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1 O MOVIMENTO DA PESQUISA 

 

 

“Aquello por lo cual está abierto el corazón no puede constituir 

 un secreto para la razón.” 

L. Feverbach 
(apud LEONTIEV, 1983, p. 239) 

 

 

A necessidade de compreensão de como ocorrem as ações de ensino e 

aprendizagem no contexto escolar e como tais ações promovem transformações nos 

indivíduos em geral é um fato que vem sendo evidenciado nas pesquisas em ciências humanas 

no campo da filosofia, da educação, da psicologia, da sociologia e áreas afins.  

Na particularidade desta pesquisa, a necessidade de investigação do processo de 

transformação dos indivíduos assume dimensões específicas ao analisar a relação entre o 

ensino e a aprendizagem como unidade dialética constituída na atividade pedagógica, quando 

educadores e estudantes se formam e se transformam na atividade em comum. Sendo assim, 

esta pesquisa parte da necessidade de investigação sobre as possibilidades reais de o ensino 

intervir no processo de transformação dos indivíduos, porém assume dimensões específicas a 

partir da sua finalidade e da dimensão teórico-metodológica em que é realizada. 

A finalidade da pesquisa determina o objeto da investigação que, por sua vez, se 

relaciona diretamente com as condições particulares do ensino na sociedade contemporânea. 

Tendo em vista as dificuldades enfrentadas em todos os níveis de escolarização advindos do 

processo de alienação postos nas circunstâncias atuais da sociedade, esta pesquisa se propõe a 

investigar as circunstâncias e as condições necessárias para que o ensino possa se constituir 

como instrumento que possibilite a transformação dos indivíduos e da própria sociedade. 
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 Concebe-se que é a partir da consciência desenvolvida pelo educador, ao longo 

do seu processo de formação universitária e em exercício, quanto ao lugar social a que 

pertence e às possibilidades reais do ensino que são criadas situações determinantes para 

que as ações na atividade de ensino promovam a conscientização dos estudantes quanto à 

inserção dos mesmos em atividades de estudos que possibilitem o desenvolvimento das 

funções psicológicas superiores. Porém, o movimento de conscientização dos sujeitos ocorre 

de forma dialética. Isto significa que é no movimento de conscientização, tanto do educador 

quanto do estudante, ao ser integrado na atividade pedagógica, que são criadas as condições 

e circunstâncias que possibilitam o desenvolvimento de ambos. 

Este pressuposto nos reporta às reflexões sobre o processo de formação docente e 

às circunstâncias instituídas no sistema educacional vigente que, por vez, organizam-se em 

virtude da manutenção das condições postas na sociedade capitalista. Assim sendo, torna-se 

impossível realizar uma pesquisa sobre a organização do ensino que promova o 

desenvolvimento humano sem que sejam questionadas as condições instituídas em nossa 

sociedade.  

No entanto, torna-se necessário estabelecer o objeto da investigação de forma 

específica no contexto escolar. Este é definido como sendo a organização do ensino que crie 

situações que possibilitem o desenvolvimento do pensamento teórico dos estudantes como 

uma das funções psicológicas superiores. 

O objeto de pesquisa é definido a partir do entendimento de que, ao se criarem 

condições favoráveis para o desenvolvimento das funções psicológicas superiores dos 

indivíduos, em especial a do pensamento teórico, criam-se também condições para que os 

mesmos desenvolvam aspectos psicológicos que possam promover situações críticas sobre a 

realidade objetiva da qual fazemos parte. Portanto, cabe-nos, a partir das relações conscientes 
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entre os indivíduos, construir novas práticas sociais que possibilitem a efetiva transformação 

das condições atuais postas na sociedade contemporânea.  

A dimensão teórico-metodológica que fundamenta a pesquisa é definida, partindo 

dos pressupostos do materialismo histórico dialético como aqueles que possibilitam a 

investigação que busca analisar as possibilidades reais de construção do devir na formação 

dos indivíduos.  No aspecto psicológico, as ações de pesquisa centralizam-se nos pressupostos 

da psicologia histórico-cultural e da teoria da atividade para compreender e explicitar como 

as relações entre o ensino e a aprendizagem podem promover a transformação da constituição 

dos indivíduos, sejam eles considerados grupos sociais ou o próprio sujeito.  

Na particularidade deste estudo, as ações de pesquisa visam encontrar respostas 

nos campos da filosofia, da psicologia e da educação que explicitem como os indivíduos 

superam a percepção imediata da realidade objetiva, de tal forma a ser possível analisá-la a 

partir da apropriação dos conhecimentos sócio-históricos.  

Entende-se que a superação da percepção e da análise imediata dos objetos, fatos 

e fenômenos presentes nas relações do homem com o mundo, somente se faz possível por 

meio do desenvolvimento do pensamento teórico (KOPNIN, 1978; DAVIDOV, 1982, 1988), 

quando os indivíduos adquirem a capacidade de interpretar conscientemente as relações com 

o mundo de forma crítica.  

A grande questão é saber como ocorre o desenvolvimento do pensamento teórico 

entre os indivíduos.  Qual o papel da escola neste processo? Como o ensino pode interferir no 

processo do desenvolvimento do pensamento teórico dos estudantes? E ainda, quais as 

condições necessárias para que tal capacidade humana venha a se desenvolver entre os 

indivíduos para que se tornem herdeiros da cultura?  

Sendo o pensamento teórico uma função psíquica superior própria do gênero 

humano, o mesmo representa uma característica universal dos indivíduos que nascem e se 
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desenvolvem num contexto sócio-histórico mediado pela cultura. No entanto, a universalidade 

da função psíquica somente se concretiza em contextos específicos, singulares. O pensamento 

teórico é desenvolvido por meio das diferentes particularidades (situações) possibilitadas pela 

mediação das condições e das circunstâncias necessárias para que os indivíduos singulares se 

constituam como representantes das características universais do gênero humano.  

Tal situação é explicitada por Oliveira (2005, p. 26) ao discutir a concepção 

histórico-social de homem, a partir da obra marxiana. A autora afirma que “[...] a 

singularidade se constrói na universalidade e, ao mesmo tempo e do mesmo modo, como a 

universalidade se concretiza na singularidade, tendo a particularidade como mediação.” Nesta 

dimensão, os indivíduos se constituem como herdeiros das condições próprias do gênero 

humano somente ao tomarem posse dos conhecimentos elaborados sócio-historicamente; do 

mesmo modo e ao mesmo tempo em que as possibilidades dadas pela universalidade das 

características humanas somente se materializam nos indivíduos singulares quando os 

mesmos se apropriam e fazem uso das elaborações humanas historicamente construídas.  

No entanto, na sociedade contemporânea tal condição nem sempre se torna 

realidade na constituição dos seus representantes. O distanciamento entre as características 

universais e singulares dos indivíduos é decorrente do processo de alienação promovido pela 

própria estrutura social. Neste aspecto, os indivíduos não conseguem usufruir as condições 

universais possibilitadas pela evolução do gênero humano em geral1, ficando restritos às 

condições particulares possibilitadas pela própria sociedade atual.   

No contexto desta pesquisa, a relação indivíduo-genericidade se concretiza ao 

considerar o pensamento teórico como uma característica universal do gênero humano que, 

para poder ser investigada, necessita de condições objetivas postas pela singularidade dos 

sujeitos pertencentes à pesquisa no movimento de apropriação do conhecimento elaborado 

                                                 
1 Para maiores esclarecimentos sobre o processo de alienação dos indivíduos, sugere-se a leitura de Manuscritos 

econômicos-filosóficos de  Karl Marx, e como leituras complementares de Leontiev ([1970?]), Duarte (1993) e 
Oliveira (2005). 
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sócio-historicamente. No entanto, cabe a questão fundamental que permeia esta pesquisa, de 

que forma e em que condições e circunstâncias o ensino escolar pode favorecer a efetivação 

da relação indivído-genericidade?  

Do mesmo modo, nessa pesquisa, somente se pode identificar o desenvolvimento 

do pensamento teórico dos estudantes se este for entendido a partir da constituição da função 

psíquica superior como um fenômeno elaborado ao longo do processo evolutivo do próprio 

homem. Ao mesmo tempo, somente se pode identificar o processo de constituição da 

universalidade do pensamento teórico pelos indivíduos se identificarmos o contexto e as 

condições em que a relação singular-universal se faz presente. Ou seja, considera-se que este 

processo somente pode ser efetivado se for do conhecimento dos sujeitos envolvidos no 

processo educativo a condição universal da constituição dos indivíduos e, conseqüentemente, 

promoverem situações coerentes às necessidades objetivas.  

A relação entre o singular-particular-universal, própria do método do 

materialismo histórico dialético caracterizado na explicitação dos procedimentos teórico-

metodológicos desta pesquisa, é comentada por Oliveira (2005, p. 28-9) ao afirmar que: 

 
Trata-se da relação indivíduo-genericidade, isto é, a relação do homem com o 
gênero humano, o que inclui, necessariamente, a relação de cada indivíduo singular 
com as objetivações humanas, quais sejam, as objetivações concretizadas 
historicamente pelos homens através das gerações, ao longo de toda a história da 
humanidade. São objetivações que precisam ser apropriadas, pelo indivíduo, para 
que possa dominar o sistema de referências do contexto em que vive e, assim, 
objetivar-se como sujeito ativo e participante das transformações desse contexto. 
Mas para que isso possa ser compreendido nas suas múltiplas relações, é preciso 
considerar que todo esse processo entre o indivíduo (o singular) e o gênero humano 
(o universal) se concretiza na relação que o individuo tem com a sociedade (o 
particular). 
 

 

Por considerar que o pensamento teórico não é uma função psíquica superior 

natural (nascem com os sujeitos), e sim artificial (desenvolvida nas atividades humanas em 

que os sujeitos se envolvem), entende-se a partir da atual organização da sociedade, que o 

contexto apropriado para a promoção de tal capacidade humana seja a escola. Considera-se, 
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ainda, que, além de a escola ser o contexto apropriado para promover o desenvolvimento do 

pensamento teórico pelas relações estabelecidas com o conhecimento sócio-histórico, é 

atribuída à ela (a escola) a função social  de promover situações de ensino que promovam o 

desenvolvimento das funções psicológicas superiores dos estudantes por meio do processo de 

ensino e aprendizagem.  

O ensino é concebido como uma particularidade que medeia a relação indivíduo-

genericidade e torna possível a sua objetivação, desde que sejam postas as condições e as 

circunstâncias necessárias e essenciais para que a genericidade humana seja considerada na 

organização das ações educacionais. Tais ações não ocorrem de modo indiscriminado ou 

aleatório, mas somente mediante ações pedagógicas intencionais e conscientes que 

determinam as condições próprias da particularidade, da mediação que promove a 

concretização da genericidade humana nos indivíduos singulares. Trata-se da relação 

indivíduo-sociedade que mediatiza e objetiva a relação indivíduo-genericidade. 

 Cabe, portanto, como produto desta pesquisa, esclarecer em que condições e 

circunstâncias particulares a escola pode e deve colaborar para o desenvolvimento das 

funções psíquicas superiores, especificamente a do pensamento teórico. Tais condições são 

definidas neste estudo como as mediações simbólicas elaboradas de forma intencional e 

consciente na atividade pedagógica.  

A partir das reflexões realizadas na apresentação da finalidade deste estudo, o 

objetivo da pesquisa é investigar os diferentes tipos de mediação simbólica constituintes da 

atividade pedagógica que criam condições para que ocorra o desenvolvimento do 

pensamento teórico dos estudantes como um dos processos psicológicos superiores próprio 

do gênero humano a ser desenvolvido no contexto escolar. 
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Para a realização da pesquisa no aspecto empírico, o contexto escolar que permeia 

a realização deste estudo é uma situação particular que representa a realidade objetiva 

generalizada nas escolas de ensino fundamental dos grandes centros educacionais.  

A singularidade do contexto escolar é definida pela possibilidade de poder 

assumir, pessoalmente, a organização do ensino como professora-pesquisadora, num 

momento específico na minha vida profissional quando inicio o mestrado em educação na 

Universidade de São Paulo.  

Um dos motivos que conduz à análise da minha própria prática pedagógica, 

vincula-se à necessidade de realizar um estudo comparativo das transformações da práxis na 

atividade pedagógica, identificando a essência das ações e operações na atividade pedagógica, 

a partir da influência da formação profissional em diferentes níveis. Tal procedimento 

metodológico requer que sejam realizadas comparações entre as ações pedagógicas anteriores 

e as ações pedagógicas posteriores, em um único sujeito. Tal condição é posta no 

desenvolvimento da pesquisa em virtude da necessidade de manter estável os demais 

elementos que influenciam as ações docentes, de tal forma a garantir a análise do fenômeno 

num plano de pesquisa experimental a ser executado longitudinalmente.    

Além de manter estáveis os elementos que, eventualmente, poderiam influenciar o 

estudo comparativo, o fato de analisar as transformações na minha própria prática pedagógica 

possibilita que seja realizada a crítica das ações pedagógicas, sem nenhum tipo de 

constrangimento, expondo as fragilidades e os valores das ações executadas.  

No momento em que se dá o início da investigação didática, que constitui os 

dados empíricos da pesquisa a ser realizada no nível de mestrado sobre o ensino da 

Geometria, a minha prática pedagógica é representativa de grande parte dos professores que 

atuam nas séries iniciais do ensino fundamental e é determinante para a análise da 

organização do ensino nesta pesquisa. Ao longo do processo de estudo e reflexão decorrente 
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da minha atividade de estudo, ocorrem mudanças nas práticas pedagógicas que identificam 

diferenças substanciais na organização do ensino em diferentes aspectos.  

A transformação da práxis na atividade pedagógica, ao longo do período em que 

ocorre a investigação didática, constitui-se como o contexto de análise nesta pesquisa, uma 

vez que a particularidade das condições postas no início da investigação didática se estende a 

uma condição singular na organização do ensino que se diferencia das generalizações 

pedagógicas executadas no contexto escolar.  

A análise da situação singular determinada pela diferenciação da práxis 

pedagógica amplia as elaborações teóricas produzidas na dissertação de mestrado que tinha, 

como proposta, analisar a organização do ensino e o movimento do conceito por parte dos 

estudantes.  

O resgate da singularidade instituída na investigação didática é considerado 

relevante para esta pesquisa, pois possibilita analisar uma realidade objetiva que foi 

construída de forma consciente, porém, neste momento da investigação, representa uma 

situação concreta caótica. No movimento de análise e síntese dessa realidade, a condição 

inicial é explicada e reconstruída teoricamente, como uma situação concreta pensada.   

Assim sendo, na atual pesquisa, o ponto de partida é a realidade objetiva própria 

de uma prática pedagógica generalizável, que se singulariza por múltiplas determinações que 

interferem no meu processo de formação profissional e possibilitam transformações na 

organização do ensino explicitadas na investigação didática realizada na dissertação de 

mestrado. Além disso, no campo teórico, são consideradas as análises e as elaborações 

teóricas registradas na pesquisa anterior, ampliando-as e aprofundando relações teóricas 

dentro do enfoque histórico-cultural. A continuidade da análise da práxis pedagógica é 

decorrente da continuidade na minha formação profissional e da transformação na minha 
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consciência acerca do lugar social que ocupo na sociedade e das possibilidades reais do 

ensino diante das necessidades de transformação dos indivíduos e da sociedade em geral. 

 

1.1 O Ponto de Partida 

 

 

A relação indivíduo-sociedade própria desta pesquisa, identificada na relação 

singular-particular própria da dimensão social específica da investigação didática, é 

objetivada a partir do processo de ensino e aprendizagem dos estudantes possibilitada pela 

pesquisa-ação2 realizada no nível de mestrado, entre os anos de 1997 a 2000. A análise 

documental nesta tese dá continuidade à pesquisa anterior, recuperando os dados obtidos no 

estudo empírico realizado no contexto escolar com crianças pertencentes a um grupo-classe 

da terceira série do ensino fundamental diante de uma proposta de ensino de Geometria.  

Na pesquisa inicial, As Ações na Atividade Educativa (BERNARDES, 2000), 

propôs-se a investigação das ações e operações que subsidiam o movimento do conceito em 

atividades orientadoras de ensino
3
. O objeto da pesquisa anterior era a organização do ensino 

e o movimento conceitual por parte dos estudantes. Os registros das ações da professora-

pesquisadora e dos estudantes foram obtidos ao longo de todo o ano de 1997 quando atuava 

como professora de Matemática nas séries iniciais do ensino fundamental.  

                                                 
2 A pesquisa-ação é caracterizada por Thiollent (2000), Gil (1999) e Barbier (2002), entre outros, como a 
tipologia de pesquisa que pressupõe o envolvimento do pesquisador e dos sujeitos pesquisados no processo de 
pesquisa. Segundo Thiollent (2000, p. 15) “na pesquisa-ação os pesquisadores desempenham um papel ativo no 
equacionamento dos problemas encontrados, no acompanhamento e na avaliação das ações desencadeadas em 
função dos problemas. [...] Mas a participação do pesquisador não qualifica a especificidade da pesquisa-ação, 
que consiste em organizar a investigação em torno da concepção, do desenrolar e da avaliação de uma ação 
planejada”.  
 
3 A explicitação do conceito de atividade orientadora do ensino é realizada no capitulo 3 desta tese, O Ensino e 

a Aprendizagem na Atividade Pedagógica. 
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A proposta do ensino de Geometria foi incluída no currículo escolar contando 

com duas aulas semanais, as quais foram videogravadas. Os dados obtidos durante a 

investigação didática são registros da organização das aulas de Geometria e relatórios de 

observação sistematizada elaborados pela professora-pesquisadora sobre a aprendizagem e o 

desenvolvimento dos estudantes. Também constam, como dados a serem analisados, registros 

individuais e coletivos elaborados pelos estudantes na forma de cadernos e folhas avulsas 

como produto de atividades de estudo realizadas durante e após a efetivação de ações na 

atividade pedagógica.  

O conteúdo das aulas foi inserido na proposta pedagógica, tendo em vista as 

diretrizes epistêmicas sobre o ensino da Geometria intuitiva. Constam como conteúdos 

específicos os conceitos da tridimensionalidade dos objetos e da bidimensionalidade das 

formas geométricas. Além disso, inclui-se na proposta pedagógica a construção de 

embalagens de presentes pelos estudantes que representa uma ação criativa dos mesmos a 

partir da apropriação dos conceitos geométricos anteriormente. Tal ação previa a elaboração 

do projeto e a construção das embalagens pelos estudantes sem o uso de modelos prévios.  

Na pesquisa inicial, a análise das ações pedagógicas, no que se refere ao estudo do 

movimento da apropriação dos conceitos, é realizada, tendo em vista os dois momentos 

particulares decorrentes do meu processo de formação inicial e continuada4 como professora, 

e também do movimento de constituição como pesquisadora5 no campo da pedagogia e da 

psicologia. 

                                                 
4 São considerados elementos na minha formação inicial e continuada como professora os cursos de Magistério e 
Pedagogia, assim como os vários cursos de curta formação oferecidos pelo sindicato dos professores e em 
congressos em que participei até o período mencionado; além dos cursos de formação profissional, são 
considerados treze anos atuando como professora das séries iniciais do ensino fundamental no movimento de 
reflexão pessoal e ou coletiva com as equipes pedagógicas das instituições de ensino em que estive vinculada 
profissionalmente.  
  
5 No meu movimento de constituição como pesquisadora incluem-se as disciplinas que freqüentei como aluna da 
pós-graduação na FEUSP, no cumprimento dos créditos-disciplina nos níveis de mestrado e doutorado, além, e 
prioritariamente, da participação em grupos de estudos e pesquisa , GEPAPe - Grupo de Estudo e Pesquisa sobre 
a Atividade Pedagógica,  e LIEPPE – Laboratório Integrado de Estudo e Pesquisa  sobre Psicologia Escolar; 
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O primeiro momento é identificado, na dissertação de mestrado, como o momento 

das concepções primeiras, ou de o momento das ações pedagógicas primeiras, próprias do 

meu processo de compreensão sobre o ensino e a aprendizagem escolar no momento em que a 

investigação didática se inicia. Este momento da proposta pedagógica tem como objetivo a 

identificação dos conhecimentos apropriados pelos estudantes sobre as formas geométricas e a 

(re)elaboração dos conceitos teoricamente. A organização das ações pedagógicas 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. 

A análise dos dados obtidos, nesse momento da investigação didática, apontava 

para a inconsistência das ações pedagógicas que visam ao desenvolvimento das funções 

psíquicas superiores no movimento de apropriação dos conceitos. Verificava-se que a 

organização do ensino que busca a análise do conceito, a partir das evidências externas dos 

objetos de estudos, não atendia aos objetivos particulares da investigação didática por não 

gerar a superação da percepção da aparência do objeto de estudo no movimento de 

apropriação dos conceitos.  

Nota-se também que as ações pedagógicas próprias deste momento da pesquisa 

empírica correspondiam à visão hegemônica do trabalho docente que se fundamenta nos 

aspectos educacionais e psicológicos que entendem a constituição dos sujeitos como 

decorrentes das relações com a sociedade6. Tal concepção considera a relação indivíduo-

sociedade como sendo o próprio movimento de constituição dos sujeitos, sem levar em conta 

os elementos presentes na relação indivíduo-genericidade que promove a humanização dos 

indivíduos pela apropriação da cultura de forma consciente.  

                                                                                                                                                         
incluem-se neste processo as leituras e reflexões pessoais e coletivas sobre pesquisas vinculadas à educação 
escolar. 
 
6 Duarte (1993, p. 11) explicita que as relações entre o individuo e o gênero humano ocorra por meio das 
relações em sociedade, “[...] a apropriação de uma socialidade concreta do indivíduo não possibilita 
necessariamente a objetivação plena desse homem enquanto ser genérico, isto é, pertencente ao gênero humano.” 
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No entanto, com a identificação da inadequação das ações pedagógicas próprias 

do primeiro momento da investigação didática, surge a necessidade de alterar as ações 

pedagógicas que promoveram mudanças substanciais na organização do ensino, delimitando a 

segunda etapa da mesma. Trata-se de situações instituídas na minha atividade de estudo 

vinculada às ações profissionais no contexto de ensino e pesquisa que estabelecem um 

momento de viragem na minha atuação profissional. Tal momento representa um salto 

quantitativo que sintetiza a mudança qualitativa sobre o entendimento de como se realizam as 

relações entre o ensino e aprendizagem e sobre o desenvolvimento humano.  

A visão de mundo que permeia a organização do ensino na segunda etapa da 

pesquisa empírica, leva em conta que os indivíduos se formam nas atividades humanas em 

que se envolvem e participam. E é a partir destas atividades que ocorre a humanização dos 

sujeitos, considerando as transformações no processo histórico de constituição do homem e da 

produção do conhecimento. Considera fundamental que os indivíduos tenham consciência do 

processo de transformação da sociedade para que se perceba como membro participante do 

processo histórico.  

Este segundo momento da investigação didática é identificado na dissertação de 

mestrado (BERNARDES, 2000) como o momento das ações pedagógicas elaboradas.  Esta 

etapa ocorre em conseqüência do meu movimento pessoal de formação como professora-

pesquisadora7, decorrente das reflexões pessoais e coletivas sobre a constituição do “ser” 

humano e sobre a práxis do professor na atividade de ensino como categorias filosóficas do 

conhecimento científico. Nesta etapa da pesquisa anterior 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. Os 

fundamentos teórico-metodológicos que organizam as ações pedagógicas são centralizados na 

                                                 
7 Cabe, neste momento, o esclarecimento de que este processo não ocorre de forma isolada, sem a presença de 
momentos de reflexão em grupos de estudos que possibilitem o compartilhar de conhecimentos que criem 
situações para que ocorra a transformação das condições iniciais postas pela formação anterior.  
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lógica dialética que partem do concreto aparente, representativo da realidade objetiva (não 

necessariamente material), mediado pelas abstrações conceituais particulares, até a 

constituição do concreto pensado que identifica os aspectos universais do objeto (a sua 

essência), a partir de situações singulares.  

A análise do processo de transformação das ações pedagógicas ocorrido entre os 

dois momentos característicos da investigação didática possibilita a identificação de um 

conjunto de procedimentos pedagógicos que são apropriados pelos sujeitos pertencentes ao 

grupo-classe nos campos das relações interpessoais, da organização física do espaço de sala 

de aula e da metodologia do ensino. Estes procedimentos são identificados na dissertação de 

mestrado (BERNARDES, 2000) como os “modos de ação”, conjunto de ações que são 

assimiladas e realizadas pelos sujeitos no movimento de apropriação dos conceitos. Tais ações 

são identificadas como ações organizacionais na atividade orientadora do ensino.  

Na atual pesquisa, os dois momentos do estudo empírico realizados no mestrado 

são resgatados, tendo como intencionalidade realizar uma análise crítica da realidade objetiva 

por meio da comparação entre a organização do ensino própria de cada um dos momentos 

caracterizados anteriormente. Desse modo, procura-se identificar a essência das ações 

pedagógicas na atividade de ensino que possibilitam o desenvolvimento das funções psíquicas 

superiores, particularmente o pensamento teórico dos estudantes. Estas ações são entendidas 

como mediadoras do conhecimento sócio-histórico na organização do ensino. 

Na análise dos dois momentos da investigação didática, surge a necessidade de se 

identificar em que base teórica a ação docente se estabelecia; qual o entendimento que se 

tinha sobre os conceitos que mediavam as ações de ensino; como ocorriam as interações entre 

os sujeitos no campo da linguagem e até que ponto tais mediações promoviam mudança de 

qualidade na forma do pensamento dos estudantes, quais as diferenças essenciais na 
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organização do ensino que criavam situações efetivas para que os estudantes estivessem em 

atividade de estudos e, conseqüentemente, pudessem se apropriar dos conceitos científicos. 

Tais questionamentos direcionaram os procedimentos a serem realizados na atual 

pesquisa, definindo o método de investigação do fenômeno e de exposição dos resultados. O 

primeiro investiga as ações e operações na atividade de ensino e aprendizagem a partir do 

movimento de transformação dos sujeitos e das ações pedagógicas postas no contexto escolar; 

o segundo explicita as diferenças encontradas na análise comparativa entre os diferentes 

momentos desta realidade. Assim, o método de investigação busca a apreensão da realidade 

em sua complexidade e o método de exposição evidencia as relações presentes no movimento 

de investigação. 

Conforme as considerações de Marx (1996) sobre o método de pesquisa 

(materialista histórico dialético), explicitado no posfácio da segunda edição de O Capital: 

Crítica da Economia Política,  

 
A investigação tem de apoderar-se da matéria, em seus pormenores, de analisar 
suas diferentes formas de desenvolvimento, e de perquirir a conexão íntima que há 
entre elas. Só depois de concluído esse trabalho, é que se pode descrever, 
adequadamente, o movimento real. Se isto se consegue, ficará espelhada, no plano 
ideal, a vida da realidade pesquisada, o que pode dar a impressão de uma 
construção a priori. (MARX, 1996,  v.1, p. 16) 
 

 

Assim, as intenções e as ações realizadas no movimento de pesquisa necessitam 

ser explicitadas de tal forma que sejam evidenciados os procedimentos utilizados no processo 

de investigação do fenômeno e de exposição dos resultados. 

 

 

1.2 A Pesquisa e a Produção do Conhecimento 
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Tendo em vista que o desenvolvimento desta tese é decorrente de um processo de 

investigação didática ocorrido anteriormente, sem que seja possível intervir sobre a 

organização das ações pedagógicas em nenhum momento nas condições atuais, há de se 

caracterizar a pesquisa a partir das condições objetivas que possibilitam a construção do 

conhecimento como produto da atual pesquisa. 

A investigação didática, classificada como pesquisa-ação devido aos 

procedimentos instituídos no cotidiano escolar no ano de 1997, é identificada dentro de um 

plano de pesquisa experimental por promover a análise do processo de intervenção na 

organização do ensino e das conseqüências de tais ações por parte dos estudantes participantes 

do mesmo. Richardson (1999 p.153) classifica como experimental a pesquisa cujo plano de 

ações a ser executado pelo pesquisador promove a análise de um grupo de sujeitos, 

submetendo-o a uma ação interventiva, analisando o tratamento e, posteriormente, estudando 

os resultados.  

Contudo, há de evidenciar que não se trata de uma pesquisa experimental genuína 

por não haver a presença de dois grupos distintos identificados como o grupo controle (o que 

mantém as características de semelhança entre todos os sujeitos) e o grupo experimental (o 

que é submetido a uma intervenção), cujos resultados são considerados o objeto da 

investigação científica. A identificação da tipologia da investigação didática, de acordo com a 

especificidade dos procedimentos metodológicos, corresponde ao que Gil (1999, p. 69) define 

como pesquisa quase–experimental por “[...] observar o que ocorre, quando ocorre, a quem 

ocorre, tornando-se possível, de alguma forma, a análise de relações causa-efeito”.  

A atual organização da pesquisa, definida pelo objetivo e pelo problema que 

determinam a especificidade desta tese, pressupõe o desenvolvimento de uma pesquisa 

explicativa que, além de descrever as condições e circunstâncias em que ocorrem as 

transformações na constituição psicológica dos indivíduos mediante o processo de 
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intervenção experimental no campo de ensino e aprendizagem, também explicita os 

fundamentos teórico-metodológicos que subsidiam a análise do fenômeno e promove avanços 

no campo teórico para o melhor entendimento da realidade objetiva.  

De acordo com Gil (1999, p. 44), a pesquisa explicativa tem como “[...] 

preocupação central identificar os fatores que determinam ou que contribuem para a 

ocorrência do fenômeno”, e geralmente fazem uso de métodos experimentais para evidenciar 

o processo de transformação decorrente da intervenção promovida no contexto da pesquisa. 

Richardson (1999, p. 66) também identifica como estudo explicativo aquele que “[...] deseja 

analisar as causas ou conseqüências de um fenômeno”. 

Sendo o problema de pesquisa, quais as diferentes 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 definir e analisar quais os fatores 

e as causas que promovem a ocorrência do fenômeno. Identificam-se, assim, como a variável 

interveniente, as diferentes mediações simbólicas, consideradas como fatores e causas que 

promovem a ocorrência do fenômeno, o desenvolvimento do pensamento teórico, identificado 

como a variável dependente na pesquisa.  

A hipótese da pesquisa, identificada como possível encaminhamento para a 

solução do problema, vincula-se à formação profissional do educador que determina 

diferentes aspectos da práxis na atividade pedagógica. Tais aspectos dirigem-se ao educador 

como sujeito que ocupa um lugar social na sociedade contemporânea e que precisa deter 

certos conhecimentos teóricos que determinam a constituição da atividade de ensino. A 

forma, como a atividade de ensino é organizada, influencia a forma como os estudantes atuam 

na atividade de estudo, possibilitando, ou não, o desenvolvimento do pensamento teórico 

como a função psicológica superior, identificada como o fenômeno a ser investigado nessa 
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pesquisa. Os aspectos que influenciam, tanto a determinação das ações do educador na 

atividade de ensino quanto o estudante na atividade de estudo, integram-se na atividade 

pedagógica e promovem o desenvolvimento de ambos. Estes aspectos referem-se aos 

elementos que interferem no processo de constituição da consciência dos sujeitos na execução 

da atividade principal própria de cada um deles.  

A análise do processo de constituição da consciência dos sujeitos, assim como do 

desenvolvimento do pensamento teórico dos estudantes na atividade pedagógica, pressupõe o 

uso da abordagem qualitativa como forma de identificação da transformação dos aspectos 

implícitos no problema de pesquisa. Richardson (1999, p. 79) afirma que “a abordagem 

qualitativa de um problema, além de ser uma opção do investigador, justifica-se, sobretudo 

por ser uma forma adequada para entender a natureza de um fenômeno social”.  Também 

considera ser necessário descrever o produto obtido durante o processo de pesquisa, 

explicitando a mudança de qualidade nas variáveis sujeitas ao processo de intervenção.  

Dentro da abordagem de pesquisa proposta, os resultados são apresentados, 

levando-se em conta diferentes formas de manifestação da mudança de qualidade tanto na 

organização do ensino quanto na apropriação do conhecimento pelos estudantes. A análise 

documental apresenta situações específicas na linguagem dos sujeitos da atividade 

pedagógica, em suas diferentes formas, que mostram as características do fenômeno. 

No movimento de explicitação dos aspectos constituintes da atuação dos sujeitos 

da atividade pedagógica, são definidos o conteúdo e a estruturação lógica dessa tese. Para 

tanto, a partir do levantamento bibliográfico, que apresenta os fundamentos do enfoque 

histórico-cultural8 como o lugar de onde se analisa a realidade objetiva, são identificados três 

eixos de investigação que determinam o encaminhamento da pesquisa teórica e empírica. 

Sejam eles: a) os pressupostos teórico-metodológicos que fundamentam e determinam as 

                                                 
8 O capitulo 2 desta tese, O Desenvolvimento e a Apropriação da Cultura, apresenta a síntese teórica dos 
fundamentos da psicologia histórico-cultural. 
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ações e operações dos sujeitos na atividade pedagógica; b) o processo de comunicação 

estabelecido entre os sujeitos participantes da atividade pedagógica, por meio da linguagem 

como manifestação do pensamento; c) a organização do ensino que viabiliza a mudança de 

qualidade do pensamento dos estudantes, do pensamento empírico ao pensamento teórico.  

Os eixos de investigação, que encaminham a solução do problema de pesquisa, 

devem ser entendidos como integrados uns aos outros formando uma unidade que compõe as 

relações entre os sujeitos na atividade pedagógica. Porém, no movimento de investigação do 

fenômeno e de exposição dos resultados, tais eixos são analisados separadamente, apesar de 

não poderem ser entendidos isoladamente, como partes de um todo.  

O entendimento de unidade entre os eixos de investigação desta pesquisa 

corresponde ao que Vygotski (2001b, v.2) propõe como tipo de análise do desenvolvimento 

do psiquismo humano, pressupondo a indivisibilidade do todo em parte. Este pressuposto é 

decorrente do entendimento de que o desenvolvimento dos processos psicológicos somente 

pode ser analisado a partir do conjunto, ou seja, da totalidade: 

 
Cremos que substituir este tipo de análise [da decomposição dos elementos] por 
outro muito diferente é um passo decisivo e crítico para a teoria do pensamento e da 
linguagem. Teria que ser uma análise que segmentasse o complicado conjunto em 
unidades. Por unidade entendemos o resultado da análise que, por diferença dos 
elementos, goza de todas as propriedades fundamentais características do conjunto 

e constitui uma parte viva e indivisível da totalidade. (VYGOTSKI, 2001b, v.2, p. 
19, grifos do autor, tradução nossa).9 
 
 

 
Considerando, a partir das possibilidades reais do ensino, que na atividade 

pedagógica se criam condições para que ocorra o desenvolvimento psicológico dos sujeitos, 

os três eixos de investigação constituem-se como a totalidade que necessita ser investigada na 

análise das condições objetivas postas no contexto escolar. Assim sendo, a unidade de 

                                                 
9 Creemos que sustituir este tipo de análisis por otro muy diferente es un paso decisivo y crítico para la teoría del 
pensamiento y el lenguaje. Tendría que ser un análisis que segmentase el complicado conjunto en unidades. Por 
unidad entendemos el resultado del análisis que, a diferencia de los elementos, goza de todas las propiedades 

fundamentales características del conjunto y constituye una parte viva e indivisible de la totalidad. 
(VYGOTSKI, 2001b, v.2, p. 19).  
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análise, nesta pesquisa, é a atividade pedagógica por conceber que as ações e operações a 

serem realizadas pelos sujeitos em suas atividades particulares (ensino e estudo) não ocorrem 

separadamente, são integradas e compõem a totalidade a ser investigada.  

O primeiro eixo de investigação apresenta uma pesquisa bibliográfica acerca dos 

pressupostos teórico-metodológicos que constituem a atividade pedagógica considerando a 

conceituação de práxis, como a atividade material realizada pelo homem que transforma o 

mundo material e o social em mundo humano (VÁZQUEZ, 1977). Neste eixo de investigação 

é explicitado o lugar social de cada um dos sujeitos que participam da atividade pedagógica 

definido pelas particularidades das atividades realizadas pelo educador e pelos estudantes. 

Também são explicitadas as possibilidades reais do ensino que criam condições para que 

ocorra a transformação da realidade objetiva por meio do ensino como atividade prática 

revolucionária.  

O processo de transformação na constituição dos sujeitos a partir da atividade 

pedagógica é viabilizado pela comunicação entre os sujeitos por meio da linguagem como 

manifestação do pensamento. O estudo da linguagem e do pensamento na aprendizagem de 

conceitos é considerado o segundo eixo de investigação nesta pesquisa.  Através de pesquisa 

bibliográfica sobre a linguagem como instrumento constitutivo do pensamento, assim como 

dos aspectos filo e ontogenéticos (VYGOTSKI, 2001b, v.2) correspondentes, é apresentada a 

análise de um sistema semântico (LURIA, 1987), obtido por meio dos dados empíricos, 

identificando, assim, diferentes formas de mediação oral por parte do educador que criam 

condições para a superação do pensamento empírico dos estudantes. Essas mediações 

possibilitam que os estudantes tomem consciência das suas próprias concepções sobre o 

objeto de estudos e são definidas, tendo-se como referência, os aspectos psicológicos da 

linguagem (linguagem externa, oral e escrita, linguagem egocêntrica e linguagem interna). Tal 

análise evidencia o processo de internalização do conceito de base que, por meio de reflexões 
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coletivas, promove a aproximação entre o sentido pessoal utilizado pelos estudantes nas 

manifestações de aprendizagens e do significado social da palavra que representa o conceito.  

A necessidade de explicitar a essência da organização do ensino que cria 

condições que viabilizam a mudança de qualidade do pensamento dos estudantes, rumo ao 

desenvolvimento do pensamento teórico, é identificada como o terceiro eixo de investigação 

nesta tese. Para tanto, é realizada uma pesquisa bibliográfica que explicita a natureza social do 

pensamento, a lógica e as formas de pensamento na atividade prática (KOPNIN, 1978), as 

particularidades do pensamento empírico e do pensamento teórico (DAVIDOV, 1982, 1988), 

que subsidia a análise comparativa de ações que organizam o ensino dos conceitos de formas 

geométricas e altura, em duas unidades na investigação didática. Tal análise prioriza o estudo 

de duas dimensões da atividade pedagógica: a forma e o conteúdo. A primeira compara a 

organização de ações coletivas no movimento de internalização dos conceitos; a segunda 

analisa os fundamentos lógico-filosóficos que fundamentam as ações e operações na atividade 

pedagógica.  

A investigação do fenômeno assume diferentes dimensões a partir do movimento 

dialético presente no método de investigação que prioriza a relação entre o singular-

particular-universal. Na exposição do processo de análise e da apresentação dos resultados 

torna-se necessário iniciar da dimensão ontológica dos elementos que compõem o fenômeno, 

relacioná-los com a dimensão epistemológica do estudo científico e analisar objetivamente a 

realidade, partindo-se da sua dimensão lógica. Esta lógica de organização dos conteúdos se 

faz presente na organização interna em cada um dos capítulos que compõem os eixos de 

investigação na pesquisa.  

No movimento de explicitação das informações obtidas na pesquisa, são 

identificados princípios gerais sobre as mediações simbólicas na atividade de ensino que 
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objetivam contribuir para o melhor entendimento de como o ensino devidamente organizado10 

pode promover a transformação dos sujeitos.  

Assim, a estrutura formal da tese, por meio da organização e definição dos 

capítulos, expressa os aspectos gerais implícitos no estudo do fenômeno rumo aos aspectos 

particulares da pesquisa.  

Como aspecto teórico mais amplo presente na organização formal da tese, 

resgatam-se os pressupostos do materialismo histórico-dialético, da psicologia histórico-

cultural e da teoria da atividade que fundamentam a organização do capitulo O 

Desenvolvimento Humano e a Apropriação da Cultura. Neste capítulo, são apresentados os 

fundamentos da atividade humana como categoria de análise da formação do ser humano, 

assim como é apresentada a relação entre a aprendizagem em geral com o desenvolvimento 

do psiquismo humano. Na particularidade da pesquisa é feita uma síntese de como a atividade 

humana influencia o desenvolvimento infantil, em especial o desenvolvimento das funções 

psíquicas superiores da criança.  

Visando à objetividade da pesquisa no contexto escolar, no capítulo O Ensino e a 

Aprendizagem na Atividade Pedagógica é explicitado o conceito de práxis, dando-se ênfase à 

prática do educador na atividade de ensino como uma particularidade da atividade humana em 

geral. Neste capítulo é apresentada a organização da proposta didática desenvolvida ao longo 

da pesquisa empírica e também é detalhado o conceito de atividade orientadora do ensino 

como um instrumento pedagógico que prioriza o pensamento teórico tanto do professor 

quanto dos estudantes. 

No capitulo O Pensamento e a Linguagem na Aprendizagem de Conceitos, a 

linguagem é explicitada como instrumento constitutivo do pensamento, assim como os 

aspectos filogenéticos e ontogenéticos do pensamento e da linguagem em suas múltiplas 

                                                 
10 Este termo “o ensino devidamente organizado” é amplamente utilizado por Vygotski em suas obras para se 
referir à possibilidades de o ensino interferir no processo de desenvolvimento infantil   
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formas e funções. Neste capitulo são analisadas situações interpessoais obtidas em sistemas 

semânticos próprios da singularidade da pesquisa que identificam ações mediadoras do 

professor e dos estudantes no movimento dialógico do conceito.  

O capítulo O Ensino e a Constituição do Pensamento dos Estudantes apresenta as 

raízes filosóficas e epistemológicas do pensamento empírico e do pensamento teórico, assim 

como as características da organização do ensino que promovem os diferentes tipos de 

pensamento dos estudantes. Neste capitulo são analisados os dois momentos distintos11 da 

investigação didática quando são identificadas as generalizações e os elementos substanciais 

da atividade pedagógica nos aspectos cognitivo, volitivo e afetivo que criam situações para o 

desenvolvimento do pensamento teórico dos estudantes. 

A partir da relação singular-universal, mediada pelas condições particulares 

próprias do contexto educacional em que a investigação didática é realizada, são apresentadas 

as condições e circunstâncias necessárias para que ocorra o desenvolvimento do pensamento 

teórico dos indivíduos, uma vez que o mesmo não ocorre de forma espontânea nem natural 

nos indivíduos, mas por meio de atividades particulares humanas intencionalmente 

organizadas para este fim.  

Considerando-se que cabe à escola a função social de promover a apropriação dos 

conhecimentos sócio-históricos e proporcionar condições que possibilitem o desenvolvimento 

de funções psicológicas superiores dos indivíduos, são apresentadas algumas necessidades 

essenciais a serem contempladas na formação docente. Tais necessidades constituem-se como 

instrumentos teóricos que medeiam a práxis como atividade revolucionária, criando condições 

para que possam ocorrer transformações na individualidade humana e nas práticas sociais 

instituídas historicamente no sistema educacional vigente e na sociedade de uma forma geral.  

                                                 
11 Os dois momentos distintos da investigação didática são aqueles identificados como o momento das “ações 
pedagógicas primeiras” e o momento das “ações pedagógicas elaboradas” que se estabelecem a partir do 
momento de viragem na minha atividade de trabalho. 


