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5 O ENSINO E A CONSTITUIÇÃO DO PENSAMENTO DOS ESTUDANTES 

 

 

 “O  ideal não é mais do que o material transposto para 

 a cabeça do ser humano e por ela interpretado.”  

Marx (1996, p. 16). 
 

 

Tendo como referência os aspectos filogenéticos e ontogenéticos constituintes do 

pensamento e da linguagem, torna-se relevante analisar como as relações entre o ensino e a 

aprendizagem escolar podem ser organizadas de tal forma que se objetivem no 

desenvolvimento do pensamento teórico dos estudantes. 

Sendo a escola uma instituição social que tem a função de promover a apropriação 

do conhecimento sócio-histórico por meio do processo de ensino e aprendizagem, há de se 

considerar a necessidade de os educadores terem consciência de como o processo de 

apropriação dos conceitos ocorre a partir das relações objetivas com a realidade.  

Ao se conceber que a apropriação de conceitos ocorre a partir do reflexo ativo da 

realidade objetiva1, torna-se necessário explicitar como este fenômeno ocorre entre os seres 

humanos e como as formas de organização do ensino contribuem para a constituição do 

pensamento dos estudantes. Como uma das prioridades desta tese é a análise do movimento 

de apropriação da realidade objetiva e da constituição do pensamento teórico dos estudantes 

no contexto escolar, torna-se relevante a identificação dos processos constituintes das formas 

de pensamento (empírico e teórico) assim como dos elementos que os possibilitam como 

reflexo ativo dessa realidade.  

De forma geral, concebe-se o pensamento como o processo de reflexo da 

realidade objetiva na forma de abstrações que sintetizam o conhecimento elaborado pela 

                                                 
1 Sugere-se a leitura do livro La Psicoligía del Reflejo Creador, Serra (2004), como referência desse pressuposto 
teórico-metodológico na psicologia cubana. Tal obra tem como fundamento o marxisimo e leninismo no estudo 
do psiquismo humano. 
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humanidade. Esta conceituação origina do materialismo pré-marxista, e, segundo Kopnin 

(1978), somente com o marxismo é que se passa a elaborar a teoria do conhecimento em geral 

como reflexo dos fenômenos, objetos e processos do mundo material na consciência do 

homem.   

A conceituação de reflexo, segundo os fundamentos teórico-metodológicos do 

materialismo histórico dialético, pressupõe que o reflexo da realidade não é correspondente ao 

objeto material, mas o entende como sendo bem mais amplo do que a simples correlação do 

conhecimento ao objeto. Na particularidade do conceito de reflexo na teoria marxiana, 

Kopnin afirma que: 

O reflexo é o resultado da atividade subjetiva2 [intelectual] que parte da fonte 
objetiva e conduz à imagem cognitiva, superando por conteúdo qualquer objeto ou 
processo tomado separadamente. Só sob essa concepção de reflexo pode-se 
entender por que o conhecimento se converte em instrumento da atividade prática 
transformadora do homem. (KOPNIN, 1978, p. 124). 
 
 

 
Na dimensão de que o pensamento se constitui a partir do reflexo psíquico como 

resultado consciente da atividade “subjetiva” (considerada intelectual ou cognitiva) do 

homem, o conhecimento elaborado na atividade prática humana é considerado um 

instrumento mediador da realidade no movimento de constituição do sujeito histórico. Isso 

significa que o pensamento não é uma cópia do objeto, nem o objeto-duplo, mas pressupõe o 

entendimento de que o pensamento é “uma forma de atividade humana que é determinada 

pelas propriedades e leis do objeto tomadas em seu desenvolvimento”. (KOPNIN, 1978, p. 

126). 

                                                 
2 Kopnin (1978, p.126-7) indica três aspectos que se fazem presentes na subjetividade do pensamento. O 
primeiro refere-se ao fato de que o pensamento “sempre pertence ao homem enquanto sujeito”, ou seja, o 
pensamento relaciona-se exclusivamente às atividades do próprio sujeito que o constitui como indivíduo. O 
segundo aspecto indica que o pensamento “não é a criação do próprio objeto como tal, com todas as suas 
propriedades, mas apenas da imagem ideal do objeto”, assim o pensamento opera não com o objeto em si, mas 
com a sua imagem ideal. O terceiro aspecto salienta que “o objeto é representado com grau variado de plenitude, 
adequação e profundidade de penetração em sua essência”, ou seja, o pensamento depende do sujeito e das 
circunstâncias em que a imagem cognitiva é constituída, relacionando-se diretamente com o sujeito concreto 
numa situação objetiva.  
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Leontiev (1983, p. 44, tradução nossa) afirma que “o conceito de subjetividade da 

imagem compreende em si o conceito de parcialidade do sujeito [...]. Em outras palavras, a 

subjetividade ao nível do reflexo sensitivo deve compreender-se não como seu subjetivismo, 

mas como sua ‘subjetividade’, quer dizer, sua pertinência ao sujeito ativo.”3 Assim, a 

atividade subjetiva do homem no movimento de apropriação dos fenômenos, objetos e 

processos do mundo material se faz na base objetiva da realidade e do próprio homem, no 

entanto a subjetividade (e não o subjetivismo) do reflexo psíquico dessa realidade é dada pela 

constituição do sujeito concreto, como sujeito histórico em movimento, assim como a própria 

realidade objetiva se encontra em movimento. 

A relação entre os aspectos subjetivos e objetivos no reflexo da realidade é 

correspondente à perspectiva de que a dialética materialista identifica como uma das leis 

gerais do conhecimento o movimento no processo de transição de uma imagem cognitiva a 

outra mais complexa. Além da mudança qualitativa da imagem cognitiva também há de se 

levar em conta o movimento do próprio conteúdo do objeto como representação da produção 

humana.  

Nas atividades humanas em geral, o movimento de apropriação da realidade 

objetiva assume particularidades a partir das relações do homem com o mundo. Tal fato 

diferencia as atividades humanas que determinam as condições de constituição do ser. Em 

especial, a atividade pedagógica, conforme apresentada no capítulo 3 desta tese, O Ensino e a 

Aprendizagem na Atividade Pedagógica, constitui-se como uma particularidade da atividade 

humana que possibilita a apropriação de fenômenos, processos e objetos da realidade. Assim, 

concebe-se que as ações pedagógicas na escola devem priorizar os processos pelos quais se 

torna possível a constituição do pensamento como reflexo ativo da realidade objetiva, de tal 

                                                 
3 Así, el concepto de subjetividad de la imagen comprende en sí el concepto de parcialidad del sujeto. [...] En 
otras palabras, la subjetividad al nivel del reflejo sensitivo debe comprenderse no como su subjetivismo, sino 
como su “subjetividad’, es decir, su pertenencia al sujeto activo. (LEONTIEV, 1983, p. 44). 
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forma que os estudantes tenham consciência da essência do conhecimento científico, assim 

como do seu processo de elaboração.  

Leontiev ([1970?], p. 90), ao conceber o pensamento como processo de reflexo 

consciente da realidade, mesmo que os objetos pertencentes a ela sejam inacessíveis à 

percepção imediata, afirma que a via de acesso ao conhecimento se dá por meio das 

mediações. Dessa forma, a tomada de consciência acerca dos fenômenos, objetos e relações 

somente se realizam no processo de trabalho e do uso de instrumentos que possibilitam as 

ações do homem sobre a natureza.  

Shuare (1990) afirma que para a psicologia soviética a teoria do reflexo relaciona-

se à teoria do conhecimento e que o reflexo psíquico da realidade é constituinte da imagem 

subjetiva da mesma. Para isso, a autora indica serem necessários os seguintes aspectos: 

 
[...] 1) o reconhecimento da especificidade da mesma [da realidade]; 2) a 
pertinência dessa imagem ao sujeito concreto, real; 3) a definição da essência ativa 
do processo do reflexo; 4) a inclusão da atividade do homem, em particular, sua 
atividade prática, essencialmente social por sua origem e natureza, na teoria do 
conhecimento. (SHUARE, 1990, p. 20, tradução nossa)4. 

 

Analisando os aspectos acima indicados por Shuare a respeito do reflexo e da 

constituição da imagem psíquica, identifica-se que a realidade objetiva possui uma 

especificidade que é histórica e cultural, decorrente das elaborações do próprio homem, e não 

apenas imediata e isolada das relações humanas. Outro aspecto referente à constituição do 

sujeito concreto, real, considera que o homem se constitui, inclusive fisiologicamente, pelas 

transformações ontogenéticas dadas pelas necessidades decorrentes da vida em sociedade e 

por meio do trabalho. Concebe-se que o sujeito real é também histórico. Inclui-se, ainda, 

como pressuposto que o reflexo é um processo ativo e não passivo, ou seja, existe uma 

intervenção mediadora de significados nas ações e reações diante do mundo objetivo. Não se 

                                                 
4 [...] 1) el reconocimiento de la especificidad de la misma; 2) la pertinencia de esa imagen al sujeto concreto, 
real; 3) la definición de la esencia activa del proceso del reflejo; 4) la inclusión de la actividad del hombre, en 
particular, su actividad práctica, esencialmente social por su origen y naturaleza, en la teoría del conocimiento. 
(SHUARE, 1990, p. 20). 
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concebe na psicologia histórico-cultural a passividade existente entre estímulo e resposta, sem 

a mediação simbólica. Este aspecto é primordial na análise dos fatos nesta concepção teórica. 

Outro aspecto importante refere-se ao fato de que a apropriação do mundo objetivo ocorre 

mediante as atividades práticas realizadas pelo homem nas atividades humanas. A atividade 

prática se constitui como ações e operações realizadas pelas pessoas diante das necessidades 

da vida cotidiana, sejam relacionadas ao trabalho, ao estudo, ou a qualquer ação movida por 

um motivo que seja correspondente ao seu objetivo. 

Leontiev (1983) aponta para a necessidade de se considerar o sentido histórico do 

conceito de reflexo, evidenciando, em primeiro lugar, que o conteúdo do reflexo não é estável 

e “[...] no curso do progresso da ciência sobre a natureza, o homem e a sociedade, o reflexo se 

desenvolve e se enriquece”. (1983, p. 38, tradução nossa)5. Outra questão apontada pelo autor 

refere-se à relação entre o conceito de reflexo e a idéia de desenvolvimento, levando-se em 

conta que existem diferentes níveis e formas de reflexo. Leontiev acentua que os “níveis de 

reflexos de uma relação única se manifestam qualitativamente de formas diferentes, tanto na 

natureza inanimada como no mundo dos animais e, finalmente, no homem.” (1983, p. 38)6.  

                   O materialismo histórico dialético, diferentemente da teoria dos reflexos 

condicionados de Pavlov e da reflexologia de Béjterev, propõe investigar o surgimento e o 

desenvolvimento das formas de reflexo. Segundo Shuare (1990), o estudo do reflexo inclui as 

formas “[...] próprias da consciência e as peculiaridades da atividade cognoscitivas do homem 

[...]” (p. 19-20, tradução nossa)7. Nesta abordagem teórica concebe-se que o estudo do reflexo 

da realidade objetiva requer que seja considerado o movimento evolutivo atribuído ao próprio 

                                                 
5 [...] en el curso del progreso de las ciencias sobre la naturaleza, el hombre y la sociedad, el reflejo se desarrolla 
y enriquece. (LEONTIEV, 1983, p. 38). 
 
6 [...] son niveles de una relación única que se manifiestan cualitativamente de diferentes formas, tanto en la 
naturaleza inanimada como en el mundo de los animales y, finalmente, en el hombre. (Ibid, p. 38) 
 
7 [...] propias de la conciencia y las peculiaridades de la actividad cognoscitiva del hombre [...] (SHUARE, 1990, 
p. 19-20) 
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conceito de reflexo, levando-se em conta as relações objetivas entre a natureza e o próprio 

homem, assim como das elaborações histórico-culturais decorrentes dessa relação.  

De acordo com Davidov (1988), a superação da imediatez do objeto nas relações 

das pessoas com a realidade objetiva ocorre em virtude da existência mediada do objeto na 

atividade prático-objetiva que identifica as conexões internas do próprio objeto. Tal 

movimento de superação ocorre a partir das relações históricas e sociais dos objetos no 

mundo material e a constituição do próprio objeto como instrumento social, seja na forma 

material ou simbólica.  

 

 

5.1 A Constituição Social do Pensamento  

 

 

A natureza social do pensamento é identificada a partir das relações presentes nas 

categorias do materialismo histórico dialético que se constituem como unidades de opostos 

compondo a totalidade das relações entre o ser humano e a realidade objetiva. As categorias 

identificadas por Kopnin (1978) como unidades, que compõem o pensamento humano, são: o 

material e o ideal, o físico e o psíquico, o racional e não racional, o racional e o judicativo, 

assim como o intuitivo e o discursivo.  

Os fundamentos marxianos sobre a relação entre o material e o ideal estabelecem-

se no movimento do pensamento e na produção humana centrada no material e no intelectual. 

A relação dialética entre as formas de produção ocorre em virtude de que a primeira, a 

material, é decorrente do processo de elaboração intelectual do homem nos meios de trabalho, 

assim como a segunda, a produção intelectual como as idéias e os conceitos, é elaborada pelo 
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homem a partir das atividades materiais na realidade objetiva. A respeito disso, Marx e 

Engels, em A Ideologia Alemã, afirmam que: 

 
A produção de idéias, conceitos e consciência está originariamente entrelaçada, em 
termos imediatos, na atividade material e na comunicação material entre os 
homens, na linguagem da vida real. A formação de conceitos, o pensamento, a 
comunicação intelectual entre os homens são, aqui, mais um produto imediato da 
relação material entre os homens. (apud KOPNIN, 1978, p. 128). 
 

 

A matéria, nessa abordagem teórica, é concebida como o sensorialmente 

perceptível, ao passo que o ideal só existe como categoria oposta ao que é material, decorrente 

da atividade prática humana de apropriação das relações objetivas com o mundo. No 

movimento de constituição do ideal, o pensamento atua como o ideal em relação ao objeto 

material nele refletido, mas, ao mesmo tempo, o ideal distingue-se do pensamento como 

forma pura. Como forma pura, o ideal se constitui como representação do material nos 

sistemas simbólicos.  

De acordo com Kopnin (1978), a imagem cognitiva e o objeto constituem-se 

como unidade dos contrários, assim “não se pode considerar a imagem cognitiva como sendo 

uma coisa ideal especial, existente lado a lado com o objeto e independente dele; trata-se 

apenas de imagem ideal do objeto”. (p. 131). Na realidade há apenas um objeto; o 

pensamento cria a imagem do objeto material que, na sua representatividade simbólica, 

assume-se como o ideal.  

O ideal existe na função comunicativa da linguagem representando a imagem 

cognitiva do objeto, como abstração. No movimento de apropriação do real, o homem como 

ser pensante cria a imagem dos objetos a partir da percepção por meio dos sentidos. Estas 

imagens consideradas reais dos objetos, segundo Kopnin, “assumem na linguagem a sua 

forma sensorial-material e deste modo tornam os resultados do pensamento acessíveis, 

reais.”(1978, p. 132, grifo do autor).  
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Na lógica dialética, o material é concebido como o objeto que é apropriado 

intelectualmente pelo homem. Este processo ocorre por meio da mediação simbólica que 

atribui sentido e significado ao conteúdo histórico do objeto, assim como pelas relações reais 

da pessoa como sujeito concreto e pelas circunstâncias objetivas pertencentes a este processo. 

Decorrente deste movimento de abstração constitui-se a imagem cognitiva do objeto no 

pensamento, e, pela linguagem, a imagem cognitiva assume a característica de ideal nas 

relações práticas humanas. Na comunicação, a imagem dos objetos tem a forma sensorial-

material resultante do pensamento, como objeto ideal.  

O ideal, como reflexo do objeto, é constituído por meio da percepção do mundo 

objetivo através dos órgãos dos sentidos e estabelece a unidade entre o fisiológico e o 

psíquico no pensamento, que, por sua vez, vincula-se à atividade do sistema nervoso do 

homem, traduzindo a relação entre a consciência e o cérebro. Como unidade dos contrários, 

Kopnin indica a inter-relação propriedade-coisa, afirmando que “a propriedade é inseparável 

da própria coisa, manifesta-se na interação de uma coisa com outra; o psiquismo existe onde 

há interação do cérebro humano com os objetos do mundo exterior”. (KOPNIN, 1978, p. 132-

133). 

Na psicologia histórico-cultural, a relação entre o físico e o psíquico estabelece-se 

num processo ativo do sujeito mediado pelas relações humanas, transcendendo a relação 

linear entre as unidades opostas. Leontiev (1983) afirma que nas investigações ontogenéticas 

sobre a percepção é introduzido o conceito de “ação perceptual”. Para o referido autor, “a 

concepção de que para o surgimento da imagem a influência unilateral das coisas sobre os 

órgãos dos sentidos do sujeito é insuficiente e que para isto é necessário ainda que exista um 
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processo ativo ‘oposto’ por parte do sujeito, resulta quase trivial”. (1983, p. 46, tradução 

nossa)8.  

Leontiev acentua que no estudo sobre a atividade perceptual existe a necessidade 

de conversão dos objetos externos em imagem psíquica. Este processo implica uma 

conceituação sobre a relação entre o físico e o psíquico que considera “[...] que os que 

percebem [os objetos inseridos na realidade objetiva] não são os órgãos dos sentidos, mas o 

homem com ajuda dos órgãos dos sentidos.”(LEONTIEV, 1983, p. 46, tradução nossa).9 

Davidov (1988), ao abordar as especificidades da sensibilidade humana na 

constituição do ideal, resgata a conexão entre os órgãos dos sentidos e a percepção do mundo 

externo e afirma que “as formas do objeto como objeto material são postas a descoberto pelo 

homem na ação prática com aquele e somente em seguida passam ao plano da representação 

ideal.”(1988, p. 118)10.  

A conceituação do ideal assume a particularidade de ser produto da ação humana 

de análise e interpretação do real, conforme a definição expressa por Marx (1996, p. 16) no 

prefácio da segunda edição de O Capital: “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 real11, contrariamente à concepção marxiana que 

                                                 
8 En la actualidad, la concepción acerca de que para el surgimiento de la imagen es insuficiente la influencia 
unilateral de las cosas sobre los órganos de los sentidos del sujeto y que para esto es necesario además que exista 
un proceso activo “opuesto”por parte del sujeto, resulta casi trivial. (LEONTIEV, 1983, p. 43). 
 
9 Esto significa que los que perciben no son los órganos de los sentidos, sino el hombre con ayuda de los órganos 
de los sentidos. (Ibid., p. 46). 

10 Las  formas del objeto como objeto material son puestas al descubierto por el hombre en la acción práctica  
con aquél y solo luego pasan al plano de la representación ideal. (DAVIDOV, 1988, p. 118). 
 
11 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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considera o real como independente da consciência, da vontade e da intencionalidade humana, 

justamente por ser de constituição sócio-histórica.  

Tendo como pressuposto o fundamento marxiano sobre as relações entre o homem 

e o mundo objetivo, a psicologia histórico-cultural concebe que até mesmo os órgãos dos 

sentidos adquirem a capacidade de perceber as propriedades dos objetos a partir da 

constituição do homem na atividade humana. Com este enfoque, Davidov afirma que: 

 
Paulatinamente, o mundo dos objetos criados pela humanidade e a orientação nele 
se converteu na base do trabalho dos órgãos dos sentidos. Essa circunstância está 
claramente expressa na seguinte afirmação de C. Marx: ‘Somente graças à riqueza 
objetivamente desdobrada da essência humana se desenvolve e em parte se gera 
pela primeira vez a riqueza da sensibilidade humana subjetiva ... A formação dos 
cinco sentidos é a obra de toda a história universal anterior. (1988, p. 119, tradução 
nossa)12. 

 
 

Em decorrência do movimento de apropriação das características dos objetos por 

meio da percepção sensorial, o pensamento reproduz a realidade exterior nas imagens dos 

conceitos, como imagem ideal do real. No entanto, é atribuído à fisiologia o estudo do 

movimento da matéria que influencia na constituição do pensamento, e à filosofia, em 

particular ao materialismo histórico dialético, o estudo das relações gerais entre o pensamento 

e a matéria pensante, ou seja, o cérebro, como unidade entre a propriedade e a coisa, 

ressaltando a importância da mesma para a compreensão do pensamento.  

Outra unidade de contrários própria da constituição do pensamento é o racional13 

e não-racional, que assume caráter histórico em virtude do grau de domínio que o homem 

                                                 
12 Paulatinamente, el mundo de los objetos creados por la humanidad y la orientación en ellos se convirtió en la 
base del trabajo de los órganos de los sentidos. Dicha circunstancia está claramente expresada en la siguiente 
afirmación de C. Marx: ‘sólo gracias a la riqueza objetivamente desplegada de la esencia humana se desarrolla y 
en parte se genera por primera vez la riqueza de la sensibilidad humana  subjetiva ... La formación de los cinco 
sentidos es la obra de toda la historia universal anterior. (DAVIDOV, 1988, p. 119). 
 
13 Kopnin (1978, p. 141) define os conceitos de racional e não racional como: “O racional é o conhecimento da 
realidade sob as formas que lança idéias cuja realização prática cria o mundo dos objetos correspondentes às 
necessidades do homem. O não-racional se opõe ao racional como algo que não satisfaz o homem nem 
reconhece para estas formas racionais. O não racional como oposição ao racional não existe em algum lugar fora 
da atividade humana mas nela mesma como seu momento e produto. A própria humanidade cria aquilo que tem 
de conscientizar e transformar.” 
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possui em relação à compreensão dos fenômenos, processos e objetos da realidade objetiva. 

Kopnin (1978, p. 141) afirma que a definição de racional ou não-racional somente tem sentido 

“no momento em que o homem compara os produtos de sua atividade com as necessidades 

socialmente significativas e define em que medida esses produtos levam à realização dos seus 

objetivos”. Como unidades constituintes do pensamento em movimento, o autor define o 

racional e o não-racional como “momentos de um único processo de desenvolvimento da 

prática e do conhecimento do homem”. (KOPNIN, 1978, p. 141). 

A superação do não-racional ocorre na medida em que a humanidade e o 

pensamento do homem se desenvolvem.  

 
Esse processo histórico de transformação do não racional em racional nunca 
termina no movimento do conhecimento e da prática. Sempre há resquícios do não 
racional e, se uma coisa deixa de ser tal qual era, surge forçosamente outra: o 
pensamento humano encontra permanentemente algo novo, algo que ainda não foi 
dominado pela razão e a prática nela baseada. (KOPNIN, 1978, p. 141). 
 

 

O movimento de constituição do pensamento, como um processo histórico de 

transformação do desconhecido em conhecido, cria novas possibilidades de entendimento da 

realidade e, portanto, abre a perspectiva de novas condições de entendimento e de 

compreensão do mundo pelo homem. A razão possibilita a superação do conhecimento dado, 

transformando o não racional em racional.  

Na atividade humana, o homem transforma a realidade objetiva por meio de sua 

ação prática, e a razão, segundo Kopnin (1978, p. 143), “dirige essa ação com o seu reflexo do 

objeto ativo e voltado para um fim. [...] A razão pode ser definida como forma superior de 

conhecimento teórico da realidade”. Por sintetizar o conhecimento, a razão se constitui como 

um aspecto do racional que tem como base os conceitos e o estudo da natureza dos mesmos.  

O outro aspecto é o juízo que tem como função avaliar e desmembrar as relações da realidade 

objetiva. 
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Tanto a razão quanto o juízo operam com abstrações, com conceitos elaborados 

por meio do processo de apropriação da realidade; no entanto, a razão além de transferir e 

agrupar as abstrações também conscientiza o conteúdo e a natureza do objeto. O juízo não 

penetra no conteúdo e na natureza das abstrações, ele opera no limite de um esquema dado. 

No entanto, Kopnin (1978) afirma que existe uma inter-relação entre o juízo e a razão no 

desenvolvimento do pensamento teórico. Neste sentido, o pensamento judicativo deve 

converter-se em racional que, numa relação que se constitui em espiral ao atingir maior grau 

de elaboração, converte-se novamente em juízo, agora em uma nova qualidade. A respeito 

dessa transformação, autor afirma que: 

 
A transformação do juízo em razão se realiza sob diversas formas, entre as quais a 
mais típica é a superação – à base do lançamento de novas idéias – dos limites do 
sistema de conhecimento já existente. A razão se converte em juízo por meio da 
formalização – segundo certos princípios – do sistema de conhecimento surgido 
com base nas idéias da razão. (KOPNIN, 1978, p. 145).  
 

 

No campo do conhecimento científico, o pensamento teórico desenvolve-se tanto 

no aspecto do racional quanto do judicativo, justamente por ser uma elaboração humana que é 

produzida em movimento, num processo ativo que se estabelece entre o homem e a realidade 

objetiva. Como unidade de opostos, a razão e o juízo superam a condição do entendimento 

imediato acerca do objeto, e se transformam em base para o desenvolvimento um do outro. 

Para que o juízo se desenvolva num processo de identificação de novas idéias, a razão 

humana deve se constituir como a base de novos sistemas formais, e vice-versa.  

A respeito dessa unidade, Kopnin (1978, p. 146, grifo do autor) afirma que “o 

juízo e a razão são dois momentos indispensáveis na atividade do pensamento teórico. A 

inter-relação e a transformação de um no outro no processo de movimento do pensamento 

criam premissas para a apreensão da natureza objetiva do objeto tal qual ela existe na 

realidade”.  
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Além dos sentidos no movimento de apropriação dos elementos da realidade e da 

razão como balizadora das ações e operações das atividades humanas rumo a um fim, a 

intuição se faz presente como elemento integrante na elaboração do pensamento teórico. 

Segundo Kopnin (1978, p. 148, grifos do autor), “[...] a dialética marxista não leva a intuição 

além dos limites do pensamento racional, baseado na experiência, mas a considera forma 

especial de pensamento teórico, mediante o qual se opera o salto no conhecimento do objeto, 

a interrupção da continuidade no movimento do pensamento”. É na atividade prática do 

homem que ocorrem os saltos intuitivos que promovem a elaboração de novas idéias e teses a 

respeito da natureza, ultrapassando os limites dados pelo conhecimento. Nesse aspecto, a 

intuição não assume conotação mística, mas é decorrente das relações teórico-práticas 

elaboradas pelo próprio homem.  

 
A intuição exige realmente a tensão de todas as faculdades cognitivas do homem, 
da imaginação à sutileza e nela se deposita toda a experiência do desenvolvimento 
social e individual antecedente do homem; isto, porém, não a torna enigmática, 
mística, ela é perfeitamente explicável, tendo-se em vista toda a complexidade da 
inter-relação teórica e prática do sujeito concreto com o objeto. (KOPNIN, 1978, p. 
149). 
 

 

A partir dessa particularidade, o pensamento intuitivo é decorrente da relação 

sensório-intuitiva, fruto das relações perceptuais do homem com a realidade e, ao mesmo 

tempo, é intuitivo-intelectual, como elaboração da atividade racional constituída pela razão. 

No processo de desenvolvimento do pensamento intuitivo, a necessidade de sistematização e 

de comunicação assume caráter discursivo. No entanto, não é possível que as elaborações 

humanas se limitem à discursividade. Kopnin (1978, p. 149) afirma “o pensamento não pode 

funcionar como um processo puramente discursivo, embora sempre tenda à coerência lógica, 

à demonstração, à disposição da idéia em elementos isolados conexos e dimanentes uns dos 

outros, o que assume a denominação de discursividade”.  
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A inter-relação dos elementos constitutivos do pensamento forma a totalidade da 

constituição social do pensamento, como partes que compõem o todo. O material e ideal, o 

físico e o psíquico, o racional e irracional, a razão e o juízo, assim como o intuitivo e o 

discursivo em movimento constituem-se partes que se integram na totalidade do pensamento 

teórico, base do desenvolvimento do conhecimento científico.  

O ensino escolar, por tratar o conhecimento científico elaborado historicamente, e 

ao mesmo tempo por ter a função de criar condições para que os estudantes se apropriem dos 

fenômenos, processos e objetos da realidade objetiva, não pode deixar de considerar o 

movimento lógico e histórico da constituição do pensamento; deve levar em conta as formas 

do pensamento como decorrentes do movimento de apropriação da realidade por meio da 

experiência e do pensamento na atividade humana.  

A presença dos elementos sociais que compõem a constituição social do 

pensamento, deve ser contemplada na organização das ações na atividade de ensino como 

instrumentos teóricos que medeiam a prática pedagógica. Sendo assim, evidencia-se a 

necessidade de contemplar tais conteúdos na formação de professores, de tal forma que a 

partir da consciência que o educador tenha das relações implícitas no movimento de 

constituição do pensamento, criam-se condições mínimas necessárias para que a organização 

de ações e operações se efetive de forma consciente e intencional na atividade pedagógica. 

 

 

5.2 A Lógica e as Formas do Pensamento na Atividade Prática 

 

 

Nas construções teórico-metodológicas do materialismo histórico dialético, a 

experiência com o mundo externo é considerada a base do desenvolvimento do próprio 
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pensamento. Tal proposição indica que as sensações e a percepção são entendidas como 

unidades primárias na elaboração dos conhecimentos acerca do mundo exterior.  

No entanto, tais relações com o mundo objetivo não podem ser consideradas como 

as únicas formas de apropriação da realidade. Na atividade prática ocorre a percepção ativa 

considerada por Leontiev (1983) como o primeiro e o principal ponto de vista da teoria do 

conhecimento. No entanto, o próprio autor salienta que seria incorreto considerar que toda 

atividade perceptiva é decorrente diretamente da atividade prática, indicando a percepção 

ativa visual e a auditiva como mediadas pelas significações sociais.  

Davidov (1988), ao relacionar o sensorial ao racional, afirma que a experiência 

sensorial, como base do pensamento teórico, assume duas formas características. Para o 

referido autor, “a experiência sensorial de primeiro tipo se apóia nas observações e 

representações. A experiência de segundo tipo, incluindo de maneira peculiar a observação, se 

apóia na ação cognoscitiva, que descobre as conexões internas como fonte dos fenômenos 

observados.”(DAVIDOV, 1988, p. 138, tradução nossa).14  

A existência das duas formas de percepção ativa da realidade não pode ser 

entendida como excludentes, pois a percepção da realidade por meio de observações e 

representações constitui-se como a forma primária de percepção. Na dimensão da ação 

cognitiva, a percepção amplia as relações com o objeto material, estabelecendo-se por meio 

das conexões internas que constituem a base para a compreensão do objeto. Essa ampliação 

da percepção para além das relações externas do objeto, incluindo as conexões internas do 

mesmo, é dada pela mediação das significações sociais que permeiam os objetos de uma 

forma geral na constituição do pensamento.  

A respeito da relação entre o sensorial e racional no movimento de constituição do 

conhecimento, Kopnin (1978, p. 151, grifo do autor) afirma que “tem sentido falar dos níveis 

                                                 
14 La experiencia sensorial de primer tipo se apoya en las observaciones y representaciones. La experiencia de 
segundo tipo, incluyendo de manera peculiar la observación, se apoya en la acción cognoscitiva, que descubre 
las conexiones internas como fuente de los fenómenos observados. (DAVIDOV, 1988, p. 138). 
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sensorial e racional do conhecimento apenas no plano genético e não no lógico”. Isto 

significa que não se pode isolar o sensorial do racional, e vice-versa. Conforme afirmam 

Leontiev (1983) e Davidov (1988, 1982), o fundamento do conhecimento é a base sensório-

objetal apenas como a primeira forma de percepção, porém não a única. A forma perceptual 

ativa cognitiva inclui a mediação da percepção sensória, porém superando o imediatismo do 

objeto, incluindo suas significações. Estas relações são identificadas no campo da gênese do 

conhecimento como a abstração inicial do objeto (LEONTIEV, 1983).  

No aspecto lógico, o conhecimento sensorial e o racional não podem ser 

associados diretamente ao empírico e ao teórico, pois ambos se constituem como níveis no 

movimento do pensamento. Apesar de serem considerados como níveis relativamente 

independentes, o empírico e o teórico constituem-se como unidade dialética no 

desenvolvimento do pensamento.  

No nível empírico de apropriação da realidade, o objeto é representado pelas suas 

manifestações exteriores decorrentes da contemplação viva, ao passo que no nível teórico o 

objeto reflete as relações internas e cognoscitivas do objeto. De acordo com Kopnin (1978, p. 

152), “a forma lógica do pensamento empírico é constituída pelo juízo tomado isoladamente, 

que constata o fato ou por certo sistema de fatos que descreve um fenômeno. [A forma lógica 

do pensamento teórico] é constituída pelo sistema de abstrações que explica o objeto”.  

Constata-se, em ambos os níveis de percepção da realidade objetiva, a presença do 

racional e do sensorial, assumindo níveis de complexidades diferentes no pensamento. 

Apontando a relativa independência e ao mesmo tempo a aproximação entre os níveis 

empírico e teórico do pensamento, Kopnin afirma que “a fronteira entre eles é condicional; o 

empírico se transforma em teórico e, ao contrário, o que em certa etapa da ciência se 

considerava teórico torna-se empiricamente acessível em outra etapa mais elevada.”(1978, p. 

153).  O referido autor ainda afirma que a separação dos dois níveis de pensamento somente 
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se faz possível diante do pensamento científico maduro e que até a ciência antiga tal divisão 

do conhecimento não tem sentido.  

A relatividade indicada por Kopnin a respeito dos processos empírico e teórico de 

percepção da realidade objetiva também é apontada por Pinto (1969) a respeito do movimento 

histórico de penetração dessa mesma realidade. No entanto, considerando a unidade entre a 

forma lógica e histórica do conhecimento, não se concebe que o pensamento empírico gera o 

conhecimento a priori e o pensamento teórico produz um conhecimento a posteriori.  

Como particularidade da forma lógica de identificação das características externas 

dos objetos próprias da constituição empírica do pensamento, Pinto (1969, p. 177) afirma que 

“a lógica formal está perfeitamente habilitada a dar conta dessa missão elementar”; quando se 

buscam as relações superiores do pensamento nem sempre a lógica formal consegue ser 

suficiente, sendo necessária uma outra forma lógica que analisa o processo histórico e o 

movimento constituinte do próprio objeto. A esse respeito Pinto afirma que: 

 
Quando se procura compreender e explicar racionalmente a constituição da matéria, 
e não apenas descrever comportamentos de objetos, mesmo elementares, os 
princípios para os quais se precisa apelar não podem ser os de índole formal e 
metafísica, porque estes têm por origem uma atitude gnosiológica imaginativa, 
introspectiva e anti-histórica, [...]. Assim, o formalismo metafísico ou recorre à 
criação divina e se evade da esfera da racionalidade, a fim de justificar, por meio de 
explicação transcendente, a situação lógica primordial, a da conjugação da 
subjetividade e da razão humanas com o plano da materialidade que devem 
investigar e compreender; ou deixa inexplicado este problema inicial, e se contenta 
com a atitude prática de partir do fato empírico de que o homem aí está, constituído 
com a atual organização anatômica e psíquica, e em face dele existe um mundo que 
unicamente lhe compete descrever e explicar mediante formulações julgadas 
satisfatórias se respeitarem as exigências de coerência. (PINTO, 1969, p. 183). 
 

 

A superação da explicitação dos fatos pela lógica formal é dada pelo modo 

dialético de pensar. A forma dialética constituinte do pensamento considerado como superior 

parte da reflexão de “que o homem pensante, a criatura lógica, que irá conhecer o mundo 

natural e explicá-lo, é ele próprio um produto desse mesmo mundo e tem de ser entendido, em 
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todos os seus aspectos e funções, com as mesmas idéias gerais que explicam o processo total 

da realidade.”(PINTO,1969, p, 184). 

Como particularidade da lógica formal, o seu conteúdo reflete as propriedades e 

relações gerais dos objetos, fenômenos e processos da realidade objetiva, mas nem por isso 

deixa de ser amplo e complexo. Kopnin (1978, p. 81) afirma que as leis e formas da lógica 

formal “devem ser sempre e em toda parte observadas independentemente do conteúdo do 

nosso pensamento. Mas as leis e formas da lógica formal não podem servir de base ao método 

filosófico e à teoria do conhecimento, porquanto abstrai o desenvolvimento quer dos 

fenômenos do mundo exterior, quer do pensamento.” 

No entanto, não se pode desconsiderar a importância tanto da lógica formal 

quanto da lógica dialética na constituição do pensamento e da linguagem no movimento de 

apropriação da realidade objetiva. Tal consideração expressa-se na identificação de que a 

produção das idéias é dialética, uma vez que o processo evolutivo da própria idéia parte do 

movimento do conhecimento elaborado pelo homem; ao mesmo tempo, considera-se que a 

expressão da idéia é formal, pois necessariamente se expõe pelas vias semânticas e semióticas 

elaboradas nos moldes formais. 

Tanto a lógica formal quanto a lógica dialética estudam o pensamento como 

representação de uma idéia. Apesar de as duas formas lógicas de organização do pensamento 

contribuírem para o desenvolvimento da ciência, elas se referem a diferentes objetos, o que as 

distinguem. De acordo com Kopnin, existe uma diferença de princípio na organização das 

duas formas de pensamento.  

 
Como a lógica formal, a lógica dialética também analisa o pensamento que se 
reflete na linguagem porquanto não há outro pensamento real de existência real 
para o homem. No entanto a lógica dialética não se detém na linguagem; 
considerando a linguagem apenas como meio de existência e funcionamento do 
conhecimento, ela procura penetrar no próprio processo de aquisição do 
conhecimento, no próprio processo de pensamento, no modo em que nele se reflete 
a realidade objetiva. [...]  
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Assim, se a lógica formal se interessa pela própria forma lingüística de expressão 
de uma idéia, então a lógica dialética estuda, antes de tudo, o conteúdo mental 
expresso na forma lingüística, enquanto a dialética dá atenção especial à relação 
desse conteúdo mental com a realidade objetiva. (KOPNIN, 1987, p. 85). 
 
 
 

A diferença substancial entre os dois sistemas de entendimento da realidade reside 

na forma como se organizam e no conteúdo que manifestam a partir da análise da realidade. A 

lógica dialética busca o entendimento dos fatos a partir dos juízos, conceitos, deduções, 

teorias e hipótese como formas cognitivas de compreensão da realidade objetiva e suas 

relações. A lógica formal estuda a linguagem como meio de sua existência; estuda o 

conhecimento e o pensamento vinculados aos símbolos e operações.  

Apesar da relação existente entre as lógicas constitutivas do pensamento, não se 

pode subordinar os princípios da dialética aos princípios da lógica formal uma vez que os 

princípios da dialética são mais profundos e substanciais e incorporam como um dos 

elementos o que a lógica formal apresenta como conhecimento. A esse respeito Kopnin (1978, 

p. 175, grifo do autor) afirma que: 

 
A coerência lógico-formal do pensamento não pode ser considerada deficiência sob 
hipótese alguma. Outra coisa é o fato de não poder usá-la para resolver as 
contradições reais que surgem no processo de apreensão do objeto pelo 
pensamento. Dado que a lógica formal abstrai o desenvolvimento, não pode ela 
responder a questões de como se realiza o movimento do pensamento no sentido da 
apreensão da essência do objeto.  
 

 

Como lógica do movimento do pensamento, na concepção do materialismo 

histórico dialético, há de se considerar o movimento de ascensão, do simples ao complexo, do 

inferior ao superior, como etapas do desenvolvimento do conhecimento primeiro rumo ao 

conhecimento mais elaborado; do conhecimento do objeto, baseado nas suas características 

externas, rumo a um conhecimento que supera a imediatez do mesmo objeto e identifica suas 

características internas dadas pelo estudo do movimento histórico constitutivo do próprio 

objeto.  
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No movimento de apropriação da realidade objetiva, as idéias são manifestadas 

por meio das diferentes formas de pensamento que assumem um lugar particular na realização 

do processo de reprodução da natureza objetiva. O entendimento das formas do pensamento e 

da sua constituição diante da evolução da compreensão da realidade objetiva altera-se ao 

longo da história da filosofia e das ciências.  

Entre as formas principais do pensamento, são identificados o conceito, o juízo e a 

dedução. Os pressupostos teórico-metodológicos do materialismo histórico dialético, em 

busca de evidências sobre a inter-relação das formas de pensamento no processo de 

apropriação da realidade objetiva, consideram que não basta ter clareza sobre a relação entre 

conceitos, juízos e deduções, mas, além disso, torna-se necessário definir as particularidades 

de cada um eles.  

Kopnin (1978), ao realizar o resgate histórico dos conceitos, das formas de 

pensamento, sintetiza-os na seguinte afirmação: 

 

Os conceitos, juízos e deduções são diversos pelas funções que exercem no 

movimento do pensamento. O juízo serve para fixar rigorosamente certo resultado 
no movimento do pensamento, enquanto o conceito resume todo o conhecimento 
antecedente do objeto mediante a reunião de inúmeros juízos num todo único. 
Neste sentido o conceito atua como uma redução original do juízo, conservando 
todo o essencial no conteúdo destes; ao fixar o já obtido, ele se constitui num 
degrau de sucessivo movimento do pensamento.  
A dedução é uma forma de movimento do pensamento de uns juízos e conceitos a 
outros, traduz o processo de obtenção de novos resultados no pensamento. A 
dedução expressa o movimento, a transição do pensamento de uns juízos e 
conceitos a outros, de um conteúdo do conhecimento a outro. (KOPNIN, 1978, p. 
193, grifos do autor). 
 
 
 

Ao identificar o juízo como resultado do movimento do pensamento e o conceito 

como o resumo de todo o conhecimento, não se indica, necessariamente, que os juízos sejam a 

base de qualquer reflexão sobre os objetos. Isso não significa que haja uma ordem ou uma 

sucessão histórica entre as formas de pensamento, pois a elaboração dos próprios juízos, 

muitas vezes, pauta-se em conceitos apropriados anteriormente. Da mesma forma que se 

indica a dedução no movimento entre juízos e conceitos, não se afirma que qualquer uma das 
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formas de pensamento anteceda ou suceda a outras. Evidencia-se, sim, o trânsito da dedução 

entre juízos na elaboração de conceitos, assim como a dedução também se relaciona aos 

conceitos na elaboração de novos juízos.  

De acordo com Kopnin (1978, p. 193), “a diferença entre os juízos, conceitos e 

deduções nos modos de expressão do conhecimento verdadeiro condiciona igualmente a 

diferença de conexão entre o singular e o universal que neles se manifesta [...]”.  Assim, na 

dialética evidencia-se o juízo na relação entre o singular e o universal e o conceito na atenção 

principal centraliza-se no universal, ao passo que a dedução se verifica no como e no porquê e 

em que base o singular se relaciona com o universal.  

Nas particularidades de cada forma de pensamento, o juízo é considerado como a 

forma mais simples do processo de apropriação da realidade, uma vez que identifica os 

aspectos gerais em toda abstração, seja nos conceitos ou nas deduções. Já os conceitos são 

considerados juízos particulares que evidenciam a idéia do universal no fenômeno e as 

deduções constituem-se como uma forma de mediação entre juízos e conceitos.  

No estudo sobre o pensamento teórico centrado na lógica dialética, conforme a 

proposição desta tese, é relevante considerar o papel das formas de pensamento no processo 

de apropriação do conhecimento como reflexo ativo da realidade objetiva. No entanto, para a 

dialética, o principal no estudo das formas do pensamento “não é decompor o todo nas partes 

e deste modo revelar os blocos de que se constitui esse todo, mas mostrar de que elementos e 

de que modo surge e se desenvolve este todo, que papel esses elementos desempenham na sua 

formação e desenvolvimento.” (KOPNIN, 1978, p. 197).  

Na particularidade desta pesquisa, a identificação e o entendimento das formas de 

pensamento dos estudantes são utilizados como instrumentos teóricos que medeiam a análise 

do processo de comunicação entre os sujeitos da atividade pedagógica no movimento 

dialógico de conceitos. Os dados empíricos analisados com este fim são os dados 
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identificados na proposta pedagógica apresentada no capítulo 3 desta tese, quando são 

explicitadas as condições materiais e ideais presentes na dimensão particular que medeia a 

dimensão singular-universal de constituição do pensamento teórico.  

As relações entre a singularidade e a universalidade presentes nas formas de 

pensamento no movimento do conhecimento e o estudo das manifestações da aprendizagem 

por meio da linguagem, de uma forma geral, são considerados relevantes para a psicologia 

histórico-cultural e para a didática como áreas do conhecimento científico que estudam as 

relações entre o ensino e a aprendizagem escolar.   

 

 

5.3 Particularidades do Pensamento Empírico e do Pensamento Teórico  

 

  

Davidov (1988), ao questionar o processo didático-educativo desenvolvido nas 

escolas, enfatiza que o ensino deve proporcionar a formação de níveis mais elaborados de 

consciência e do pensamento dos escolares. A esse respeito o autor comenta: 

 
Apresentamos que o nível requerido é o da consciência e o do pensamento teórico 
moderno, cujas principais leis são postas a descoberto pela dialética materialista 
como lógica e teoria do conhecimento. O conteúdo e os métodos do ensino 
primário vigente se orientam predominantemente para a formação, nos escolares 
dos primeiros graus, das bases da consciência e o pensamento empírico, caminho 
importante, porém não o mais efetivo na atualidade, para o desenvolvimento 
psíquico das crianças. (DAVIDOV, 1988, p. 99, tradução nossa)15.  
 
 

 

O posicionamento do referido autor, frente à inadequação na estrutura dos 

conteúdos escolares, ocorre a partir da análise qualitativa dos níveis de consciência e do 

                                                 
15 Planteamos que el nivel requerido es el de la conciencia y el pensamiento teórico moderno, cuyas principales 
leyes son puestas al descubierto por la dialéctica materialista como lógica y teoría do conocimiento. El contenido 
y los métodos de la enseñanza primaria vigentes se orientan predominantemente a la formación, en los escolares 
de los primeros grados, de las bases de la conciencia y el pensamiento empíricos, camino importante, pero no el 
más efectivo en la actualidad, para el desarrollo psíquico de los niños. (DAVIDOV, 1988, p. 99). 
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pensamento dos escolares. Tal questionamento baseia-se na explicitação dos princípios que 

fundamentam as teorias do pensamento empírico e do pensamento teórico no processo de 

generalização dos conceitos.  

Davidov (1988) relaciona o conceito de generalização ao de percepção, afirmando 

que, em psicologia, tais conceitos se ligam por meio das vivências e ações práticas. Ao 

referir-se à análise das questões psicológicas no ensino, o autor utiliza o termo generalização 

conceitual relacionado à formação de conceitos.  Tais termos são elaborados de pesquisas 

definidas a partir de lógicas diferenciadas que organizam o pensamento.  

Na particularidade desta pesquisa, considera-se relevante identificar os 

fundamentos lógicos da apropriação do conhecimento em geral e investigar as implicações 

das diferentes generalizações conceituais no processo de desenvolvimento do pensamento dos 

estudantes. Identificar a influência das formas lógicas de desenvolvimento do pensamento a 

partir das diferentes formas de organização do ensino é considerado um problema de 

relevância para a pesquisa em educação na atualidade. Esta pesquisa, em especial, tem como 

um dos seus objetivos específicos investigar a influência da lógica formal e da lógica 

dialética na organização do ensino e, conseqüentemente, no desenvolvimento do pensamento 

teórico dos estudantes. 

A investigação dos meios que promovem as generalizações conceituais no ensino 

escolar e das conseqüências decorrentes dos diferentes processos de apropriação da realidade 

objetiva no desenvolvimento do pensamento dos estudantes é de fundamental importância 

para a pesquisa sobre a aprendizagem de conceitos. Entende-se esta necessidade, 

considerando o princípio que a atividade do pensamento humano se constitui, principalmente, 

a partir da formação de conceitos.  

Davidov (1988), ao analisar o processo de generalização no ensino escolar, afirma 

que “o fundamento interno que une estes aspectos [empírico e teórico] do conhecimento são 
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os processos de generalização e das vias, estreitamente a eles unidas, de formação dos 

conceitos como forma principal da atividade do pensamento humano.”16  (DAVIDOV, 1988, 

p.100, tradução nossa).  

De acordo com o referido autor, as bases filosóficas do pensamento empírico são o 

sensualismo clássico de Locke que, como corrente teórica cognitiva, “estabelece a identidade 

completa entre todos os ‘elementos’ do conteúdo da idéia (conceito) e os traços comuns, 

externos, captados diretamente, do objeto e posto a descoberto por via da comparação.”17 

(DAVIDOV, 1988, p. 105, tradução nossa). Esta concepção da natureza do conceito reduz o 

conteúdo do mesmo aos traços comuns dos objetos identificados por meio dos dados 

sensoriais.  

O processo de generalização conceitual empírica limita-se à comparação dos dados 

sensoriais concretos, tendo como finalidade a identificação dos traços gerais e a sua 

classificação, incluindo-os em uma classe específica e identificando as propriedades externas 

dos objetos como sua essência. A partir da identificação das características do objeto pela 

comparação e classificação, é atribuído um termo lingüístico, uma palavra, que sintetiza o 

conceito. O termo lingüístico que sintetiza o conceito, de acordo com a lógica do pensamento 

empírico, constitui-se como juízo que, considerado isoladamente de um sistema de relações, 

descreve um fenômeno, identifica um fato ou um conceito a partir da realidade imediata. 

 Davidov (1988) e Rubtsov (1996) comentam que este é o método de apreensão da 

realidade mais comum presente nas escolas e nos manuais pedagógicos para a formação dos 

conceitos pelos escolares. O método de generalização conceitual empírica, segundo os 

autores, tem-se constituído como uma das finalidades principais do ensino escolar. 
                                                 
16 El fundamento interno que une estos aspectos del conocimiento son los procesos de generalización y las vías, 
estrechamente a ellos unidas, de formación de los conceptos como forma principal de la actividad del 
pensamiento humano. (DAVIDOV, 1988, p. 100). 
 
17 “establece la identidad completa entre todos los ‘elementos’ del contenido de la idea (concepto) y los rasgos 
comunes, externos, captados directamente, del objeto y puesto al descubierto por vía de la comparación”. (Ibid., 
p. 105), 
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A expressão didática presente na generalização conceitual empírica é manifestada 

na organização do ensino segundo a lógica formal. Sobre a generalização conceitual empírica, 

como prática pedagógica, Davidov (1988) explica que: 

 
A expressão didática concreta e metodológica particular destas idéias é o princípio 
do caráter visual, direto. O papel principal do visual no ensino, especialmente no 
primário, atesta que a via assinalada de formação da generalização conceitual não 
tem somente um sentido teórico. Serve de base para a prática do ensino e, por sua 
vez, através da aplicação do princípio do caráter visual, encontra nela sua 
permanente e ampla confirmação. (DAVIDOV,1988, p. 103, tradução nossa)18. 
 
 
 

Nessa perspectiva, a generalização conceitual se estabelece na identificação do 

geral “somente como o igual ou semelhante em grupos de objetos, [...] na interpretação do 

essencial somente como traço distinto da classe de objetos, [...] na descrição da passagem da 

percepção à representação e depois ao conceito.”(DAVIDOV, 1988, p. 103, tradução nossa)19. 

Estes princípios evidenciam a estruturação dos conceitos estritamente empíricos e cotidianos.  

Vygotski (2000), a partir de pesquisa experimental sobre o desenvolvimento da 

linguagem e do pensamento, conclui que a formação dos conceitos não ocorre de forma 

mecânica, partindo da percepção sensorial estrita, mas ocorre a partir da reelaboração das 

imagens percebidas sensorialmente. Considera que o processo de formação de conceitos é 

decorrente de relações que vão além da comparação de traços comuns pertencentes ao objeto. 

Afirma que tal processo se constitui de complexas relações que transformam a imagem 

sensorial a partir da atribuição de sentido.  

                                                 
18 La expresión didáctica concreta y metodológica particular de estas ideas es el principio del carácter visual, 
directo. El papel rector de lo visual en la enseñanza, especialmente en la primaria, testimonia que la vía señalada 
de formación de la generalización conceptual tiene no sólo un sentido teórico. Sirve de base para la práctica de la 
enseñanza y, a su vez, a través de la aplicación del principio del  carácter visual, encuentra en ella su permanente 
y amplia confirmación.(DAVIDOV,1988, p. 103). 
 
19 La coincidencia se observa aquí, en primer lugar, en la interpretación de lo general sólo como lo igual o 
semejante en el grupo de objetos; en segundo lugar, en la interpretación de lo esencial sólo como rasgo distinto 
de la clase de objetos; en tercer lugar, en la descripción de los tránsitos de la percepción a la representación y 
luego al concepto. (Ibid., p. 103). 
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A formação de conceitos empíricos, por serem constituídos diante do esquema 

lógico-formal, percepção-representação–conceito, identifica os traços essenciais externos dos 

objetos. A abstração e a generalização decorrentes deste processo não ultrapassam os limites 

sensoriais de apreensão da realidade objetiva. Não expressam a especificidade dos conceitos 

científicos manifestos teoricamente.  

O pensamento empírico é tomado como uma atividade de entendimento ou como 

juízo diante de fatos ou fenômenos da natureza. Kopnin (1978) afirma que o pensamento 

empírico, por ser constituído a partir das manifestações exteriores nas contemplações vivas, 

assume características de juízos, idéias gerais sobre a realidade. No sentido científico, o 

conceito empírico tem implicações restritas, constituindo-se como o ponto de partida para as 

elaborações teóricas.   

O movimento de elaboração do conceito empírico pressupõe duas vias de acesso, 

conforme afirma Davidov (1988). A primeira delas parte das relações sensoriais para a 

elaboração de abstrações que são sintetizadas no conceito. A segunda parte da abstração, da 

elaboração conceitual, e é impregnada de imagens visuais materiais dos objetos. Pelas duas 

vias de acesso, o pensamento empírico detém-se na análise das características externas dos 

objetos. Constitui-se como elaboração racional, uma vez que é decorrente dos enlaces de 

sentido na atividade humana, porém o conteúdo fundamental do pensamento é elaborado por 

meio da experiência imediata com o objeto, seja ele material ou conceitual. 

Na forma de razão, o pensamento ultrapassa os limites do pensamento discursivo 

empírico, assumindo características dialéticas, pois ainda que seja abstrato, ao mesmo tempo é 

concreto. Não se constitui a partir da unidade simples formal, mas da relação entre diferentes 

conceitos. A unidade que constitui o pensamento dialético, de acordo com Davidov (1988, 

p.108, tradução nossa),  “[...] ainda que seja algo mental e abstrato é, ao mesmo tempo, algo 
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concreto porque não constitui uma unidade simples formal, mas a unidade das determinações 

diferenciadas.”20 

O pensamento dialético, de acordo com os fundamentos lógicos que o originam, 

evidencia o movimento, o desenvolvimento, por examinar as coisas de acordo com a sua 

própria natureza. De uma forma geral, considerar que as coisas pertencentes à realidade 

objetiva estão em movimento, e em constante desenvolvimento, tem sido a grande 

contribuição do pensamento dialético para a ciência. 

A dialética, como forma lógica do pensamento, não se limita a identificar 

características formais do objeto de estudo expressas no conceito, na palavra. Pelo contrário, a 

lógica dialética considera a linguagem como meio de existência e funcionamento do 

conhecimento. Identifica, a partir do processo de elaboração histórica do conhecimento, o 

processo de constituição do próprio pensamento e como este fato se reflete na realidade 

objetiva. Kopnin (1978) explica que, para o marxismo, a lógica, como movimento do 

pensamento, constitui o reflexo do histórico no movimento dos fenômenos da realidade 

objetiva.  

Nessa perspectiva, identifica-se que a formação do pensamento teórico é 

decorrente de um processo objetivo da atividade humana. Ao considerar o conteúdo do 

pensamento como um produto das elaborações históricas e culturais, Davidov (1988, p. 115, 

tradução nossa)21 afirma que “o pensamento de um homem isolado representa o 

funcionamento da atividade historicamente formada da sociedade, atividade da qual ele se tem 

apropriado.” Comenta, ainda, que a transformação dos objetos da natureza em instrumentos 

produzidos pelo homem na atividade laboral adquire uma existência mediada que identifica as 

                                                 
20 [...] aunque sea algo mental y abstracto es, al mimo tiempo, algo concreto porque no constituye una unidad 
simple, formal, sino la unidad de las determinaciones diferenciadas.” (DAVIDOV, 1988, p. 108). 
 
21

 “el pensamiento de un hombre aislado representa el funcionamiento de la actividad históricamente formada de 
la sociedad, actividad de la cual él se ha apropiado.” (Ibid., p. 115). 
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conexões internas do próprio objeto, as essenciais. Os objetos, nessa perspectiva, não são 

analisados de forma isolada, mas pertencentes a um processo de transformação que os leva a 

assumir a característica de instrumento, superando as características externas e imediatas do 

próprio objeto, mas integrados num sistema de relações. 

 O processo de mediação presente na transformação dos objetos em instrumentos 

pressupõe duas formas de transmissão do conhecimento. “Em primeiro lugar, tal reprodução 

[a do objeto em instrumento] se cumpre repetidas vezes em condições e situações externas 

que podem mudar. Em segundo lugar, as pessoas transmitem umas às outras, de geração em 

geração, os procedimentos desta atividade [...]”. (DAVIDOV, 1988, p.116, tradução nossa).22 

Na transmissão dos conteúdos dos objetos aos seus descendentes, o homem faz uso dos 

procedimentos instituídos pela própria sociedade, atribuindo funções e significados 

específicos às ações objetais.   

Ao explicitar as particularidades da psicologia histórico-cultural, Leontiev (1983, 

p. 30, tradução nossa) afirma que “o trabalho realizado mediante os instrumentos coloca o 

homem não somente ante as coisas materiais reais, mas também ante sua interação que ele 

mesmo controla e reproduz. Neste processo o homem as conhece, o que excede as 

possibilidades do reflexo sensível direto.”23 A partir da compreensão de que o conhecimento é 

produzido para além da realidade prática imediata, mas pautado nas relações de trabalho 

próprias das transformações provocadas historicamente pelo homem no processo de 

apropriação da natureza, concebe-se o conteúdo do pensamento do homem como decorrente 

das ações subordinadas a um objetivo consciente.  

                                                 
22 “En primer lugar, tal reproducción se cumple repetidas veces en condiciones y situaciones externas más o 
menos cambiantes. En segundo lugar, las personas se transmiten unas a otras, de geración en geración, los 
procedimientos a esta actividad [...]”. (DAVIDOV, 1988, p.116). 
 
23 “el trabajo realizado mediante los instrumentos coloca al hombre no solamente ante las cosas materiales reales, 
sino también ante su interacción que él mismo controla y reproduce. En este proceso el hombre las conoce, lo 
que excede las posibilidades del reflejo sensible directo.” (LEONTIEV, 1983, p. 30). 
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Leontiev (1988) afirma ainda que o pensamento teórico não precisa, 

necessariamente, de uma base sensitivo-objetal. Esta relação com a natureza do objeto, no 

pensamento teórico, pode ser realizada a partir da mediação mental, por meio de 

conhecimentos acumulados e conceitos abstratos apropriados pelo homem. A mediação 

mental amplia as possibilidades de conhecimento da realidade, muitas vezes inacessíveis pela 

via da experiência imediata. Assim, o conteúdo do pensamento teórico “é a existência 

mediada, refletida, essencial. O pensamento teórico é o processo de idealização de um dos 

aspectos da atividade objetal-prática, a reprodução, nela, das formas universais das coisas.” 

(DAVIDOV, 1988, p. 125, tradução nossa).24 

Kopnin (1978), ao relacionar o pensamento e a experiência, considerando as bases 

sensorial e racional, empírico e teórico, abstrato e concreto, afirma que: 

 
O pensamento teórico reflete o objeto no aspecto das relações internas e leis do 
movimento deste, cognoscíveis por meio da elaboração racional dos dados do 
conhecimento empírico. Sua forma lógica é constituída pelo sistema de abstrações 
que explica o objeto. A aplicação prática do conhecimento teórico é quase 
ilimitada, enquanto no sentido científico a construção da teoria se manifesta como 
um resultado final, como conclusão do processo de conhecimento. (KOPNIN, 1978, 
p. 152). 
 

 

O pensamento teórico se estabelece a partir do próprio conceito. Ter-se apropriado 

de um conceito significa ter condições de reproduzi-lo mentalmente e, no movimento de 

compreensão e explicação do mesmo, ser possível identificar a sua essência.   

 
O conceito aparece aqui como a forma de atividade mental por meio da qual se 
reproduz o objeto idealizado e o sistema de suas relações, que em sua unidade 
refletem a universalidade ou a essência do movimento do objeto material. O 
conceito atua, simultaneamente, como forma de reflexo do objeto material e como 
meio de sua reprodução mental, de sua estruturação, quer dizer, como ação mental 
especial. (DAVIDOV, 1988, p. 126, tradução nossa).25 

                                                 
24 “es la existencia mediatizada, reflejada, esencial. El pensamiento teórico es el proceso de idealización de uno 
de los aspectos de la actividade objetal-práctica, la reproducción, en ella, de las formas universales de las cosas.” 
(DAVIDOV, 1988, p. 125). 
 
25 El concepto aparece aquí como la forma de actividad mental por medio de la cual se reproduce el objeto 
idealizado y el sistema de sus relaciones, que en su unidad reflejan la universalidad o la esencia del movimiento 
del objeto material. El concepto actúa, simultáneamente, como forma de reflejo del objeto material y como 
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As generalizações conceituais teóricas diferenciam-se das abstrações isoladas 

decorrentes das generalizações conceituais empíricas por terem como referência concepções 

diferenciadas do objeto concreto. As generalizações empíricas consideram o conhecimento 

concreto do objeto a partir das relações sensoriais, a partir das definições exteriores do objeto 

e suas relações imediatas, ou seja, a aparência do fenômeno. Nas generalizações teóricas, o 

concreto se manifesta como forma superior do pensamento, como um conhecimento 

substancial da realidade objetiva, uma vez que reflete o seu conteúdo. Considera os aspectos 

essenciais, as conexões e relações internas do próprio objeto. 

O fato de o pensamento teórico ter como substrato o conceito, a abstração do 

objeto e suas relações com os demais, não significa que não considere as percepções sensório-

concretas no movimento de concepção da própria realidade. Conceber a abstração como 

geradora única do conhecimento teórico levaria à concepção racionalista da produção do 

conhecimento.  

O conhecimento é desenvolvido no movimento racional que tem como base os 

dados empíricos, no entanto não se limita à identificação do conceito a partir das 

características gerais. Na contemplação do real, iniciando-se do empírico, ocorre a 

identificação das características gerais e ao mesmo tempo a reflexão sobre o movimento 

sucessivo de reelaboração do próprio real, ampliando relações e alargando a concepção do 

concreto.  

O concreto, para a dialética materialista, de acordo com Kopnin (1978), assume-se 

como ponto de partida na produção do conhecimento, uma vez que fora da contemplação do 

real não é possível elaborar conceitos sobre o mundo externo. Ao mesmo tempo, o concreto é 

o ponto de chegada do conhecimento, pois, no movimento de reflexão e de identificação da 

sua essência, reconstrói-o, reelabora-o, sintetiza-o numa qualidade abstrata superior à anterior. 

                                                                                                                                                         
medio de su reproducción mental, de su estructuración, es decir, como acción mental especial. (DAVIDOV, 
1988, p. 126). 



 250 

Como ponto de partida na produção do conhecimento, o concreto se constitui 

como elemento “abstrato”, sem que sejam determinadas nas suas especificidades, ou seja, 

como concreto caótico.  Por meio de abstrações especiais decorrentes do processo de reflexão 

e da aproximação do movimento histórico constituinte do próprio objeto é que se chega ao 

concreto pensado como síntese de múltiplas determinações. Esse movimento de relação entre 

o universal (próprio do conceito) e o singular (próprio das particularidades do objeto), e vice-

versa, é constituinte do pensamento teórico. Nesta perspectiva, o concreto pensado sintetiza a 

unidade do diverso. 

 Marx identifica a essência do conceito de concreto ao afirma que: 

 
O concreto é o concreto porque é a síntese de muitas definições, isto é, unidade do 
diverso. Por isso o concreto aparece no pensamento como processo de síntese, 
como resultado, não como ponto de partida, ainda que seja o ponto de partida 
efetivo e, portanto, o ponto de partida também da intuição e da representação. No 
primeiro caminho a noção plena evapora até atingir o grau de definição abstrata, no 
segundo método, a representação plena volatiliza-se em determinações abstratas, no 
segundo, as determinações abstratas conduzem à reprodução do concreto por meio 
do pensamento (MARX, 1974, p. 122-123).  
 

 

Conceber o concreto como ponto de partida no pensamento teórico implica a 

necessidade de relacioná-lo com os demais elementos do real. Significa estabelecer relação 

entre o singular e o universal. Não significa identificar a relação entre o geral e o universal, 

conforme o pensamento empírico estabelece na análise do objeto numa relação direta entre o 

sensorial-concreto e o concreto pensado. Significa que existe um percurso, um movimento 

que se estabelece entre o concreto e o abstrato. “Esse caminho, como todos os outros, é 

complexo e contraditório. Para atingir a concreticidade autêntica, o conhecimento perde 

temporariamente a concreticidade geral e passa ao seu próprio oposto: o abstrato.” 

(KOPNIN,1978, p. 158). 

A reprodução do concreto no pensamento teórico necessita de uma abstração 

especial que identifique as conexões internas de um certo sistema integral, diferentemente das 
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abstrações empíricas que se destinam exclusivamente à classificação dos objetos. Para 

reproduzir o concreto no pensamento, de acordo com Davidov (1988, p. 142, tradução nossa) 

“é indispensável uma abstração inicial a que seja inerente às propriedades características”26. 

As condições dadas pelo autor indicam, em primeiro lugar, que o conteúdo desta abstração 

deve corresponder às conexões históricas do sistema integral que represente o concreto; em 

segundo lugar, o autor indica que o conteúdo desta abstração deve refletir as contradições da 

conexão simples do sistema; e, em terceiro lugar, o conteúdo deve refletir a essência do 

sistema estudado e não apenas as suas conexões simples. Em síntese, Davidov (1988, p. 143, 

tradução nossa) afirma que “as propriedades da abstração inicial podem definir-se assim: é a 

conexão historicamente simples, contraditória e essencial do concreto reproduzido.”27. 

As propriedades do concreto reproduzido somente podem ser satisfeitas pela 

conexão com o real, obtida em forma sensório-contemplativa, de um certo sistema integral. 

Para identificar esta abstração inicial, Davidov (1988) utiliza o termo “célula” ou ainda 

“abstração substancial”, uma vez que refletem a relação contemplativa do sistema integral.  

Identifica-se, a partir da conceituação de abstração inicial, que o concreto se 

materializa não apenas no objeto material, mas também no sistema em que se integra. A 

reprodução do concreto passa da dimensão material à conceitual, e vice-versa, pela 

possibilidade de ser mediado pelas abstrações do próprio concreto. O concreto passa da 

dimensão do imediato e vivido para a dimensão do concreto pensado, abstraído pela 

possibilidade dada pela mediação da memória operativa. Assim, o concreto é, ao mesmo 

tempo, o ponto de partida e de chegada do conhecimento, passando, obrigatoriamente, pelo 

abstrato, que se constitui como o caminho necessário para a identificação do concreto.  

                                                 
26 Para reproducir lo concreto es indispensable una abstracción inicial a la que sean inherentes propiedades 
características. (DAVIDOV, 1988, p. 142) 
 
27 Brevemente, las propiedades de la abstracción inicial pueden definirse así: es la conexión históricamente 
simple, contraditória y esencial de lo concreto reproducido. (Ibid., p. 143) 
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Gamboa (1987, p. 25), ao identificar o concreto e o abstrato como uma das 

principais categorias da dialética, afirma que “o conhecimento não pode ficar nas abstrações, 

no meio do caminho; é por isso que as abstrações válidas são aquelas que têm substrato 

concreto e conduzem à construção do concreto no pensamento.” Desta forma, o concreto 

sensorial é a negação do abstrato e o concreto no pensamento, como forma mediada pela 

memória operativa, é a negação do abstrato.  

A representação do concreto e do abstrato diferencia-se pela forma e pelo 

conteúdo, como elementos determinantes para a concepção do pensamento empírico e do 

teórico. No esquema empírico, percepção-representação-conceito, a elaboração do 

conhecimento ocorre linearmente. Na elaboração do conhecimento a partir do pensamento 

teórico, a representação ocorre por meio do movimento transitório e contraditório ao conceber 

o processo de elaboração do conhecimento sobre o real, começando do movimento espiral e 

evolutivo do próprio concreto. Para isso, a percepção, a representação e o conceito 

encontram-se em movimento que estabelece relação entre o passado, o presente e o futuro. O 

conhecimento constitui-se, historicamente, como elemento necessário para a compreensão da 

realidade. 

A representação do real no pensamento teórico faz uso de símbolos que 

representam a essência dos objetos. Os símbolos são representações das atividades humanas 

constituídas historicamente, portanto representam a expressão abstrata do objeto concreto. Os 

símbolos assumem a concreticidade do objeto como representações que sintetizam o 

movimento reflexivo sobre o mundo exterior. Davidov (1988), ao identificar os símbolos 

como instrumentos para revelar a essência das coisas captadas sensorialmente, afirma que:  

 
É necessário levar em conta que os símbolos, que expressam o universal nos 
objetos, são formas da atividade humana. Por isso, se um homem (e não a 
sociedade em conjunto) utiliza símbolos e padrões na ação prática com a finalidade 
de obter alguma coisa particular, que pertence à universalidade dada, sua forma 
idealizada (conceito) no plano da seqüência temporal será primária com respeito à 
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coisa particular, real, sensorialmente captada.28 (DAVIDOV, 1988, p. 127, tradução 
nossa). 
 

 

Concebendo-se o símbolo como representação universal do objeto constituído 

historicamente na atividade humana, no plano das generalizações teóricas, o concreto, ponto 

de partida para o conhecimento, estabelece-se no conceito como configuração dialética do 

concreto na dimensão abstrata representativa do real. Nessa dimensão, o concreto, no 

pensamento, assume-se como o conhecimento mais profundo e substancial dos fenômenos da 

realidade, pois representa o seu conteúdo.  

Kopnin, ao dissertar sobre o pensamento empírico e o teórico, afirma que:  

 
Seria incorreto identificar o sensorial com o empírico, o racional com o teórico. 
Tanto o empírico como o teórico são níveis de movimento do pensamento. Diferem 
um do outro pela maneira e pelo aspecto em que neles é dado o objeto, pelo modo 
como é conseguido o conteúdo básico do conhecimento, o que serve como forma 
lógica de expressão destes e, por último, pela sua importância prática e teórica. 
(KOPNIN,1978, p. 152, grifo do autor). 
 
 

 

O referido autor comenta, ainda, que o sensorial e o racional não se estabelecem 

como degraus do conhecimento, mas se constituem como momentos que se fazem presentes 

nas diferentes etapas do desenvolvimento. Afirma ainda que “o próprio pensamento nunca 

pode carecer do sensorial quer na sua origem, quer na forma de existência; ele sempre se 

baseia no sistema de sinais sensorialmente perceptíveis.”(KOPNIN, 1978, p.150). No entanto, 

enfatiza que “o empírico e o teórico são níveis relativamente independentes”.  

A diferença entre o conteúdo do pensamento empírico e o do pensamento teórico, 

de acordo com Davidov (1988), está em suas formas. Enquanto o pensamento empírico pode 

ser descrito verbalmente como resultado da observação imediata numa relação direta entre o 

                                                 
28 Es necesario tener en cuenta que los símbolos, que expresan lo universal en los objetos, son formas de la 
actividad humana. Por eso si un hombre (y no la sociedad en conjunto) utiliza símbolos y patrones en la acción 
práctica con la finalidad de obtener alguna cosa particular, que pertenece a la universalidad dada, su forma 
idealizada (concepto) en el plano de la secuencia temporal será primaria con respecto a la cosa particular, real, 
sensorialmente captada. (DAVIDOV, 1988, p. 127) 
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geral e o universal, o pensamento teórico tem como conteúdo a relação entre o universal e o 

singular. As ações decorrentes do pensamento empírico procuram mostrar as semelhanças, as 

repetições externas que caracterizam as propriedades gerais do objeto, identificando os 

conceitos empíricos. As ações provenientes do pensamento teórico, que também têm sua 

origem no presente e no observável, devem ser mediadas mentalmente a partir de um sistema 

que relaciona o passado com o potencial futuro, e, de acordo com Davidov, “nestes trânsitos 

está a essência da mediação, da formação do sistema, do todo a partir das diferentes coisas 

interatuantes. O pensamento teórico ou o conceito devem reunir as coisas não semelhantes, 

diferentes, multifacéticas, não coincidentes e mostrar seu peso específico nesse todo”. (1988, 

p. 131).29 

Verifica-se que a apropriação dos objetos da natureza se dá de formas diferentes ao 

serem considerados os pensamentos empírico e o teórico.  No pensamento empírico, ocorre a 

observação direta e imediata sobre o objeto, com a finalidade de identificar as suas 

características externas, como a sua essência. Essa identificação gera o conceito empírico. No 

pensamento teórico, que tem sua origem também no concreto e observável, ocorre a 

contemplação da realidade como algo em formação, em movimento.  

Nos dois processos de análise da natureza e das suas relações, verifica-se que a 

identificação do significado do termo essência faz-se necessária para a definição do conceito. 

Questiona-se, então, qual o significado deste termo – essência? Qual a dimensão prática e 

teórica que subsidia o uso do termo nas diferentes correntes de generalização conceitual? 

Existem semelhanças e divergências quanto ao sentido utilizado na teoria do pensamento 

empírico e na teoria do pensamento teórico? Ter clareza sobre estas dimensões é relevante 

para se compreenderem os procedimentos e as estratégias de ensino que possibilitam o 

desenvolvimento do pensamento teórico dos escolares. 

                                                 
29 “en estos tránsitos está la esencia de la mediatización, de la formación del sistema, de todo a partir de las 
diferentes cosas interactuantes. El pensamiento teórico o el concepto deben reunir las cosas desemejantes, 
diferentes, multifacéticas, no coincidentes y señalar su peso específico en ese todo”. (DAVIDOV , 1988, p. 131) 
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A análise dos objetos, decorrente do processo de observação direta, análise, 

síntese, registro das evidências e definição das características dos objetos, é concebida como 

um processo que tem como etapas momentos de percepção, representação e de definição do 

conceito. Estas ações possibilitam identificar as características dos mesmos, partindo-se da 

sua classificação e inclusão em classes definidas. A essência do objeto diante do 

procedimento citado é decorrente do processo de generalização empírica, ou seja, da 

identificação das características gerais do objeto.  

Davidov diferencia o substancial do geral como essências distintas entre o 

conceito teórico e o empírico. “[...] o ‘substancial’ se descreve como ‘necessário’ e este 

último se define através do ‘inseparável’: ‘traços substanciais do conceito se chama a cada 

um dos que são necessários, e todos juntos autônomos e suficientes para distinguir os objetos 

da classe dada com respeito aos demais objetos”. (DAVIDOV, 1982, p.21, grifos do autor, 

tradução nossa).30 Identificar o conceito teórico significa identificar os traços inseparáveis do 

objeto. Significa identificar o universal no singular. Significa poder partir do conceito, na sua 

expressão abstrata, e fazer uso dele em situações concretas variadas. Significa assumir um 

posicionamento frente ao conhecimento que não se restringe à análise imediata do objeto por 

meio de ações concretas, mas implica estabelecer relações com o conhecimento de tal forma a 

atingir o pensamento teórico.  

De acordo com Kopnin (1978, p.160), “a essência da abstração não consiste 

apenas em separar, isolar uns dos outros ou indícios sensorialmente perceptíveis [...]. Mas se o 

conteúdo da abstração se limitasse a isto, as abstrações seriam terrivelmente pobres de 

conteúdo, não poderiam refletir a natureza com mais profundidade, fidelidade, plenitude.” 

Chegar a uma abstração que seja a representação dos indícios gerais presentes no objeto seria 

                                                 
30 “[...] lo ‘substancial’ se describe como ‘necesario’y esto último se define a través de lo ‘inseparable’: ‘rasgos 
substanciales del concepto se llama a cada uno de los que son necesarios, y todos juntos autónomos y 
suficientes para distinguir los objeto de la clase dada respecto a los demás objetos”. (DAVIDOV, 1982, p. 21) 
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atingir um nível de abstração que o autor chama de abstração elementar, em outras palavras, 

uma generalização apenas por forma e não por conteúdo. 

Quanto aos indícios gerais identificados na análise dos objetos, Davidov (1982, p. 

21, tradução nossa) os diferencia na afirmação: “em muitos casos se estabelece a diferença 

entre o ‘substancial’ e o meramente ‘geral’. Assim vem a indicar-se que os traços essenciais 

são sempre gerais, porém estes resultam em ocasiões insubstanciais.”31. Nesta perspectiva, os 

indícios gerais não são coincidentes com os indícios substanciais dos conceitos. Apesar de os 

traços gerais estarem sempre incluídos nos traços substanciais, eles podem se constituir como 

traços insubstanciais, ou seja, em traços que não identificam as relações entre o universal e o 

singular. As generalizações identificam as relações entre o particular e o geral, mas não 

necessariamente as relações entre o universal e o singular. 

 Davidov (1982) evidencia a relação de amplitude existente entre os traços 

substanciais e não substanciais presentes na análise do objeto, e caracteriza esta relação como 

necessária para a constituição do pensamento teórico. Davidov afirma que:  

 
[...] o fato formativo da generalização conceitual [particular-geral] pressupõe não 
somente o trânsito do concreto e singular ao abstrato e geral, mas também a 
transição inversa do geral e abstrato ao singular e concreto. Este último pressupõe 
que o pensamento se move do abstrato para manifestações parciais e singulares do 
geral acessível à experiência sensorial. A amplitude e diversidade de informes sobre 
as manifestações sensorial-concretas do geral servem como índice do nível a que se 
domina o conceito. (DAVIDOV, 1982, p. 30, tradução nossa).32 
 

 

Pressupõe-se, a partir desta conceituação, que a existência do movimento do 

conceito é decorrente do maior ou menor domínio que se tenha do mesmo. De acordo com o 

                                                 
31 “en muchos casos se establece la diferencia entre lo ‘substancial’ y lo meramente ‘general’. Así viene a 
indicarse que los rasgos esenciales son siempre generales, pero éstos resultan en ocasiones 
insubstanciales.”(DAVIDOV, 1982, p. 21). 
 
32 [...] el hecho formativo de la generalización conceptual presupone no sólo el tránsito de lo concreto y singular 
a lo abstracto y general, sino también la transición inversa de lo general y abstracto a lo singular y concreto. Esto 
último entraña que el pensamiento se mueve de lo abstracto hacia manifestaciones parciales y singulares de lo 
general accesibles a la experiencia sensorial. La amplitud y diversidad de informes sobre las manifestaciones 
sensoriales-concretas de lo general sirve como índice del nivel a que se domina el concepto. (Ibid., p. 30). 
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autor, “dominar um conceito supõe dominar a totalidade do conhecimento sobre os objetos a 

que se refere o conceito dado.”(DAVIDOV, 1982, p. 31, tradução nossa).33 Assim, quanto 

mais se compreendem as relações inerentes ao conceito maior é o domínio que se tem do 

mesmo. Este fato implica que o conceito não é invariável, mas que também se desenvolve na 

medida em que se tem domínio e conhecimento a respeito das suas relações internas. 

Apesar das possíveis aproximações entre os aspectos gerais e substanciais dos 

objetos e seus conceitos respectivos, as diferenciações entre os mesmos são evidentes. A 

identificação entre os aspectos gerais é decorrente das relações vinculadas ao pensamento 

empírico, ao passo que a identificação dos aspectos substanciais é decorrente do pensamento 

teórico. 

Davidov (1988) e Rubtsov (1996), na atividade de identificar as características do 

pensamento empírico e o teórico, apresentam as diferenças existentes entre os dois tipos de 

pensamento, empírico e teórico. As particularidades de cada uma das formas de pensamento, 

sintetizadas no quadro abaixo, são apresentadas como elaborações que correspondem ao 

movimento de análise e interpretação das características nas obras originais.  

 

 

QUADRO 6 - Diferenças entre o Pensamento Empírico e o Pensamento Teórico 

 

PENSAMENTO EMPÍRICO PENSAMENTO TEÓRICO 
1. Elaborado a partir do processo de comparação entre 
os objetos e suas representações, identificando as 
propriedades comuns. 
  

1. Elaborado no processo de análise da função e do 
papel de uma certa relação peculiar no interior de um 
sistema integral. 
 

2. Identifica as propriedades gerais de um conjunto de 
objetos. 
 

2. Identifica a gênese do sistema integral como base 
universal, ou a essência do conceito. 
 

3. Representam as propriedades externas dos objetos 
obtidas por meio de observações sensoriais. 
 

3. Representam as relações e conexões internas dos 
sistemas, obtidas a partir da base de transformação 
mental dos objetos, indo além dos limites das 
representações. 

                                                 
33 Dominar un concepto supone dominar la totalidad de conocimientos sobre los objetos a que se refiere el 
concepto dado. (DAVIDOV, 1982, p. 31). 
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4. As propriedades gerais do objeto identificam-se com 
as propriedades particulares e singulares dos objetos. 
 

4. A essência do conceito se identifica nas relações 
universais do sistema integral, correspondendo o 
universal com o singular. 
  

5. A síntese do conhecimento consiste em selecionar  
ilustrações, exemplos que correspondem à classe de 
objetos. 
 

5. A síntese do conhecimento consiste na dedução e 
explicação das manifestações particulares e singulares 
do sistema integral, a partir de seu fundamento 
universal. 
 

6. A palavra, ou termo lingüístico, é indispensável para 
fixar o conhecimento. 
 

6. Os meios simbólicos e semióticos atuam como 
mediadores na atividade mental e, em particular, na 
linguagem natural e artificial. 
 

 

 

As diferenças apresentadas entre as formas de estruturação do pensamento se 

refletem na identificação do conteúdo do próprio pensamento. Evidencia-se que a amplitude e 

a profundidade presentes no pensamento teórico assumem níveis de qualidade diferentes em 

relação ao pensamento empírico. As manifestações do pensamento, tanto empírico quanto 

teórico, na forma de linguagem (expressão da idéia), apresentam o conteúdo do conceito no 

processo de apropriação do mesmo. 

Um possível exemplo didático de generalização conceitual, freqüentemente 

encontrado na escola, é identificado na apropriação do conceito de retângulo, quando muitas 

vezes são comparados vários objetos e identifica-se como generalização da observação que o 

conceito de retângulo é aquele que os diferencia dos demais objetos por possuir quatro lados, 

iguais dois a dois.  

Diante deste fato, é possível identificar características gerais que não 

correspondem à complexidade do conceito teórico. Aceitar esta definição, o que muitas vezes 

é decorrente do processo de percepção dos objetos nas primeiras séries da escolarização, 

significa não identificar que o retângulo pertence a um sistema que o caracteriza como é uma 

figura plana, e não tridimensional; que todos os ângulos internos são retos, ou seja, de noventa 

graus; que os lados opostos são iguais e os lados adjacentes são diferentes; que se diferencia 

dos demais quadriláteros pelas suas especificidades; além de ser um conceito elaborado a 
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partir da necessidade humana, sendo que tal conceito é uma representação simbólica de 

soluções construídas pelo homem na atividade produtiva ocorrida ao longo de história da 

humanidade. 

Este exemplo nos evidencia complexidades diferentes na identificação da essência 

do objeto. No primeiro caso, a essência do objeto, o conceito, é evidenciada por meio da 

relação sensório-objetal, ou seja, a partir da observação das características externas do objeto. 

A essência, neste caso, pode ser identificada a partir da separação de objetos com 

características semelhantes, incluindo-o numa classe definida que recebe uma representação 

simbólica que determina o conceito. As ações sucessivas descritas nesse caso evidenciam o 

conceito a partir das características gerais do objeto. O conceito é a síntese dos indícios 

externos ao objeto e, conseqüentemente, identificam o universal (o conceito) a partir do geral 

(características externas). Também poderia ser apresentada a partir da enunciação do termo 

lingüístico – retângulo – que representa o universal e, posteriormente, se buscariam 

características semelhantes nos objetos em ações práticas organizadas através da percepção 

sensorial.  

Os dois procedimentos apresentados incluem-se na organização do ensino que se 

estabelece na lógica formal, e produzem o pensamento discursivo empírico. O primeiro é 

caracterizado por Davidov (1988) como sendo “de baixo para cima”, pois identifica o 

conceito a partir do material, objeto sensório, e generaliza as observações numa relação 

abstrata, identificando apenas indícios externos entre os objetos. O segundo continua a 

identificar, a partir das características imediatas do objeto, os seus indícios externos, no 

entanto caracteriza-se como sendo “de cima para baixo”, ou seja, parte do abstrato e o 

relaciona diretamente ao concreto.  

Nenhum dos dois procedimentos didáticos descritos releva a essência do conceito 

como de uma abstração que corresponde às conexões históricas do sistema integral que o 
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represente como objeto concreto, apesar de ser uma abstração humana; ambos não refletem as 

contradições internas do próprio conceito que o identifica a partir da diferenciação de outros 

objetos; não reflete a essência do sistema estudado, apesar de não desconsiderar as conexões 

simples presentes na realidade objetiva. 

O processo de apropriação dos conceitos, particularmente nas séries iniciais da 

escolarização, não implica abolir a percepção direta do objeto, mas necessita que sejam 

organizadas ações por parte do professor que possibilitem identificar as características 

substanciais do objeto. Tais ações na organização do ensino requerem que o professor tenha 

consciência do conteúdo do conceito teórico, e que as ações do ensino expressem a 

intencionalidade do professor em criar situações que possibilitem a identificação da essência 

do objeto pelos estudantes, os traços substanciais do conceito.  

Vygostski (2001b, v.2), ao analisar o desenvolvimento dos conceitos científicos na 

idade escolar, questiona o processo de ensino dos conceitos; afirma que “os conceitos 

científicos carecem em geral de história interior própria, que não sofrem um processo de 

desenvolvimento no sentido estrito da palavra.” (2001b, v.2, p. 184, grifo do autor, tradução 

nossa).34 Considera que os conceitos são simplesmente assimilados e percebidos como algo 

pronto e acabado, decorrente da compreensão, da assimilação e da atribuição de sentido por 

parte dos adultos. Ao apontar que esta prática pedagógica é a mais freqüente no ensino de 

conceitos na escola, sinaliza para a inconsistência de tais propostas: 

 
Das investigações do processo de formação dos conceitos é sabido que o conceito 
não é simplesmente um conjunto de conexões associativas que se assimila com 
ajuda da memória, não é um hábito mental automático, mas um autêntico e 

complexo ato do pensamento. Como tal, não pode dominar-se com ajuda da simples 
aprendizagem, mas que exige impreterivelmente que o pensamento da criança se 
eleve em seu desenvolvimento interno a um grau mais alto para que o conceito 
possa surgir na consciência. (VYGOTSKI, 2001b, v.2, p. 184, grifo do autor, 
tradução nossa).35 

                                                 
34 “los conceptos  científicos carecen en general de historia interior propia, que no sufren un proceso de 
desarrollo en el sentido estricto de la palabra.” (VYGOTSKI, 2001b, v.2, p. 184, grifo do autor). 
 
35 De las investigaciones del proceso de formación de los conceptos es sabido que el concepto no es simplemente 
un conjunto de conexiones asociativas que se asimila con ayuda de la memoria, no es un hábito mental 
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O ensino de conceitos pressupõe, entre outros aspectos, a compreensão do 

significado implícito nas representações simbólicas que medeiam o conteúdo do próprio 

conceito. Nas investigações sobre a apropriação de conceitos, Vygotski (1989, 2000, 2001b 

v.2) aponta para a necessidade de considerar a evolução do significado da palavra para as 

crianças, e, conseqüentemente, compreender o movimento de apropriação do conceito no 

processo de ensino.  

Sem perder a dimensão das necessidades presentes no ensino dos conceitos nas 

primeiras séries da escolaridade, Davidov (1988) registra uma preocupação quanto à 

organização do ensino que também é própria desta pesquisa. Identifica a necessidade de a 

criança passar por situações de aprendizagem que a possibilite apropriar-se de conhecimentos, 

que, muitas vezes, necessitam de ações sensoriais para serem apropriados. No entanto, 

também manifesta a necessidade de se chegar a manifestações do pensamento que 

identifiquem a apropriação de conceitos precisos e teóricos. Segundo o autor, “o problema 

consiste em encontrar vias tais de ensino no qual o entendimento se converta em um momento 

da razão e não adquira um papel dominante e autônomo, tendência que está presente nas 

idéias sobre o entendimento como pensamento em geral”. (DAVIDOV, 1988, p. 109, tradução 

nossa).36  

Isto significa que as elaborações dos estudantes não podem restringir-se ao 

entendimento particular dos mesmos em relação ao conceito estudado de forma desarticulada 

do sistema em que o próprio conceito se integra como produto das elaborações humanas. Tal 

                                                                                                                                                         
automático, sino un autentico y complexo acto del pensamiento. Como tal, no puede dominarse con ayuda del 
simple aprendizaje, sino que exige indefectiblemente que el pensamiento del niño se eleve en su desarrollo 
interno a un grado más alto para que el concepto pueda surgir en la conciencia. (VYGOTSKI, 2001b, v.2, p. 184, 
grifo do autor). 
 
36

 “el problema consiste en encontrar vías tales de enseñanza en las que el entendimiento se convierta en un 
momento de la razón y no adquiera un papel dominante y autónomo, tendencia que está presente en las ideas 
acerca del entendimiento como pensamiento en general”. (DAVIDOV, 1988, p. 109).  
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fato descaracterizaria o conceito científico, tornando aceitável o conceito particular elaborado 

num contexto particular como um conceito teórico.  

Identificar a essência das ações pedagógicas que possibilitem a apropriação do 

conceito teórico por parte dos estudantes por meio de atividades de ensino é o que define as 

ações de pesquisa neste capítulo da tese.  

Partindo da conceituação de que o pensamento é o reflexo ativo da realidade 

objetiva e de que tem uma constituição social determinada pelas relações entre o material e o 

ideal, o físico e o psíquico, o racional e o não racional, o racional e o judicativo, o intuitivo e 

o discursivo e principalmente entre o abstrato e o concreto, torna-se preponderante definir as 

ações pedagógicas que possibilitam a superação do pensamento empírico (na forma de 

entendimento das aparências) para que assuma características de pensamento teórico (na 

forma de razão que identifica a essência).   

 

 

5. 4 A Organização do Ensino e a Constituição do Pensamento dos Estudantes   

 

 

Tendo em vista as reflexões e elaborações apresentadas nesta tese, considera-se 

que a consciência do educador sobre as possibilidades reais do ensino e do lugar social que 

ocupa, determina a organização das ações na atividade de ensino. No entanto, concebe-se que 

não são quaisquer ações que podem gerar situações que promovam transformações na forma e 

no conteúdo das manifestações do pensamento dos estudantes. As ações que atendem a tal 

finalidade dependem diretamente de apropriações teóricas específicas por parte do educador 

para que o ensino possa promover o desenvolvimento das funções psicológicas superiores dos 

estudantes.  
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No cotidiano do contexto escolar, frequentemente são observadas práticas 

pedagógicas que compartilham ações entre os estudantes, mediadas por materiais de apoio no 

estudo de determinados conteúdos escolares. Estas ações na organização do ensino são 

consideradas fundamentais para que seja promovida a ampliação das capacidades de reflexão 

e do pensamento dos estudantes no movimento de apropriação dos conceitos por 

possibilitarem a interação entre os estudantes e a percepção e a concretização do objeto de 

estudo.  

Tais ações são indicadas nos referenciais teóricos da didática e das metodologias 

de ensino como estratégias de ensino de grande importância para o aprendizado dos conteúdos 

escolares, porém nem sempre são definidas as condições materiais e ideais necessárias para 

que tais ações atendam às necessidades do desenvolvimento infantil, de tal forma que o ensino 

cumpra a sua finalidade.  

O entendimento das possibilidades do ensino pautado em tais estratégias 

pedagógicas precisa ser problematizado em virtude da necessidade de se identificar em que 

condições e circunstâncias estas ações contribuem efetivamente para o processo pedagógico. 

Também é necessário analisar quais as ações que promovem diferenciações substanciais na 

organização do ensino que criam condições para a superação da percepção imediata do objeto 

de estudo. Tais reflexões direcionam a análise documental neste capítulo que realiza um 

estudo comparativo entre duas formas distintas de organização do ensino em busca da 

identificação das condições que possibilitam a promoção da superação do pensamento 

empírico por parte dos estudantes.  

Para ser possível a realização de tal análise, são resgatados registros de diferentes 

situações de ensino, organizadas de acordo com princípios lógicos particulares (lógica formal 

e lógica dialética), obtidos ao longo da investigação didática realizada na dissertação de 

mestrado (BERNARDES, 2000) e que, na atual pesquisa, são interpretados teoricamente 



 264 

conforme as explicitações feitas no capítulo 3 – O Ensino e a Aprendizagem na Atividade 

Pedagógica
37.  

Trata-se de documentos obtidos no processo de ensino da geometria e do sentido 

espacial na terceira série do ensino fundamental, quando é dado ênfase à compreensão dos 

aspectos bidimensional e tridimensional no cotidiano. O estudo das particularidades desses 

dois momentos é realizado tendo em vista as ações e operações pedagógicas indicadas como 

as ações desencadeadoras, as ações sobre os objetos de estudos e as manifestações de 

aprendizagem dos estudantes.  

O conteúdo do ensino, nos dois momentos do experimento didático, é organizado 

segundo os aspectos epistêmicos do ensino da Geometria levando-se em conta os princípios 

da geometria intuitiva. Na organização do ensino da Geometria faz-se uso de suporte material 

na exploração do espaço intuitivo (CASTELNUOVO, 1995), valoriza-se a ação reflexiva 

(REVUZ, 1980), e promovem-se deduções informais (VAN HIELE apud CROWLEY, 1994) 

como possibilidades de identificação do conceito por parte dos estudantes.  

De acordo com a intencionalidade inicial da investigação didática de identificar o 

movimento dos conceitos e a mudança de qualidade nos níveis de apropriação dos mesmos 

pelos estudantes, as mediações promovidas pela professora-pesquisadora, em todos os 

momentos da pesquisa, não promovem correções diretas nas ações, nem na linguagem dos 

estudantes no aspecto conceitual. O posicionamento mediador ocorre no sentido de 

problematizar as elaborações dos estudantes, promovendo mudança de qualidade nas 

concepções instituídas e vincula-se, também, ao processo de conscientização dos estudantes 

quanto às suas próprias elaborações.  

Nos dois momentos do experimento didático, os aspectos teóricos na formação da 

professora-pesquisadora determinam as mediações simbólicas na atividade de ensino. Este 

                                                 
37 As situações de ensino que fundamentam a análise comparativa são identificadas no capítulo 3 o momento das 
ações pedagógicas primeiras e o como o momento das ações pedagógicas elaboradas.  
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fato exclui o possível “espontaneísmo” das ações docentes na organização do ensino, porém a 

consciência das possibilidades reais do ensino por parte da professora-pesquisadora assume 

dimensões distintas nos dois momentos da pesquisa.  

Sendo assim, a análise comparativa entre os dois momentos do experimento 

didático visa identificar a diferença substancial entre as ações na atividade do ensino que se 

fundamentam em princípios lógicos distintos e as conseqüências dessas ações sobre o 

pensamento dos estudantes.  

Para evidenciar a organização das ações na atividade de ensino e as manifestações 

do pensamento dos estudantes na atividade de estudo, serão apresentadas, a seguir, a forma e 

o conteúdo da práxis na atividade de ensino nos dois momentos da investigação didática: o 

momento das ações pedagógicas primeiras e o momento das ações pedagógicas elaboradas38
. 

Estes momentos passam a ser identificados na análise atual como práxis da atividade de 

ensino no momento do pensamento empírico e práxis da atividade de ensino no momento do 

pensamento teórico, respectivamente.  

 

 

5.4.1 Práxis da atividade de ensino no momento do pensamento empírico 

 

 

As ações pedagógicas do primeiro momento da pesquisa, identificadas como 

práxis da atividade de ensino no momento do pensamento empírico dos estudantes, têm como 

objeto de ensino as formas geométricas e o sentido espacial. As ações desencadeadoras do 

movimento de apropriação dos conceitos se estabelecem a partir da emissão de comandas pela 

professora-pesquisadora que visam: a) ao desenvolvimento do sentido espacial por meio de 

                                                 
38 Estes dois momentos da pesquisa são devidamente explicitados no capitulo 3 desta tese. 
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ações lúdicas construindo estruturas espaciais de forma espontânea e intuitiva; b) à 

classificação dos sólidos geométricos, representados por embalagens vazias variadas que 

constituem o material de apoio às elaborações mentais dos estudantes; c) à identificação de 

formas geométricas variadas, entre aquelas que compõem os sólidos geométricos e de outras 

formas geométricas apresentadas em livros didáticos.  

Para realizar a tarefa proposta, os estudantes reúnem-se, inicialmente, em 

pequenos grupos, e, posteriormente, realizam reflexões coletivas junto ao grupo-classe. As 

ações realizadas pelos estudantes vinculam-se a momentos de observação, de análise e de 

síntese, em conjunto, de forma coletiva e cooperativa. O resultado das elaborações 

decorrentes do processo de reflexão em pequenos grupos é informado aos demais estudantes 

do grupo-classe, sendo problematizado pela professora-pesquisadora com a finalidade de 

sintetizar as elaborações iniciais.  Finalmente, a síntese coletiva é considerada como 

representações que indicam o conceito, segundo as elaborações dos estudantes.  

As ações coletivas e cooperativas realizadas pelos estudantes em grupo são 

decorrentes do “modo de ação” característico deste momento do experimento didático. Tais 

ações possibilitam aos estudantes se reunirem em grupos de quatro integrantes de acordo com 

a identidade pessoal dos mesmos, e possibilitam a ocupação do espaço interno da sala de aula 

de forma espontaneamente e intuitiva. O “modo de ação” institui-se de forma sistemática na 

organização das ações dos estudantes de tal forma que os possibilitam interagir entre si no 

movimento de apropriação do objeto de estudo, em situações de resolução de situações-

problema e de forma lúdica.  

Na organização do “modo de ação” na atividade de ensino, não se identifica 

divisão de funções entre os participantes do grupo de estudantes, assim como não se 

identifica, de modo sistematizado, ocupação do espaço da sala de aula de tal forma que todos 
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possam se ver e se ouvir durante as ações interpessoais. A descrição do “modo de ação” neste 

momento da investigação didática evidencia a forma da práxis da atividade de ensino.  

Todas as ações dos estudantes, diante da necessidade de apropriação do objeto de 

estudo, decorrem do processo de percepção, representação e formulação de conceito a partir 

da análise do material de apoio (embalagens/sólidos geométricos) e das definições (abstrações 

teóricas) indicadas nos livros didáticos. Tanto o movimento de percepção, que parte do objeto 

material, até a elaboração de abstrações, quanto o movimento inverso, que parte das 

abstrações e resgata as imagens visuais do objeto, constituem-se como ações na organização 

do ensino próprias da atividade de ensino no primeiro momento do experimento didático.  

Tal caracterização da organização do ensino é identificada por Davidov (1988) 

como pertencente à concepção empírica de constituição do pensamento e de apropriação dos 

conceitos. As duas formas de procedimento didático pressupõem as vias de formação: a “de 

baixo para cima”, que parte do objeto às abstrações, e a “de cima para baixo” que parte das 

abstrações e resgata o objeto por meio de imagens visuais. Segundo Davidov (1988), tais 

formas de organização do ensino relacionam-se ao pensamento discursivo empírico. 

As ações sobre o objeto de estudo por parte dos estudantes, sejam elas partindo do 

objeto material às abstrações, ou vice-versa, evidenciam o fundamento teórico-metodológico 

da organização do ensino que se constitui no movimento entre percepção – representação – 

conceito. A seqüência definida pelas ações identifica a forma particular da lógica formal 

(PINTO, 1969; KOPNIN, 1978). A relação estabelecida entre o sujeito e o objeto de estudo 

explicita o conteúdo da práxis da atividade de ensino neste momento da pesquisa.   

O quadro, a seguir, indica as ações realizadas pelos estudantes e pela professora-

pesquisadora durante este momento do experimento didático. O desenvolvimento da unidade 

didática organizada para estudo das formas geométricas e do sentido espacial ocorre no 
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período de cinco aulas, de uma hora e cinqüenta minutos cada uma delas, ministradas ao 

grupo-classe composto por trinta e um estudantes, entre oito e nove anos de idade. 

 

 

QUADRO 7 – Práxis no momento empírico da atividade de ensino. 

AÇÃO 
DESENCADEADORA 

AÇÃO SOBRE O  
OBJETO DE ESTUDO 

MANIFESTAÇÃO  
DA APRENDIZAGEM 

 
• Exploração do 

espaço de forma 
lúdica 

 

� Construção de estruturas 
tridimensionais, utilizando embalagens de 
forma criativa e lúdica. 

 

�Desenvolvimento do sentido 
espacial de forma espontânea. 

• Classificação das 
embalagens 

 

� Comparação dos objetos, identificando 
os atributos externos: formato, número de 
pontas, cor, número de faces etc. 

 

�Ações individualizadas dos 
estudantes sem identificação da 
essência dos conceitos teóricos. 
 

• Identificação das 
formas geométricas 
nas embalagens 

 

� Reconhecimento de formas geométricas 
já conhecidas dos estudantes, como o 
quadrado, o retângulo e triângulo; 

 
� Identificação de formas geométricas não 
conhecidas dos estudantes, tais como o 
losango e o hexágono. 
 

�Diferenciação das figuras 
geométricas a partir dos 
conhecimentos instituídos dos 
estudantes e das características 
externas do objeto, com a 
identificação dos aspectos gerais 
dos conceitos. 
 

• Identificação de 
nomenclatura das 
formas geométricas 

 

� Pesquisa em livros didáticos para 
identificação da nomenclatura de figuras 
geométricas variadas e construção de 
pasta-catálogo.   

 

�Conhecimento informativo 
(não reflexivo) das definições 
geométricas. 
 

 

 

Identifica-se, a partir da análise do quadro, que as ações realizadas pelos 

estudantes sobre o objeto de estudo são realizadas, inicialmente, de forma espontânea e 

vinculam-se à criação de estruturas tridimensionais e à percepção da ocupação do espaço pelo 

material de apoio. Referem-se, também, às ações comparativas entre os aspectos externos dos 

objetos disponíveis aos estudantes, às ações de reconhecimento e de identificação das formas 

geométricas que compõem os sólidos geométricos, e às ações de identificação de outras 

formas geométricas partindo de nomenclaturas identificadas em livros didáticos, montando 

uma pasta catálogo para reconhecimento das formas geométricas estudadas. 
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A seguir, será apresentado um relato escrito39, elaborado por um dos estudantes do 

grupo-classe após uma das aulas da unidade didática, que evidencia como as ações eram 

realizadas e as possibilidades de apropriação do objeto de estudo por parte dos mesmos.  

 

 

REGISTRO 1 – Percepção das características externas do objeto de estudo 

Hoje na aula aconteceu o seguinte: a professora perguntou como podemos 

diferenciar as caixas, e eu disse: pela “forma”, outra pessoa disse pelo “número 

de pontas”, e outra pessoa disse “pelo tamanho”. 

 

As crianças fizeram pilhas, animais, etc, com as caixas. A professora perguntou o 

que as crianças achavam o que era: uma falou: é um monstro-marinho no barco. 

 

Eu aprendi que podemos classificar, e diferenciar as caixas, não importa se ela é 

feia ou bonita, eu também aprendi que todos têm muita imaginação gigante que 

até eu tenho, eu pensei que era um cavalo e também outras coisas. (Relato Escrito, 
MU). 
 
 
 
 

No relato da aula evidencia-se que as ações dos estudantes e da professora-

pesquisadora se organizam para identificar as características externas dos objetos e para a 

criação de estruturas tridimensionais que possibilitem o desenvolvimento do sentido espacial 

dos estudantes.  

Apesar de serem identificados os termos “forma”, “número de pontas” e 

“tamanho” dos sólidos geométricos/embalagens e não ser valorizada a beleza da embalagem, 

a análise dos objetos pelo estudante mantém-se nas características externas de tais objetos, 

identificadas por Kopnin (1978) e Davidov (1982, 1988) como próprias do pensamento 

empírico. Assim como no relato escrito de MU, os relatos dos demais estudantes manifestam 

reflexões sobre o objeto de estudos que se estabelecem no sentido intuitivo e não teórico, não 

promovendo a superação das características imediatas do objeto, limitando-se a identificar o 

                                                 
39 A reprodução do relato escrito do estudante MU é fiel ao texto original, mantendo as características 
gramaticais e estruturais. O texto foi produzido no dia 22 de abril de 1997. 
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que Vygotski (1999, 2000, 2001b, v.2) denomina conceitos espontâneos, e como juízos que 

identificam as diversidades gerais encontradas no objeto de estudos (KOPIN, 1978). 

Mesmo que, neste momento do experimento didático, não esteja em questão a 

diferenciação conceitual entre figura geométrica e sólido geométrico, mas sim a identificação 

de formas geométricas semelhantes presentes no material de apoio - as embalagens vazias,  

não se percebe nenhuma informação registrada no texto que identifique a possibilidade de 

promoção de um aprendizado específico quanto aos conceitos geométricos. Neste aspecto, 

somente é possível identificar um conjunto de ações que promovem identificação das 

características externas dos sólidos geométricos, de forma espontânea e emocional por parte 

dos estudantes em relação ao objeto de estudo. 

Também é possível identificar no relato do estudante um sentimento de 

valorização das ações realizadas na atividade de estudo. Quando o estudante escreve “eu 

também aprendi que todos têm muita imaginação gigante, que eu tenho, eu pensei que era um 

cavalo e também outras coisas” percebe-se emoção presente nas ações de estudo, fato 

também presente entre os estudantes no desenvolvimento das aulas em geral que compõem o 

experimento didático e nos registros dos estudantes. 

Ao analisar o texto produzido pelo estudante, verifica-se, além do sentimento de 

valorização das ações realizadas na atividade de estudo, que ocorre a manifestação da relação 

entre diferentes funções psicológicas superiores. Tais funções se encontram em movimento de 

transformação promovido, neste momento, pelas ações na atividade pedagógica. A percepção 

categorial, a imaginação, a memória eidética e a linguagem se encontram em conexão 

interfuncional que promove alterações na dimensão intrapsíquica da criança, contribuindo 

para o processo de conscientização dos estudantes a respeito da realidade objetiva e de suas 

próprias possibilidades de realização.  



 271 

Tanto a emoção quanto o sentimento manifestos no registro do estudante são 

considerados funções psicológicas que criam condições favoráveis para que os estudantes se 

coloquem em atividade de estudo. Tal fato ocorre em virtude da relação entre o significado 

social e o sentido pessoal atribuídos pela sociedade e pelo indivíduo, respectivamente, na 

concretização da atividade de estudo. Considera-se que as ações na atividade de ensino devam 

ser organizadas de tal forma a levar em conta a necessidade da relação cognitiva, afetiva e 

volitiva na atividade de estudo para que a unidade entre ensino e aprendizagem ocorra na 

atividade pedagógica. 

O registro a seguir é decorrente de uma aula posterior, que tem como objetivo a 

identificação das formas geométricas que compõem os sólidos geométricos. O estudante MU 

registra em seu caderno as seguintes observações individuais, após a atividade de estudo: 

 

 

REGISTRO 2 – Formas geométricas nos sólidos geométricos 

Temos varias figuras geométricas, exemplos:  

 

         = hexágono                             = quadrado 

 

         = cubo                                        = retângulo 

 

         = triângulo                              = círculo (Registro Escrito, MU)40. 
 

 

 

No que diz respeito ao uso da linguagem escrita pelo estudante, evidencia-se no 

registro que a palavra é utilizada para denominar a forma geométrica correspondente. Tal fato, 

segundo Davidov (1982, 1988), é característico do pensamento empírico, uma vez que o 

termo lingüístico substitui o conceito. A linguagem escrita, manifestada de forma sintetizada, 

cumpre a função nominativa (VYGOTSKI, 2001b, v.2) sem que o conceito teórico seja 

                                                 
40 O registro citado é da data 29 de abril de 1997. 
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explicitado. No caso do cubo, a função nominativa é utilizada de forma inadequada, pois o 

objeto caracteriza-se como um sólido geométrico e é identificado pelo estudante como figura 

geométrica. Este fato não ocorre entre todos os estudantes, mas vários deles reincidem nesta 

indiferenciação conceitual (BERNARDES, 2000) nas manifestações de aprendizagem na 

forma de linguagem escrita. Quanto à apropriação do conceito teórico, verifica-se que a 

manifestação da aprendizagem por parte do estudante demonstra ausência da essência do 

conceito. Tal fato é evidenciado nos registros de todos os estudantes pertencentes ao grupo-

classe.  

O próximo registro escrito representa a síntese coletiva dos estudantes realizada 

após o estudo das formas geométricas. As informações contidas neste registro foram 

identificadas e trazidas para a aula pelos estudantes por meio de consulta aos livros didáticos. 

Posteriormente, tais informações foram problematizadas, entre todos os estudantes, quanto às 

possíveis formas que uma mesma forma geométrica pode assumir. Tais informações foram 

registradas na lousa pela professora-pesquisadora, e, finalmente, reproduzidas nos cadernos 

dos estudantes.  

 

REGISTRO 3 – Classificação das formas geométricas 

0 pontas � elipce (oval) 

                 � circunferência 
 
3 pontas � triângulo 

 

 

 

4 pontas � quadrado                                                      

 
                                                            � retângulo 

 

               � paralelogramo                                                   quadriláteros 

 

               � trapézio                                                                 4 lados  

 

               � losango  
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5 pontas �pentágono 

 

 

6 pontas � hexágono   

 

 

7 pontas � heptágono 

 

 

8 pontas � octógono 

 
 

9 pontas � eneágono 

 
 

10 pontas �decágono                                
                            (Registro Escrito, OS)41 

 
 
 
 
 

As informações registradas pelo estudante identificam um conhecimento 

essencialmente informativo, sem a presença de indicativos que superem o levantamento das 

características externas dos objetos. No entanto, identifica-se uma qualidade nos desenhos do 

estudante que supera a simples nominação das formas geométricas. O estudante demonstra 

diferentes opções para uma mesma forma geométrica, como no caso do triângulo, do 

quadrilátero e do pentágono.  

Mesmo ocorrendo mudança de qualidade na manifestação da aprendizagem, é 

evidenciado, neste registro escrito, o movimento característico do pensamento empírico que 

parte das abstrações e se relaciona às imagens visuais, ampliando as relações essencialmente 

materiais. Porém, conforme afirma Davidov (1982, 1988), este procedimento mantém-se 

dentro das características do pensamento discursivo empírico, uma vez que continua 

analisando as características externas dos grupos de objetos.  

 A produção do grupo de estudantes apresentado neste registro corresponde à 

intencionalidade da professora-pesquisadora na organização da atividade de ensino. No 

entanto, ao longo dos demais registros (orais e escritos), assim como nos registros de imagens 

                                                 
41 O registro citado é da data de 15/05/ 1997. 
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de aulas consecutivas, verifica-se que tais informações não são resgatadas pelos estudantes 

para solução de nenhuma ação de forma específica.  

O conhecimento das formas geométricas somente é utilizado pelos estudantes 

quando é solicitado aos mesmos que construam embalagens de presentes sem que tenham 

modelos prontos. Mesmo assim, somente são resgatadas as formas anteriormente apropriadas 

pelos estudantes e as mais comuns no cotidiano, como o quadrado, o retângulo, o triângulo e a 

circunferência.  

As manifestações de aprendizagem obtidas por meio dos registros dos estudantes 

correspondem aos princípios lógicos que organizam o ensino nesse momento do experimento 

didático. Explicitam o processo de comparação realizado a partir da análise dos objetos 

materiais e suas representações, indicando propriedades comuns das formas geométricas, ou 

seja, as propriedades gerais do objeto de estudo. Tais propriedades gerais identificam o 

conceito, que encontra na palavra o termo lingüístico indispensável para fixar o 

conhecimento. O conceito assume a dimensão de ser uma palavra que representa o 

entendimento particular do objeto de estudo; o conceito é definido pelas propriedades gerais, 

que, ao mesmo tempo, são particulares do grupo de objetos analisados e que representam a 

singularidade das ações realizadas na atividade de estudo.  

Identifica-se a partir de tais relações na organização do ensino que o pensamento 

dos estudantes, manifesto nos diferentes registros ao longo da unidade didática, não supera as 

características definidas pelo pensamento discursivo empírico, tanto na sua forma quanto no 

seu conteúdo.  

A relação entre as funções psicológicas superiores, percepção, memória, 

linguagem e generalização evidencia a conexão interfuncional propiciada pelas ações na 

atividade pedagógica. No entanto, considera-se que a intervenção pedagógica promoveu de 

forma restrita a potencialização das funções psicológicas superiores por possibilitar apenas 
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sínteses conceituais que se limitam às relações imediatas com o objeto de estudo e às suas 

relações externas sem promover um movimento de reflexão sobre os nexos internos do 

conceito e sobre a essência do objeto de estudo que possibilite a superação do pensamento 

empírico.  

As ações organizadoras da atividade de ensino e as manifestações de 

aprendizagens apresentadas nos registros anteriores e interpretadas teoricamente identificam 

que a essência das ações na atividade pedagógica, neste momento da investigação didática, é 

fundamentada nos princípios teórico-metodológicos da lógica formal. Tais princípios 

organizadores das ações na atividade pedagógica são considerados limitadores das 

possibilidades do desenvolvimento das funções psicológicas superiores por meio da 

apropriação do conhecimento sócio-histórico no contexto escolar.  

 

 

5.4.2 Práxis da atividade de ensino no momento do pensamento teórico 

 

 

As ações pedagógicas do segundo momento da investigação didática, identificadas 

como práxis da atividade de ensino no momento do pensamento teórico dos estudantes, têm 

como objeto do ensino da geometria o estudo da tridimensionalidade dos sólidos geométricos 

e suas medidas, dividido em duas sessões – partes A e B - com a finalidade de se conseguir 

maior aprofundamento teórico na apropriação do conceito por parte dos estudantes. A 

organização do ensino se estabelece de acordo com a conceituação de atividade orientadora 

do ensino, conforme as explicitações feitas no capítulo 3 – O Ensino e a Aprendizagem na 

Atividade Pedagógica.  
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A subdivisão da organização do ensino, que visa à aprendizagem do conceito de 

altura, contempla duas necessidades particulares da apropriação do conceito: a) a de 

identificar a altura como uma das dimensões dos sólidos geométricos; b) a de identificar a 

altura em diferentes sólidos geométricos (retos e inclinados).  

As ações na organização do ensino que criam condições para a apropriação do 

conceito de altura são definidas a partir de um tema (tridimensionalidade dos objetos) que está 

inserido num sistema de relações integradas e faz uso de uma condição particular posta na 

sociedade que é a necessidade social de se construirem utensílios (embalagens) destinados à 

armazenagem de objetos variados.  

A reflexão sobre a necessidade social é desencadeada na atividade de estudo por 

meio uma série de mediações que problematizam a condição posta na sociedade e por meio de 

uma situação-problema que contém os nexos internos do conceito. As mediações promovidas 

pela professora-pesquisadora que relacionam o objeto de estudo à necessidade social criam 

uma situação de ensino com significado particular que mobiliza as ações dos estudantes em 

busca de soluções para a mesma.  

Para encaminhar as ações que possibilitam a solução da situação desencadeadora 

do processo pedagógico, os estudantes reúnem-se em pequenos grupos, com no máximo 

quatro estudantes em cada um deles. Nos pequenos grupos, os estudantes iniciam o 

movimento de reflexão sobre as relações implícitas à situação-problema, e buscam, de forma 

cooperativa, soluções viáveis para a mesma. Cada componente do pequeno grupo executa 

uma função específica (relator, cronometrista, organizador, porta-voz) na execução das ações 

na atividade de estudo, no entanto, essas funções são alternadas constantemente para que cada 

criança passe por vivências diversas.  

Nesta etapa de reflexão coletiva, é produzido um primeiro registro, produto da 

reflexão dos estudantes em pequenos grupos. Posteriormente, os registros das soluções da 
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situação-problema de todos os pequenos grupos são apresentados ao grupo-classe e 

problematizados pela professora-pesquisadora que promove mediações que possibilitam 

novas reflexões por parte dos estudantes, com a finalidade de gerar mudança de qualidade nas 

elaborações iniciais dos mesmos. O movimento das ações descrito é denominado, segundo a 

estruturação da atividade orientadora do ensino, movimento dialógico do conceito. 

 No segundo momento de reflexão coletiva, realizado entre todos os estudantes do 

grupo-classe, é produzido um novo registro, resultado das elaborações interpessoais 

promovidas no movimento dialógico do conceito. Os dois registros coletivos, o produzido em 

pequenos grupos e o produzido pelo grupo-classe, são considerados registros que partem das 

manifestações de apropriações particulares dos sujeitos (intrapessoal) que são reelaboradas 

coletivamente (interpessoal).  

No movimento dialógico do conceito, ocorre a internalização (VYGOTSKI, 

2001b, v.2) das elaborações interpessoais pelos estudantes, que passam a fazer uso da 

produção coletiva nas reflexões pessoais (nas formas de linguagem interna e externa). Quando 

o estudante faz uso das elaborações produzidas coletivamente (interpessoal) em novas 

situações-problema, ocorre nova manifestação da apropriação do conceito, agora numa 

qualidade superior à anterior; essa nova manifestação da apropriação do conceito 

(intrapessoal) identifica a transformação interna ocorrida nas funções psíquicas superiores dos 

estudantes.  

No processo de internalização do conceito, são identificadas algumas situações em 

que o estudante necessita explicitar, individualmente, a sua compreensão sobre o mesmo, e, 

para tanto, deve produzir um registro individual. Esse registro é um indicativo da qualidade da 

apropriação do conceito pelo estudante e deve ser entendido como um documento que 

promoverá novas ações na atividade pedagógica com a finalidade de gerar maior domínio do 

conceito por parte do estudante. Além de ser um documento que medeia a organização do 
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ensino, o registro elaborado pelos estudantes também pode ser entendidos como instrumento 

simbólico que medeia as novas apropriações de conceitos na atividade pedagógica.  

A descrição e a explicitação das ações coletivas e cooperativas no movimento de 

internalização do conceito são identificadas como o “modo de ação” característico do segundo 

momento da investigação didática. Tais ações próprias da atividade orientadora do ensino são 

definidas na dissertação de mestrado (BERNARDES, 2000), e explicitadas teoricamente nesta 

tese, considerando-se os aspectos da atividade em comum (RUBTSOV, 1996) e os aspectos 

posicional e funcional da organização do ensino identificados por Rivina (1996), assim como 

pela organização dos agentes sociais definidas por Bernstein (1996). O “modo de ação” 

próprio da práxis da atividade de ensino no momento do pensamento teórico dos estudantes é 

identificado como a forma que define as ações na atividade pedagógica.  

Os fundamentos teórico-metodológicos42 que definem as ações na atividade de 

ensino, neste momento da investigação didática, partem da análise da realidade objetiva 

(concreto caótico - objeto de estudo não necessariamente material) que promove um 

movimento de abstração que identifica a essência do objeto de estudo e, posteriormente, 

retoma a forma de objeto concreto (realidade mediada pelas abstrações – concreto pensado), 

numa qualidade superior à inicial (MARX, 1996, KOPNIN, 1978). O objeto concreto, produto 

do movimento de reflexão promovido pela razão, transforma-se em novo objeto que é 

superado qualitativamente a cada novo processo de reflexão, num movimento constante (em 

espiral) de explicitação do conceito pelo pensamento, que é o reflexo ativo da realidade 

objetiva.  

O processo de análise da realidade objetiva (o objeto de estudo) é determinado 

pela lógica dialética e constitui-se como a forma que a diferencia da lógica formal (PINTO, 

1969; KOPNIN, 1978). Na análise da organização do ensino, a forma de investigação e de 

                                                 
42 São considerados como fundamentos teórico-metodológicos o método materialista histórico dialético e a 
psicologia histórico cultural.  
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compreensão da realidade objetiva é definida como o conteúdo da práxis da atividade de 

ensino no momento do pensamento teórico.  

O desenvolvimento das ações pedagógicas neste momento da investigação didática 

ocorre ao longo de duas unidades didáticas identificadas como o estudo da 

tridimensionalidade dos objetos (parte A) e da estruturação dos sólidos geométricos (parte 

B). A Parte A, que organiza o ensino do conceito de altura, foi desenvolvida em uma aula de 

uma hora e cinqüenta minutos; a Parte B, que organiza o ensino que identifica as medidas da 

altura em diferentes sólidos geométricos, foi desenvolvida em duas aulas de uma hora e 

cinqüenta minutos, ministradas ao grupo-classe composto por trinta e um estudantes, entre 

oito e nove anos de idade43. 

Para se evidenciar o processo de ensino e aprendizagem próprio do segundo 

momento da investigação didática, será apresentado, a seguir, o quadro que indica as ações 

realizadas pelos estudantes e pela professora-pesquisadora no movimento de internalização do 

conceito de altura. 

 

 

QUADRO 844 – Práxis no Momento Teórico da Atividade de Ensino 

AÇÃO  
DESENCADEADORA 

AÇÃO SOBRE  
O OBJETO DE ESTUDO 

MANIFESTAÇÃO  
DA APRENDIZAGEM 

 
NECESSIDADE 

SOCIAL  
PARTICULAR 

ENUNCIAÇÃO 
DO 

PROBLEMA 

AÇÕES DOS 
SUJEITOS SOBRE 

OS OBJETOS 

REFINAMENTO 
DO CONCEITO 

APROPRIAÇÃO DO 
CONCEITO PELOS 

ESTUDANTES 

                                                 
43 Todas as ações pedagógicas são desenvolvidas com o mesmo grupo-classe composto por trinta e um 
estudantes, conforme a identificação anterior dos sujeitos que compõem a amostra da pesquisa.  
 
44 Adaptação do quadro inserido em: BERNARDES, M. E.M. As ações na atividade educativa. Dissertação de 
mestrado (Educação). São Paulo: FEUSP, 2000, p. 32. 
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Parte A - “Em 

que devemos 

pensar quando 

construímos 

uma 

embalagem?” 

 

� Reflexão sobre a 
utilidade das 
embalagens.  

�Elaboração de 
imagem mental sobre 
a capacidade dos 
sólidos. 

�Manuseio de 
embalagens 
identificando as três 
dimensões, com a 
mediação da 
professora- 
pesquisadora. 

 

�Altura como 
característica 
externa objeto; 

�Reconhecimen-
to da palavra 
altura como 
conhecimento 
social. 

�Desenvolvimen-
to do sentido 
espacial a partir 
de ações 
mediadoras e 
elaboração da 
imagem mental. 

 

�Altura como uma das 
dimensões dos sólidos 
geométricos, que varia 
de acordo com o plano 
de referência. 

 

Construção de 
utensílios 

destinados à 
armazenagem 

variada. 

Parte B –
“Construa um 

quadro de 

medidas dos 

sólidos 

geométricos 

apresentados” 

� Manipulação de 
instrumento para 
identificar medidas 
dos sólidos 
geométricos. 

� Reflexão 
individual e coletiva 
em busca de solução 
para o dilema 
conceitual – 
identificação da altura 
em sólidos inclinados.  

 

� Parte de um 
conhecimento 
empírico. 

�Elaboração de 
enunciação 
conceitual 
intuitiva. 

� Percepção 
espacial 
relacionando os 
planos vertical e 
horizontal na 
identificação do 
conceito. 

� Identificação 
dos nexos 
conceituais – 
conceito teórico. 

 

� Identificação do 
conceito de altura e uso 
em situações problemas 
- prismas retos e 
inclinados. 

  
 
 
 

As ações realizadas pelos estudantes e pela professora-pesquisadora ao longo da 

Parte A da organização da atividade de ensino do conceito de altura são decorrentes das 

reflexões promovidas coletivamente sobre a situação-problema – “Em que devemos pensar 

quando construímos uma embalagem?” 

Tais ações promovem o entendimento, por meio da percepção categorial, de que o 

conceito de altura é atribuído a uma das dimensões do sólido geométrico e que tal 

identificação depende da posição do sólido em relação ao plano de referência, no caso o plano 
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horizontal. Esse entendimento se estabelece como juízos diante do processo de reflexão que 

analisa embalagens vazias, representando sólidos geométricos. Inicialmente, o conceito de 

altura é caracterizado como um atributo externo do objeto; posteriormente, a esse atributo é 

atribuída uma palavra - altura - que possui um significado social próprio, e identifica 

propriedades gerais e comuns presentes na singularidade dos objetos analisados.  

O movimento de reflexão do conceito, promovido pelas mediações simbólicas, 

cria situações que possibilitam o desenvolvimento da percepção do sentido espacial, uma das 

funções psicológicas superiores, e coloca o pensamento em movimento, inicialmente, 

fundamentado em relações empíricas e, posteriormente, fundamentado em relações que se 

aproximam das consideradas teóricas. Tal fato ocorre em virtude da superação da percepção 

imediata do objeto de estudo na atividade prática proporcionada pelas mediações efetuadas 

pela professora-pesquisadora visando a que os estudantes identifiquem os nexos internos do 

próprio conceito.  

Para se evidenciar o movimento dialógico do conceito de altura relacionado ao 

plano de referência, a seguir, será apresentado um sistema semântico que tem o tema: a 

identificação do conceito de altura a partir de mudanças de posicionamento de um prisma reto 

no espaço; esse sistema é dividido em dois grupos semânticos que têm os remas: a percepção 

espacial do conceito de altura de prismas retos e a síntese da reflexão coletiva. As 

enunciações destacadas por negrito nos grupos semânticos são as consideradas 

desencadeadoras do movimento de reflexão e as enunciações que identificam a síntese do 

processo reflexivo. 

 

Grupo Semântico A - Percepção espacial da altura em prismas retos 
 

 

(1) P - Vamos observar a nossa caixa da filmadora de hoje...  
Qual seria a altura da caixa? 

(2) Mu - Assim!  
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(3) P - Passe o dedo para mim. 
 
O aluno Mu dirige-se à professora e passa o dedo na aresta vertical da embalagem. 
 
 (5) P- A altura da caixa é essa aqui, olhem!. (risca com giz colorido a aresta da 

caixa que representa a altura) . 
 (6) P - Essa é a altura da caixa? 
 (7) Ri e Lu Fê  balançam a cabeça dizendo que não. 
 (8) P - Qual é a altura da caixa?  
 
Lu Fé vai até a professora e vira a caixa a fim de mostrar qual a posição da 
embalagem que considera correta para identificar a altura da embalagem, 
colocando-a na posição em que a aresta maior fica na vertical. 
 
(9) Fê – Olhe prô, e se você virar a caixa? 
(10) P - Se eu virar assim, qual é a altura da caixa? (modifica o posicionamento    
             da  embalagem no espaço). 
(11) P - Essa aqui? 
             E se eu virar assim a caixa? (modifica a posição da embalagem  
             novamente).  
(12) Mu - É aqui! (aponta a aresta vertical). 
                É a mesma coisa só que está de ponta-cabeça. 
(13) P - Só que está de ponta-cabeça?  
(14) Mu – É para o outro lado. 
 
 
 
 

O procedimento executado pela professora-pesquisadora, ao modificar o 

posicionamento da embalagem, considerando as três dimensões da mesma, proporciona aos 

estudantes uma nova vivência que os possibilita abstrair o objeto de estudo, criando a imagem 

mental (LEONTIEV, 1983) do sólido geométrico no espaço, relacionando-a ao conceito de 

altura. Os estudantes concluem que a identificação do conceito de altura depende do 

posicionamento do sólido no espaço, sem estabelecer relação direta entre a altura do objeto e 

a sua maior dimensão.  

Quando o estudante sugere à professora-pesquisadora que altere a posição da 

embalagem (9), pode-se afirmar que a ação já havia sido elaborada mentalmente pela criança 

como imagem geométrica intuitiva. Este fato evidencia a existência da percepção espacial 

como uma função psicológica superior que possibilita a relação entre a visualização do objeto 

e a abstração do movimento geométrico.  

Verifica-se que os estudantes não necessitam da ação concreta material para 

concluir o que em imagem mental já se evidenciava (DAVIDOV, 1988). Tal fato ocorre 
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devido à função mediadora da memória operativa que possibilita que os indivíduos resgatem 

imagens mentais produzidas em vivências anteriores e as operacionalizem em novas situações 

problematizadoras. São abstrações iniciais internalizadas nas relações humanas quando os 

indivíduos se apropriam das relações postas na realidade objetiva. 

É certo que as ações sobre a embalagem durante a mediação da professora-

pesquisadora desencadearam as reflexões dos estudantes, porém, como afirma Revuz (1980), 

a ação concreta é importante para a percepção dos conceitos, mas o desenvolvimento do 

pensamento geométrico (teórico) transcende as limitações da ação e da observação. Verifica-

se que a presença do objeto se torna fundamental dentro do movimento de reflexão para que a 

ação mental possa ser verificada como ação concreta. As mediações com o objeto material 

promovidas tanto pelo estudante quanto pela professora-pesquisadora possibilitam a 

manifestação do pensamento que transcende a relação sensorial. A ação sobre o objeto 

assume a função de ser mediadora entre a ação mental e a percepção sensorial. O objeto 

material assume a função de ser um instrumento de comunicação que medeia o 

desdobramento do pensamento em linguagem externa para que a ação mental, elaborada numa 

relação abstrato-concreta, possa ser compreendida pelas demais pessoas.  

Posteriormente, a professora-pesquisadora executa o movimento de rotação do 

sólido horizontalmente, de tal forma que os estudantes percebam que ao se manter a base do 

sólido geométrico fixada, a altura se mantém constante.  

O grupo semântico, a seguir, ocorre quando a professora-pesquisadora movimenta 

o sólido geométrico de tal forma que a base se altera. 

 

Grupo Semântico B - Síntese da reflexão coletiva  

 
(15) P - E agora, se eu fizer assim? (movimenta a caixa de forma que o                 
              referencial da altura seja alterado). 
(16) Mi – A mesma! 
(17) Estudantes – Não!!!!! 
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(18) Ri - É assim! (aponta outra aresta da caixa). 
(19) P - Qual que é?  
             Aí é assim! (risca a aresta da embalagem indicada pelo aluno com giz de   
            outra cor). 
(20) P - E se eu fizer assim? (movimenta a caixa novamente em outra direção). 
 
Fê dirige-se à professora e indica uma aresta diferente da anterior. 
 
(21) P - Aí, qual que é?  
             Aí é assim a altura? (risca novamente a caixa com giz). 
             Olhem só que legal !  
             Quer dizer que a altura varia, então? 
(22) Mu- É! 
 (23) P- Varia, ou não ? 
(24) Estudantes - Varia!!! 
 
 
 
 

Ao analisar o grupo semântico, verifica-se que o pensamento dos estudantes 

manifesto nas enunciações não supera a condição de juízos sobre o atributo externo do sólido 

geométrico identificado como altura. No entanto, as mediações no campo da linguagem oral 

promovidas pela professora-pesquisadora possibilitam a identificação de um dos nexos 

internos do conceito – a identificação de que a altura de sólido geométrico é definida pela 

posição do objeto em relação ao plano de referência. Este procedimento promove um 

movimento de reflexão que supera a imediatez do objeto; promove uma reflexão que 

identifica uma característica interna do objeto de estudo, que promove a reelaboração do 

pensamento empírico. Tal fato ocorre por ser identificada uma característica essencial do 

conceito de altura.  

No entanto, por mais que a professora-pesquisadora tenha promovido o 

movimento de reflexão sobre o posicionamento do sólido no espaço, e isso tenha gerado uma 

mudança de qualidade da percepção espacial dos estudantes, em nenhum momento ocorreu 

uma reflexão para identificar a razão pela qual a altura varia se mudar o posicionamento do 

sólido no espaço. Também não se identifica, por parte dos estudantes, nenhum 

posicionamento espontâneo que promova a necessidade de uma síntese conceitual. O 
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pensamento dos estudantes e da professora-pesquisadora mantém-se nos limites do 

pensamento empírico, mas coloca o conceito em movimento de mudança de qualidade.  

Tais fatos levam à confirmação de que o pensamento teórico não é natural, nem 

mesmo é espontâneo. Para que o pensamento atinja a qualidade de ser teórico, há a 

necessidade da reflexão dialética a respeito da razão pela qual o conceito é definido, 

relacionando-o a outros conceitos. Considera-se que somente com a mediação consciente do 

educador a respeito dos nexos internos do conceito é que se torna possível superar a condição 

de pensamento empírico, chegando-se à qualidade de pensamento teórico. Como todas as 

funções mentais superiores, o pensamento teórico é artificial, portanto é produto do uso de 

instrumentos e signos elaborados sócio-historicamente. Nessa condição, considera-se que o 

conceito é uma produção humana que é apropriada pelos estudantes na atividade pedagógica, 

e não uma construção particular promovida pelo processo de reflexão a partir de percepções 

sensoriais.  

Em busca da superação do pensamento empírico sobre o conceito de altura, a 

professora-pesquisadora organiza uma nova situação desencadeadora de ensino que apresenta 

a necessidade de identificação das três dimensões (altura, comprimento e largura) de sólidos 

geométricos variados (retos e inclinados). Essa nova situação desencadeadora de ensino é 

caracterizada na Parte B apresentada no quadro – práxis da atividade de ensino no momento 

do pensamento teórico.  

As ações promovidas pelos estudantes e pela professora-pesquisadora promovem 

a identificação dos nexos internos do conceito de altura e o uso desses nexos na resolução de 

situações-problema, fato que evidencia a apropriação do conceito. O movimento dialógico 

que promove a identificação dos nexos internos e a apropriação do conceito de altura inicia-

se pela manipulação de sólidos geométricos (objeto concreto) e de instrumento (régua) para a 

identificação das dimensões (dos sólidos geométricos).  
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Os estudantes partem da conceituação anterior promovida na Parte A da 

organização do ensino do conceito de altura; elaboram uma definição do conceito de altura de 

forma intuitiva, correspondente à linguagem que lhes é própria, porém relacionando tal 

conceito com o conceito de base45 (instrumento conceitual). Os estudantes identificam a altura 

como a dimensão perpendicular entre os planos que contêm a base e o vértice. Tais ações 

promovem a identificação dos nexos internos do conceito de altura, que passam a fazer parte 

das manifestações intrapessoais dos estudantes.   

A situação desencadeadora de reflexões sobre o conceito de altura e a conseqüente 

identificação dos nexos internos do conceito ocorrem quando os estudantes necessitam 

identificar a dimensão da altura do cone. Tal necessidade promove uma nova situação 

problematizadora a ser reflexionada pelos estudantes na atividade em comum, por 

discordarem dos procedimentos práticos para se identificar a dimensão solicitada. A 

necessidade que gera a nova situação desencadeadora vincula-se à não identificação dos 

nexos internos do próprio conceito em situação anterior. Deduz-se que os estudantes, neste 

momento do processo dialógico, ainda não tinham domínio do conceito de altura, e, 

conseqüentemente, não podiam fazer uso do mesmo, como instrumento que medeia o 

processo de reflexão, no cumprimento da tarefa solicitada. A figura a seguir demonstra as 

duas soluções encontradas pelos estudantes diante da situação-problema.  

 

 

 

                                                 
45 Neste momento da pesquisa, o conceito de base já havia sido apropriado pelos estudantes, transformando-se 
em instrumento conceitual da identificação do conceito de altura. 
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FIGURA 1 – Representação simbólica da situação-problema desencadeadora do conceito 

 

Cone  A                  Cone B 
 
 
 

O desenho identificado como Cone A é representativo da solução de um grupo de 

estudantes que leva em conta a medida entre o vértice do cone e a base, considerando o plano 

horizontal, que contém a base, como o plano de referência. O desenho identificado como 

Cone B representa a solução construída por outro grupo de estudantes que considera a altura 

como sendo a medida da distância linear entre o vértice e a base, independente do seu 

posicionamento no espaço. Neste momento do movimento dialógico do conceito, nenhum dos 

estudantes evidenciou a necessidade de se considerar a dimensão perpendicular entre os 

planos que contêm a base e o vértice. 

Em busca de evidência sobre o movimento de explicitação do conceito por parte 

dos estudantes, será apresentado, a seguir, um sistema semântico que tem como tema a 

identificação dos nexos internos do conceito de altura e como remas a mediação instrumental 

para definição do conceito e a síntese conceitual elaborada pelos estudantes, a partir das 

mediações promovidas pela professora-pesquisadora. 
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Grupo Semântico A – Mediação instrumental para definição do conceito  
 

 

(1) P - Para que altura seja 10,5 cm, o cone tinha que estar nesta posição,  
           olhem.(fig. 2).  
           Por que eu não posso medir a altura do cone nesta posição? ( fig. 2 ). 
(2) Estudantes : Porque não está na altura natural!!! 
                     Porque está inclinado!!! 
(3) P- Não está na altura natural? 
(4) Fê - É , não está natural!!! 
(5) P- Ótimo, mas o que precisa para a altura  estar  natural? 
(6) Estudantes :  Estar reto... ~~~~~~~~~~~~( ruído ). 
(7) P- Mas ele não está reto aqui ?( fig. 2 ). 
(8) Estudantes : Não !!!!! 
(9) Fê- Não , ele está inclinado !! 
(10) P- O que precisa para ele estar certo? 
(11) Fê e Mu - Virar um pouquinho “ele”, tem que ficar retinho (indicam com  
                        as mãos que é necessário apoiá-lo na base). 
(12) P- Qual é a parte do sólido geométrico que não está na posição certa ?  
              (fig.2). 
(13) Estudantes - A base!! 
 

 

 

Nas enunciações verbais, os estudantes vinculam o posicionamento da base do 

cone à medida da altura. Anteriormente, grande parte dos estudantes considerava que para 

identificar a altura era necessário medir a distância entre o vértice e a base, de forma 

independente do plano de referência. Após várias reflexões, poucos estudantes continuam 

identificando a altura do cone como sendo 10,5 cm (a geratriz), conforme indica a imagem do 

Cone B 

Identifica-se, na análise do grupo semântico anterior, que os estudantes 

relacionam conceitos já apropriados – a base – com os juízos expressos na solução da 

situação-problema. Trata-se de uma forma de pensamento, a dedução ainda intuitiva, que 

supera as elaborações conceituais manifestadas pelos estudantes anteriormente. Na medida em 

que os estudantes participam de ações sensório-objetais e teórico-práticas 

(DAVIDOV,1982,1988) decorrentes das mediações simbólicas instituídas na atividade de 

ensino, percebem-se mudanças nas manifestações do pensamento dos escolares. Trata-se da 

memória conceitual que medeia as elaborações dos estudantes como manifestação do 

pensamento na forma de razão.  
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O próximo grupo semântico apresenta a síntese do movimento dialógico do 

conceito promovido pelas mediações promovidas pela professora-pesqusiadora. 

 

 

Grupo Semântico B - Síntese do conceito de altura  
 

 

(13) P- Di , o que você acha?  
(14) Di- Eles mediram errado, sabe por quê ? 
              Eles, em vez de medirem assim no reto, de assim olhe... (levanta da  
              carteira e dirige-se à lousa, mostrando na fig. 1) . 
              Eles pegaram a régua e mediaram “de deitado”. 
(15) P- Ah !, mediram “de deitado” .  
            E de deitado ficou maior? 
(16) Di- Ah ?  
              Então,... tem que medir assim ... (mostra com as mãos a distância vertical   
              entre o vértice do cone até a sua base). 
              Tem que medir da ponta... 
(17) P- Tem que medir da ponta até embaixo? Olhem só! 
            Olhem o que o Di falou! 
            A medida da altura não é a medida deitada, é a medida em pé, olhem! 

 

 

Verifica-se que o estudante Di, apesar de encontrar dificuldade em se expressar 

verbalmente, consegue comunicar o seu pensamento, justificando o motivo pelo qual 

considera as ações dos companheiros como “incorretas”. Não encontrando no acervo 

lingüístico que dispunha palavras adequadas para elucidar seu pensamento (conclusões 

pessoais), o estudante utiliza recursos como gesto e recorre ao desenho para sintetizar as ações 

práticas “corretas” e obter a medida da altura de um sólido inclinado.  

Tal posicionamento do estudante retrata a dificuldade que se tem em expressar um 

pensamento ou uma reflexão elaborada na forma de linguagem interna quando não se tem 

devidamente apropriado signos adequados ou suficientes para comunicar as elaborações 

pessoais. Na dissertação de mestrado (BERNARDES, 2000), em várias situações de ensino e 

de manifestações de aprendizagem dos estudantes, é evidenciada a necessidade que os 

estudantes encontram em compor diferentes formas de linguagem para que a função 
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comunicativa seja cumprida.  Nessa enunciação particular, identifica-se a composição entre a 

linguagem externa e a gestual, associada à linguagem pictórica para que o estudante consiga 

fazer com que as demais pessoas compreendam o que já está elaborado mentalmente.  

Ao identificar que a altura é “a medida em pé”, o aluno sintetiza o conceito tendo 

como referência a percepção sensório-objetal presente na situação desencadeadora do ensino e 

aprendizagem. Trata-se de um processo de dedução informal, segundo a categorização de Van 

Hiele, citado por Crowley (1994), ao analisar o pensamento geométrico no contexto escolar.  

A influência das ações concretas no movimento de percepção espacial e de 

apropriação dos nexos internos do conceito de altura é inegável e considerada importante no 

processo de compreensão do conceito, no entanto, é insuficiente para promover a definição 

formal do conceito teórico. Essa é uma informação a que apenas o educador tem acesso, ou 

seja, trata-se de uma mediação conceitual (teórica) que deve ser realizada pelo educador na 

ação pedagógica. Caso não seja realizada, a apropriação do conceito teórico e o 

desenvolvimento do pensamento teórico por parte dos estudantes não ocorrem, a não ser que 

os mesmos tenham acesso ao conceito por outras vias de comunicação.  

Como manifestação pessoal da apropriação do conceito, decorrente do movimento 

dialógico do conceito, é possível identificar a presença da dedução registrada pelo estudante 

Di como uma representação simbólica, que faz uso da linguagem escrita e pictórica, para 

comunicar a aprendizagem na atividade de estudo. Trata-se de uma manifestação intrapessoal 

que representa as elaborações interpsíquicas (LEONTIEV, 1983).  

O registro do estudante, a ser evidenciado a seguir, mostra a solução da situação-

problema como uma elaboração particular decorrente do processo de mediação propiciado na 

atividade orientadora do ensino. Evidencia-se que os procedimentos necessários apresentados 

pelo estudante para a identificação da dimensão da altura do sólido demonstram forte 

influência da percepção sensorial presente na proposta pedagógica.  
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FIGURA 2 - Manifestação da apropriação dos nexos internos do conceito de altura 

            

 

 

 

Na análise do registro anterior, além da manifestação da influência sensorial na 

solução da situação desencadeadora, é possível identificar a presença da característica 

substancial (DAVIDOV, 1982, 1988) do conceito de altura que requer que seja identificada a 

dimensão vertical entre os planos paralelos que contêm o vértice e a base, ou seja, a essência 

do conceito. Ao mesmo tempo, o registro identifica uma ação singular, particularizada em 

uma situação-problema, que também evidencia a apropriação da essência do conceito (relação 

singular-universal mediada pelo particular). 

A linguagem escrita, como desdobramento da linguagem interna e manifestação 

do pensamento teórico do estudante, faz uso da palavra e do desenho para ampliar as 

possibilidades de comunicação da apropriação do conceito. Além da multiplicidade no uso da 

linguagem por parte do estudante, verifica-se a objetividade da ação a ser realizada para se 

identificar a altura do sólido geométrico. O estudante indica quais os instrumentos materiais e 
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os procedimentos ideais necessários para executar a ação desejada. Trata-se do formalismo 

das ações e operações para a identificação da dimensão numa condição singular própria do 

contato entre a criança e o objeto material. A síntese escrita realizada pelo estudante manifesta 

a apropriação do conceito na relação entre o material e o ideal, o físico e o psíquico, o 

racional e não racional, o racional e o judicativo e entre o intuitivo e o discursivo, 

características da dimensão social do pensamento. 

Pode-se afirmar, tanto nas interações verbais próprias do sistema semântico, 

quanto no registro escrito, que as manifestações da apropriação do conceito são muito 

próximas ao conceito teórico, porém não ocorrem na forma de definição teórica. Nas 

diferentes formas de comunicação da apropriação do conceito, as elaborações dos estudantes 

não se restringem à forma como aspectos externos do objeto de estudo, mas expressam o seu 

conteúdo, a essência do conceito como característica substancial do pensamento teórico, 

objeto de investigação desta tese que corresponde ao objetivo da investigação didática.  

A apropriação do conceito de altura pelos estudantes, de uma forma geral, é 

expressa na última parte da atividade orientadora do ensino quando os mesmos fazem uso do 

conceito para identificar todas as dimensões de diversos sólidos geométricos. 

O quadro, a seguir, representa o produto final das elaborações dos estudantes no 

movimento de apropriação do conceito, identificando as dimensões dos sólidos geométricos. 

 
 
 
QUADRO 9 - Medidas dos Sólidos Geométricos 
 

 
 CUBO           CONE  PRISMA 

  RETO 
   CILINDRO   TETRAEDRO  

    REGULAR 
Altura  5 cm 10 cm 5,5 cm  9 cm   8 cm 

 
Largura  5 cm 6cm          

             diâmetro                 
4 cm  6 cm        

              diâmetro 
6,5 cm 
 

Comprimento 5 cm 6 cm 8 cm 6 cm 6,5 cm 
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A identificação das medidas do cubo, do cone, do prisma reto, do cilindro e do 

tetraedro regular evidencia que as elaborações, inicialmente caracterizadas como restritas a 

uma situação particular, tornam-se própria dos estudantes utilizando-as como meio simbólico 

na atividade mental, como instrumento que medeia a solução de diferentes situações-

problema. Trata-se de uma elaboração teórica produzida a partir de relações concretas 

integradas a um sistema de relações, que contém a essência do conceito. Ao assumir a 

característica de abstração, a mesma é utilizada em novas situações concretas, numa relação 

que parte do abstrato ao concreto. 

As ações organizadoras da atividade de ensino e as manifestações da apropriação 

do conceito de altura descritas e analisadas teoricamente identificam a essência das ações na 

atividade pedagógica neste momento da investigação didática que se fundamenta nos 

princípios teórico-metodológicos da lógica dialética. 

A relação concreto (caótico) – abstrato – concreto (pensado), que segundo 

Kopnin (1978) e Davidov (1982, 1988) sintetizam as ações no método materialista histórico 

dialético, não exclui a dimensão do pensamento empírico, ou seja, leva em conta a relação 

percepção – representação- conceito presente na lógica forma. No entanto, não se limita ao 

uso da palavra como identificação do conceito e à identificação das características externas do 

objeto de estudo. Pressupõe-se, na dimensão do pensamento teórico, que o conceito que 

sintetiza as características substanciais (a sua essência) seja um instrumento que medeia a 

solução de novas situações que requerem a superação da dimensão empírica.  

Tal relação entre o pensamento empírico e o teórico é explicitada por Davidov 

(1988) ao considerar o ensino de conceitos teóricos, no contexto escolar. O autor afirma que 

com crianças é muito difícil operar com o mínimo ou com a ausência de apoios visuais, apesar 

de o pensamento teórico requerer o máximo de construções verbais. Considera ainda que “[...] 

no ensino o princípio do caráter visual, concreto [material], ‘assegura’ o pleno valor dos 
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conceitos empíricos, tanto se o pensamento se move do sensorial ao abstrato como se opera 

com as abstrações mesmas.” (DAVIDOV, 1988, p. 112, tradução nossa)46. 

Pode-se afirmar que a apropriação de conceito teórico no ensino escolar não 

exclui a percepção sensório-objetal com o uso de materiais de apoio diversos. Considera-se 

que o ensino do conceito sem proporcionar vivências aos estudantes que os possibilitem a 

apropriação das relações com o objeto de estudo, seria um equívoco incalculável. Ao mesmo 

tempo, desconsiderar a importância das relações teóricas na apropriação do conhecimento 

sócio-histórico seria outro equívoco sem dimensão.  

Assim sendo, há de se considerar a relação dialética presente na apropriação de 

conhecimentos teóricos. Ao mesmo tempo em que se faz necessário o uso de abstrações para 

que os estudantes estabeleçam relações que superem a dimensão imediata do objeto de estudo 

postas na realidade objetiva, também se faz necessário considerar a importância das 

abstrações iniciais decorrentes das relações dos indivíduos com a realidade objetiva, 

mediadas pelas relações interpessoais. A relação mediada entre o indivíduo e o mundo é 

identificada, no enfoque histórico cultural, como as vivências que possibilitem a apropriação 

da realidade objetiva.  

A possibilidade de superação das relações imediatas com o objeto de estudo no 

contexto escolar é estabelecida a partir da organização do ensino que crie situações de ensino 

e aprendizagem que proporcionem aos estudantes a apropriação de conceitos, levando-se em 

conta a necessidade de estabelecer relações teóricas, partindo-se de abstrações conceituais 

que medeiam a compreensão da realidade objetiva.  

Considera-se que esta condição é fundamental para que os estudantes se tornem 

herdeiros do conhecimento sócio-histórico e da dimensão ontogenética das funções 

                                                 
46 […] en la enseñanza el principio del carácter visual, concreto, ‘asegura’ el pleno valor de los conceptos 
empíricos, tanto si el pensamiento se mueve de lo sensorial a lo abstracto como se opera con las abstracciones 
mismas. (DAVIDOV, 1988, p. 112). 
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psicológicas superiores características do gênero humano. Torna-se fundamental, portanto, 

definir e sintetizar as condições necessárias que constituem a essência das ações pedagógicas 

que criam situações que possibilitam a superação do pensamento empírico por meio do 

desenvolvimento do pensamento teórico dos estudantes.  

 

 

5.5 Generalizações e Elementos Substanciais da Práxis Pedagógica 

 

 

A descrição da práxis na atividade de ensino, nos dois momentos distintos da 

investigação didática e das manifestações de aprendizagem dos estudantes na atividade de 

estudo realizada na apresentação e interpretação dos dados empíricos que identificam o 

pensamento instituído dos indivíduos, é considerada insuficiente para explicar a ocorrência do 

fenômeno – o desenvolvimento do pensamento teórico.  

De acordo com os fundamentos do método científico que investiga as funções 

psicológicas superiores (VYGOTSKI, 1989, 2001b) por meio de comportamentos 

fossilizados, são necessárias, para a explicação do fenômeno em sua totalidade, a análise do 

processo em que ocorrem as manifestações do pensamento e a explicitação da essência.  

Sendo assim, após a realização da análise do fenômeno a partir do movimento 

dialógico que identifica o processo de constituição do pensamento teórico dos estudantes, é 

necessária a identificação da essência das ações na atividade pedagógica que proporciona, 

aos mesmos, condições para que ocorra o fenômeno em questão.  

Para tanto, a análise comparativa da práxis na atividade de ensino, nos dois 

momentos da investigação didática, requer que sejam identificados os aspectos gerais e os 

aspectos substanciais na organização do ensino. São considerados aspectos gerais aqueles que 
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se repetem, ou o que é invariável e comum aos dois momentos distintos na investigação 

didática; os aspectos substanciais são considerados aqueles que, além dos aspectos comuns, 

constituem-se como traços impróprios entre os dois momentos da investigação didática, os 

considerados necessários e inseparáveis na organização do ensino e que, a partir de 

determinadas circunstâncias e condições diferenciadas propiciam o desenvolvimento do 

pensamento teórico dos estudantes.  

Tais aspectos substanciais são considerados a essência das ações na atividade 

pedagógica, objeto de investigação neste capítulo. No entanto, há de se levar em conta a 

existência da relação dialética entre os aspectos gerais e substanciais nos dois momentos da 

investigação didática. Para se identificar os aspectos substanciais da atividade pedagógica é 

necessário pontuar os aspectos gerais na organização do ensino, uma vez que o que é 

apontado como aspecto substancial, também é indicado como aspecto geral, porém nem todos 

os aspectos gerais na organização do ensino são considerados substanciais.  

Essa relação dialética existente entre as características gerais e substanciais é 

explicitada por Davidov (1988, p. 21, tradução nossa) ao afirmar que “[...] os traços essenciais 

são sempre gerais, porém isto resulta em ocasiões insubstanciais”47, ou seja, todos os traços 

substanciais são também gerais, no entanto nem todos os traços gerais são substanciais.  

Tal fato implica a superação dos aspectos gerais na organização do ensino em 

relação aos aspectos substanciais, e não na exclusão dos mesmos. É possível identificar uma 

relação correspondente entre a lógica formal e a lógica dialética. A dialética não exclui as 

relações presentes na lógica formal, porém, pela negação da negação, as supera como forma 

de análise e entendimento da realidade objetiva.  

Na análise da forma e do conteúdo da práxis na atividade pedagógica, faz-se 

necessário explicar os aspectos gerais e os aspectos substanciais das variáveis que compõem a 

                                                 
47 “[...] los rasgos esenciales son siempre generales, pero éstos resultan en ocasiones insubstanciales” 
(DAVIDOV, 1982, p. 21). 
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unidade dialética que interfere na organização do ensino e, conseqüentemente, promovem a 

diferenciação nas manifestações do pensamento dos estudantes.  

No que se refere à forma das ações pedagógicas, concebe-se o aspecto “aparente” 

da organização do ensino, ou seja, o “modo de ação”48 (BERNARDES, 2000) que organiza as 

ações e operações na atividade de ensino. No conteúdo
49 da ação pedagógica, concebem-se os 

fundamentos teórico-metodológicos próprios da organização do ensino caracterizados nos 

dois momentos da investigação didática. Tanto os “modos de ação” quanto os fundamentos 

teórico-metodológicos, que caracterizam a organização do ensino nos dois momentos da 

pesquisa, se fazem presentes na análise da práxis na atividade pedagógica.  

Quanto aos elementos comuns da práxis na atividade de ensino nos dois 

momentos da investigação didática, considerados generalizações pedagógicas, verifica-se que 

na organização do ensino são levados em conta os elementos epistêmicos da Geometria como 

área específica do conhecimento sócio-cultural; na especificidade dos conceitos científicos, 

devido à fase da escolarização em que ocorre a investigação didática, são considerados os 

princípios da Geometria intuitiva que leva em conta o plano horizontal como o plano de 

referência para o estudo dos conceitos. O uso de material de apoio didático é outro elemento 

comum entre os dois momentos da investigação didática de tal forma a proporcionar aos 

estudantes abstrações substanciais para o desenvolvimento da imagem mental dos conceitos 

geométricos. No que se refere à ação dos estudantes sobre o objeto de estudo, é identificada, 

nos dois momentos da investigação didática, a valorização da ação reflexiva por meio de 

ações coletivas e cooperativas entre os estudantes e entre a professora-pesquisadora e os 

estudantes; como forma de pensamento decorrente das ações reflexivas dos estudantes sobre o 
                                                 
48 O conceito de “modos de ação” é inicialmente apresentado por Leontiev (1994) como o conjunto de ações e 
operações realizadas na atividade humana. Este conceito é utilizado na estruturação da atividade orientadora do 
ensino em Bernardes (2000), como o conjunto de ações e operações na atividade de ensino a serem considerados 
pelos professores na organização de ações compartilhadas em sala de aula. 
 
49 Quando é indicado o conteúdo da ação pedagógica não está em questão o objeto que é ensinado ou aprendido, 
mas refere-se ao conteúdo da ação do professor que fundamenta a organização da atividade de ensino de acordo 
com a fundamentação teórico-metodológica própria do pensamento empírico ou do pensamento teórico. 
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objeto de estudo, a dedução informal é identificada como manifestação da apropriação dos 

conceitos.  

No que se refere aos elementos impróprios da práxis na atividade de ensino nos 

dois momentos da investigação didática, são observadas diferenças quanto à lógica que 

permeia a atividade pedagógica, ou seja, as ações e operações que organizam o ensino e 

estabelecem relações entre os sujeitos e o objeto de estudo fundamenta-se em princípios 

lógicos diferenciados, o da lógica formal e o da lógica dialética. O instrumento pedagógico, 

caracterizado como atividade orientadora do ensino no segundo momento da investigação 

didática, também é identificado como elemento diferenciador da práxis por levar em conta a 

situação desencadeadora do processo de ensino e aprendizagem que contempla a 

historicidade e os nexos internos do conceito, os modos de ação que envolvem os princípios 

da atividade em comum e do conjunto de fatores de eficiência e o controle da aprendizagem 

por meio da mediação no campo da linguagem ao longo do processo dialógico do conceito. 

A análise comparativa entre os dois momentos da investigação didática visa à 

identificação das semelhanças na organização do ensino apresentadas como as generalizações 

pedagógicas, e na identificação das diferenciações indicadas como os elementos substanciais 

na atividade pedagógica. 

As generalizações na atividade pedagógica são apresentadas como ações e 

operações coletivas e cooperativas entre estudantes e entre o educador e os estudantes, ações 

e operações sobre o objeto de estudo, material e/ou ideal, como instrumento que medeia as 

elaborações mentais, e ações e operações vinculadas ao conhecimento teórico que interferem 

na formação e transformação do educador e dos estudantes. Tais generalizações não se 

instituem isoladamente na organização do ensino. Elas se inter-relacionam num sistema 

integrado de ações que evidencia a totalidade na atividade pedagógica.  
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A figura, apresentada a seguir, mostra a relação entre as ações e operações na 

atividade pedagógica consideradas as generalizações pedagógicas, ou ainda, os aspectos 

gerais da práxis na atividade pedagógica: 

 

 

FIGURA 3 – Sistema integrado de ações e operações na atividade pedagógica 

 
Ações e Operações 

Conhecimento Teórico 
(formação do educador e dos estudantes) 

 
 

 
 
 

Ações e Operações                                           Ações e Operações 
 Objeto de Estudo                                      Coletivas e Cooperativas                                                                   
(material e/ou ideal)                       (entre educador e estudantes e entre estudantes)                                                                          
 

 

 

No processo de superação dos aspectos gerais da práxis na atividade pedagógica, 

são identificados os aspectos substanciais em cada um dos elementos do sistema integrado de 

ações. Trata-se da dimensão dialética presente nos elementos substanciais da atividade 

pedagógica que criam condições para que o pensamento dos estudantes não se limite às 

características externas e imediatas do objeto de estudo.  

No que se refere às ações e operações dos sujeitos sobre o objeto de estudo como 

uma das generalizações pedagógicas, identifica-se a importância de se considerar as relações 

entre a percepção sensorial, a representação simbólica do objeto e a elaboração do conceito 

como um conteúdo da práxis na atividade pedagógica, característico da lógica formal. Tal 

consideração ocorre em virtude de as percepções sensoriais proporcionarem aos estudantes 
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abstrações iniciais necessárias para a apropriação da realidade objetiva. No entanto, há de se 

considerar que tais ações e operações caracterizam a dimensão empírica do pensamento dos 

sujeitos na atividade pedagógica, além de serem tidas como insuficientes para a apropriação 

do conhecimento sócio-histórico. Nesta condição da práxis na atividade pedagógica, o objeto 

de estudo representa a materialidade do objeto concreto, tendo em vista as condições 

imediatas e externas do mesmo.  

Ao considerar as ações e operações dos sujeitos sobre o objeto de estudo como 

elemento substancial da práxis na atividade pedagógica, leva-se em conta não apenas as 

características imediatas e externas do objeto de estudo, mas concebe-se o objeto concreto na 

dimensão posta pelo materialismo histórico dialético, ao correlacionar o concreto com 

realidade objetiva nas suas múltiplas relações historicamente construídas. Trata-se de entender 

o objeto de estudo como um objeto concreto, não necessariamente material, mas que assume a 

dimensão de ser ideal por conter em sua essência o significado social elaborado 

historicamente pela humanidade. Entende-se este objeto concreto como pertencente a um 

sistema de relações que o integra à produção humana a partir da atividade como meio de 

trabalho e de comunicação entre os indivíduos.  

Na particularidade da atividade pedagógica nas séries iniciais da escolarização, 

concebe-se que nas relações entre o indivíduo e a realidade objetiva (sujeito - objeto de 

estudo), mediadas pelas particularidades das ações de ensino, não pode ser desconsiderada a 

percepção ativa dos estudantes na apropriação da realidade objetiva. Porém, é necessária a 

superação da identidade entre o particular e o universal presente na apropriação do objeto de 

estudo, quando as elaborações generalizáveis (o que é geral e não substancial) acerca do 

objeto de estudo são identificadas como a sua essência.  

Tal superação se estabelece por meio da organização do ensino que propicie a 

relação entre o objeto de estudo historicizado, representando a realidade objetiva em suas 
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múltiplas determinações, as elaborações sócio-históricas, assumindo a condição de serem as 

abstrações que medeiam o movimento de internalização da realidade objetiva, e o conceito 

pertencente ao sistema de relações teóricas, sintetizando as relações com a realidade objetiva 

entendida numa dimensão que supera a anterior. Trata-se da dimensão que identifica o 

singular e o universal, mediada pelas condições particulares do ensino, identificando a 

essência do objeto de estudo por meio dos nexos internos do conceito que contém os 

elementos substanciais do mesmo.  

Na dimensão da constituição das funções psicológicas superiores, a organização 

do ensino que prioriza tal relação é definida pela unidade existente entre as características 

singulares dos indivíduos, que mediadas pelas particularidades da organização do ensino, 

propiciam a constituição da dimensão ontogenética do pensamento teórico dos estudantes. 

Tais condições caracterizam as ações e operações dos sujeitos sobre o objeto concreto com 

um dos conteúdos da práxis na atividade pedagógica característico da lógica dialética.  

Outro elemento constituinte do sistema integrado que compõe a práxis na 

atividade pedagógica refere-se às ações e operações coletivas e cooperativas entre os 

estudantes e entre o educador e os estudantes.  

Como generalização pedagógica, tal elemento assume a condição de proporcionar 

aos estudantes situações de interação que possibilitam a ação reflexiva sobre o objeto de 

estudo, de forma restrita ou ampla (em pequenos grupos ou no grupo-classe), mediada pela 

intervenção do educador. As interações decorrentes das ações e operações coletivas e 

cooperativas pelos estudantes possibilitam o processo de percepção, representação e 

elaboração do conceito como uma construção particular dos indivíduos no movimento de 

compreensão do objeto de estudo.  

Nesta dimensão, cabe ao educador direcionar as ações dos estudantes para que os 

mesmos promovam ações sobre o objeto de estudo, mediar o processo de síntese a ser 
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elaborado pelos estudantes e promover mudanças na organização do ensino que possibilitem 

ajustes e adequações na elaboração do conceito. Tais condições identificam a forma da práxis 

na atividade pedagógica que possibilita a dimensão empírica do pensamento dos indivíduos.  

 Como elemento substancial da práxis na atividade pedagógica que possibilita 

condições favoráveis para o desenvolvimento do pensamento teórico dos estudantes, as ações 

e operações coletivas e cooperativas entres os sujeitos assumem particularidades que as 

diferenciam das demais nos aspectos cognitivo, volitivo e afetivo. Tais condições identificam 

a forma da práxis na atividade pedagógica que possibilita a dimensão teórica do pensamento 

dos indivíduos. 

No aspecto cognitivo, além de considerar as ações interpessoais decorrentes do 

processo de reflexão coletiva e cooperativa, de forma ampla ou restrita (pequenos grupos ou 

grupo-classe), institui-se a necessidade de se considerar o movimento dialógico do conceito 

que releva a mediação entre o significado social do objeto de estudo e o sentido pessoal 

manifesto nas elaborações particulares dos estudantes. 

Tais mediações devem ser executadas pelo educador de forma consciente e 

intencional no campo da linguagem, através do uso da palavra que atua como instrumento no 

movimento de transformação no sentido pessoal do objeto de estudo rumo à apropriação do 

significado social do mesmo que, por meio da identificação dos nexos internos, sintetiza o 

conceito teórico. As mediações no movimento dialógico do conceito devem problematizar as 

elaborações dos estudantes de tal forma a desencadear novas reflexões de qualidade superior 

às anteriores; devem também visar à manifestação do pensamento e da linguagem interna dos 

estudantes de tal forma a promover a conscientização de que o conceito não é uma construção 

particular promovida por um processo de reflexão singular, próprio de uma situação 

específica de ensino e aprendizagem, mas o conceito é um produto de práticas sociais 

historicamente construídas sintetizadas na elaboração do conhecimento científico.  



 303 

No aspecto volitivo, são identificados elementos diferenciadores que contribuem 

para que os estudantes apresentem disponibilidade e vontade para executar tarefas e ações de 

estudo.  

Considera-se como elemento preponderante no aspecto volitivo a consciência dos 

estudantes em pertencer a uma coletividade de estudo onde a cada um dos participantes cabe 

executar ações específicas de tal forma a contribuir para o desenvolvimento da atividade 

pedagógica. Neste aspecto, ressalta-se a divisão de funções entre os sujeitos da atividade 

pedagógica e do controle da aprendizagem entre os mesmos, contribuindo para que educador 

e estudantes assumam compromissos com a finalidade da atividade pedagógica. Ao repartir 

funções, as ações de cada um dos sujeitos têm significado específico na produção coletiva, 

assim como, ao repartir o controle da aprendizagem entre todos da coletividade de estudo, 

cada sujeito torna-se cúmplice na execução das ações de ensino e aprendizagem, quando se 

visa, como produto final da atividade em comum, à apropriação do conhecimento sócio-

histórico.  

Associado a este elemento, e não menos importante, mas complementando a 

dimensão volitiva das ações e operações coletivas e cooperativas na atividade pedagógica, a 

situação desencadeadora do ensino e aprendizagem deve ser inserida num contexto social 

que mobilize a execução de ações dos estudantes como também deve contemplar a dimensão 

lúdica que atende a um dos aspectos próprios do desenvolvimento infantil. 

O aspecto afetivo entre os integrantes da atividade pedagógica assume a condição 

de ser o amalgama que se integra aos aspectos volitivo e cognitivo nas ações e operações 

coletivas e cooperativas. Ressalta-se a importância do respeito e a valorização das ações e 

elaborações conceituais de cada um dos sujeitos pertencentes à coletividade de estudo. No 

entanto, ressalta-se a necessidade de se considerar a relação entre as elaborações individuais e 

a produção coletiva do grupo-classe. Trata-se de evidenciar a necessidade de a coletividade de 
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estudo receber contribuições de todos os sujeitos da atividade pedagógica para produzir 

elaborações mais complexas e amplas, valorizando a dimensão interpessoal na constituição da 

dimensão intrapsessoal dos sujeitos.  

As mediações conscientes e intencionais por parte do educador referentes às 

noções interpsíquicas (complementaridade, divergência, indiferenciação, correspondência e 

particularização), que promovem avanços nas elaborações pessoais e interpessoais, assumem 

a função de proporcionar a valorização das contribuições interpessoais na coletividade de 

estudo, e não apenas de alguns estudantes que tiveram possibilidades diferenciadas de 

formação por meio de outras relações educativas. Tal fato é possível de ocorrer em virtude da 

problematização do objeto de estudo e das elaborações pessoais dos estudantes por parte do 

educador, quando são apresentadas contribuições de outros estudantes ampliando as 

elaborações anteriores.  

Concebe-se que o respeito e a valorização das contribuições dos estudantes à 

coletividade de estudo não se restringe à relação direta entre o educador e os estudantes, mas 

também à relação entre os estudantes. Tal fato se faz possível a partir da consciência de que a 

contribuição individual dos sujeitos é importante, porém, quando ampliada pelas 

contribuições coletivas torna-se mais complexa e atinge níveis de elaboração teórica 

inacessíveis na dimensão individual.  

A relação entre as ações e operações dos sujeitos sobre o objeto de estudo e as 

ações e operações coletivas e cooperativas entre os sujeitos identificam, por meio da unidade 

entre opostos, a unidade entre das ações e operações da atividade pedagógica. A dimensão 

dialética presente na organização do ensino efetiva-se na interdependência entre a forma e o 

conteúdo, o material e o ideal, o físico e o psíquico, o abstrato e o concreto, o empírico e o 

teórico e entre o afetivo e o cognitivo. A unidade entre opostos também se faz presente na 
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relação entre a lógica formal e a lógica dialética como fundamentos teóricos que medeiam a 

práxis na atividade pedagógica.   

No entanto, para que ocorra a unidade entre os opostos presentes na dimensão 

dialética na organização do ensino e a superação da dimensão empírica na apropriação do 

conhecimento sócio-histórico, torna-se relevante considerar o outro elemento que compõe o 

sistema integrado de ações na atividade pedagógica – as ações e operações vinculadas ao 

conhecimento teórico.  

A compreensão da totalidade da práxis, que possibilita o desenvolvimento do 

pensamento teórico dos estudantes, somente se faz possível considerando a apropriação de 

conhecimentos teóricos por parte do educador que fundamentam as ações e operações na 

atividade pedagógica. Tal concepção é decorrente da consciência de que esta dimensão 

psíquica nos seres humanos não é natural, e sim promovida por mediações na apropriação do 

conhecimento teórico.  

Além da necessidade de o educador se apropriar de conhecimentos vinculados ao 

desenvolvimento infantil, às práticas pedagógicas e às relações sociais e filosóficas que 

medeiam a atuação docente no contexto escolar (generalizações pedagógicas), há de se 

considerar a necessidade da apropriação de conhecimentos específicos por parte do educador 

que relacionem o ensino, a aprendizagem e o desenvolvimento humano numa dimensão 

histórica.  

Levar em conta as possibilidades reais do ensino como instrumento que medeia o 

desenvolvimento das funções psicológicas superiores requer que o educador tenha 

conhecimento das dimensões filo e ontogenéticas constituintes do ser humano e das 

possibilidades reais do ensino escolar como um instrumento da atividade prática 

revolucionária, que pode interferir no processo de transformação de práticas sociais alienantes 

historicamente instituídas na sociedade capitalista.  
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A apropriação de tais conhecimentos por parte do educador e a consciência das 

possibilidades reais do ensino e do lugar social que ocupa na sociedade contemporânea 

interferem na constituição da dimensão psicológica do próprio educador e na definição da 

práxis na atividade pedagógica que cria condições favoráveis para a transformação da 

dimensão psicológica dos estudantes.  

Ao mesmo tempo em que a apropriação de conhecimentos teóricos interfere na 

formação da consciência do educador e, conseqüentemente, na constituição da práxis na 

atividade de ensino, ao se criarem condições no contexto escolar para que o conhecimento 

teórico seja apropriado pelos estudantes em atividade de estudo, tal apropriação também 

poderá interferir na transformação da dimensão psicológica dos estudantes e na 

conscientização dos mesmos quanto ao lugar social que ocupam na sociedade contemporânea 

e na sua atuação prática como sujeito de uma coletividade de estudo.   

Diante de tais condições e circunstâncias, é possível conceber que a educação 

escolar pode e deve ser um instrumento que medeia o desenvolvimento das funções 

psicológicas superiores dos sujeitos pertencentes à atividade pedagógica. Assim, tanto o 

estudante quanto o educador formam-se e transformam-se diante da apropriação da produção 

humana elaborada historicamente. Além disso, concebe-se que, quando os indivíduos 

encontram um sentido pessoal na sua atividade principal, que corresponde ao significado 

social instituído historicamente, ocorre a possibilidade de superação das práticas sociais 

alienantes presentes na sociedade. A partir de tais circunstâncias criam-se condições para que 

a realidade objetiva seja transformada mediante intervenções conscientes e intencionais por 

parte dos indivíduos. 

No entanto, há de se considerar que tais práticas, que possibilitam a superação da 

dimensão empírica na apropriação da realidade objetiva e da condição alienante instituída 
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historicamente na sociedade, não se fazem presentes, de uma forma geral, na educação escolar 

em nenhum nível de escolarização na atualidade.  

Tal fato requer que sejam considerados os desdobramentos necessários para que a 

realidade desejada possa ser concretizada. São questões que dizem respeito às implicações de 

tais pressupostos teórico-metodológicos na formação profissional do educador e, numa 

dimensão mais ampla, porém essencial para que se viabilize a transformação desejada, à 

necessidade de se refletir sobre os fundamentos em que o sistema educacional brasileiro se 

estabelece.  

Tem-se a consciência de que são questões amplas e complexas, porém necessárias 

para que se possa promover uma educação escolar que cumpra com a sua finalidade.  

 

 

 

 

 

 


