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CONTEXTUALIZAÇÃO

FINALIDADE Investigação das circunstâncias e condições necessárias para que o ensino possa se
constituir como ferramenta capaz de transformar o indivíduo a partir da superação do
processo de alienação instituído em sociedade / sistema educacional. (Bernardes, 2006)

OBJETIVO Identificar os diferentes tipos de mediação simbólica constituintes da atividade pedagógica
que criam condições para que ocorra o desenvolvimento do pensamento teórico dos
estudantes.

AMBIENTE Ensino de Geometria na 3ª série do Ensino Fundamental

CARACTERIZAÇÃO Pesquisa experimental, com análise quantitativa da organização de ensino, atrelada ao
desenvolvimento do pensamento dos estudantes

FUNDAMENTOS Materialismo histórico-dialético, psicologia histórico-cultural e teoria da atividade.



ASPECTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS

A partir da dinâmica do materialismo 
histórico-dialético, busca-se compreender 

como as relações entre ensino e a 
aprendizagem podem promover a 

transformação das funções psíquicas 
superiores dos indivíduos. Este panorama 

sustenta analisar as possibilidades da 
construção contínua na formação do 

indivíduo a partir da psicologia histórico-
cultural e da teoria da atividade.

MATERIALISMO
HISTÓRICO-DIALÉTICO

PSICOLOGIA
HISTÓRICO-CULTURAL

TEORIA DA ATIVIDADE

TRANSFORMAÇÃO
DAS FUNÇÕES

PSÍQUICAS



ASPECTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS

✓ Natureza Social

✓ Homem Cultural

✓ Vida em sociedade por meio 
dos bens materiais e ideais 
elaborados historicamente

CONSTITUIÇÃO DO GÊNERO HUMANO

✓ Hominização

✓ Humanização ( Fabricação de 
Instrumentos e formas 

embrionárias de trabalho)

Por meio da influência do desenvolvimento do trabalho 
(atividade produtiva) e da comunicação pela linguagem 
(instrumento simbólico), as leis sociohistóricas passam 

a gerir o desenvolvimento do homem como “ser” 
humano integrado à sociedade pela cultura.



ASPECTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS

Mudanças críticas no desenvolvimento humano se concretizam a
partir do uso de instrumentos, de trabalho, de signos psicológicos
e de apropriação da cultura evidenciando a dimensão ontológica.

Seja no desenvolvimento social ou individual, a atividade
produtiva é a desencadeadora das etapas que consolidam o
processo transformador e evolutivo do próprio homem.

A atividade produtiva visa à comunicação de significados aos
demais componentes de um grupo social e assume importância
fundamental para se compreenderem as mudanças físicas e
psíquicas no “ser humano”ATIVIDADE PRODUTIVA



ASPECTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS

✓ Apropriação da
Cultura leva ao conceito de mediação para a 
compreensão do desenvolvimento humano

✓ Ações humanas direcionadas a um determinado 
fim têm um caráter mediador por fazer uso de 

instrumentos elaborados pelo homem ao longo 
da sua história, fazendo-o elo intermediário entre 

sujeito e o objeto da atividade humana

✓ A relação entre as atividades internas e externas, 
próprias do uso de signos e instrumentos está ligada ao 
desenvolvimento humano, pois promovem mudanças 

interna do próprio homem (constituição psíquica)

A ATIVIDADE PSICOLÓGICA MEDIADA POR 
SIGNOS E INSTRUMENTOS CONSTITUI-SE NO 

FUNDAMENTO DA ORIGEM, DO 
DESENVOLVIMENTO E DA NATUREZA DAS 
FUNÇÕES PSICOLÓGICAS SUPERIORES. É 

CONSIDERADA A BASE DO MOVIMENTO DE 
APROPRIAÇÃO DA REALIDADE OBJETIVA 

ASSIM COMO É CONSIDERADA A UNIDADE DE 
CONSTRUÇÃO DA CONSCIÊNCIA.



ASPECTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS
A atividade, na 

contextualização 
materialismo 

histórico-dialético e 
na psicologia 

histórico-cultural, é 
entendida como um 

processo objetivo que 
organiza e determina 

as ações humanas, 
sendo caracterizada 

pela intencionalidade 
dos atos de quem a 

pratica.

O termo atividade deve ser utilizado 
quando estabelecem relações entre o 

homem e o mundo

[...] sistema que possui uma estrutura, 
passos internos e conversões, 

desenvolvimento. (Leontiev, 1983)

A atividade humana é estruturada por 
duas unidades básicas, decorrentes do 

motivo que impele a execução da 
atividade específica

1. AÇÕES – subordinados ao objetivo 
consciente decorrente da 

mobilização dos sujeitos, dos motivos 
e das necessidades humanas.

2. OPERAÇÕES – modo de execução 
de uma ação, desprendem-se 

diretamente das condições para a 
execução do objetivo concreto.

Sistema interdependente que 
direciona as ações humanas diante 

das necessidades de produção, sendo 
configurada como uma ação 

consciente humana.



ASPECTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS

Operação

Ação

Objetivo

Circunstância / Condições na atividade 

Motivo
A atividade definida pelo seu objeto 
fundamenta-se numa necessidade 

humana representada pelo motivo que 
excita a execução da ação. Esta, por sua 
vez, vincula-se ao objetivo da atividade 

que se liga diretamente ao objeto da 
própria atividade e que por isso é estável. 

Diante das condições de execução das 
ações, as operações estabelecem-se 
como funções automatizadas, que 

concretizam o objetivo da atividade.



ASPECTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS

Ao considerar a atividade como instrumento intermediador para o desenvolvimento
humano, há de se considerar as especificidades desta para a constituição psicológica
dos indivíduos a partir das relações humanas estabelecidas no contexto social

As mudanças dos sujeitos no processo de desenvolvimento ocorrem a partir das
mudanças dos tipos da atividade principal ou dominante, definida pela posição social
que o indivíduo ocupa no sistema de relações sociais (Leontiev, 1994)

Na infância a atividade dominante pode ser caracterizada pelas relações em que as
ações influenciam o desenvolvimento dos processos psíquicos e psicológicos



ASPECTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS

ATIVIDADE PRINCIPAL

É na atividade que surgem outras formas e 
tipos de atividades que a compõe.

Os processos psíquicos particulares se formam 
ou se organizam na atividade principal.

As principais mudanças na personalidade 
infantil dependem da atividade desempenhada 

pela criança.

(Leontiev, 1994)

No atual estudo identifica-se duas 
atividades dominantes:

Caso dos estudantes – estudo cria 
condições para transformação da 

dimensão psíquica dos estudantes.

Caso do professor – trabalho, 
mediado pelas relações teóricas 
possibilitadas pelo estudo, que 
possibilita a transformação da 

prática pedagógica



A RELAÇÃO SINGULAR-UNIVERSAL 
COMO MÉTODO DE INVESTIGAÇÃO

Superação da percepção e da análise a partir da 
apropriação dos conhecimentos sociohistóricos, por 
meio do pensamento teórico, quando se adquire a 

capacidade de interpretar conscientemente as 
relações com o mundo de forma crítica

Ação Operação

MÉTODO DE 
INVESTIGAÇÃO

O MÉTODO DE INVESTIGAÇÃO PRESSUPÕE:

Explicitar por meio das particularidades das ações 
pedagógicas

UniversalSingular

Generalização das ações e 
operações na atividade 

pedagógica, que 
representam a prática 

pedagógica no contexto 
escolar

Ações que possibilitem a 
superação das práticas 
pedagógicas instituídas 

pela identificação da 
essência da atividade 

pedagógica como práxis 
transformadora

(Vasquez, 1977)



A RELAÇÃO SINGULAR-UNIVERSAL 
COMO MÉTODO DE INVESTIGAÇÃO

INDIVÍDUO GENERICIDADE

SUJEITO 
TRANSFORMADOR

OBJETIVAÇÕES 
APROPRIADAS

Singular Universal

Particular

[...] para que isso possa ser compreendido nas
suas múltiplas relações, é preciso considerar que
todo esse processo entre indivíduo (o singular) e o
gênero humano (o universal) se concretiza na
relação que o indivíduo tem com a sociedade (o
particular)

Oliveira 2005



A RELAÇÃO SINGULAR-UNIVERSAL 
COMO MÉTODO DE INVESTIGAÇÃO

Pensamento teórico 
(Função psíquica superior 

própria do gênero 
humano)

Universal

Indivíduos singulares

Singular

Pensamento teórico 
desenvolvida por meio de 
diferentes particularidades 

(situações)

Condições Circunstâncias

Constituição como 
representante das 

características universais do 
gênero humano

O DISTÂNCIAMENTO ENTRE AS 
CARACTERISTICAS UNIVERSAL E SINGULAR 
RESULTADO DO PROCESSO DE ALIENAÇÃO 

PROMOVIDO PELA PRÓPRIA 
ESTRUTURAÇÃO SOCIAL PODE NÃO TORNAR 

REALIDADE A CONSTITUIÇÃO DE SEUS 
REPRESENTANTES



A RELAÇÃO SINGULAR-UNIVERSAL 
COMO MÉTODO DE INVESTIGAÇÃO

De que forma e em 
que condições e 
circunstâncias o 
ensino escolar 

pode favorecer a 
efetivação da 

relação indivíduo 
genericidade?

PENSAMENTO 
TEÓRICO

CONTEXTO 
ESCOLAR

DESENVOLVIMENTO 
DO PENSAMENTO

SINGULARIDADES 
DO SUJEITO

Considerando o pensamento 
teórico função psíquica 

desenvolvida nas atividades 
humanas, entende-se que a 

partir da organização da 
sociedade, que a escola é o 
contexto apropriado para 

promover tal capacidade por 
meio do processo de ensino e 
aprendizagem, pois estabelece 

relações com o contexto 
sóciohistórico, além das função 
social de organizar situações de 
ensino para desenvolvimento 

das funções psicológicas 
superiores.

SITUAÇÕES 
DE ENSINO



A ORGANIZAÇÃO DO ENSINO NA 
INVESTIGAÇÃO DIDÁTICA

INVESTIGAÇÃO 
DIDÁTICA

Formação Profissional + Apropriação do Conhecimento Científico

Conscientização das Necessidades

Desenvolvimento das funções 
psicológicas superiores mediadas pela 

atividade pedagógica.



A ORGANIZAÇÃO DO ENSINO NA 
INVESTIGAÇÃO DIDÁTICA

ORGANIZAÇÃO DAS 
AÇÕES DE ENSINO

1º MOMENTO 2º MOMENTO

Relações com o objeto de 
ensino – ÊNFASE À 
LÓGICA DIALÉTICA

Relações com o objeto de 
ensino – ÊNFASE À LÓGICA 

FORMAL

[...] aquela que se estrutura de modo a permitir que sujeitos 
interajam mediados por um conteúdo negociando significados, com 
o objetivo de solucionar coletivamente uma situação-problema. É 

atividade orientadora porque define os elementos essenciais da ação 
educativa e respeita a dinâmica das interações que nem sempre 

chegam a resultados esperados pelo professor.
(Moura, 2001)



A ORGANIZAÇÃO DO ENSINO NA 
INVESTIGAÇÃO DIDÁTICA

Duas situações didáticas ( A partir da necessidade 
de identificar as mediações simbólicas)

1º Momento: Objeto de estudo 
Bidimensionalidade das formas geométricas

2º Momento: Objeto de estudo 
Tridimensionalidade dos sólidos  geométricos

✓ O ensino aprendizagem cria condições para 
que os estudantes encontrem soluções para 

uma determinada necessidade social.

✓ As ações de reflexão mediada pelo educador 
para apontar os nexos internos dos conceitos 

implícitos na situação didática

Em que devemos pensar quando 
construímos uma embalagem?!



A ORGANIZAÇÃO DO ENSINO NA 
INVESTIGAÇÃO DIDÁTICA

De acordo com Davidov (1982,1988): 

1º MOMENTO

2º MOMENTO

Fundamentos Teórico Metodológicos 
(Forma empírica de apropriação de 

conceito) 

Ações pedagógicas elaboradas a partir 
de Fundamentos Teórico 

Metodológicos Constitutivos da forma 
teórica de apropriação da realidade 

objetiva

Relação Percepção – Representação -
Conceito

Generalização 
do conceito 

Elementos substanciais 
dos objetos integrados 

num sistema de 
relações constituídas 

historicamente.

DE ACORDO COM ESSA CONCEPÇÃO TEÓRICA, OS SIGNOS UTILIZADOS NA AÇÃO DIALÓGICA CONSTITUEM-SE COMO MEDIADORES DA 
ATIVIDADE MENTAL ENTRE AS PESSOAS QUE, A PARTIR DA SINGULARIDADE DO OBJETO DE ESTUDO, IDENTIFICAM A UNIVERSALIDADE DESTE.



GENERALIZAÇÕES E ELEMENTOS 
SUBSTANCIAIS DA PRÁXIS PEDAGÓGICA

Análise comparativa da práxis na atividade pedagógica :

ASPECTOS GERAIS ASPECTOS SUBSTANCIAIS



GENERALIZAÇÕES E ELEMENTOS 
SUBSTANCIAIS DA PRÁXIS PEDAGÓGICA

✓ Uso de material de apoio;

✓ Valorização da ação reflexiva;

✓ Ações coletivas e cooperativas entre 

estudantes e entre professor –

pesquisador e estudantes.
Investigação Didática: 



GENERALIZAÇÕES E ELEMENTOS 
SUBSTANCIAIS DA PRÁXIS PEDAGÓGICA

“As generalizações na atividade 
pedagógica são apresentadas como ações 
e operações coletivas e cooperativas entre 
estudantes e entre educador e estudantes; 

ações e operações sobre o objeto de 
estudo como instrumento mediador de 

elaborações mentais vinculadas ao 
conhecimento teórico na formação de 

educador e estudantes.”



GENERALIZAÇÕES E ELEMENTOS 
SUBSTANCIAIS DA PRÁXIS PEDAGÓGICA

Ações e operações 
Conhecimento Teórico

(formação do educador e dos estudantes)

Ações e Operações
Objeto de estudo
(material e/ou ideal)

Ações e Operações 
Coletivas e Cooperativas

(entre educador e 
estudantes e entre 

estudantes)

(Bernardes, 2006, p. 299) 

SISTEMA INTEGRADO DE 
AÇÕES E OPERAÇÕES NA 
ATIVIDADE PEDAGÓGICA 



GENERALIZAÇÕES E ELEMENTOS 
SUBSTANCIAIS DA PRÁXIS PEDAGÓGICA

OBJETO DE ESTUDO : 
materialismo histórico 

dialético : relação entre 
concreto e a realidade objetiva 

nas suas múltiplas relações 
construídas. 

Representação
simbólica

Elaboração 
do conceito

Percepção 
sensorial 

AÇÕES E OPERAÇÕES 
DOS SUJEITOS SOBRE O 

OBJETO DE ESTUDO 



GENERALIZAÇÕES E ELEMENTOS 
SUBSTANCIAIS DA PRÁXIS PEDAGÓGICA

Atividade pedagógica nas séries iniciais 

INDIVÍDUO / REALIDADE OBJETIVA

Ações de ensino Percepção dos 
estudantes 

SUPERAÇÃO DA IDENTIDADE (PARTICULAR/UNIVERSAL)



GENERALIZAÇÕES E ELEMENTOS 
SUBSTANCIAIS DA PRÁXIS PEDAGÓGICA

SUPERAÇÃO

ORGANIZAÇÃO DO 
ENSINO

✓ Estudo historicizado;
✓ Elaborações sócio históricas; 
✓ Relações teóricas.



GENERALIZAÇÕES E ELEMENTOS 
SUBSTANCIAIS DA PRÁXIS PEDAGÓGICA

Ações e operações 
coletivas e 

cooperativas.
Aspectos

✓ Cognitivo
✓ Volitivo
✓ Afetivo

Elemento substancial na práxis da atividade pedagógica



GENERALIZAÇÕES E ELEMENTOS 
SUBSTANCIAIS DA PRÁXIS PEDAGÓGICA

• Ações interpessoais;

• Significado social do objeto de estudo;

• Sentido pessoal.(Vygotsky, 2001a; Leontiev, 1983)
Cognitivo

• Elementos diferenciadores;

• Coletividade de estudo;

• Divisão de funções;

• Contexto social;

• Dimensão lúdica.

Volitivo

• Amálgama cognitivo – volitivo;

• Valorização de ações  e elaborações  individuais; 

• Coletividade de estudo (contribuições individuais).
Afetivo



GENERALIZAÇÕES E ELEMENTOS 
SUBSTANCIAIS DA PRÁXIS PEDAGÓGICA

“A compreensão de 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 organiza o ensino.” 



GENERALIZAÇÕES E ELEMENTOS 
SUBSTANCIAIS DA PRÁXIS PEDAGÓGICA

Apropriação de conhecimentos específicos por parte do educador:

Ensino Aprendizagem
Desenvolvimento 

Humano



GENERALIZAÇÕES E ELEMENTOS 
SUBSTANCIAIS DA PRÁXIS PEDAGÓGICA

Apropriação do 
conhecimento (educador) Constituição da práxis na 

atividade de ensino

Apropriação do 
conhecimento (estudantes)

Transformação psicológica e 
conscientização (estudantes) 

Lugar na sociedade e na 
coletividade de estudo 



ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

É possível conceber que a 
educação escolar pode e 

deve ser um instrumento que 
medeie o desenvolvimento 

das funções psicológicas 
superiores dos sujeitos 

pertencentes à atividade 
pedagógica.

Tanto o estudante quanto o 
educador formam-se e 

transformam-se diante da 
apropriação da produção 

humana elaborada 
historicamente.

A superação das 
práticas sociais 
alienantes são 

maximizadas por meio 
do sentido pessoal da 

atividade principal.

Práticas que possibilitem 
a superação não estão 

presentes de uma forma 
geral na educação 

escolar em nenhum nível 
escolarização na 

atualidade.

A implicação Teórico 
Metodológico na formação 

profissional do educador e a 
necessidade de reflexão 
sobre os fundamentos 

estabelecidos no sistema 
educacional brasileiro.

ANÁLISE

RESULTADO

DESAFIOS

AÇÕES

FINALIDADE DA 
EDUCAÇÃO ESCOLAR
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