “[...] é a criação dum novo ‘produto’- quer dizer, dum objecto transformado pela 

actividade humana indispensável para satisfazer as necessidades do homem”. 

(JAROSZEWSKI, 1980, p. 9).  

Sobre a atividade consciente realizada no movimento de transformação da 

realidade objetiva, natural ou humana, o autor afirma que a mesma surge do reconhecimento 

de uma necessidade, e para isso requer a obtenção de informações sobre o objeto, o que 

determina a formulação do fim e do programa a ser realizado a partir de tomadas de decisões 

acerca das ações a serem realizadas no movimento de atuação no contexto específico.   

                                                 
68 Ao trazer ao texto o conceito de trabalho como atividade produtiva a partir da conceituação de Kal Marx, tem-
se como objetivo relacioná-lo à práxis como produto da atividade material que possibilita a transformação da 
dimensão ontogenética do ser humano. No entanto, não é objetivo desta tese, neste momento, fazer uma reflexão 
sobre o valor de uso e o valor de troca implícito ao conceito, apesar de considerar ser relevante o estudo sobre 
tais considerações. Concebe-se, na especificidade desta pesquisa, como fundamental, evidenciar tal 
questionamento, porém não é possível, neste momento, realizar o aprofundamento teórico-metodológico que tal 
questão requer.  Para tanto, recomenda-se a leitura de Paro (2002), Saviani (2003) e Tumolo (2001, 2005) para 
maior aprofundamento teórico.  
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Tais aspectos da efetivação da atividade consciente ainda requerem que nas ações 

orientadas por um fim haja “o dispêndio, para além da energia psíquica, dum certo quantum 

de energia física que se integra no objeto, nele se condensando ao transformá-lo”, como ainda 

requerem que ocorra “a adaptação do desenrolar das atividades à natureza e às especificidades 

objetivas do mundo exterior (matéria ou sociedade) que está a ser transformado.” 

(JAROSZEWSKI, 1980, p. 28). 

Nestas condições, o autor afirma não ser possível incluir no conceito de “práticas” 

as atividades puramente teóricas, ou ainda outras formas de atividade conscientes que 

envolvam a reflexão sobre o mundo. Tal compreensão é decorrente da não-objetivação na 

transformação da realidade, que ocorre, segundo o autor, somente na dimensão 

extraconsciente. Jaroszewski (1980, p. 28) afirma que a atividade teórica, ainda que possa 

transformar a consciência do criador da produção teórica e possa também, de forma indireta, 

transformar a realidade, não pode ser considerada, de forma alguma, como a própria prática, 

apesar de servir à prática e de estar ligada a ela. Para o autor, inclui-se nesta classificação a 

atividade artística em geral, a atividade pedagógica69 e a atividade doutrinária.  

Vázquez (1977) também não identifica a atividade teórica como práxis por 

considerar que sua finalidade imediata é elaborar ou transformar idealmente e não 

materialmente o objeto da atividade. Os produtos dessa atividade são as teorias que explicam 

as relações entre o homem e o mundo objetivo, construindo modelos ideais a respeito da 

realidade futura. No entanto, discorda de Jaroszewski (1980) quanto à não-inclusão das 

atividades pedagógica e artística como práxis. Este posicionamento é evidenciado ao 

conceber como práxis produtiva a que não só produz um mundo humano materializado, mas 

também aquela em que o homem se produz, forma ou transforma a si mesmo. Vázquez 

                                                 
69 Jaroszewski (1980) não apresenta nenhuma consideração sobre o entendimento do que é identificado como 
atividade pedagógica, no entanto, entende-se que se tratar das relações pertinentes ao ensino escolar.  
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reconsidera a conceituação de materialidade do objeto da atividade orientada por um fim ao 

afirmar que: 

 
Pode-se afirmar o caráter teleológico da atividade prática, material, que é o trabalho 
humano, sem que isso implique em fazer abstração da própria materialidade dêsse 
processo, materialidade que não se reduz, por outro lado, ao objeto de trabalho e 
aos instrumentos materiais, mas inclui também a própria atividade subjetiva do 
homem que enfrenta com seus instrumentos a matéria, já que no trabalho ‘põe em 
ação as forças naturais que formam sua corporeidade, os braços e as pernas, a 
cabeça e a mão...’70. (VÁZQUEZ, 1977, p. 197). (SIC). 
 

 

A partir da especificidade desta tese, que se propõe a analisar as mediações 

simbólicas na atividade de ensino nas relações entre o ensino e a aprendizagem na atividade 

pedagógica, não se pode perder a dimensão teórico-prática presente na atuação do educador. 

Tal atuação objetiva sua ação na necessidade de humanização dos indivíduos, analisa a 

realidade e as condições postas a partir das informações e conhecimentos obtidos no contexto 

escolar; organiza objetivamente os meios de atuação, segundo a finalidade da educação e atua 

de forma consciente para materializar-se na construção do objeto da atividade de ensino.  

Cabe, portanto, a reflexão sobre qual é objeto da atividade de ensino. Como esse 

objeto se materializa e em que dimensão é possível a sua materialização? Tais questões fazem 

com que se leve em conta a dupla objetivação da ação de ensinar.  

A primeira objetivação, posta pela própria finalidade da educação escolar, é a 

constituição da dimensão do gênero humano originada na apropriação da produção humana 

elaborada sócio-historicamente que promove a transformação e o desenvolvimento atual ou 

real71 dos indivíduos. Tal possibilidade é estabelecida de forma indireta na atuação 

profissional do educador na atividade de ensino, quando atua conscientemente, direcionando 

                                                 
70 O texto citado por Vázquez é originalmente escrito por Marx na obra O Capital , vol. 1. 
 
71 O termo desenvolvimento real é identificado em algumas obras de Vygotski traduzidas para a língua 
portuguesa quando se refere às possibilidades de um determinado sujeito realizar algo sem a ajuda de terceiros. 
Em algumas obras do autor o termo é identificado como desenvolvimento atual. Pode-se considerar a dimensão 
do desenvolvimento real ou atual como aquele que corresponde ao comportamento instituído, ou ainda, 
“fossilizado”, conforme identificado por Vygotski quando se refere às apropriações humanas automatizadas.  
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suas ações para a transformação do sujeito que aprende – o primeiro objeto da atividade de 

ensino. Considera-se que o produto desta objetivação (a apropriação do conhecimento e a 

transformação psíquica dos estudantes e do próprio educador) é relativo uma vez que não se 

pode ter controle sobre a sua materialidade. Porém, não se pode afirmar que tal produto da 

atividade de ensino não se objetive materialmente no desenvolvimento atual dos indivíduos, 

mesmo que o produto da atividade não seja pleno, e sim, parcial.  

Outra objetivação da ação de ensinar vincula-se diretamente à atuação profissional 

do educador. Refere-se ao conteúdo da atividade de ensino, ou seja, o que ensina - o segundo 

objeto. A seleção e a identificação do conhecimento teórico-científico a ser ensinado na 

escola e a definição das condições adequadas para a materialização da organização das ações 

de ensino na atividade pedagógica requerem que o educador materialize o segundo objeto da 

atividade de ensino. O produto desta atuação profissional é a elaboração de um instrumento 

que medeia o conhecimento que se objetiva e se materializa na organização das ações do 

ensino.  

Tendo como referência tais considerações, concebe-se que não se pode afirmar 

que a atividade pedagógica, que sintetiza as ações de ensino e de aprendizagem como 

unidade, não seja práxis, uma vez que a materialização do produto da atividade orientada se 

faz como objeto real em duas dimensões: a) na dimensão psíquica do indivíduo que aprende e 

que ensina, objetivada no seu desenvolvimento real; b) na dimensão material da prática 

profissional do educador que constrói o instrumento que medeia o conhecimento, objetivado 

na organização do ensino.  

Concebe-se, portanto, que a atividade pedagógica seja práxis, pois se expressa por 

meio do trabalho do educador. Trata-se de uma particularidade da práxis, uma vez que a 

atividade pedagógica pode ser entendida como uma atividade coletiva que promove a 
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transformação dos sujeitos, sejam eles considerados os grupos sociais ou os indivíduos 

singulares. 

A dupla objetivação da atividade pedagógica evidencia a necessidade de se 

considerar a dimensão psicológica presente na relação entre o ensino e a aprendizagem que 

possibilite o desenvolvimento das funções psíquicas superiores dos sujeitos da atividade: os 

estudantes e o educador. Também evidencia a dimensão didática presente da atividade 

orientada para o ensino que, por meio da ação intencional e consciente do educador, elabora o 

instrumento que medeia o conhecimento científico que possibilita a aprendizagem dos 

estudantes. A explicitação das duas dimensões presentes na objetivação e materialização da 

atividade pedagógica demonstra a necessidade de se conceber o processo de ensino e 

aprendizagem vinculado à psicologia e à pedagogia, as quais são áreas de conhecimento que 

compõem os caminhos para a compreensão e a efetivação da educação escolar. Não se trata 

da psicologização da pedagogia, nem da pedagogização da psicologia, mas trata-se da 

concepção de que a educação e a formação dos indivíduos, como pertencentes ao gênero 

humano necessita ser analisada e definida como unidade que integra a produção do 

conhecimento nas duas áreas epistêmicas.   

A atuação consciente do educador, movida pelos fins que promovam a 

genericidade da constituição humana por meio da educação, é tratada por Saviani (2003) 

como o trabalho educativo. O termo é definido pelo autor ao afirmar que: 

 
[...] o trabalho educativo é o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada 
indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo 
conjunto dos homens. Assim, o objeto da educação diz respeito, de um lado, à 
identificação dos elementos culturais que precisam ser assimilados pelos indivíduos 
da espécie humana para que eles se tornem humanos e, de outro lado e 
concomitantemente, à descoberta das formas mais adequadas para atingir esse 
objetivo. (SAVIANI, 2003, p. 13). 
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Tanto Duarte (2003), quanto Oliveira (1996) comentam a definição de trabalho 

educativo, inicialmente tratado por Saviani, e inserem tal categoria do trabalho como 

determinante da constituição do ser em devir.  

O conceito de trabalho educativo, segundo Duarte (2003, p. 36-7), assume a 

perspectiva de superação da concepção de essência humana abstrata e da existência empírica 

por conceber que a humanidade é produzida histórica e coletivamente pelos homens. Também 

afirma que tal conceito “[...] supera a concepção de educação guiada pela existência empírica, 

na medida em que sua referência para a educação é a formação do indivíduo enquanto 

membro do gênero humano.”  

Portanto, o trabalho educativo deve ser entendido como uma produção “direta e 

intencional”, dirigida por fins que visam à constituição da dimensão humana dos indivíduos 

por meio da educação. A dimensão ontogenética do trabalho educativo também é salientada 

por Oliveira (1996, p. 21) ao afirmar que “[...] a educação concebida como atividade 

mediadora no seio da prática social global serve ao objetivo de ‘promover o homem’, isto é, 

tem o objetivo de possibilitar ao homem tornar-se cada vez mais um ser histórico-social 

consciente.”   

Ampliando a dimensão do trabalho educativo na constituição da humanização dos 

indivíduos, Paro (2002) comenta que o educador exerce uma função especial na organização 

das ações educacionais quando se assume como devedor da classe social a que pertence. 

Afirma que “a escola estará contribuindo para a transformação social não apenas quando 

promove a transmissão do saber, mas, [...] também quando consegue concorrer para o 

desenvolvimento da consciência crítica de sua clientela.72”(PARO, 2002, p. 118-9). A 

                                                 
72 O entendimento possível do termo “clientela”, conforme o uso na citação de Paro (2002), dentro dos 
pressupostos teórico-metodológicos do materialismo histórico dialético, refere-se ao conjunto de sujeitos em 
geral e aos estudantes em particular que se inserem no contexto escolar. No entanto, considera-se que o sentido 
da palavra deva ser explicitado em virtude de um entendimento equivocado em relação ao significado do termo 
que pressupõe o fato de os sujeitos serem clientes da instituição, no caso, da instituição de ensino.   
 



 

 

108

 

consciência histórica, aliada à percepção da importância da representação da classe 

trabalhadora como instrumentos da transformação social viabilizada pela educação escolar, é 

identificada pelo autor como “[...] a verdadeira dimensão revolucionária do trabalho 

pedagógico na escola.”( p. 118).  

O que se identifica, a partir das relações feitas pelos autores anteriormente citados 

é que o trabalho do educador no contexto escolar deve ser direcionado por um fim, a 

pertinência histórica da constituição humana e a formação da consciência crítica dos 

estudantes. A consciência dos fins da educação escolar73 determina os meios pelos quais a 

ação pedagógica é realizada, ou seja, determina a atividade pedagógica a ser realizada na 

escola. No entanto, nem sempre as ações pedagógicas executadas na escola assumem a 

dimensão ontogenética. Tal dimensão deve garantir a apropriação do conhecimento sócio-

histórico pelos estudantes, tornando possível que os mesmos possam ser considerados 

herdeiros da cultura (relação singular-universal mediada pela particularidade). O que se 

verifica nas ações pedagógicas (na maioria das vezes) é a objetivação da dimensão imediata 

do conhecimento, considerando o uso do mesmo para as relações práticas exercitadas em 

sociedade (relação singular-particular na qual a particularidade substitui o universal)74.  

Pode-se, no entanto, questionar se as ações realizadas pelos educadores, de forma 

consciente e intencionalmente planejadas, produzem o resultado esperado – a aprendizagem 

consciente
75

 dos estudantes. Entende-se que este produto também não pode ser garantido em 

virtude da complexidade posta na organização da sociedade contemporânea que, pelo 

                                                 
73 Para maior aprofundamento teórico sobre a consciência dos fins da educação na relação singular-universal, 
recomenda-se a leitura da tese Análise Sócio-Histórica do Processo de Personalização de Professores 
(MARTINS, 2001) e da dissertação de mestrado Sentido Pessoal e Projeto Político Pedagógico: Análise da 

Atividade Pedagógica a partir da Psicologia Histórico-Cultural (ASBAHR, 2005).  
 
74 Recomenda-se a leitura do texto de Betty Oliveira (2005) – A dialética do singular-particular-universal – no 
qual a autora aprofunda as relações teóricas apresentadas, de acordo com o materialismo histórico cultural. 
  
75 O termo aprendizagem consciente é utilizado inicialmente por Leontiev (1983), ao reportar-se à atuação do 
estudante na atividade de estudos, no contexto escolar. 
 



 

 

109

 

processo de alienação, rompe com a unidade dialética presente no esquema instrumento-e-

produto (NEWMAN; HOLSMAN, 2002), objetivamente expresso pela relação ensino-e-

aprendizagem. No entanto, concebe-se que, se o produto não for efetivado, plenamente ou 

parcialmente, não se pode considerar o instrumento como um elemento mediador na produção 

dos objetos da atividade pedagógica. 

Nessas condições, torna-se necessário investigar o ensino como instrumento que, 

de alguma forma, garanta ou crie condições favoráveis, para que a aprendizagem consciente 

ocorra. A partir de tais pressupostos, cabe o seguinte questionamento: em que condições e 

circunstâncias se pode verificar a unidade presente entre as ações de ensino e as ações de 

aprendizagem? Como se estabelecem os motivos geradores das atividades particulares 

humanas relacionadas às ações de ensino e de aprendizagem de tal forma que possam ser 

identificados sinais que evidenciem a unidade esperada na atividade pedagógica?  

Visando encontrar encaminhamentos para tais questões, tornam-se necessárias 

explicações sobre o que se considera aprendizagem consciente e apresentar ações e operações 

na organização da atividade pedagógica que tornem possível a objetivação e a materialização 

do ensino e da aprendizagem como unidade dialética. 

 

 

3.1 A Atividade Pedagógica: Unidade entre o Ensino e a Aprendizagem  

 

 

Partindo da conceituação de que a atividade pedagógica seja uma particularidade 

da práxis que se constitui numa atividade coletiva e transformadora das relações sociais 

originada das relações educacionais no contexto escolar, concebe-se que a mesma sintetize as 

ações de ensino e aprendizagem como unidade dialética.  
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Asbahr (2005) elucida a significação da atividade pedagógica nos marcos do 

materialismo histórico dialético ao particularizar a dimensão educativa presente nas relações 

entre o ensino e a aprendizagem em geral tratadas pela psicologia histórico-cultural. Afirma 

que: 

 
Como condição indispensável à humanização, a educação se faz presente a todo o 
momento e nem sempre de forma planejada, mas nosso objetivo não é discutir a 
atividade educativa de forma geral e sim aquela específica da escola, a atividade 
pedagógica. Entendemos a escola como a instituição social cuja especificidade é a 
transmissão do saber historicamente acumulado de forma sistematizada e 
organizada. O professor, enquanto sujeito condutor da atividade pedagógica, é o 
responsável por essa transmissão. (ASBAHR, 2005, p. 59). 
 
 
 

Asbahr (2005) considera que a significação social da atividade pedagógica 

realizada pelo professor é proporcionar condições de ensino que possibilitem aos estudantes 

se engajarem em atividades de aprendizagem, garantindo aos mesmos a apropriação do 

conhecimento não-cotidiano. Ao apontar como a finalidade das ações do professor, na 

atividade pedagógica, a produção do desenvolvimento psíquico, a autora afirma que “cabe ao 

professor organizar sua prática de maneira a dar conta desses objetivos”(2005, p. 61).  

Além de criar condições para que os estudantes se apropriem do conhecimento 

elaborado e de proporcionar situações que promovam o desenvolvimento psíquico, Asbahr 

(2005, p. 61) indica também como significação social da atividade pedagógica a:  

 
[...] formação crítica do aluno, possibilitando que este tenha acesso também ao 
processo de produção do conhecimento.[...] [Assim], o aluno não é só objeto da 
atividade do professor, mas é principalmente sujeito e constitui-se como tal na 
atividade de ensino/aprendizagem na medida em que participa ativamente e 
intencionalmente do processo de apropriação do saber, superando o modo 
espontâneo e cotidiano do conhecer. (ASBAHR, 2005, p. 61). 
 

 

Tanto Leontiev (1978), ao analisar a ruptura entre o significado social e o sentido 

pessoal nas atividades humanas em geral, quanto Martins (2001), Marin (2003), Duarte 

(2004), Serrão (2004) e Asbahr (2005), ao analisarem o mesmo fenômeno referente à 
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formação de professores e à particularidade da atividade pedagógica, afirmam que, quando 

não ocorre a correspondência entre o significado social e o sentido pessoal das ações na 

atividade pedagógica, a mesma se assume como uma atividade alienada.  

Tal realidade descaracteriza a atividade pedagógica como uma particularidade da 

práxis que visa ao processo de transformação da própria sociedade por meio da transformação 

dos indivíduos, assumindo a configuração de ser, segundo Asbahr (2005), uma operação 

automatizada, ou ainda, um conjunto de ações que visam à ocupação do tempo designado ao 

processo de ensino e aprendizagem.  

A transformação da sociedade por meio da transformação dos indivíduos, como 

um dos produtos da atividade pedagógica, deve ser entendida, na concepção dialética, como 

aquela que promove modificações nas circunstâncias e modificações no próprio homem de 

forma simultânea. Conforme afirma Vázquez (1977, p. 160), “[...] essa unidade entre 

circunstâncias e atividade humana, ou entre transformação das primeiras e autotransformações 

do homem, só se verifica em e pela prática revolucionária.” A unidade dialética de 

transformação do homem e das circunstâncias é identificada pelo autor como práxis 

revolucionária.  

A atividade pedagógica, como práxis revolucionária, pressupõe que: “a) não só os 

homens são produto das circunstâncias, como estas são igualmente produtos seus. [...]; b) os 

educadores também devem ser educados.[...]; c) as circunstâncias que modificam o homem 

são, ao mesmo tempo, modificadas por êle [...]”. (VÁZQUEZ, 1977, p. 159-160). (SIC). 

No que se refere ao homem como produto e sujeito das circunstâncias vinculadas 

ao contexto escolar, concebe-se que a constituição das funções psicológicas superiores do 

estudante não seja considerada meramente o produto moldável do processo de ensino, mas 

pressupõe que no movimento de constituição de tais funções também os estudantes sejam 
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sujeitos tanto da sua formação quanto sejam influenciadores da organização de ensino a partir 

das suas características e necessidades, atuando como sujeito ativo na atividade pedagógica.  

Os educadores também se educam durante a atividade pedagógica. Esse 

pressuposto tem como fundamento o lugar social do educador, que lhe atribui as funções de 

organizar o ensino, definir conteúdos e criar situações desencadeadoras da atividade de estudo 

a serem realizadas pelos estudantes. Nesse processo coletivo de estudo76 e devido às 

mediações que promove, o próprio educador também é educado. Concebe-se, portanto, que, 

além dos conhecimentos que o educador deva ter apropriado acerca dos fundamentos teórico-

metodológicos que definem as ações os quais proporcionam transformações no psiquismo dos 

estudantes, e além dos conhecimentos que necessariamente precisa ter para ensinar os 

conteúdos escolares, o educador também se forme no movimento de organização do ensino. 

Por meio do processo reflexivo de elaboração da organização das ações orientadas para o 

ensino e aprendizagem dos conteúdos escolares, o educador transforma-se, modifica-se, em 

virtude da necessidade de definir ações e operações na atividade pedagógica que possibilitem 

a concretização da aprendizagem por parte dos estudantes.   

A respeito de as circunstâncias modificarem o homem e, ao mesmo tempo, de 

serem modificadas por ele, concebe-se que a constituição das relações sociais e econômicas 

próprias da sociedade contemporânea relaciona-se diretamente com a forma em que o sistema 

educacional vigente se estabelece. Assim, a condição alienadora posta na sociedade pela 

forma com que se organiza, para ser superada, necessita da instituição de práticas 

“revolucionárias” que promovam a transformação das condições iniciais. Uma das 

possibilidades de superação dessa realidade ocorre por meio do processo educacional através 

                                                 
76 Considera-se que o movimento de transformação do educador não seja decorrente de ações isoladas quando o 
mesmo reflete sobre suas ações consigo mesmo, mas que, em contato com outras pessoas, (sejam elas os sujeitos 
integrantes da equipe pedagógica, colegas em grupos de estudos, ou ainda sujeitos de uma coletividadade que 
tenha a finalidade de organizar o ensino em busca da transformação dos indivíduos) ocorra a transformação do 
próprio educador, por meio da mediação que ocorre no movimento interpsicológico nas atividades de estudo. 
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da organização consciente e intencional da atividade pedagógica que tem a possibilidade de 

promover a transformação dos sujeitos pertencentes a ela.  

Com a apropriação do conhecimento teórico e da cultura em geral, os sujeitos 

tomam posse das elaborações materiais e ideais construídas sócio-historicamente, 

transformando-se. Tais transformações, possibilitadas pela prática “revolucionária” na 

atividade pedagógica, interferem nas circunstâncias alienadoras que permeiam a organização 

sócio-econômica vigente, transformado-as a partir da atuação crítica e consciente dos sujeitos 

dentro da sociedade. Considera-se que a atividade pedagógica como práxis revolucionária 

seja a possibilidade de superação das condições alienadoras postas pela sociedade 

contemporânea por meio da aproximação entre o sentido e o significado das atividades 

humanas caracterizadas no processo educacional escolar.  

A investigação que busque esclarecer em que condições e circunstâncias a 

atividade pedagógica se assume como práxis revolucionária, transformando a constituição dos 

sujeitos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem, como também as relações 

humanas decorrentes desse processo, constitui-se numa necessidade da pesquisa educacional.  

Entende-se que a atividade pedagógica concebida como práxis requer que 

educadores e estudantes estejam em atividade em comum, com finalidades correspondentes, 

manifestas nas ações e operações realizadas pelo educador na atividade de ensino e pelos 

estudantes na atividade de estudos
77.  

Rubtsov (1996) identifica como atividade em comum a repartição dos modos de 

ação entre participantes envolvidos no processo de ensino e aprendizagem. Apresenta como 

elementos da atividade em comum os seguintes aspectos: 

 
 

                                                 
77 O conceito atividade de estudo é explicitado no capítulo 2 desta tese, na seção intitulada A Atividade 

Dominante e o Desenvolvimento Infantil. Recomenda-se também a leitura da tese elaborada por Serrão (2004) – 
Estudantes de Pedagogia e a “Atividade de Aprendizagem” do Ensino em Formação. 
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- a repartição das ações e das operações iniciais, segundo as condições de 
transformação comum do modelo construído no momento da atividade; 

- a troca de modos de ação, determinada pela necessidade de introduzir 

diferentes modelos de ação, como meio de transformação comum do modelo; 
- a compreensão mútua, permitindo obter uma relação entre, de um lado, a 

própria ação e seu resultado e, de outro, as ações de um dos participantes em 
relação a outro; 

- a comunicação, assegurando a repartição, a troca e a compreensão mútua; 
- o planejamento das ações individuais, levando em conta as ações dos parceiros 

com vistas a obter um resultado comum; 
- a reflexão, permitindo ultrapassar os limites das ações individuais em relação 

ao esquema geral da atividade (assim, é graças à reflexão que se estabelece 
uma atitude crítica dos participantes com relação às suas ações, a fim de 
conseguir transformá-las, em função de seu conteúdo e da forma do trabalho 
em comum). (RUBTSOV, 1996, p. 136, grifo nosso).  

 
 

A ênfase dada pelo autor às ações e operações realizadas em comum pelos sujeitos 

da atividade pedagógica identifica a necessidade de se conceber a unidade entre o ensino e a 

aprendizagem.  

Quando o autor propõe a repartição das ações e das operações, a troca dos modos 

de ação, a compreensão mútua por meio da comunicação, o planejamento das ações 

individuais em busca de resultados comuns obtidos pelo processo de reflexão, entende-se que 

a atividade em comum possibilita a superação da individualidade dos sujeitos envolvidos na 

atividade orientada para o ensino e aprendizagem. Pressupõe-se, na atividade pedagógica, um 

produto coletivo elaborado por meio de ações e operações realizadas de forma cooperativa 

pelos sujeitos no processo de ensino e aprendizagem – estudantes e educador.  

Moura (1996) considera que, nas atividades de ensino e de aprendizagem, o objeto 

da atividade para o professor é o ensino, e para o estudante, o objeto de sua atividade é a 

aprendizagem. Segundo o autor, para que os sujeitos se mobilizem e concretizem ações, faz-

se necessária a existência de um motivo que coincida sempre com o objetivo que direciona o 

sujeito a realizar determinada atividade. O motivo, segundo Moura (1996), é desencadeador 

das ações do sujeito no movimento do ensino e da aprendizagem e deve estar relacionado a 

uma ação especial do sujeito que o leve ao seu desenvolvimento. 
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Quando se considera a unidade presente na atividade pedagógica, pressupõe-se 

que, além da coincidência interna entre motivo e objetivo para que os sujeitos estejam em 

atividade, deva ocorrer uma aproximação entre os motivos e os objetivos das atividades 

particulares em que o educador e os estudantes se integram. Entende-se que o motivo que 

desencadeia as ações do educador na atividade de ensino deva corresponder ao motivo que 

desencadeia as ações dos estudantes na atividade de estudos.  

No caso da atividade de ensino, o motivo é determinado pela necessidade de o 

educador ensinar o conhecimento teórico-científico elaborado sócio-historicamente, 

promovendo a humanização e a transformação dos estudantes por meio de ações conscientes e 

intencionais definidas na organização do ensino. Na atividade de estudos, o motivo é definido 

pela necessidade de o estudante se apropriar do conhecimento sócio-histórico, tornando-se 

herdeiro da cultura, humanizando-se. Tanto na atividade de ensino quanto na atividade de 

estudo, o motivo e o objetivo correspondem à necessidade de humanização dos indivíduos na 

relação com o gênero humano.  

Para que ocorra a correspondência desejada entre as atividades particulares, os 

sujeitos realizam ações e operações próprias da atividade em que estão inseridos. As ações e 

operações do educador definem a organização do ensino que determina o conhecimento a ser 

ensinado e estabelece as condições mediadoras para que os estudantes venham a ter motivos 

para se integrarem na atividade de estudo. As ações e as operações a serem executadas pelos 

estudantes na atividade de estudos são correspondentes às expectativas presentes na 

organização do ensino que criam condições para que os mesmos se envolvam, segundo 

Davidov (1988), em tarefas de estudo, que realizem ações de estudo e ações de controle e 
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avaliação das suas próprias elaborações e do grupo a que pertencem, no movimento de 

apropriação dos conhecimentos sócio-históricos78.  

Na organização do ensino que tenha como finalidade o desenvolvimento das 

funções psicológicas superiores dos estudantes, as ações e operações realizadas pelo educador 

na definição dos conteúdos de ensino requerem que sejam levadas em conta não somente os 

conhecimentos que representem os acontecimentos atuais nos diferentes aspectos da cultura 

ou a apropriação de técnicas para o uso imediato do conhecimento, mas torna-se necessário 

que sejam resgatados os processos históricos de elaboração dos conceitos teórico-científicos. 

A análise da essência do conhecimento sócio-histórico é preponderante para que os estudantes 

se apropriem das elaborações materiais e ideais sem as quais não é possível a superação da 

condição empírica e espontânea proporcionada pela socialidade presente nas relações entre os 

indivíduos e a sociedade fragmentada no processo da alienação.  

Ainda dentro da perspectiva da organização do ensino, cabe ao educador definir, 

seja individualmente ou coletivamente, os modos de ações que determinam as condições de 

mediação do conhecimento no contexto escolar. Os modos de ação na organização do ensino 

determinam as condições físicas onde o conhecimento é mediado, as formas das relações 

interpessoais realizadas entre professor e estudantes e entre estudantes, e a forma como o 

conhecimento é posto em movimento de reflexão entre os sujeitos da atividade pedagógica.  

Quanto às ações e operações a serem realizadas pelos estudantes na atividade de 

estudo, concebe-se que, pela forma como o conhecimento é posto em movimento nas relações 

de ensino e aprendizagem, torna-se necessário que os estudantes realizem coisas, executem 

técnicas e procedimentos adequados às necessidades próprias para cada conteúdo em ação. 

Trata-se de tarefas de estudos como leitura, interpretação e construção de textos, cálculos, 

                                                 
78 Tais ações previstas na atividade de estudo são apontadas por Davidov (1988) e são devidamente descritas e 
comentadas no capítulo 2 desta tese quando são caracterizadas as particularidades da atividade de estudo como 
atividade dominante da criança no período escolar. 
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levantamentos bibliográficos, resolução de problemas práticos e teóricos vinculados ao 

conteúdo escolar a ser mediado na atividade pedagógica. Tais tarefas de estudo, segundo 

Davidov (1988), levam o estudante a dominar relações gerais acerca do conhecimento 

estudado e a dominar novos procedimentos de ação. Essas tarefas assumem diferentes 

dimensões quanto à forma que são encaminhadas nas ações orientadas para o ensino de 

conceitos.  

Cabe aos estudantes, numa condição diferenciada da anterior, realizar ações de 

estudo que superam as relações gerais com o conhecimento. Tais ações identificam os 

princípios centrais dos mesmos, ou seja, a essência do conhecimento, identificam modelos 

que expressam relações entre conceitos teóricos e possibilitam que o domínio de 

determinados procedimentos e conhecimentos apropriados anteriormente seja instrumento 

para a concretização de novas elaborações teóricas. Trata-se de ações e operações realizadas 

pelos estudantes que priorizam as relações reflexivas, mediadas por conhecimentos 

apropriados anteriormente, na (re)elaboração de conhecimentos pelos próprios estudantes na 

atividade de estudo. 

No movimento de apropriação do conhecimento na atividade de estudo, os 

estudantes também realizam as ações de controle e avaliação, que pelo processo de 

explicitação das suas elaborações e de análise e crítica das elaborações pessoais e coletivas, 

possibilitam aos estudantes (re)elaborarem suas próprias concepções, superando-as 

consecutivamente. Trata-se de ações de autocontrole das elaborações realizadas pelos próprios 

estudantes que possibilitam a ampliação da capacidade de pensar reflexivamente pelo 

processo de análise e síntese das elaborações individuais e coletivas.  

O quadro, a seguir, sintetiza as aproximações e correspondências entre a atividade 

de ensino e a atividade de estudo, identificando a unidade presente na atividade pedagógica. 
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QUADRO 1 – A unidade da atividade pedagógica 

 ATIVIDADE DE ENSINO –  
Educador 

ATIVIDADE DE ESTUDO- 
 Estudante 

�MOTIVO/ 
NECESSIDADE 

� Possibilitar a transformação da constituição dos 
estudantes por meio do acesso à cultura – 
humanizando-os. 

� Tornar-se herdeiro da cultura – 
humanizar-se. 

�OBJETIVO  � Ensinar o conhecimento sócio-histórico. � Apropriar-se do conhecimento 
sócio-histórico. 

�Definindo o conhecimento a 
ser ensinado. 

�AÇÕES E 
OPERAÇÕES 

�Organizar o 
ensino: 

�Definindo as condições 
(modos de ação) em que o 
conhecimento será ensinado. 

�Executar tarefas de estudo; 
�Realizar ações de estudo; 
�Participar de ações de controle79 e 
de avaliação. 

 

 

A correspondência entre as finalidades, os motivos, os objetivos e as ações e 

operações presentes na atividade de ensino e na atividade de estudo não ocorre natural ou 

espontaneamente no processo escolar. A correspondência entre as atividades particulares do 

educador e do estudante somente se torna possível quando os sujeitos envolvidos no processo 

têm consciência do lugar social que ocupam na organização das sociedades letradas.  

A consciência do lugar social (LEONTIEV, 1994) ocupado pelo educador e pelo 

estudante é constituída pela correlação entre a significação social das ações realizadas e pelo 

sentido da atividade para os sujeitos pertencentes à coletividade.  

A significação, de acordo com Leontiev (1978, p. 96) é “[...] o reflexo 

generalizado da realidade elaborado pela humanidade e fixado sob forma de conceitos, de um 

saber ou mesmo de um saber-fazer (‘modos de acção’ generalizado, norma de 

comportamento, etc.).” É entendida como um processo essencialmente social que se objetiva 

nas elaborações histórico-culturais, e, conforme afirma Serrão (2004), é elaborada 

coletivamente e viabilizada na atividade humana em geral como constituinte do gênero 

                                                 
79 As ações de controle na atividade pedagógica relacionam-se ao que Rivina (1996) identifica como o conjunto 
de fatores de eficiência que organizam a atividade em comum, assim como Davydov e Markova (1987) apontam 
como ações necessárias na constituição da atividade de estudo. 
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humano. Assim sendo, a significação existe externamente aos indivíduos, independentemente 

da consciência que os mesmos tenham acerca do significado social das ações, porém, “[...] 

quando se analisa o movimento deste [do indivíduo] na direção da apropriação da 

significação, um outro aspecto deve ser considerado, qual seja a dimensão subjetiva, pessoal, 

que as significações passam a ter para o indivíduo: o sentido pessoal.” (SERRÃO, 2004, p. 

154, grifo da autora). 

O sentido pessoal das atividades humanas não existe por si só, ou conforme 

afirma Leontiev (1978, p. 97), “não há sentidos ‘puros’”, uma vez que o sentido se integra ao 

conteúdo da consciência que, por sua vez, relaciona-se às significações objetivas constituídas 

historicamente pela sociedade. De acordo com o autor, a subjetividade presente no sentido 

pessoal das atividades para os indivíduos ocorre “na relação do motivo ao fim”, ou seja, o que 

incita o sujeito a agir e a ação em si para que os objetivos e as finalidades da atividade sejam 

atingidos.  

Na sociedade contemporânea, a correlação entre o sentido e a significação das 

ações nas atividades humanas em geral é fragmentada, uma vez que, pelas condições postas 

no processo de alienação, os indivíduos raramente se apropriam das significações elaboradas 

no processo sócio-histórico de constituição do gênero humano. Além disso, o sentido que as 

ações têm para os indivíduos, é determinado pelos seus interesses pessoais, desconectados das 

necessidades e relações sociais produzidas pela coletividade a que pertencem.   

No caso da atividade pedagógica, a relação entre a significação das funções 

sociais e o sentido das atividades particulares próprio do educador e do estudante também se 

encontra fragmentada na sociedade atual. Tal fato é evidenciado no cotidiano do contexto 

escolar diante das dificuldades vivenciadas na escola em geral.  

O significado do lugar social do educador na atividade pedagógica é atribuído ao 

conteúdo histórico de suas ações, ao que ele faz na execução da atividade a que está inserido, 
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ou seja, ao ato de ensinar os conceitos teóricos e outros elementos da cultura letrada que 

superam as relações presentes na apropriação dos conceitos espontâneos postos nas relações 

humanas em geral. A significação do lugar social do estudante na atividade pedagógica 

refere-se à atuação de estudo, a qual se espera do mesmo no movimento de apropriação dos 

conhecimentos teórico-científicos produzidos historicamente para que o mesmo se constitua 

como herdeiro da cultura e possa intervir sobre a mesma. Se o sentido pessoal da ação, tanto 

do educador quanto do estudante, não corresponder à significação da ação elaborada 

historicamente, as atividades particulares constituintes da atividade pedagógica são 

consideradas alienadas.  

No caso do educador, o sentido pessoal de sua função torna-se correspondente ao 

significado social de sua ação no movimento de formação profissional, no que se refere à 

formação inicial80 e à formação em exercício81. É no processo de formação, ao assumir a 

posição de estudante, que o educador se apropria dos conteúdos da sua atividade produtiva, a 

atividade orientada para o ensino e aprendizagem dos conteúdos escolares. A constituição da 

consciência do lugar social do educador é desenvolvida na coletividade, no processo de 

integração a uma classe produtiva que tem finalidades instituídas na sociedade letrada. É por 

meio do trabalho coletivo na escola, do processo de estudo compartilhado, da luta de classe, 

da representatividade dos interesses educacionais na sociedade letrada que o educador assume 

níveis mais claros e mais desenvolvidos de consciência sobre o seu lugar social como 

representante de uma classe de trabalhadores que detém a possibilidade de transformação da 

sociedade por meio do desenvolvimento da consciência dos indivíduos com que se relaciona 

no seu contexto de trabalho – a consciência dos estudantes.  

                                                 
80 Para maior aprofundamento teórico acerca da relação entre o significado social e o sentido pessoal na 
formação universitária de professores, recomenda-se a leitura da tese “Estudantes de Pedagogia e ‘Atividade de 
Aprendizagem’do Ensino em Formação” (SERRÃO, 2004).  
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No caso do estudante, o sentido pessoal da sua função somente pode ser 

relacionado ao significado social da ação como estudante pelo processo educacional 

decorrente das relações interpessoais possibilitadas pela família e pela escola. A consciência 

do lugar social do estudante deve ser objeto da atividade educacional em geral, uma vez que a 

aprendizagem das relações humanas em sociedade não é espontânea, mas é decorrente da 

atividade orientada para o ensino de determinado conteúdo.  

A constituição de consciência deve ser considerada objeto central das ações 

pedagógicas na escola, pois, para que seja possível obter a unidade entre as ações de ensino e 

aprendizagem, tanto o professor quanto o estudante devem ser conscientes do seu lugar social 

e de suas funções específicas.  

Leontiev (1983), ao referir-se ao sentido do estudo para a criança que compreende 

a necessidade e os motivos reais do mesmo, afirma que “[...] o sentido que adquire para a 

criança o objeto de suas ações didáticas, o objeto de seu estudo, é determinado pelos motivos 

de sua atividade didática. Este sentido também caracteriza a aprendizagem consciente de 

conhecimentos pela criança”82.(p. 246, tradução nossa). No entanto, o autor considera não ser 

suficiente a apropriação da significação do objeto de estudo; é necessário educar o estudante 

para que o mesmo perceba a “reprodução” do objeto de estudo numa “relação adequada” a 

respeito do que é estudado; tal relação pode ser possibilitada por situações em que o estudante 

se aproprie das relações presentes no processo de elaboração do próprio conhecimento. De 

acordo com Leontiev (1983, p. 246, tradução nossa), “somente assim se satisfaz essa condição 

[aprendizagem consciente], os conhecimentos adquiridos se converterão para ele [o 

                                                                                                                                                         
81 Recomenda-se a leitura das obras a seguir por serem um indicativo do processo de formação em exercício de 
professores a partir da teoria da atividade de Leontiev. (MOURA, 2000; TAVARES, 2002;  ARAUJO, 
CAMARGO, TAVARES, 2002; ARAÚJO, 2003; CAMARGO 2004). 
 
82 [...] el sentido que adquiere para el niño el objeto de sus acciones didácticas, el objeto de su estudio, se 
determina por los motivos de su actividad didáctica. Este sentido también caracteriza el aprendizaje consciente 
de conocimientos por el niño. (LEONTIEV, 1983, p. 246, grifo nosso). 
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estudante], em conhecimentos vivos, serão ‘órgãos de sua individualidade’ genuínos e, em seu 

tempo, determinarão sua relação a respeito do mundo”.83
  

A aprendizagem consciente requer que as ações dos estudantes sejam mobilizadas 

pela relação entre o significado e o sentido da atividade de estudo além da necessidade de  

considerar as relações internas e externas presentes na elaboração do objeto de estudo. Deve-

se considerar os nexos internos do conceito elaborados ao longo da historicidade do mesmo, 

assim como se deve considerar as conexões que o mesmo tem com as relações humanas em 

geral. Considera-se que é, a partir deste processo de apropriação das elaborações humanas 

constituídas sócio-historicamente - os conceitos - que se torna possível a transformação da 

constituição objetiva e subjetiva dos indivíduos, crianças e estudantes em geral.   

A organização do ensino que possibilite a criação de condições adequadas para 

que ocorra a aprendizagem consciente por parte dos estudantes, é preponderante para que a 

finalidade da atividade pedagógica se objetive no processo de ensino e aprendizagem. A 

objetivação da relação entre o motivo e o objetivo da atividade pedagógica por meio das ações 

e operações realizadas pelo educador e pelo estudante é identificada, segundo os diversos 

autores do enfoque histórico-cultural, como a atividade orientada para o ensino e a 

aprendizagem. 

 

 

3.2 A Atividade Orientada para o Ensino e Aprendizagem  

 

 

                                                 
83  Solo si se satisface esa condición, los conocimientos adquiridos se convertirán para él, en conocimientos 
vivos, serán ‘órganos de su individualidad’genuinos y, a su vez, determinarán su relación respecto del mundo. 
(Ibid., p. 246). 
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O conceito de atividade em geral (LEONTIEV, 1978, 1983) requer que sejam 

realizadas, por diversos sujeitos integrados a uma coletividade, ações e operações 

direcionadas a um fim as quais visam à produção de instrumentos que possibilitem estabelecer 

relação entre o motivo e o objetivo da atividade em si. Considera-se, portanto, que a atividade 

é orientada para uma finalidade a ser conquistada por todos os sujeitos da coletividade.  

No caso da atividade pedagógica, a relação entre o motivo (necessidade de 

humanização por meio do acesso as elaborações humanas) e o objetivo da atividade (o ensino 

e aprendizagem dos elementos da cultura elaborada pela sociedade letrada) pressupõe que 

sejam produzidos instrumentos pelos sujeitos da atividade que viabilizem a sua objetivação e 

materialização.  

A elaboração desse instrumento vem sendo objeto de diversas pesquisas realizadas 

junto ao Grupo de Estudos e Pesquisa sobre a Atividade Pedagógica – GEPAPe USP – que 

conta com a coordenação do Prof. Dr. Manoel Oriosvaldo de Moura, assim como vem sendo 

empregado nas pesquisas realizadas pela Profa. Dra. Anna Regina Lanner de Moura e 

colaboradores na UNICAMP, no que se refere ao ensino da matemática. Tal instrumento é 

definido, inicialmente, por Moura (1992) como a atividade orientadora do ensino, tendo 

continuidade na sua especificação e estruturação nas pesquisas realizadas por Araújo (2003), 

Bernardes (2000), Tavares (2003), Cedro (2004), Camargo (2004), Serrão (2004) e Lopes 

(2004). 

Os fundamentos teórico-metodológicos do conceito de atividade orientadora do 

ensino, segundo Moura (1992, 1996, 1998, 2000, 2001)84 fundem-se a partir dos pressupostos 

da Didática e do enfoque histórico-cultural, particularmente da teoria da atividade, na 

                                                 
84 A base teórico-metodológica do conceito estrutura-se na nos pressupostos da psicologia, filosofia e da didática 
pautados principalmente nos estudos de Vygotski, Leontiev, Kopin, Davydov, Bento Jesus Caraça, Ifrah, 
Ubiratan D’Ambrósio, Pável entre outros. 
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perspectiva de que o conhecimento é produto das inter-relações pessoais e é mediado por 

instrumentos simbólicos organizados a partir de necessidades coletivas e individuais.  

Moura (2001, p.143) concebe a atividade orientadora do ensino “[...] como uma 

unidade de formação do estudante e do professor”. Na formação do estudante, a atividade 

orientadora possibilita a interação entre o sujeito e o mundo, ou seja, cria situações que 

possibilitam com que o estudante se aproprie do conhecimento elaborado sócio-

historicamente. Nesta perspectiva, ao longo do processo de ensino e aprendizagem, o 

estudante se forma, constitui-se como um agente pertencente a sua comunidade e ao gênero 

humano. 

Na dimensão da formação do professor, Moura (2001) afirma que a atividade 

orientadora resgata o sentido da “profissão-professor”. Ser professor, para o autor, “[...] é 

organizar situações [de ensino] cujos resultados são as modificações dos sujeitos a quem 

intencionalmente visamos modificar” (MOURA, 2001, p. 144). Requer que o mesmo aprenda 

a lidar continuamente com as pessoas, de tal forma que estas se coloquem em posição de 

aprendizes. Exige-se, segundo o autor, que o professor detenha um conjunto de saberes que o 

possibilitem organizar o ensino de acordo com as necessidades individuais dos aprendizes e 

das necessidades sociais postas pela sociedade. São atribuições dadas ao professor que o 

colocam como um “eterno aprendiz”, que atribuem à sua formação um sentido de 

continuidade permanente. 

No aspecto didático, Moura define a atividade orientadora de ensino como: 

 
[...] aquela que se estrutura de modo a permitir que sujeitos interajam, mediados por 
um conteúdo negociando significados, com o objetivo de solucionar coletivamente 
uma situação-problema (Moura, 1996)85. É atividade orientadora porque define os 
elementos essenciais da ação educativa e respeita a dinâmica das interações que 
nem sempre chegam a resultados esperados pelo professor. Este estabelece os 
objetivos, define as ações e elege os instrumentos auxiliares de ensino, porém não 
detém todo o processo, justamente porque aceita que os sujeitos em interação 

                                                 
85 MOURA, M. O. de. A atividade de ensino como unidade formadora. BOLEMA, Rio Claro, SP: UNESP, v. 12, 
p.29-43, 1996. 
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partilhem significados que se modificam diante do objeto de conhecimento em 
discussão. A atividade, na interpretação que fazemos desse conceito desenvolvido 
por Leontiev (1986)86, é fruto de uma necessidade que, para se realizar, estabelece 
objetivos, desencadeia ações, elege instrumentos e, por fim, avalia se chegou a 
resultados adequados ao que era desejado. A atividade orientadora do ensino tem 
uma necessidade: ensinar; tem ações: define o modo ou procedimentos de como 
colocar os conhecimentos em jogo no espaço educativo; e elege instrumentos 
auxiliares de ensino: os recursos metodológicos adequados a cada objetivo e ação 
(livro, giz, computador, ábaco, etc.). E, por fim, os processos de análise e síntese, 
ao longo da atividade, são momentos de avaliação permanente para quem ensina e 
aprende. (MOURA, 2001, p. 155, grifos do autor) 
 

 

Diante da concepção de atividade orientadora, a organização do ensino é uma 

atividade para o professor, uma vez que representa a necessidade social que o estabelece no 

contexto educacional. Para que a atividade do professor seja concreta, Moura (1992) afirma 

que o seu trabalho deve ser organizado de tal forma que a apropriação dos conteúdos 

escolares representem uma necessidade social tanto para o professor quanto para os 

estudantes. A partir da configuração do motivo para que o ensino e a aprendizagem se 

efetivem, cabe ao professor organizar as ações que estruturem a atividade de ensino. 

Moura (1992) apresenta como um dos elementos que compõem a estrutura 

metodológica da atividade orientadora de ensino a situação de conflito que desencadeia o 

movimento de investigação dos estudantes por ter implícito ao seu conteúdo um motivo que 

impulsiona ações de reflexões dos sujeitos sobre o objeto de estudo. Outro aspecto presente na 

estrutura metodológica é o aspecto lúdico que deve estar presente nas ações pedagógicas, 

representando uma necessidade psicológica do desenvolvimento infantil. Considera a ação 

coletiva e a presença de situações cooperativas como outros elementos fundamentais na 

estrutura metodológica da atividade orientadora do ensino, pois estes propiciam o 

desenvolvimento compartilhado dos conceitos a partir das negociações dos sujeitos, uma vez 

que favorecem a aquisição e o aprimoramento dos conhecimentos socialmente elaborados. 

Nesta perspectiva, a atividade orientadora do ensino assume a função de ser a “[...] própria 

                                                 
86 LEONTIEV, A. N. Uma contribuição à teoria do desenvolvimento da psique infantil. In:VIGOTSKI, 
L.S.;LURIA.R., LEONTIEV, A.N. Linguagem, desenvolvimento e aprendizagem. São Paulo: Ícone, 1994.  
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gênese do conceito: [uma vez que contém em sua estrutura metodológica] o problema 

desencadeador, a busca de ferramentas intelectuais para solucioná-lo, surgimento das 

primeiras soluções e a busca de otimização desta solução”.(MOURA, 1992, p. 68) . 

Diante das diferentes considerações acerca do conceito de atividade orientadora 

do ensino não se pode deixar de salientar a importância da dimensão ontogenética que se faz 

necessária para o cumprimento da função transformadora implícita na atividade pedagógica. 

Como instrumento da práxis, a atividade orientadora do ensino deve sintetizar as necessidades 

presentes na constituição dos indivíduos, fato que particulariza os elementos constituintes da 

própria estrutura da atividade orientadora: o problema desencadeador, os modos de ação e o 

controle da aprendizagem.  

Tendo em vista que a finalidade da atividade pedagógica é a transformação da 

constituição dos sujeitos por meio da relação entre o ensino e a aprendizagem das elaborações 

sócio-históricas, há de considerar que não é qualquer situação-problema que satisfaz a 

condição inicial de desencadear situações de reflexão que possibilitem o desenvolvimento do 

pensamento teórico dos estudantes.  

Rubtsov (1996) enfatiza a diferença entre os problemas concretos práticos e os 

problemas de aprendizagem, também identificados como problemas teóricos. O autor afirma 

que os primeiros não possibilitam a superação do conhecimento que ultrapassa a experiência 

empírica, como também não contribuem para a aprendizagem de conteúdos teóricos. O 

segundo tipo de problema relaciona-se a uma forma particular de ação cognitiva que 

caracteriza o modo de analisar o objeto de estudo; por meio da execução das ações específicas 

é possível identificar o princípio e as propriedades do conceito, possibilitando a apropriação 

do conhecimento teórico.  

                                                                                                                                                         
 



 

 

127

 

A caracterização dos dois tipos de problema apresentada por Rubtsov (1986) 

relaciona-se às considerações realizadas por Davidov (1982, 1988) ao afirmar que o ensino, 

que se organiza, tendo em vista a apropriação da essência do conceito, possibilita o 

desenvolvimento do pensamento teórico dos estudantes, e o ensino que possibilita a 

apropriação apenas das características externas do conceito não possibilita a superação do 

pensamento empírico.87  

Há de considerar ainda que o problema desencadeador, de acordo com Moura 

(1992) e Lanner de Moura (1995), em pesquisas sobre o ensino da Matemática, deve 

expressar a historicidade do próprio conceito como um conhecimento elaborado ao longo da 

história da humanidade; os autores também afirmam que o problema desencadeador deve 

possibilitar reflexões por parte dos estudantes que os possibilitem identificar as características 

essenciais do objeto de estudo – os nexos internos do conceito.  

Concebe-se, portanto, como elemento necessário da atividade orientadora do 

ensino, a situação desencadeadora do ensino e aprendizagem. Esta deve conter a 

historicidade e os nexos internos do conceito a ser estudado, e deve representar uma 

necessidade de investigação para os estudantes, mobilizando-os a executar ações de estudos. 

Considera-se que estas condições sejam essenciais na organização do ensino, pois criam 

possibilidades para que o educador e o estudante se apropriem do conceito como produto da 

atividade humana, fato fundamental para a superação da condição alienante posta na educação 

escolar, a partir do modo como esta se estrutura, e na sociedade contemporânea.  

No que se refere ao educador, é necessário que o mesmo estude o conceito que irá 

ser contemplado na organização do ensino, que se aproprie do processo de produção histórica 

                                                 
87 No capítulo 5 desta tese, O Ensino e a Constituição do Pensamento dos Estudantes, é realizado um 
aprofundamento teórico sobre a natureza social do pensamento, sobre a lógica e as formas de pensamento na 
atividade prática e sobre as particularidades do pensamento empírico e teórico. Neste capítulo é realizada uma 
análise de situações de ensino e aprendizagem que possibilitam a superação do pensamento empírico rumo ao 
pensamento teórico. 
 



 

 

128

 

do próprio conceito, que (re)elabore o conceito, sintetizando-o numa situação 

desencadeadora, cuja solução contenha a sua essência, e que crie modos de ação intencionais 

e conscientes na atividade pedagógica que possibilitem aos estudantes se apropriarem do 

conceito teórico.  

Ao organizar ações de ensino por meio desse instrumento didático, a atividade 

orientadora, o educador também é educado. Esta condição é apresentada por Vázques (1977) 

como uma das condições para a existência da atividade pedagógica como particularidade da 

práxis. Moura (2000) enfatiza que no movimento organização do ensino o educador também 

se forma. Considera-se que, no movimento de definição das ações e operações presentes na 

atividade orientadora do ensino, o educador tem a necessidade de se apropriar da produção 

humana elaborada historicamente, fato que interfere no seu processo de formação e possibilita 

o desenvolvimento do seu próprio pensamento teórico. Ao mesmo tempo em que o educador 

organiza o ensino e se transforma a partir da apropriação do conhecimento sócio-histórico, o 

mesmo cria situações de ensino que possibilitam a apropriação dos conceitos teóricos pelos 

estudantes, contribuindo para a transformação das funções psicológicas dos mesmos. Tais 

pressupostos concebem a atividade orientadora do ensino como uma unidade dialética de 

formação e transformação dos sujeitos que dela participam. 

A apropriação do conhecimento sócio-histórico por parte dos sujeitos da atividade 

e o movimento decorrente de transformação dos mesmos é considerada um elemento 

mediador entre a dimensão ontogenética de constituição dos indivíduos e a práxis na atividade 

pedagógica. A mediação do conhecimento teórico, na definição das ações e operações na 

atividade pedagógica, é considerada essencial na organização do ensino, pois é a partir da 

apropriação de tais conhecimentos que o educador define o modo de ação e o controle da 

aprendizagem a serem implantados no processo de ensino e aprendizagem no contexto 

escolar.  



 

 

129

 

O modo de ação na atividade orientadora do ensino é identificado por Bernardes 

(2000)88 ao referir-se ao conjunto de ações e operações a ser realizado pelos sujeitos da 

atividade pedagógica, em situações compartilhadas. A definição do conceito baseia-se nas 

conceituações de “atividade em comum” de Rubtsov (1996) e da organização da mesma 

identificada por Rivina (1996) como o “conjunto de fatores de eficiência”. Em pesquisas 

realizadas pelos mesmos sobre a necessidade de se considerar o conjunto de fatores de 

eficiência na atividade em comum no contexto escolar, Rivina (1996) conclui que os 

procedimentos pedagógicos que submetem crianças de 6 a 10 anos de idade a participarem de 

situações de ensino que promovem aprendizagem ocasional no processo de reflexão sobre 

determinado conhecimento, “[...] pode levar uma maioria dos nossos alunos ao fracasso 

escolar. [...] O sucesso da aprendizagem dos pequenos escolares depende, em grande parte, da 

forma assumida pelas atividades às quais eles se dedicam comunitariamente”. (RIVINA, 

1996, p. 150). 

A partir das considerações apresentadas por Rubtsov (1996) sobre a atividade em 

comum, que prevê: a) repartição de ações e operações, b) troca de modos de ação, c) 

compreensão mútua, d) comunicação, e) planejamento de ações individuais e coletivas e f) 

reflexão, e da importância atribuída por Rivina (1996) às formas de organização da atividade 

em comum, que considera: a) o posicionamento dos estudantes em sala de aula e b) a 

distribuição das operações relativas aos objetos e aos conteúdos da atividade, são 

apresentados por Bernardes (2000) os diferentes aspectos constituintes da organização da 

atividade orientadora do ensino que visam à apropriação de conceitos teóricos por parte dos 

estudantes.  

                                                 
88 Trata-se das elaborações teóricas produzidas na pesquisa de mestrado realizada entre os anos de 1997 a 2000, 
considerada, nesta tese, como a pesquisa referência para a análise dos dados empíricos.  
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Bernardes (2000) apresenta a necessidade de serem considerados os aspectos 

físicos, sociais e metodológicos na definição dos modos de ação que organizam as relações 

entre o ensino e a aprendizagem na atividade pedagógica.  

Quanto ao aspecto físico, é indicada a necessidade da organização do espaço 

(BORDENAVE; PARREIRA, 1994) em que as ações de ensino e aprendizagem ocorrem, 

levando-se em conta a acústica do local e a visibilidade das ações pelos sujeitos participantes 

da atividade pedagógica. O fato de não se considerar tais elementos na organização física da 

atividade orientadora do ensino pode prejudicar o desenvolvimento das ações e operações 

realizadas nos aspectos social e metodológico, uma vez que inviabiliza a efetivação das 

relações interpessoais, comprometendo a aprendizagem dos estudantes em situações de 

estudo.  

No que se refere ao aspecto social, é apresentada por Bernardes (2000) a 

necessidade de estruturação das relações interpessoais dos sujeitos na atividade orientadora do 

ensino, visando à repartição do “controle” das ações e operações entre o educador e os 

estudantes. Este procedimento tem a finalidade de compartilhar responsabilidades e dividir 

funções entre os sujeitos na atividade pedagógica.  

As ações compartilhadas de estudo analisadas em Bernardes (2000) ocorrem em 

dois momentos distintos: inicialmente, as ações são realizadas em pequenos grupos e, 

posteriormente, entre todos os sujeitos de forma coletiva. Este procedimento é instituído na 

organização das relações interpessoais para que todos os estudantes participem ativamente no 

movimento de reflexão sobre o conceito. Para tanto, são definidas funções específicas a serem 

cumpridas pelos sujeitos na atividade pedagógica, tendo em vista a classificação dos agentes 

de controle social apresentada por Bernstein (1986). 

Ao analisar a sociedade atual, Bernstein (1986) classifica os agentes sociais em 

reguladores, reparadores, difusores, modeladores e executores, a partir das funções 
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específicas dos indivíduos na macroorganização social. Para a estruturação do aspecto social 

na atividade orientadora do ensino, Bernardes (2000) faz uma aproximação89 entre a macro-

organização da sociedade e a microorganização dos pequenos grupos de estudo, tendo em 

vista a necessidade de os estudantes manterem o controle interno do grupo a que pertencem, 

assumindo responsabilidades sobre o sucesso das ações realizadas na coletividade, o grupo-

classe, e tomando consciência das funções que executam em momentos de estudo 

compartilhado. O quadro a seguir apresenta as aproximações entre as funções sociais na 

organização da sociedade atual e a organização dos pequenos grupos de estudo na atividade 

orientadora do ensino. 

 

 

 

QUADRO 2 – Sistematização das funções dos sujeitos em pequenos grupos de estudo 

 
MACROORGANIZAÇÃO:  

SOCIEDADE ATUAL 
MICROORGANIZAÇÃO: 

GRUPO DE ESTUDO 
AGENTES FUNÇÃO SOCIAL SUJEITOS LUGAR NO GRUPO 

� Reguladores  � Definir, monitorar e manter 
os limites das atividades 
pessoais. 

� Cronometrista 
(estudante) 

� Controlar de tempo durante o 
desenvolvimento da atividade. 

� Reparadores 
 

� Prevenir, reparar ou isolar o 
que se conta como interrogação 
no corpo, na mente ou relações  
pessoais . 

� Organizador 
(estudante) 
 

� Cuidar para que as ações entre os 
estudantes sejam adequadas para o 
desenvolvimento da atividade de estudo, 
organizando-as. 

� Difusores � Disseminar certos princípios, 
práticas, atividades e formas 
simbólicas. 

�  Porta-voz 
(estudante) 

� Transmitir ao grupo-classe as 
elaborações e reflexões do seu grupo de 
estudo. 

� Modeladores  � Desenvolver o que conta 
como mudança, código 
simbólico, em artes e ciências .  

� Relator  
(estudante) 

� Organizar as elaborações dos estudantes 
no movimento de reflexão, registrando-as. 

                                                 
89 Tal aproximação entre a organização social da atividade orientadora do ensino com a classificação social 
realizada por Bernstein na dissertação de mestrado necessita de maiores reflexões por tratar-se de referenciais 
teóricos metodológicos distintos. Neste momento, o estudo detalhado das possíveis aproximações e divergências 
entre tais conceitos não é possível de ser realizado na atual pesquisa por não ser objeto desta tese; no entanto, 
fica evidenciada a necessidade de maior aprofundamento em tal questão teórica. O informativo da relação 
estabelecida e da elaboração teórica produzida no trabalho de pesquisa anterior são necessários por tratar-se de 
conceituações produzidas acerca dos modos de ação na atividade orientadora do ensino. 
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� Executores  � Administrar � Educador � Atuar como mediador do conhecimento  
no movimento de internalização dos 
conceitos. 

Fonte: Adaptação do quadro apresentado em Bernardes (2000, p. 69-70). 
 

 

Ao identificar as funções de cronometrista, organizador, porta-voz, relator a 

serem cumpridas pelos estudantes nos pequenos grupos de estudo, Bernardes (2000) afirma 

que tais funções devem ser alternadas entre os participantes do grupo de estudo para que todos 

passem por diferentes situações de controle das relações interpessoais na atividade 

pedagógica. A função realizada pelo educador cumpre a determinação do significado do seu 

lugar social como organizador do ensino e mediador do conhecimento teórico.  

Posteriormente à etapa de estudo em pequenos grupos, os estudantes passam a 

atuar no grupo-classe de forma coletiva, refletindo sobre as elaborações produzidas 

inicialmente. Trata-se de ações que promovem a análise crítica da produção dos estudantes 

nos pequenos grupos por meio do processo dialógico mediado pelo educador. Tais ações são 

viabilizadas pelo processo de comunicação entre os sujeitos e promovem situações de 

controle da aprendizagem dos estudantes por parte do educador e de auto-controle por parte 

dos estudantes, pois estes têm a possibilidade de refletir sobre o produto das suas próprias 

ações de estudo e das ações dos demais estudantes do grupo-classe.  

As ações de reflexão coletiva, tanto nos pequenos grupos quanto no grupo-classe, 

devem ser mediadas pelo educador que promove situações que possibilitam a superação das 

elaborações iniciais dos estudantes, rumo ao conceito teórico. Tais mediações ocorrem no 

campo da linguagem oral e escrita e devem ser definidas a partir da consciência do professor 
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quanto aos nexos internos do conceito e quanto às formas de manifestação da aprendizagem 

dos estudantes por meio do pensamento e da linguagem90.  

 O fato de os estudantes se perceberem como participantes de uma coletividade de 

estudo, seja ela na forma de pequenos grupos e/ou no grupo-classe, possibilita aos mesmos 

tomarem consciência da importância das ações cooperativas no estudo compartilhado. A 

consciência desenvolvida pelos estudantes quanto ao fato de pertencerem a uma coletividade 

de reflexão e estudo é decorrente da relação existente entre o sentido das ações realizadas 

pelos estudantes corresponderem ao significado das ações dos mesmos na atividade de estudo. 

A tomada de consciência dos estudantes quanto à participação na coletividade de estudo é 

fundamental para que os mesmos identifiquem as elaborações coletivas produzidas no 

processo dialógico do conceito e se apropriem das mesmas. São ações e operações do 

movimento constituinte da aprendizagem consciente (LEONTIEV, 1983) dos estudantes que, 

ao mesmo tempo em que se apropriam das condições sócio-históricas do conceito, percebem-

se como sujeitos ativos e conscientes das ações individuais e coletivas que os possibilitam 

tomar posse do conhecimento (re)elaborado na coletividade de estudo, utilizando-o em ações 

intrapessoais, internas e externas.  

Trata-se do processo de internalização do conhecimento definido por Vygotski 

(1999, 2001a, 2001b, v.2) como constituinte e constituído pelas funções psicológicas 

superiores por meio das relações interpessoais, evidenciado nas relações intrapessoais por 

meio das manifestações de aprendizagem. Leontiev (1983, p. 79, tradução nossa) salienta a 

especificidade do conceito ao afirmar que “[...] o processo da interiorização consiste não no 

fato de que a atividade externa se introduz num ‘plano da consciência’ interna que a percebe; 

                                                 
90 As mediações simbólicas promovidas pelo educador em situações de reflexão coletiva sobre o conceito no 
campo da linguagem e do pensamento são aprofundadas no capítulo 4 desta tese, na seção A Linguagem no 

Sistema Semântico, quando são feitas análises das mediações do educador em relação as mudança de qualidade 
das manifestações da aprendizagem dos estudantes.  
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a interiorização é um processo no qual precisamente se forma este plano interno”91. O 

significado do processo de internalização explicitado por Leontiev é determinante para se 

compreender a constituição dos sujeitos pertencentes a uma coletividade de estudo.    

Ao referir-se ao processo de internalização, conforme identificado nas diversas 

obras de Vygotski, Leontiev (1983) afirma que “[...] os processo psicológicos superiores, 

específicos, podem ser gerados somente na inter-relação do homem com o homem, quer dizer, 

como processo intrapsicológico; e somente depois, o indivíduo começa a realizá-los por si só. 

Além disso, alguns deles perdem, posteriormente, sua forma externa, primitiva, 

transformando-se em processos interpsicológicos.92”( p. 78, tradução nossa).(SIC). 

O processo de internalização do conhecimento, decorrente das mediações 

presentes entre os aspectos inter e intrapsicológicos identificados por Vygotski e Leontiev, é 

evidenciado no movimento dialógico do conceito nas diferentes etapas da organização das 

ações dos sujeitos na atividade orientadora do ensino.  

No processo dialógico do conceito, as elaborações pessoais dos estudantes, 

apropriadas em situações de aprendizagem anteriores (manifestações intrapsíquicas), postas 

no movimento de reflexão nos pequenos grupos de estudo, são transformadas em elaborações 

coletivas (manifestação interpsíquica). No momento em que as elaborações coletivas dos 

pequenos grupos são postas em movimento de reflexão na coletividade, no grupo-classe, estas 

são novamente (re)elaboradas, superando as condições iniciais por meio das mediações do 

conhecimento teórico promovidas pelo educador. Pelo processo de síntese do conhecimento 

elaborado coletivamente, os estudantes se apropriam do conhecimento produzido na 

coletividade e passam a fazer uso do mesmo nas suas relações pessoais (manifestação 

                                                 
91 [...] el proceso de la interiorización consiste no en el hecho de que la actividad externa se introduzca en un 
“plano de la conciencia”interna que la precede; la interiorización es un proceso en el cual precisamente se forma 
este plano interno. (LEONTIEV, 1983, p. 79). 
 
92 [...] los procesos psicológicos humanos superiores, específicos, pueden generarse sólo en la interrelación del 
hombre con el hombre, es decir, como procesos intrapsicológicos; y sólo después, comienza el individuo a 
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intrapsíquica). Este processo é constituinte da individualidade dos sujeitos, uma vez que é por 

meio da interiorização das relações interpsicológicas que se forma o plano interno dos 

indivíduos.  

A apropriação do conhecimento descrita como produto do movimento de 

internalização do conhecimento na atividade orientadora do ensino evidencia o esquema intra-

inter-intrapsíquico, conforme a conceituação anteriormente elucidada por Leontiev (1983). 

Este esquema não considera que o ponto de partida do processo de internalização 

do conhecimento seja a produção pessoal dos indivíduos, muito pelo contrário. O ponto de 

partida é o conhecimento elaborado entre os homens na atividade coletiva, que, por sua vez, é 

apropriado pelos sujeitos. O conhecimento apropriado pelos indivíduos é manifesto nas 

relações intrapsicológicas, que novamente será posto em movimento de reflexão num 

contexto de estudo, e será (re)elaborado por meio das mediações simbólicas relacionadas ao 

conceito teórico. Uma vez que o conhecimento seja apropriado pelos sujeitos na atividade de 

estudo, passa a fazer parte das relações do próprio sujeito e será manifestado nas relações 

intrapsicológicas internas, na forma de pensamento, e externas, pelo processo de 

comunicação. No entanto, a apropriação do conceito não ocorre naturalmente ou 

espontaneamente nas relações entre os sujeitos. São necessárias ações específicas para que o 

fenômeno seja objetivado. 

A forma de organização das relações interpessoais no movimento de internalização 

do conceito é identificada por Bernardes (2000) como o aspecto metodológico da atividade 

orientadora do ensino. Na organização das ações interpessoais, são identificadas três etapas 

distintas: a) contextualização do conceito; b) processo dialógico do conceito; c) manifestação 

da apropriação do conceito.   

                                                                                                                                                         
realizarlos por sí solo. Además, algunas de ellas pierden ulteriormente su forma externa, primitiva, 
transformándose en procesos interpsicológicos. (LEONTIEV, 1983, p. 78). 
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O quadro a seguir registra a organização das ações entre os sujeitos da atividade 

pedagógica no movimento de internalização do conceito a partir das relações interpessoais – 

em pequenos grupos e intergrupos - na atividade orientadora de ensino. 

 

 
QUADRO 3 – Organização do modo de ação no movimento de internalização do conceito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fonte: BERNARDES (2000. p. 119). 

 

 

Na etapa inicial da organização do ensino, intitulada contextualização do 

conceito, as ações interpessoais ocorrem, tendo como intenção, resgatar os conhecimentos 

apropriados anteriormente pelos estudantes (manifestação intrapsíquicas) referentes ao tema 

presente na situação desencadeadora do processo de ensino e aprendizagem que deve conter 

os nexos internos do conceito a ser apropriado pelos estudantes. Tal situação desencadeadora 

representa uma necessidade social ou pessoal na atividade de estudo, uma vez que tem a 
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função de mobilizar os estudantes na execução de tarefas de estudo, de ações de estudo e de 

controle e avaliação da aprendizagem
93. Nesta etapa da organização do ensino ocorre a 

apresentação da situação de ensino (A), quando os estudantes são integrados à coletividade 

de estudo. 

 A etapa da organização do ensino que promove o desenvolvimento das ações de 

estudo e de ensino, é identificada em Bernardes (2000) como processo dialógico do conceito. 

A intenção pedagógica desta etapa é de promover um movimento de reflexão sobre a situação 

a ser investigada pelos estudantes, registrando as diferentes situações de compreensão do 

objeto de estudo. As ações dos estudantes são realizadas coletivamente e transitam entre 

situações de manipulação sobre o objeto e situações de comunicação e mediação do conceito 

no movimento de argumentação e contra-argumentação sobre o conhecimento em questão. O 

processo dialógico, de acordo a organização do ensino apresentado em Bernardes (2000), 

divide-se em dois segmentos característicos: a apropriação da enunciação (B) e a 

monitoração dialógica dos conceitos (C). 

A apropriação da enunciação ocorre mediante a organização das ações dos 

sujeitos em pequenos grupos de estudo. Esta etapa pode ser realizada em qualquer situação de 

ensino, porém, com crianças nas fases iniciais da escolarização, possibilita que os estudantes 

não se dispersem da situação de ensino proposta, criando condições para que todos os 

estudantes participem do processo de reflexão. Também possibilita que os estudantes 

interajam entre si, buscando maior compreensão da situação de ensino a ser investigada; 

possibilita, além disso, que os conhecimentos já apropriados pelos estudantes (manifestações 

intrapsíquicas) sejam resgatados e negociados nos pequenos grupos de estudo. Este momento 

caracteriza-se como uma etapa em que os estudantes compreendem a complexidade da 

situação a ser investigada nas ações de ensino e aprendizagem, fato nem sempre identificado 

                                                 
93 Tais elementos são constituintes da atividade de estudo, conforme afirmam Davidov e Markova (1987) 
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na etapa anterior, a apresentação da situação de ensino. Em decorrência das reflexões e 

elaborações do pequeno grupo de estudo, é produzido um registro coletivo (registro 1 - 

manifestação interpsíquica) que evidencia a primeira manifestação de apropriação do conceito 

por parte dos estudantes. 

As ações de monitoração dialógica dos conceitos correspondem aos momentos 

em que os estudantes apresentam suas primeiras elaborações sobre o conceito registradas 

pelos pequenos grupos de estudo, problematizadas pela ação mediadora do educador e 

refletida coletivamente entre todos os estudantes (reflexão no grupo-classe). A intenção 

pedagógica deste momento é criar condições para que os estudantes conheçam as elaborações 

dos demais estudantes e possam ampliar as suas considerações acerca do conceito estudado. 

Observa-se nos momentos em que são apresentados os registros dos pequenos grupos de 

estudantes, que a mediação do educador se torna fundamental para que o pensamento dos 

estudantes se organize e obtenha maior complexidade. Nesta fase da organização do ensino, 

os conceitos adquirem maior aprofundamento e amplitude, atingindo níveis conceituais mais 

elaborados. É produzido, após as reflexões intergrupos, novo registro (registro 2 – 

manifestação interpsíquica), individual e/ou coletivo, que representa um novo nível de 

complexidade na apropriação do conceito. 

De acordo com os “modos de ação” presente no processo dialógico do conceito, a 

ação coletiva, que visa compartilhar ações e funções a serem executadas pelos sujeitos da 

atividade pedagógica, cada um destes contribui para a elaboração coletiva do conceito a ser 

estudado. Neste processo, as elaborações intrapessoais são valorizadas na produção das 

elaborações interpessoais, como contribuições singulares para o processo de apropriação do 

conceito teórico.  

Por meio das mediações a serem realizadas pelo educador no campo da linguagem 

oral e escrita, o sentido pessoal manifestado pelos estudantes nas elaborações intrapessoais 
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aproxima-se do significado social do objeto de estudo – o conceito teórico.  Neste processo, 

ocorrem as contribuições de todos os participantes da coletividade de estudo quando as 

elaborações interpessoais assumem amplitude e complexidade diferenciadas das elaborações 

anteriores, atingindo níveis de elaboração teórica inacessíveis nas elaborações intrapessoais. 

Uma vez que a produção coletiva seja apropriada pelos estudantes no movimento de 

internalização do conceito, as funções psicológicas dos estudantes são constituídas numa nova 

dimensão intrapessoal, identificando o processo de desenvolvimento do pensamento e da 

linguagem dos mesmos.  

Outro aspecto presente no “modo de ação” próprio do processo dialógico do 

conceito é ação cooperativa entre os sujeitos da atividade pedagógica, quando o controle das 

ações e operações é compartilhado entre educador e estudantes. Trata-se do entendimento de 

que todos os sujeitos da atividade pedagógica são cúmplices do processo de ensino e 

aprendizagem. Para que a finalidade da atividade coletiva seja conseguida, é necessário o 

compartilhar o controle das ações e operações na atividade pedagógica, assim como da 

avaliação do processo de ensino e aprendizagem por todos os sujeitos integrados à 

coletividade de estudo.  

Como decorrência do “modo de ação” caracterizado no processo dialógico do 

conceito, viabiliza-se a valorização das ações coletivas e cooperativas na atividade 

pedagógica, assim como da importância de tais ações para o desenvolvimento de cada um dos 

sujeitos, promovendo o respeito entre os estudantes e entre educador e estudantes.  

As ações de manifestação de aprendizagem presentes no movimento de 

internalização do conceito ocorrem em diversos momentos da atividade pedagógica, porém, é 

identificado, ao final do processo dialógico do conceito, um momento específico em que os 

estudantes elaboram registros individuais (registro 3 – manifestação intrapsíquica) 

expressando, por meio de diferentes formas de comunicação (oral, escrita, pictórica e gestual), 
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a apropriação do conceito. Esta representação do conceito manifesta o nível de compreensão 

do mesmo pelo estudante de forma individualizada (manifestação intrapsíquica) que indica a 

amplitude e o aprofundamento da apropriação do conceito por parte de cada um dos 

estudantes. 

Mediante as diferentes manifestações da aprendizagem dos estudantes, o educador 

(re)estrutura as ações na organização do ensino, visando a mudanças de qualidade na 

apropriação dos conceitos. Os processos de análise das diferentes manifestações de 

aprendizagem dos estudantes e de reorganização do ensino, que visam promover mudanças na 

apropriação do conceito por parte dos mesmos, caracterizam as situações de controle da 

aprendizagem por parte do educador na atividade orientadora do ensino. Tais situações 

ocorrem ao longo de todo o processo de ensino e determinam as diferentes mediações do 

educador no movimento de internalização do conhecimento teórico e as possibilidades de 

constituições dos indivíduos por meio da apropriação desse conhecimento.  

A atividade orientadora do ensino, entendida como instrumento pedagógico que 

viabiliza as condições objetivas da atividade orientada para a finalidade da atividade 

pedagógica, é um dos produtos da atividade do educador que se materializa na organização de 

ações de ensino, visando à aprendizagem consciente dos estudantes. Tais condições 

específicas identificam alguns aspectos que tornam as ações e operações do educador e dos 

estudantes uma atividade prática revolucionária (VÁZQUEZ, 1977) por criar condições que 

possibilitam a transformação de ambos.  

Neste aspecto, a consciência do educador quanto ao lugar social que ocupa na 

sociedade e às possibilidades reais do ensino em promover a transformação da constituição 

dos indivíduos é determinante para que o mesmo execute ações e operações na organização 

do ensino que se objetivem na aprendizagem de conhecimentos sócio-históricos e no 

desenvolvimento das funções psicológicas dos estudantes.  
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3.3 O Ensino e a Aprendizagem como Objetos da Pesquisa 

 

 

Sendo o objetivo desta pesquisa o de analisar as mediações simbólicas 

constituintes da atividade pedagógica que criam condições para que ocorra o 

desenvolvimento do pensamento teórico dos estudantes, como uma das funções psicológicas 

superiores próprias do gênero humano, torna-se necessário investigar diferentes situações de 

ensino e aprendizagem no cotidiano escolar com a finalidade de identificar a essência das 

ações e operações na atividade pedagógica que atendam às necessidades do estudo.  

A viabilidade do estudo científico ocorre em virtude do método de investigação 

empregado na análise da realidade objetiva que considera como ponto de partida o objeto 

desconhecido que, pelo processo de análise, se torna o objeto conhecido (KOPNIN, 1978). O 

objeto desconhecido é considerado a própria realidade objetiva, ou seja, o cotidiano escolar, 

onde são estabelecidas as relações entre o ensino e a aprendizagem, que existe 

independentemente da consciência e das intenções dos seres humanos, também identificado 

como concreto aparente ou caótico, segundo Marx (1996). O objeto desconhecido a ser 

investigado, de acordo com o método científico empregado nesta pesquisa, não é algo isolado 

ou utópico, mas é produto do movimento histórico-natural de constituição do próprio homem 

diante da sua atividade humana fundamental. É considerado desconhecido não por ser fruto 

do irreal ou do fantasioso, mas por ser identificado como um objeto a ser investigado 

cientificamente de tal forma que produza novos conhecimentos teóricos, tornando-se assim 

concreto num nível de maior de elaboração em relação ao conhecimento inicial; constituindo-

se como o ideal. 

O ideal assume a particularidade de ser produto da ação humana de análise e 

interpretação do real. Marx (1996, p. 16), ao referir-se ao conceito de ideal, no prefácio da 
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segunda edição de O Capital, afirma que: “para mim, ao contrário [da definição hegeliana], o 

ideal não é mais do que o material transposto para a cabeça do ser humano e por ela 

interpretado”. A contraposição à concepção hegeliana de ideal se dá em virtude de que Hegel 

considerava o pensamento como criador do real94, contrariamente à concepção marxiana que 

considera o real como a realidade objetiva que tem existência independente da consciência, da 

vontade e da intencionalidade humana, justamente por ser de constituição sócio-histórica.  

No movimento de produção do ideal, as abstrações iniciais são negadas, uma vez 

que, pelo processo de análise do real, ocorre uma mudança qualitativa na compreensão e 

interpretação do objeto. O princípio da negação, característico do método de investigação, não 

é excludente, ou seja, não elimina nem anula o conhecimento anterior a respeito do objeto 

investigado, mas amplia as relações acerca do mesmo, superando-as. Este movimento é 

contínuo e intermitente, assemelhando-se à forma espiral, por criar a imagem de 

transformação continua na amplitude e na profundidade do conhecimento sobre o objeto.  

O princípio da transformação, característico do método científico, é integrado ao 

princípio da negação ao identificar as características universais do objeto, ou seja, a sua 

essência. Esta, por sua vez, é determinada pela unidade e luta dos contrários no movimento de 

análise do objeto que ocorre entre o concreto e o abstrato, entre o material e o ideal, entre o 

lógico e o histórico, entre o físico e o psíquico, entre o singular e o universal, entre outras 

unidades dialéticas do materialismo histórico. Quanto às leis básicas da dialética materialista, 

Kopnin (1978, p. 104, grifos do autor) afirma que “a lei da unidade dos contrários ou outra lei 

básica da dialética materialista [a lei da transformação das mudanças quantitativas em 

qualitativas e a lei da negação da negação] determina, por sua vez, o principal e o essencial 

no desenvolvimento como um todo.” 

                                                 
94 Sobre a constituição do real a partir do pensamento, Marx afirma que: “Para Hegel, o processo do pensamento, 
- que êle transforma em sujeito autônomo sob o nome de idéia, - é o criador do real, e o real é apenas sua 
manifestação externa.” (MARX, 1996, p. 16). 
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O método de investigação utilizado na pesquisa pressupõe que o conhecimento é 

produto do processo de transformação das condições objetivas e do movimento de 

apropriação do ideal pelo homem de acordo com a realidade sócio-histórica. A síntese desse 

movimento, a de produção do conhecimento, é dada pela relação entre concreto – abstrato – 

concreto. (MARX, 1996; KOPNIN, 1978; DAVIDOV, 1982,1988).  

No movimento de produção do conhecimento próprio desta pesquisa, o concreto 

inicial (aparente) é a própria da realidade objetiva, o cotidiano do contexto escolar; o abstrato 

é concebido com o entendimento da realidade objetiva identificado como o ideal; e o concreto 

final (pensado) é considerado o produto do processo de transformação do concreto inicial, por 

meio das mediações simbólicas, decorrentes da relação entre o real e o ideal. O processo de 

transformação do concreto aparente ao concreto pensado promove o retorno à realidade 

objetiva a partir da mudança de qualidade na compreensão da mesma. No movimento 

contínuo de transformação e de desenvolvimento do conhecimento, de uma forma a outra, de 

um conteúdo a outro, o concreto final retorna à condição de concreto inicial, sujeito a novos 

processos de análise e síntese que continuam promovendo o desenvolvimento das elaborações 

histórico-culturais pelo homem. 

A evolução na produção do conhecimento científico é caracterizada por Kopnin 

(1978, p, 100, grifo nosso) como “o processo [que] evolui do singular ao universal através do 

particular.” Na especificidade desta pesquisa, o singular é caracterizado pelas condições 

objetivas dos indivíduos que fazem parte da mesma, que pela mediação no cotidiano escolar, 

condição particular do processo de investigação, possibilita a apropriação da dimensão do 

gênero humano pelos mesmos, o universal.   

Em busca de condições objetivas para a análise do processo de transformação da 

constituição das funções psíquicas superiores dos sujeitos da atividade pedagógica, institui-se 

a investigação do conhecimento apropriado pelos estudantes e pelo educador como 
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constitutivos das “práticas” pessoais e dos comportamentos dos mesmos. Tais conhecimentos 

são decorrentes das relações sociais estabelecidas nas histórias pessoais dos sujeitos e são 

identificados a partir das manifestações intrapsicológicas, tanto dos estudantes quanto do 

educador, no que se refere às ações na atividade pedagógica.  

Mediante as transformações das condições iniciais dos sujeitos possibilitadas 

pelas mediações simbólicas na atividade pedagógica, é realizada a análise do processo de 

mudança das manifestações do pensamento dos estudantes por meio da linguagem. A análise 

do processo de transformação dos estudantes é possibilitada pelo recorte na história de vida 

dos mesmos no momento específico em que ocorre a investigação didática. As possibilidades 

de análise da apropriação do conhecimento sócio-histórico e do desenvolvimento do 

pensamento teórico por parte dos estudantes limitam-se aos momentos instituídos na 

pesquisa-ação realizada no ano de 1997. Contudo, tais situações são representativas do 

processo de transformação dos mesmos, ainda que se conceba que o processo de 

transformação da constituição psicológica dos indivíduos seja contínuo e intermitente ao 

longo da história pessoal de cada indivíduo.  

A análise do processo de transformação da condição singular dos estudantes, 

mediada pela condição particular própria da intervenção didática, possibilita a explicação das 

condições e circunstâncias que promovem a ocorrência do fenômeno – a apropriação do 

conhecimento e o desenvolvimento do pensamento teórico dos estudantes. Neste aspecto, 

concebe-se que a identificação da essência da ação pedagógica que possibilita a ocorrência do 

fenômeno seja a manifestação da produção teórica que explica a origem das relações 

dinâmico-causais numa dimensão universal.  

As condições particulares da realidade objetiva que promovem as mediações 

simbólicas instituídas na investigação didática analisada nesta tese, são descritas a seguir, 

evidenciando-se, desta forma, os procedimentos instituídos no cotidiano escolar que 
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viabilizam a análise do processo de transformação dos sujeitos que identifica a relação entre o 

singular e o universal, entre o indivíduo e o gênero humano. 

 

 

3.3.1 Apresentação da Investigação Didática: a Singularidade da Pesquisa 

 

 

A investigação didática, que caracteriza as condições particulares desta tese, 

ocorre a partir da intervenção na organização do ensino, quando atuava como educadora nas 

séries iniciais, em uma instituição de ensino de primeiro e segundo graus, sediada na região 

do Grande ABC, em São Paulo.  Trata-se de uma escola particular cuja organização curricular 

previa a atuação dos educadores das séries iniciais do ensino fundamental por áreas de 

conhecimento. No caso, no momento em que ocorre a investigação didática, a minha atuação 

profissional na escola se dava na forma de professora de Matemática, em todas as séries do 

primeiro ciclo do ensino fundamental. 

A população95 acompanhada na investigação didática é formada por estudantes da 

terceira série do ensino fundamental, composta por 31 crianças entre oito e nove anos de 

idade, sendo vinte e três meninos e oito meninas. Tais crianças não apresentavam condições 

especiais quanto ao desenvolvimento geral, podendo ser consideradas crianças ativas96 no 

processo de ensino e aprendizagem.  

                                                 

95 O conceito de população em pesquisa refere-se a “um conjunto definido de elementos que possuem 
determinadas características”. (GIL, 1999, p. 99). No caso desta pesquisa, a característica comum aos sujeitos é 
que estes deveriam fazer parte do grupo-classe que estaria submetido a um procedimento didático experimental 
promovido pela professora-pesquisadora. No caso, a população da pesquisa corresponde à amostra, 
caracterizando-se como uma amostra não probabilística intencional, o que segundo Gil (1999) é definida a 
partir de critérios determinados pelo pesquisador.  

 
96 O termo utilizado, crianças ativas, refere-se às características das crianças serem participativas das ações de 
ensino e aprendizagem propostas nas atividades orientadoras do ensino, e por apresentarem características gerais 
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A razão pela qual se deu a escolha do grupo-classe refere-se a dois aspectos 

fundamentais: à fase da escolarização em que a criança se encontra e aos conceitos teóricos 

que compõem o ensino da Geometria nas séries iniciais do ensino fundamental.  

O primeiro aspecto refere-se à etapa em que a criança se encontra diante dos 

procedimentos instituídos no ensino fundamental. Tal aspecto refere-se à criança da terceira 

série do ensino fundamental que já se encontra habituada a executar tarefas e ações de estudos 

(RUBTSOV, 1996) necessárias para que ocorra a aprendizagem de conceitos, não sendo 

considerado um momento de crise no desenvolvimento psicológico da criança97.  

O segundo aspecto refere-se à complexidade dos conteúdos de ensino da 

Geometria eleitos para a análise da aprendizagem consciente dos estudantes. A aprendizagem 

de tais conceitos requer que os estudantes desenvolvam o pensamento teórico, fato que 

corresponde ao objeto de análise desta pesquisa. O estudo analítico do processo de 

aprendizagem possibilita a identificação do processo de internalização do conhecimento em 

atividades de estudo e das manifestações da apropriação dos conceitos teóricos pelos 

estudantes em diferentes situações de ensino.  

A investigação didática ocorreu ao longo do ano letivo de 1997, sendo iniciada no 

mês de abril e finalizada com o término das aulas, no mês de dezembro. A periodicidade das 

aulas de Geometria manteve-se regular durante o período da coleta de dados, ocorrendo uma 

vez por semana, sendo que a duração de cada aula era de uma hora e quarenta minutos (2h/a). 

Os dados obtidos na investigação didática subsidiaram o desenvolvimento da dissertação de 

mestrado: As Ações na Atividade Educativa (BERNARDES, 2000), e da tese de doutorado: 

                                                                                                                                                         
no desenvolvimento infantil correspondente ao que a literatura considera como crianças normais, sem 
necessidades especiais. 
 
97 Para maior aprofundamento do conceito de crise no desenvolvimento psicológico da criança sugere-se a leitura 
do volume IV de Obras Escogidas de L.S. Vygotski (2001b, v.4). 
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Aprendizagem Conceitual e Organização do Ensino: Contribuições da Teoria da Atividade 

(SFORNI, 2003)98.  

Na pesquisa realizada por Bernardes (2000), o objetivo era investigar as ações e 

operações que subsidiam o movimento do conceito em atividades orientadoras de ensino, 

sendo o objeto da pesquisa a organização do ensino e o movimento de apropriação do 

conceito por parte dos estudantes. Na pesquisa realizada por Sforni (2003), o objetivo era 

“elucidar condições teórico-metodológicas favoráveis ao ensino e aprendizagem de conceitos 

científicos”
99. Na tese atual, os dados empíricos são novamente resgatados em busca de uma 

nova análise do processo de ensino e aprendizagem de conceitos teóricos, tendo em vista 

identificar as diferentes mediações simbólicas na atividade pedagógica que promovem o 

desenvolvimento do pensamento teórico dos estudantes.  

Para que tal objetivo seja atingido, são analisadas diferentes situações na 

organização do ensino que caracterizam dois momentos distintos próprios da investigação 

didática. Tais momentos são determinados pela diferenciação dos pressupostos teórico-

metodológicos que fundamentam as ações do educador na atividade de ensino, em busca de 

respostas acerca: a) do processo de mediação no campo da linguagem oral que promove 

situações de reflexão nos estudantes que possibilitam a superação do pensamento empírico;  

b) da essência das ações pedagógicas que criam condições para o desenvolvimento do 

pensamento teórico dos estudantes. 

O primeiro momento da pesquisa é identificado na dissertação de mestrado 

(BERNARDES, 2000) como o momento das concepções primeiras, ou como o momento das 

ações pedagógicas primeiras. A forma de organização das ações de ensino, neste momento, 

                                                 
98 O uso dos dados empíricos da pesquisa foi autorizado por mim, sem restrições, para que Sforni (2003) 
realizasse o estudo do fenômeno em questão, por meio de estudo documental. 
 
99 O objetivo da tese de Sforni (2003) é identificado no resumo do relatório de pesquisa, em folha não numerada, 
conforme as determinações da ABNT.  
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corresponde à minha compreensão sobre como o ensino e aprendizagem escolar ocorrem no 

momento em que a pesquisa-ação se inicia.  

O segundo momento da pesquisa é identificado em Bernardes (2000) como o das 

ações pedagógicas elaboradas. A organização do ensino neste momento da pesquisa ocorre 

de acordo com os pressupostos teórico-metodológicos da atividade orientadora do ensino, 

conforme a definição e as especificidades anunciadas anteriormente.  Esta etapa da 

investigação didática identifica o meu movimento pessoal de formação e de conscientização 

como professora-pesquisadora100, decorrente das reflexões pessoais e coletivas sobre a 

constituição do “ser” humano e sobre a práxis do professor na atividade de ensino101. 

No momento em que ocorrem as ações pedagógicas primeiras, a organização do 

ensino corresponde ao que Davidov (1982, 1988) identifica como os fundamentos teórico-

metodológicos característicos da forma empírica de apropriação de conceitos, e o segundo 

momento aproxima-se do que o autor identifica como os fundamentos teórico-metodológicos 

constitutivos da forma teórica de apropriação da realidade objetiva. 

As ações pedagógicas no primeiro momento da investigação didática, são 

definidas de acordo com a relação entre percepção, representação e conceito. Tal organização 

do ensino, segundo Davidov (1982, 1988), é pautada no processo de generalização conceitual 

que consiste em identificar as propriedades comuns dos objetos, classificando-os. O processo 

de análise das características externas dos objetos inicia-se a partir de uma comanda emitida 

pelo professor que organiza a observação dos estudantes; tais ações geram a identificação de 

                                                 
100 O processo de formação como professora-pesquisadora não ocorre de forma isolada, mas junto a grupos de 
estudo que possibilitam o compartilhar de conhecimentos que criam situações para que ocorra a transformação 
das condições iniciais postas pela formação anterior.  
 
101 As alterações promovidas na organização do ensino são decorrentes da análise das manifestações da 
aprendizagem dos estudantes, consideradas inadequadas diante das necessidades da organização de ações na 
atividade pedagógica que criem condições para o desenvolvimento das funções psicológicas superiores, em 
especial a função do pensamento teórico. A mudança das ações na organização do ensino é conseqüência da 
transformação na consciência da professora-pesquisadora quanto às possibilidades reais do ensino e das 
necessidades psicológicas para que o ensino possa ser considerado promotor do desenvolvimento da criança em 
idade escolar. 
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uma palavra que representa o conceito. Nesse processo, o conceito é identificado a partir da 

análise do objeto sensorial, ou seja, pela análise do objeto material disponível aos estudantes 

que ao serem abstraídas as características comuns, promovem a generalização do próprio 

conceito. As ações dos estudantes sobre os objetos de estudos são realizadas de forma 

coletiva, promovendo a interação entre os participantes da atividade pedagógica.   

No momento em que ocorrem as ações pedagógicas elaboradas, a organização do 

ensino ocorre de acordo com a forma teórica de estudo dos conceitos, que, segundo Davidov 

(1982, 1988), busca identificar os elementos substanciais dos objetos integrados num sistema 

de relações constituídas historicamente. As ações pedagógicas particulares deste momento da 

pesquisa são organizadas a partir de uma necessidade social que se reflete numa situação 

desencadeadora da atividade de estudo que contém, de forma implícita, a essência do conceito 

a ser investigado. Partindo do movimento dialógico do conceito, promovido pelas mediações 

simbólicas decorrentes das ações pedagógicas definidas pela professora-pesquisadora e pelas 

ações coletivas entre os estudantes, ocorre a transformação do objeto sensório em objeto 

mental, pensado. De acordo com essa concepção teórica, os signos utilizados na ação 

dialógica constituem-se como mediadores da atividade mental entre as pessoas que, a partir 

das singularidades do objeto de estudo, identificam a universalidade do mesmo (o conceito).  

O registro dos dados empíricos próprios da investigação didática é realizado por 

meio de filmagens da maioria das intervenções pedagógicas em vídeo cassete onde se faz 

possível a análise do processo dialógico dos conceitos nas formas de linguagem oral e gestual; 

por meio de relatórios descritivos realizados pela professora-pesquisadora decorrentes do 

processo de observação sistemática do movimento de internalização e da apropriação dos 

conceitos pelos estudantes; por meio dos planejamentos de ensino nos diferentes momentos 

da organização do ensino; e por meio de registros escritos elaborados pelos estudantes em 

folhas avulsas e no caderno de Geometria. O conjunto de técnicas de coleta de dados utilizado 
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na investigação didática visa à obtenção de informações detalhadas no campo da linguagem 

oral e escrita produzidas pelos sujeitos que viabilizassem o desenvolvimento e as conclusões 

acerca da problemática a ser investigada na pesquisa.  

 O conteúdo do ensino de Geometria divide-se em três unidades didáticas que tem 

como objetivos: o estudo da bidimensionalidade das formas geométricas (conteúdo do 

primeiro momento da investigação didática), da tridimensionalidade dos sólidos geométricos 

envolvendo o estudo do posicionamento dos sólidos no espaço e da estruturação dos mesmos, 

da planificação de sólidos geométricos finalizando o programa de ensino com a construção de 

maquetes fazendo uso dos sólidos geométricos planejados e construídos pelos próprios 

estudantes (conteúdo do segundo momento da investigação didática).  

O material de apoio didático, utilizado no desenvolvimento das duas primeiras 

unidades didáticas, foi composto por coleções de embalagens vazias que representavam os 

diferentes tipos de sólidos geométricos. As coleções de embalagens foram montadas pelos 

estudantes por meio de pesquisa no cotidiano, fazendo parte da mesma: caixa de pizza, de 

presente, de produto de limpeza, de perfume, entre outras. Na última unidade didática foram 

utilizadas planificações de sólidos geométricos disponíveis nos livros didáticos e materiais 

diversos para planejamento e construção de sólidos geométricos e para construção de 

maquetes.  

O quadro a seguir identifica a distribuição dos conteúdos de ensino da Geometria 

nas diferentes unidades didáticas, ao longo do ano letivo: 

 

 

QUADRO 4 – Unidades Didáticas na Organização do Ensino  



 

 

151

 

Período de 
Intervenção 

Unidade Didática Conteúdos 

Ações Pedagógicas Primeiras 

• Abril e 
maio 

• Bidimensionalidade 
das formas geométricas 
(ações pedagógicas 
primeiras) 

 

1. Sentido espacial – ações lúdicas (construção de 
estruturas espaciais de forma espontânea e intuitiva); 
 
2. Classificação dos sólidos geométricos - 
características das embalagens  por semelhança; 
 
3. Identificação das formas geométricas presentes nas 
embalagens; 
 
4. Nomenclatura das formas geométricas – pesquisa em 
livros didáticos e síntese coletiva. 
 
 

Ações Pedagógicas Elaboradas 

• Maio, 
junho, 
agosto e 
setembro 

• Tridimensionalidade 
dos sólidos 
geométricos (ações 
pedagógicas 
elaboradas)  

1. Classificação dos sólidos geométricos – número de 
faces, vértices e arestas; 
 
2. Estrutura dos sólidos geométricos – altura, largura e 
comprimento; 
� Situação desencadeadora: Em que devemos pensar 

quando construímos uma embalagem? 

 
3. O movimento do conceito de base – apoio e 
equilíbrio dos sólidos geométricos, conceituação 
teórica, uso do conceito teórico  em situações 
problema. 
� Situação desencadeadora: Como carregar o maior 

número de caixas em uma única viagem? 
� Situação desencadeadora: Por que as caixas de leite 

são empilhadas dessa forma no supermercado? 

� Situação desencadeadora: Pode a base de uma 

embalagem ser o seu lado? Em que situação? 

 

• Setembro, 
outubro, 
novembro 
e 
dezembro 

• Planificação de sólidos 
geométricos (ações 
pedagógicas elaboradas) 

1. Relação entre características das figuras geométricas 
e dos sólidos geométricos; 
� Situação desencadeadora: Análise de planificações, 

montagem de sólidos geométricos e construção de 

tabela com as medidas dos diferentes sólidos 

geométricos (cubo, cone, prisma reto, cilindro, 

tetraedro regular).  

� Situação desencadeadora: Como uma fábrica deve 

fazer para reproduzir uma embalagem?  

 

2.  Projeto de construção de caixas de presente; 
� Situação desencadeadora: O grupo-classe recebe um 

e-mail da D. Clara, proprietária de uma fábrica de 

embalagens, solicitando idéias para construção de 

caixas de presentes para que possam ser fabricadas 

para o Natal.  

 

3. Construção de maquetes com sólidos geométricos 
elaborados pelos estudantes. 
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A primeira unidade didática tem como objetivo a identificação dos conhecimentos 

apropriados anteriormente pelos estudantes sobre as formas geométricas e a (re)elaboração 

dos conceitos teoricamente. A organização das ações pedagógicas, nesta etapa da pesquisa, 

ocorre segundo os princípios da lógica formal que centraliza o processo de generalização na 

natureza externa do objeto, seguindo o sentido do particular ao geral. 

Nas duas últimas unidades didáticas, a tridimensionalidade e a planificação dos 

sólidos geométricos que compõem o segundo momento da pesquisa, são identificados dois 

objetivos na organização dos conteúdos: a apropriação de conceitos característicos da 

geometria euclidiana e o desenvolvimento de projetos e a construção de sólidos geométricos 

pelos estudantes. As ações pedagógicas, neste momento da investigação didática, são 

centralizadas na lógica dialética que partem do concreto aparente, representativo da realidade 

objetiva (não necessariamente material), mediada pelas abstrações conceituais, constituinte do 

concreto pensado, que identifica os aspectos universais do objeto (a sua essência).  

A análise do movimento de internalização e da apropriação dos conceitos, como 

promotores do desenvolvimento do pensamento dos estudantes, é pautada na organização do 

ensino que contempla os seguintes conteúdos: formas geométricas, base, altura e 

planejamento e construção de sólidos geométricos.  

Com o objetivo de identificar respostas sobre o processo mediação no campo da 

linguagem que promove situações de reflexão nos estudantes, que possibilitam a superação do 

pensamento empírico, é feita a análise de um sistema semântico fechado que envolve o estudo 

do conceito de base a partir da seguinte situação desencadeadora: Como carregar o maior 

número de caixas em uma única viagem? Para a análise das manifestações da apropriação do 

conceito, são analisados registros escritos obtidos na situação desencadeadora: Pode a base de 

uma embalagem ser o seu lado? Em que situação?  
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No entanto, a análise das condições objetivas postas na dimensão particular da 

pesquisa-ação é realizada tendo em vista o conhecimento teórico acerca da dimensão 

ontogenética constitutiva do pensamento e da linguagem no gênero humano. Para tanto, é 

realizado um estudo bibliográfico que estabelece os parâmetros teóricos de análise dos 

aspectos psicológicos constitutivos de tais funções psíquicas superiores. Trata-se da mediação 

simbólica que possibilita a produção de categorias de análise da linguagem em sistemas 

semânticos fechados a partir da relação entre o significado social do objeto de estudo e o 

sentido pessoal manifestado pelos estudantes nas elaborações intrapsicológicas, mediadas pela 

intervenção do educador no movimento de superação do pensamento empírico rumo ao 

pensamento teórico.  

A análise dos dados obtidos na investigação didática acerca do processo de 

mediação da linguagem no cotidiano escolar é descrita no capítulo O Pensamento e a 

Linguagem na Aprendizagem de Conceitos, desta tese.  

No movimento de análise e de identificação da essência das ações pedagógicas que 

criam condições para o desenvolvimento do pensamento teórico dos estudantes é utilizado um 

procedimento comparativo entre as organizações do ensino que possibilitaram a apropriação 

dos conceitos de forma geométrica e de altura, próprios das primeira e segunda unidades 

didáticas, respectivamente.   

A respeito da apropriação do conceito de forma geométrica, são analisadas as 

ações pedagógicas primeiras (primeiro momento da investigação didática) e os registros dos 

estudantes obtidos a partir da classificação dos sólidos geométricos - características das 

embalagens por semelhança, da identificação das formas geométricas presentes nas 

embalagens e da síntese coletiva elaborada pelos estudantes com a mediação da professora-

pesquisadora sobre a nomenclatura das formas geométricas presente nos livros didáticos.   



 

 

154

 

Quanto à apropriação do conceito de altura são analisadas as ações pedagógicas 

elaboradas a partir dos fundamentos teórico-metodológicos da atividade orientadora do ensino 

e os registros dos estudantes obtidos a partir das seguintes situações desencadeadoras: Em que 

devemos pensar quando construímos uma embalagem? Para a identificação da apropriação de 

nexos internos do conceito que ainda não tinham sido apropriados pelos estudantes na 

primeira situação desencadeadora também são analisados os registros obtidos a partir do 

processo de execução de tarefas e ações de estudos realizados na situação desencadeadora: 

Análise de planificações, montagem de sólidos geométricos e construção de tabela com as 

medidas dos diferentes sólidos geométricos (cubo, cone, prisma reto, cilindro, tetraedro 

regulas).  

A partir da necessidade da transformação das funções psicológicas dos estudantes 

manifestadas pela mudança qualitativa do pensamento dos estudantes, são resgatados os 

fundamentos teórico-metodológicos constitutivos da dimensão social do pensamento e são 

apresentados os pressupostos do pensamento empírico e do pensamento teórico a partir das 

possibilidades de intervenção no processo educativo, tendo em vista o aspecto lógico que 

medeia a práxis na atividade de ensino.  

Tais fundamentos teóricos possibilitam a análise comparativa da práxis nos dois 

momentos da intervenção didática, identificando ações e operações generalizáveis e 

substanciais na atividade pedagógica. Assim, os aspectos generalizáveis são os considerados 

comuns aos dois momentos na organização do ensino. Tais aspectos são considerados 

importantes na organização de ações na atividade pedagógica, porém não são determinantes 

na possibilidade de promover a superação do pensamento empírico dos estudantes. Os 

aspectos substanciais são identificados como aqueles que apresentam as diferenciações 

internas nos aspectos generalizáveis na atividade pedagógica. A identificação e a explicação 

desses aspectos substanciais promovem a definição da essência das ações pedagógicas que 
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criam situações que possibilitam o desenvolvimento do pensamento dos estudantes, superando 

a dimensão empírica no processo de estudo rumo à dimensão teórica do pensamento.  

A análise comparativa realizada entre as duas formas de organização do ensino é 

descrita no capítulo O Ensino e a Constituição do Pensamento dos Estudantes, quando é 

explicitada a essência das ações pedagógicas que possibilitam a superação da apropriação do 

objeto de estudo para além da sua dimensão externa. 

Entendendo que o processo de percepção da realidade objetiva e de apropriação do 

significado social dos conceitos ocorre por meio da linguagem como instrumento que medeia 

a relação entre o real e o ideal, torna-se necessário explicitar os mecanismos indicados pela 

psicologia histórico-cultural constituintes do pensamento e da linguagem como funções 

superiores que possibilitam o estabelecimento de relações entre os indivíduos e entre os 

indivíduos e a realidade objetiva. 

 


