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RESUMO 
 
 

O presente trabalho é fruto dos estudos teóricos oportunizados pelo projeto 
Observatório da Educação (OBEDUC) nº 08414, intitulado “A práxis pedagógica: 
concretizando possibilidades para a avaliação da aprendizagem”, desenvolvido na 
Universidade Estadual de Londrina (UEL). Com base na Teoria Histórico-Cultural e 
na Pedagogia Histórico Crítica, o objetivo geral da pesquisa consistiu em investigar 
as contribuições de uma proposta didática intencional para a construção de 
conceitos científicos no ensino superior com o apoio pedagógico das Tecnologias 
Digitais da Informação e Comunicação (TDIC). Os dados foram coletados por 
observações, pesquisa documental e pela aplicação de um questionário para os 
estudantes, contendo questões abertas e fechadas. Foram observados 08 
encontros, durante um bimestre letivo com duração de 13 horas e 20 minutos no ano 
de 2015, de uma turma com 41 graduandos do primeiro ano do curso de Pedagogia 
de uma Instituição de Ensino Superior (IES) pública do município de Londrina - PR. 
Os resultados demonstraram que a proposta didática propiciou a construção e a 
reelaboração dos conceitos científicos, à medida em que o ensino devidamente 
organizado e intencionalmente mediado permitiu a reformulação do pensamento dos 
estudantes. As análises permitiram considerar que o uso das tecnologias de forma 
intencional podem contribuir no processo ensino e aprendizagem auxiliando a 
formação dos conceitos científicos. Considerou-se, portanto, a necessidade de 
planejamento de propostas didáticas capazes de contribuir para a colaboração e a 
interação entre os estudantes. 
 
Palavras-chave: Teoria Histórico-Cultural. Pedagogia Histórico-Crítica. Formação 
de Conceitos Científicos. TDIC.  
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ABSTRACT 
 

 
The present paper is the result of the theoretical studies allowed by the project 
“Observatório da Educação” (Observatory of Education/OBEDUC) number 08414, 
entiltled “The pedagogical Praxis: concretizing possibilities to the learning 
evaluation”, developed at “Universidade Estadual de Londrina” (UEL). Based on the 
Historical Cultural Theory and the Historical Critical Pedagogy, the general objective 
of the research was investigating the contributions of an intentional didactic 
suggestion to the construction of scientific concepts in higher education with the 
pedagogical support of the “Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação” 
(Communication and Information Digital Technologies/TDIC). The information was 
collected through observation, documental research and the application of a 
questionnaire to the students, containing essay and multiple-choice questions. Eight 
classes were observed, during two school months with the length of 13 hours and 20 
minutes in the year of 2015, in a group with 41 undergraduate students of the first 
year of the Pedagogy course from one public “Instituição de Ensino Superior” (Higher 
Education Institution/IES) of the municipality of Londrina-PR. The results 
demonstrate that the highlighted didactic suggestion, allowed the construction and 
the restructuring of the scientific concepts, as the teaching properly organized and 
intentionally mediated by the professor that transferred her classes, it allowed the 
reformulation of the thoughts of the students. The analysis allowed considering that 
the use of the technologies in an intentional way can contribute to the teaching 
process and learning supporting the formation of the scientific concepts. It was 
considered, therefore, the requirement of the planning of didactic suggestions able to 
contribute to the cooperation and interaction among the students. 
 
Keywords: Historical Cultural Theory. Historical Critical Pedagogy. Formation of 
Scientific Concepts. Communication and Information Digital Technologies (TDIC). 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 As Circunstâncias da Pesquisa  

 

O ensino de conceitos científicos é papel atribuído a uma das 

principais funções da educação formal, ou seja, das instituições de ensino, pois 

estas instituições sociais se prestam como locais privilegiados para o acesso ao 

conhecimento elaborado pela humanidade ao longo da história. 

Isto porque, durante a vida, os indivíduos adquirem conceitos 

espontâneos a partir das relações que estabelecem com o meio social que os 

rodeiam. Neste sentido, tanto o meio físico quanto o meio social, constituem uma 

“[...] fonte inesgotável de informações e relações que fazem pensar, agir e reagir [...]” 

(FRANÇA, 2008, p. 152). Segundo Nébias (1999, p.133), “[...] vemos o mundo e 

tentamos compreender o seu funcionamento, com ‘óculos conceituais’ [...]”, os quais, 

a princípio, perpassam como “[...] conceitos cotidianos, alternativos, espontâneos, ou 

pré-conceitos, que vão dando lugar aos conceitos científicos”. 

Dessa maneira, ocorrem modificações no pensamento humano, 

tanto em forma, quanto em conteúdo, por meio da aprendizagem de vários campos 

conceituais e do desenvolvimento dos conceitos já existentes na estrutura de 

pensamento, visto que os conceitos oportunizam aos indivíduos novos significados 

sobre o mundo, ampliam o horizonte de percepção e modificam as formas de 

interação com a realidade (SFORNI, 2004). Por esta razão, é fundamental 

compreender a formação de conceitos, pois esta consiste em um processo 

psicológico próprio da estrutura cognitiva dos sujeitos, substancial para a expansão 

da interpretação que estes fazem da realidade circundante.  

Além disso, ao compreender o exercício da formação de conceitos, 

sublinha-se a importância da relação entre o ensino escolar e universitário, e a 

apropriação de conceitos científicos na educação formal pelos aprendizes  

(CASTRO, 2014). Neste contexto, o ensino dos conceitos científicos é imprescindível 

por estes se diferirem da aprendizagem dos conceitos espontâneos.  

Com base na produção científica disponível no portal Scielo e no 

portal de periódicos da CAPES dos últimos 10 anos, é latente a preocupação com o 

ensino de conceitos na escola básica. A partir disso, têm-se a necessidade de 

experiências relacionadas ao ensino de conceitos científicos no ensino superior, haja 

vista que os estudos de Vigotski (1998; 2000; 2005) e colaboradores (Aleixei 
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Nikolaievich Leontiev; Alexander Romanovich Luria), autores da Teoria Histórico-

Cultural, discutem possibilidades teórico-metodológicas relacionadas à compreensão 

sobre o quanto o trabalho com conceitos científicos na educação formal, em 

diferentes níveis de ensino, constitui uma atividade fundamental para permanência 

do conhecimento acumulado pelas gerações humanas, enquanto contribui de forma 

significativa para a aprendizagem dos estudantes e para o seu desenvolvimento 

cognitivo (CASTRO, 2014). 

Vigotsky (2005, p.104) salienta que “[...] um conceito é um ato real e 

complexo de pensamento que não pode ser ensinado por meio de treinamento [...]”. 

Junto a isto, França (2008, p.152) explica que o “[...] aluno, seja qual for a série, 

precisa da mediação do professor para reelaborar seus conceitos espontâneos e 

apreender os conceitos científicos”. Destarte, os conhecimentos científicos não são 

apenas um conjunto de conceitos a serem apropriados, mas instrumentos cognitivos 

capazes de ampliar a capacidade de “conexão” dos indivíduos com o mundo que os 

rodeiam. 

Neste sentido, por perceber o papel que o ensino de conceitos 

científicos desempenha na estrutura do pensamento e no desenvolvimento de 

funções psíquicas superiores nos sujeitos, surgiram inquietações relacionadas às 

formas e percursos pedagógicos pela qual o ensino precisa ser conduzido a fim de 

que o estudante possua as possibilidades de transformar ou complementar os 

conhecimentos cotidianos sem que seja por meio da memorização mecânica, 

desvinculado da realidade e sem relação com outros conceitos existentes. Por este 

motivo, acredita-se na necessidade do trabalho com conceitos no ensino superior, já 

que se percebe a importância de um ensino que priorize muito mais a compreensão 

de determinado conceito do que somente a simples memorização e reprodução 

deste. 

Diante do exposto, com especial ênfase à formação docente inicial 

voltada à atuação na Educação Básica e em outros campos específicos de 

educação, entende-se a necessidade de possibilitar ao futuro professor, as vivências 

e experiências dotadas de sentido e significado nos processos formativos. Em outras 

palavras, acredita-se na importância de oportunizar ao futuro professor vivências de 

situações didáticas que, para além de auxiliar a elaboração do conhecimento 

científico, também forneça a estes as condições necessárias para compreender a 
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sua futura prática docente, que vai além de unicamente conhecer com o referencial 

teórico como deve ser o seu agir prático. 

O ensino de conceitos pressupõe embasamento teórico e científico, 

para que, em consonância com uma concepção teórica, o docente realize a seleção 

dos meios metodólogicos necessários para alcançar os objetivos determinados. Por 

exemplo, em uma aula expositiva, há o uso de ferramentas criadas pelo homem, tais 

como lousa, giz, caderno, caneta, etc. Estes recursos são tecnologias, pois foram 

criadas para satisfazer uma necessidade. Nesta perspectiva, as possibilidades de 

utilização desses recursos tecnológicos para o ensino e a aprendizagem aumentam 

quando as tecnologias digitais são adotadas em salas de aula e nas diversas 

modalidades de ensino. Acerca disso, os usos dos artefatos digitais podem 

configurar-se aliados em prol de educadores e educandos. Nesse contexto, surge 

um questionamento: Usar as tecnologias da informação e comunicação (TDIC) 

enquanto ferramentas pedagógicas pode ser uma alternativa viável para o ensino e 

aprendizagem de conceitos científicos? 

Com base nesta pergunta, o presente estudo investigou a realidade 

de um curso de formação de professores, em especial uma disciplina em que uma 

proposta de ensino naquele momento, voltou-se para a formação de um conceito 

científico, cuja base teórica da proposta apoiava-se na Teoria Histórico-Cultural e em 

elementos da Pedagogia Histórico-Crítica. De forma intencional e planejada, a 

proposta mencionada priorizou o uso de meios metodológicos capazes de 

oportunizar a formação de um conceito essencial e consoante à determinada 

disciplina e aos objetivos da mesma.  

O interesse pela pesquisa decorreu da trajetória acadêmica da 

pesquisadora deste estudo sob a condição de estudante de um curso de formação 

de professores e como participante do projeto OBEDUC (Observatório da 

Educação)1. As vivências permitidas por estes dois campos de formação, 

conduziram inquietações acerca do processo de formação dos conceitos científicos 

a partir das contribuições oferecidas pela Teoria Histórico-Cultural para a prática 

pedagógica. A pretensão de formação e aquisição dos conceitos científicos, 

elementos da cultura intelectual humana, foi um assunto pouco discutido durante o 

                                                 
1 Projeto nº 08414 financiado pela CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Pessoal) 

intitulado na UEL como “A práxis pedagógica: concretizando possibilidades para a avaliação da aprendizagem”. 
Proporciona a execução de propostas inovadoras em escolas públicas do município de Londrina- PR com baixo 
IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica). 
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curso de Pedagogia, porém oportunizado pelo projeto OBEDUC. O interesse da 

pesquisadora por estudar situações práticas/didáticas com alternativas diferenciadas 

e embasadas em teorias que visam a qualidade do ensino, da aprendizagem e a 

humanização dos sujeitos, se fizeram presentes na composição do presente trabalho 

de conclusão de curso. 

Portanto, o presente estudo focalizou uma formação inicial de 

futuros professores no processo de ensino e aprendizagem de um conceito 

científico. Desta forma, realizou-se em uma disciplina de um curso superior, uma 

organização didática que dentre as estratégias metodológicas no ensino fez uso 

pedagógico das TDIC. A partir de tal contexto, originou-se a seguinte problemática: 

como uma proposta didática mediada por tecnologias digitais pode contribuir 

no processo de formação de conceitos científicos entre alunos do ensino 

superior? 

De modo a traçar possíveis resultados a questão apresentada, têm-

se que o objetivo principal deste estudo de caso, consiste em investigar as 

contribuições de uma proposta didática intencional para a formação de 

conceitos científicos no ensino superior com o apoio pedagógico das 

tecnologias digitais da informação e comunicação (TDIC). Para tanto, foram 

realizadas uma sequência de atividades mediadas pelas tecnologias digitais 

voltadas ao processo de formação do conceito científico tecnologia. Sendo assim, o 

estudo delineou os seguintes objetivos específicos: 

 

a) Apresentar os fundamentos da Teoria Histórico-Cultural na qual 

serviu de embasamento para a elaboração da proposta didática; 

b) Descrever a proposta didática para o ensino de conceitos 

científicos sob fundamentos da Teoria Histórico-Cultural e da 

Pedagogia Histórico-Crítica; 

c) Verificar os avanços na aprendizagem de conceitos científicos a 

partir da proposta didática; 

d) Identificar e analisar a percepção dos estudantes acerca da 

vivência de uma proposta de ensino voltada a aprendizagem de 

conceitos científicos, valendo-se das TDIC na sua formação 

profissional; 
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Para o alcance dos objetivos propostos, o tópico seguinte encarrega-

se de retratar o percurso da pesquisa e os sujeitos envolvidos por ela.  

 

2.2 Procedimentos Metodológicos 

 

A presente pesquisa de delineamento qualitativo percorreu os 

caminhos metodológicos de um estudo de caso. O estudo concretizou-se junto à 

disciplina “Educação e Tecnologia” (6EDU085) integrante do currículo do curso de 

Pedagogia de uma Instituição de Ensino Superior (IES) pública do município de 

Londrina. 

A escolha da abordagem qualitativa é justificada conforme Ludke e 

André (1986), fundamentados em Bodgan e Biklen (1982), os quais explicam que a 

pesquisa qualitativa valoriza as características básicas. As características são: i) o 

ambiente natural enquanto fonte de dados, cujo pesquisador é o principal 

instrumento; ii) o predomínio de dados descritivos; iii) a atenção com maior ênfase 

ao processo e menor ao resultado; iiii) a possibilidade de consideração das 

perspectivas dos participantes, ou seja, procurar conhecer crenças e pontos de vista 

para, depois, analisar, debater e confrontar. A última característica demonstra que 

nesta abordagem os pesquisadores não têm a preocupação de buscar evidências ou 

provas para hipóteses definidas antes do começo dos estudos. 

A pesquisa realizada pode ser denominada de estudo de caso por 

tratar-se de uma pesquisa desenvolvida em uma situação natural por meio da 

inserção em uma realidade educacional específica e, sobretudo, particular. Isto 

porque se investigou uma experiência de ensino que se apresentou com uma 

proposta didática diferenciada em determinado tempo, público e com um objetivo 

delimitado. Neste contexto, a ação docente se diferenciou por fundamentar-se em 

uma teoria peculiar e no uso pedagógico das TDIC. 

Diante disso, o cenário da investigação integrou uma sala de aula 

específica e um laboratório de informática. O laboratório utilizado trata-se de um dos 

centros de estudos da IES disposto para o uso dos cursos do entorno. Destaca-se 

que a sala de aula é diferenciada das demais salas da universidade por possuir 

alguns equipamentos exclusivos, tais como suportes para som mais avançados, 

lousa digital, cadeiras estofadas e ar condicionado. Por sua vez, o laboratório de 
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informática constitui-se em uma sala específica de tamanho considerável a qual 

dispõe projetor multimídia e diversas mesas com computadores.  

 Alternadamente, os graduandos frequentavam as aulas nos dois 

espaços mencionados que serão retomados no decorrer do texto. Imersos neste 

cenário composto por dois espaços diferenciados, o público participante da 

experiência foi formada por 41 graduandos. Entre os graduandos, 38 são estudantes 

do sexo feminino e 3 do sexo masculino, em processo de formação inicial de uma 

licenciatura (Pedagogia). Ademais, uma professora do ensino superior consentiu em 

compartilhar o seu trabalho educativo, cedendo as suas aulas durante um bimestre 

letivo para a realização das observações por parte da pesquisadora. Assim, por meio 

da inserção na realidade apresentada, tornou-se possível coletar os dados mediante 

os objetivos traçados e posteriormente efetuar as análises dos resultados obtidos. 

Em vista disso, um estudo de caso “é rico em dados descritivos, tem 

um plano aberto e flexível e focaliza a realidade de forma complexa e 

contextualizada” (LUDKE; ANDRÉ, 1986, p.18). Assim, entende-se que a pesquisa é 

descritiva por descrever as características de determinado fenômeno ou população 

(FILHO FARIAS; ARRUDA FILHO, 2013). No que tange ao local de realização da 

pesquisa, classifica-se o estudo como pesquisa de campo, pois compreende-se que 

o pesquisador dirige-se ao ambiente institucional ou social para a realização de 

coleta de dados (FILHO FARIAS; ARRUDA FILHO, 2013).  

Para vislumbrar o perfil do grupo de futuros professores em questão, 

39 graduandos cederam informações pertinentes, sendo estas específicas à idade e 

formação escolar/acadêmica. Do total de estudantes, 17 possuem algum tipo de 

formação, como magistério, curso técnico ou graduação; enquanto 22 alunos 

possuem o ensino médio. Com relação à idade, 33 participantes encontram-se na 

faixa etária dos 17 e 25 anos e 6 graduandos tem idade entre 26 e 35 anos. 

Com o intento de obter os dados da realidade durante a ocorrência 

dos fenômenos, recorreu-se a observação direta que “[...] possibilita um contato 

pessoal e estreito do pesquisador com o fenômeno pesquisado [...]” (LÜDKE e 

ANDRÉ, 1986, p.26) e por isso, consiste em um instrumento para aproximação dos 

envolvidos. Para evitar possíveis influências da pesquisadora com o ambiente e as 

possíveis perdas observacionais da pesquisa, foi utilizado um roteiro de observação 

para os encontros (APÊNDICE B) com o intuito de guiar a atenção para alguns 

elementos primordiais. A intenção não era obter rígidos registros, mas pontuar 
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tópicos para direcionar a atenção durante a observação por parte da pesquisadora. 

Os tópicos enumerados foram: 

 

 Organização Didática: escolha dos procedimentos, uso de 

materiais, atividades; 

 Mediação Docente: Como o professor reage na promoção do 

conhecimento científico e o estudante; 

 Papel do professor: Dominío dos conhecimentos científicos, 

intencionalidades, comprometimento; 

 Papel do aluno: reação dos alunos frente o conteúdo, 

participação, comprometimento; 

 Interação: conversas, troca de experiências, outras formas de 

interação dos alunos em sala de aula; 

 De que maneira o professor ensina o conceito: de que forma o 

conhecimento é apresentado e instigado;  

 De que maneira os alunos entendem o conceito: 

questionamentos, exposição de dúvidas e comentários; 

 

De março a julho de 2015 ocorreu o primeiro bimestre letivo do ano 

de 2015. As aulas da disciplina “Educação e Tecnologia” (6EDU085) sucedia às 

segundas-feiras, das 19h15min às 20h55min, divididas em duas aulas de 50 minutos 

cada. Ao todo, somaram-se 08 dias destinados ao processo da execução da 

proposta didática que resultaram em 13h e 20min hora/aula. Pondera-se que o 

período do bimestre foi maior devido a uma greve dos professores Estado do 

Paraná, ocorrida de abril a junho de 2015, que provocou alterações no calendário 

acadêmico, mas isto não interferiu na carga horária da disciplina. Por este motivo, a 

proposta didática sofreu uma interrupção que foi retomada com o retorno das aulas.   

No primeiro dia de observação, ocorrido no dia 30 de março de 2015 

(encontro 02), foi realizada a apresentação da pesquisa mediante a leitura do Termo 

de Consentimento Livre Esclarecido (APÊNDICE C), que fornecia as devidas 

informações sobre os objetivos e as finalidades do estudo para o público. Neste dia, 

houve o consentimento de todos os participantes da turma de graduação em 

questão em participar do estudo.   
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A presença da pesquisadora na turma não interferiu no 

comportamento dos educandos, uma vez que estes compreenderam a pesquisadora 

como uma aluna, inclusive convidando-a em algumas situações para formação de 

grupos de trabalho e estudos. Assim, a recepção por parte da turma se mostrou 

positiva em relação à pesquisadora. Além disso, outras formas de interação entre 

pesquisadora e participantes deram-se por meio de perguntas acerca do curso, 

solicitação de opiniões, dúvidas da disciplina, comentários, pedidos de ajuda mais 

técnica no uso do computador e interação com a plataforma Blogger na construção 

de Blogs.  

Conforme ressalta Lüdke e André (1986) sobre a característica de 

um estudo de caso, o uso de várias fontes de informação, advindas de meios 

variados, permite ao pesquisador o cruzamento de informações, a confirmação ou a 

rejeição de hipóteses, a descoberta de novas informações, o afastamento das 

suposições ou o levantamento de hipóteses alternativas.  

Assim sendo, a coleta dos dados em questão, na realidade, 

envolveu, além da observação direta, outros elementos como fontes de informação. 

Na tentativa de capturar a perspectiva dos participantes e também “[...] considerar os 

diferentes pontos de vista dos participantes [...]” com o propósito de “[...] iluminar o 

dinamismo interno das situações, geralmente inacessível ao observador externo [...]” 

(LÜDKE e ANDRÉ, 1986, p. 12), para além da observação direta, foi organizado e 

aplicado um questionário (APÊNDICE A) contendo questões abertas e fechadas aos 

graduandos ao fim da proposta didática. 

Outras fontes de dados utilizadas foram à análise documental do 

plano docente, as atividades individuais dos discentes expressas nos cadernos, a 

produção de blogs e as avaliações individuais escritas. Assim, as observações da 

pesquisadora durante um bimestre registrado em diário de campo em conjunto com 

as demais fontes apresentadas constituíram os materiais alcançados para análise de 

dados.  

Além dos aspectos introdutórios e metodológicos da pesquisa 

expostos, as seções foram definidas a fim de organizar o estudo. A primeira seção, 

intitulada “A teoria Histórico-Cultural: desenvolvimento humano, cultura e educação”, 

evidencia as contribuições da Teoria Histórico-Cultural para a educação escolar e 

para o ensino de conceitos científicos, a qual serviu de embasamento para a 

elaboração da proposta didática.  



 20 

A segunda seção, denominada “O ensino de conceitos científicos no 

ensino superior: análise da proposta didática em questão”, compreende a descrição 

da proposta didática fundamentada na Teoria Histórico-Cultural e, em boa parte dos 

elementos da Pedagogia Histórico-Crítica, a análise da proposta didática delineada 

para a aprendizagem de conceitos científicos e a visão dos estudantes sobre a 

vivência da proposta em destaque.  

Por fim, com base na análise e interpretação dos dados, foram 

tecidas as considerações finais acerca dos resultados da pesquisa. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

2.1 A TEORIA HISTÓRICO-CULTURAL: DESENVOLVIMENTO HUMANO, CULTURA E EDUCAÇÃO 

 

Nesta primeira seção, pretende-se apresentar, embora de forma 

breve, as contribuições da Teoria Histórico-Cultural para a educação escolar para 

que, assim, na seção posterior seja possível abordar e compreender os fundamentos 

desta teoria que foram utilizados para a elaboração da proposta didática analisada 

neste estudo. 

A Teoria Histórico-Cultural, vertente da psicologia desenvolvida na 

União Soviética em meados do século XX, por Lev S. Vigotski e colaboradores 

(Aleixei Nikolaievich Leontiev; Alexander Romanovich Luria) se apóia no 

materialismo histórico e dialético, base filosófica na qual o homem é compreendido 

como “[...] um ser de natureza social, que tudo o que tem de humano nele provém da 

sua vida em sociedade, no seio da cultura criada pela humanidade [...]” (LEONTIEV, 

1978, p. 261), nas quais oferecidas as condições de vida e educação, as novas 

gerações se desenvolvem, evoluem. 

Sendo assim, o desenvolvimento humano ocorre a partir das 

relações estabelecidas socialmente, isto é, a partir do convívio entre os seres 

humanos, indivíduos tidos como capazes de elaborar cultura e fazer história. Para 

melhor entendimento das contribuições dos fundamentos psicológicos da Teoria 

Histórico-Cultural para a educação, exclusivamente para a educação escolar, o 

surgimento da teoria e as ideias principais merecem atenção.  

No século XX, os autores da corrente de pensamento histórico-

cultural procuravam compreender as especificidades do homem que o diferenciava 

dos demais animais, ou seja, “[...] como se forma, no homem, sua inteligência, sua 

personalidade... em uma palavra, a consciência humana que faz de cada pessoa um 

ser único e irreptível” (MELLO, 2004, p. 136). As correntes da Psicologia que 

vigoraram no início do século XX, quando não consideravam a consciência humana 

e elencavam aspectos superficiais do desenvolvimento, concebiam a consciência 

como uma dádiva divina. Foi neste contexto que Vigotski preconizou a Teoria 

Histórico-Cultural, ao passo que buscou aporte teórico em Karl Marx. Marx realizou 

os seus estudos no século XIX. Dentre as suas ideias, o filósofo prescreveu que os 

homens não “[...] têm mais ou menos habilidades, mais ou menos aptidões para as 
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artes, para a filosofia e para a ciência por um dom divino, mas devido às suas 

condições materiais de vida e de educação [...]” (MARX apud MELLO, 2004, p. 136). 

Deste modo, Vigotski se apropriou do pensamento marxista como 

uma fonte científica valiosa nos métodos e princípios do materialismo histórico e 

dialético para a sua teoria sociocultural dos processos psicológicos superiores. A 

ideia central do método de Marx consiste no estudo dos fenômenos como processos 

que estão em constante movimento e mudança. Isto significa a reconstrução da 

origem e o curso do desenvolvimento do comportamento e da consciência humana. 

Os fenômenos não só possuem uma história pronta e acabada, mas esta história é 

caracterizada por mudanças qualitativas (forma, estrutura e características) e 

quantitativas. Neste sentido, Vigotski pautou-se neste pressuposto para 

compreender a transformação dos processos psicológicos elementares do homem 

em processos complexos (COLE; SCRIBNER, 2007). 

Dentre as ideias de Marx, Vigotski também se fundamentou na teoria 

marxista da sociedade, isto é, ao materialismo histórico, na qual pressupõe que as 

mudanças históricas que acontecem na sociedade e na vida material executam 

transformações também na “natureza humana”. Este pressuposto norteou a análise 

das questões psicológicas com base nas ideias de Friederich Engels a respeito do 

trabalho humano e a utilização de instrumentos para a transformação da natureza, 

pois, ao agir sobre a natureza, o homem também se transforma (COLE; SCRIBNER, 

2007).  

Em busca da compreensão acerca das especificidades do homem 

que o diferencia dos demais animais, empreendeu-se por meio dos princípios de 

Engels que, ao criar os instrumentos para transformar o meio em que vive 

(natureza), o homem precisa executar ações intencionais e planejadas, bem como 

exercitar o seu pensamento na elaboração de diferentes estratégias mediante as 

novas necessidades de sobrevivência. Neste sentido, os homens constroem um 

conjunto de objetos que formam a cultura humana, exclusivamente por meio da sua 

atividade criadora e específica sobre a natureza: o trabalho.  

O trabalho é “[...] a condição básica e fundamental de toda a vida 

humana [...]” (ENGELS, 1876, s/p). Por meio dele, o homem modifica a natureza em 

prol de suas necessidades, elaborando intrumentos complexos a cada necessidade, 

fator este que o diferencia dos demais animais. O domínio da natureza permitiu ao 

homem o desenvolvimento e o aperfeiçoamento de constantes habilidades, como 
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físicas, por exemplo, na adaptação dos órgãos para o desenvolvimento de funções, 

quanto cognitivas, no desenvolvimento mental pela aplicação e elaboração de novas 

habilidades (ENGELS, 1876).  

A influência do trabalho sobre a espécie humana deu-se de forma 

tão intensa, que para Engels, o trabalho criou o homem. Isto significa que por meio 

deste (o trabalho), a elaboração de instrumentos mais complexos e a formação de 

grupos, por exemplo, impulsionou no homem o desenvolvimento físico, psíquico e 

cognitivo, possibilitando a diferença significativa entre o homem e que o se considera 

ser seus respectivos primitivos (ENGELS, 1876). 

Igualmente à criação de objetos, os homens também criam os meios 

de produção desses objetos, dos instrumentos às máquinas mais complexas. Os 

progressos envolvidos na produção dos bens materiais, tais como a construção de 

habitações, a produção de roupas e outros bens, formam o que se denomina como 

cultura. À medida que os homens conhecem o mundo que os rodeia e se 

enriquecem dele, “[...] desenvolvem-se a ciência e a arte” (LEONTIEV, 1978, p.265). 

Simultaneamente, no decorrer da atividade dos homens, “[...] as suas aptidões, os 

seus conhecimentos e o seu saber-fazer cristalizam-se de certa maneira nos seus 

produtos (materiais, intelectuais, ideais) [...]” (LEONTIEV, 1978, p.265). Assim, 

diante de cada progresso relacionado ao domínio da natureza, o homem é capaz de 

descobrir nos objetos propriedades que ainda não conhecia. Isto culmina no 

desenvolvimento de novas funções físicas, psíquicas e cognitivas. 

Leontiev (1978) destaca que as novas gerações iniciam a vida em 

um mundo de objetos e fenômenos criados pelas gerações precedentes, resultado 

da experiência sócio-histórica da humanidade que se acumula sob a forma de 

fenômeno do mundo exterior objetivo, cuja apropriação das criações humanas 

ocorre mediante a participação no trabalho, “[...] na produção e nas diversas formas 

de actividade social e desenvolvendo assim as aptidões especificamente humanas 

que se cristalizaram, encarnaram neste mundo [...]” (LEONTIEV, 1978, p. 266).  

Diante do exposto, o homem é tido como um ser histórico-cultural. 

As gerações mais novas se desenvolvem e aprendem a ser humanos com as 

gerações adultas e com as crianças mais velhas, no contato com as situações que 

tem oportunidade de vivenciar, em determinado momento histórico e com a cultura 

na qual tem contato. Desta forma, esta corrente psicológica valoriza a compreensão 

do ser humano, enquanto um ser dotado de um conjunto potencialidades dadas no 
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nascimento que irão se desenvolver à medida que crescer e em conformidade com o 

meio em que vive, sendo esta potencialidade, “[...] a potencialidade para aprender 

potencialidades [...]” (MELLO, 2004, p. 136).  

A formação articulada da linguagem, só pode ocorrer nas gerações 

precedentes por meio da aprendizagem da língua. Do mesmo modo, o 

desenvolvimento do pensamento ou da aquisição do conhecimento “[...] formam-se a 

partir da apropriação dos resultados da actividade cognitiva das gerações 

precendentes [...]” (LEONTIEV, 1978, p.266). Isto significa que o sujeito em um 

mundo criado e transformado pela atividade humana legado pelas gerações 

anteriores, precisa viver e atuar sobre este mundo usando os instrumentos, o idioma, 

a lógica, que já estão elaborados pela sociedade, tendo em vista que o sujeito não 

nasce com as aptidões para cumprir tais tarefas, como, por exemplo, falar um 

idioma. A formação dessas aptidões acontece em consonância com o processo de 

apropriação, conforme o sujeito tem capacidade de domínio do patrimônio cultural 

criado pela humanidade ao longo do processo histórico (EIDT e DUARTE, 2007). 

Sendo assim: 

 

[...] cada indivíduo aprende a ser um homem. O que a natureza lhe dá 
quando nasce não lhe basta para viver em sociedade. É-lhe ainda preciso 
adquirir o que foi alcançado no decurso do desenvolvimento histórico da 
sociedade humana (LEONTIEV, 1978, p.267). 

 

 Diante disso, tem-se o desenvolvimento humano possibilitado 

por meio da apropriação pelos indivíduos das aquisições do desenvolvimento 

histórico da sociedade e assim, da cultura. Tratar de cultura é referir-se a toda 

produção humana elaborada ao longo da história pela humanidade, que se dividem 

em dois grupos: coisas materiais e coisas não materiais da cultura. Os materiais 

dizem respeito aos objetos, as máquinas, instrumentos de trabalho. As coisas da 

cultura não materiais agregam os hábitos, os costumes, a língua, as artes, os 

conhecimentos. Os seres humanos se constituem assim, em conformidade a cultura 

acumulada que tem acesso, internaliza e utiliza em seu grupo social (MELLO, 2004, 

p. 137). 

Para melhor compreensão da natureza das aptidões humanas 

favorecidas pela apropriação das aquisições históricas e sociais, Leontiev (1978) 

também recorreu aos escritos de Marx, o primeiro autor a fornecer uma análise 
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teórica da natureza social do homem e do seu desenvolvimento sócio-histórico. 

Leontiev (1978, p.267 e 268) destacou o seguinte trecho da obra de Marx: 

 

Todas as suas relações com o mundo, a visão, a audição, o olfato, o gosto, 
o tato, o pensamento, a contemplação, o sentimento, a vontade, a atividade, 
o amor, em resumo, todos os órgãos da sua individualidade que, na sua 
forma, são imediatamente ógãos sociais, são no seu comportamento 
objetivo ou na sua relação com o objeto a apropriação deste, a apropriação 
da realidade humana.  
 

O trecho nos auxilia a compreender como as relações presentes no 

mundo objetivo, que se encontram exterior ao sujeito, participam e influenciam no 

processo de apropriação desse mundo, e ao mesmo tempo, conforme Leontiev 

(1978) é o processo de formação das faculdades específicas do homem.  No 

entanto, para se apropriar dos objetos resultantes do desenvolvimento histórico, “[...] 

é necessário desenvolver em relação a eles uma actividade que reproduza, pela sua 

forma, os traços essenciais da actividade encarnada, acumulada no objecto” 

(LEONTIEV, 1986, p. 268). 

Leontiev (1978) exemplifica a reprodução da atividade encarnada no 

objeto por meio do processo de apropriação de instrumentos. Ao se apropriar de um 

instrumento, o homem incorpora as necessidades e capacidades humanas ali 

objetivadas pelas gerações passadas. Assim, é possível entender que os objetos 

humanos não são somente físicos, mas neles contém atividade, isto é, experiência 

humana acumulada historicamente. A apropriação da riqueza acumulada nos 

objetos compõe uma característica fundamental no processo de humanização dos 

indivíduos. Nas palavras de Leontiev (1978, p.269): 

 

A aquisição do instrumento consiste, portanto, para o homem, em se 
apropriar das operações motoras que nele estão incorporadas. É ao mesmo 
tempo um processo de formação activa de aptidões novas, de funções 
superiores, “psicomotoras” que “hominizam” a sua esfera motriz. 
 

De modo igual à incorporação das operações inerentes no 

instrumento e a formação de faculdades superiores possibilitadas por este, acontece 

com os fenômenos da cultura intelectual. Como exemplo, Leontiev (1978, p.269) cita 

que a aquisição da linguagem:  

 

[...] não é outra coisa senão o processo de apropriação das operações de 
palavras que são fixadas historicamente nas suas significações; é 
igualmente a aquisição da fonética da língua que se efetua no decurso 
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destes processos que se formam no homem as funções de articulação e de 
audição da palavra [...].  

 

Nesta perspectiva, o conhecimento científico existente pode ser 

entendido como a atividade material e intelectual produzida pelas gerações 

anteriores, cuja apropriação se encontra estritamente ligada a reorganização dos 

processos psíquicos dos indivíduos. Esta reorganização propicia um aumento na 

qualidade de “[...] generalizações conceituais que a aprendizagem confere ao 

pensamento, ao surgimento de formas especiais de conduta, à modificação da 

atividade das funções psíquicas e à criação de novos níveis de desenvolvimento [...]” 

no ser humano (VIGOTSKI, 1995 apud EIDT; DUARTE, 2007, p.55 e 56).  

Contudo, entender quem é o homem e como ele se desenvolve de 

acordo com Teoria Histórico-Cultural, significa então, conceber o processo de 

desenvolvimento das qualidades humanas como um processo de educação, já que o 

indivíduo não nasce com as capacidades tipicamente humanas, mas com a 

mediação do outro, seja um sujeito mais experiente e/ou um grupo social e mediante 

a cultura a ele disponibilizada, há então contribuições para o desenvolvimento das 

aptidões, habilidades e capacidades humanas no sujeito. Esta perspectiva teórica 

fornece subsídios para compreender o processo educativo, bem como a prática 

pedagógica escolar. Contudo, as palavras de Mello (2004, p. 140) sintetizam:  

 

Com a teoria histórico-cultural, aprendemos que o papel da educação é 
garantir a criação de aptidões que são inicialmente externas aos indivíduos 
e que estão dadas como possibilidades nos objetos materiais e intelectuais 
da cultura. Para garantir a criação de aptidões nas novas gerações, é 
necessário que as condições de vida e educação possibilitem o acesso dos 
indivíduos das novas gerações à cultura historicamente elaborada. 

 

Desse modo, o próximo tópico propõe-se a destacar o papel que a 

educação escolar exerce na promoção do desenvolvimento humano ao possibilitar 

aos sujeitos a formação das funções psíquicas superiores, por meio de um ensino 

guiado para a transmissão dos conceitos científicos, não cotidianos. 

 

2.1.1 A Educação Escolarizada 

 

O movimento da história da humanidade acontece pela transmissão 

dos bens culturais construídos pelos homens, isto é, por meio da educação. 

Considerando a educação enquanto responsabilidade das instituições educacionais, 
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Saviani (2013, p. 15) afirma que o papel desta aos seus integrantes se traduz em 

“[...] propiciar a aquisição dos instrumentos que possibilitam o acesso ao saber 

elaborado (ciência), bem como o próprio acesso aos rudimentos desse saber [...]”.  

Destarte, reside à escola, a missão singular de transmitir um 

conhecimento específico: o conhecimento sistematizado, o saber acumulado ao 

longo da história pelos homens, o saber científico. Por saber sistematizado, não se 

pressupõe qualquer saber, mas sim ao “[...] conhecimento elaborado e não ao 

conhecimento espontâneo; ao saber sistematizado e não ao saber fragmentado; à 

cultura erudita e não à cultura popular” (SAVIANI, 2013, p.14).  

Assim sendo, “[...] nas sociedades escolarizadas, a escola é o 

“lócus” central de transmissão de forma condensada e rápida dos conhecimentos 

acumulados pela humanidade [...]” (SFORNI, 2004, p.22), na qual o acesso ao 

ensino não é somente um direito dos indivíduos, nem somente necessário para o 

trabalho, mas para, além disso, constitui a condição básica e essencial para que o 

indivíduo tenha condições de acesso e adquira os “[...] instrumentos cognitivos que 

permitam o trânsito consciente no interior da sociedade em que está inserido, é o 

meio de adquirir competência no uso de signos [...]” existentes na cultura (SFORNI, 

2004, p.23) e se torne, portanto, humano. 

Durante o longo processo de civilização humana, houve a 

elaboração intersubjetiva de esquemas de simbolização, meios estes que permitem 

que a experiência humana possa ser comunicável, cuja expressão pública acontece 

mediante os conceitos, na qual “[...] possibilitar o domínio desses conceitos, que, em 

última instância, significa ter acesso à cultura socialmente produzida, é o papel da 

escola” (SFORNI, 2004, p.26). Por conseguinte, “[...] o papel da educação escolar no 

desenvolvimento dos indivíduos exige a análise dos conteúdos veiculados por ela, 

isto é, aponta na direção da natureza dos conhecimentos a serem transmitidos [...]” 

(MARTINS, 2013, p.273). 

Neste âmbito, ao abordar sobre a importância da educação escolar 

para o desenvolvimento humano, Sforni (2004) menciona o acesso aos contéudos 

como sendo a via primordial para uma formação que possibilite ao indivíduo 

compreender o mundo, adquirir as formas de conhecimento, e assim, seja possível a 

ampliação dos recursos cognitivos. A autora enfatiza que, se a meta de acesso aos 

conteúdos científicos é atingida pelas instituições de ensino, se torna possível a 

obtenção das respostas para o quê ensinar, como ensinar e quando ensinar, 
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questões fundamentais para o bom e efetivo andamento do processo pedagógico 

em relação à função da escola. 

Para Sforni (2004), ainda é comum nos meios educativos a distância 

entre o ensino e desenvolvimento psíquico. Destarte, identifica-se a importância de 

uma escolarização “preocupada” com a formação dos comportamentos complexos 

culturalmente elaborados, ou seja, com a formação das funções psíquicas 

superiores por meio de um ensino guiado para a transmissão dos conceitos 

científicos não cotidianos, pois quando os sujeitos são:  

 

[...] privados das condições objetivas para esse desenvolvimento significa 
usurpá-los da formação do pensamento em conceitos, que é em última 
instância, o meio mais adequado de se conhecer a realidade efetivamente 
(MARTINS, 2013, p.276). 

 

Assim, no que se refere aos conceitos científicos, a abordagem 

vigotskiana sobre a construção de conceitos defende que o processo de 

escolarização tem um papel fundamental na formação destes, no entanto, isso não 

se dá pela memorização de palavras ou pela transmissão direta por parte do 

professor, mas implica no “[...] desenvolvimento de muitas funções intelectuais: 

atenção deliberada, memória lógica, abstração, capacidade para comparar e 

diferenciar” (VIGOTSKI, 2005, p. 104), os quais requerem a organização de 

situações didáticas que viabilizem o desenvolvimento de tais funções.  

Neste sentido, o próximo tópico se responsabiliza por apontar alguns 

elementos fundamentais para embasar o ensino de conceitos científicos, a fim de 

oportunizar subsídios pedagógicos a partir dos estudos de Vigotski (2005) sobre a 

formação de conceitos científicos no pensamento humano. 

 

2.1.2 Apontamentos Norteadores para o Ensino de Conceitos Científicos 

 

Tomando como ponto de partida o desenvolvimento da estrutura de 

pensamento, situa-se neste desenvolvimento, uma das condições básicas para a 

ação consciente no mundo pelos indivíduos. Esta condição refere-se à formação de 

conceitos do mundo humano como um processo psicológico próprio da estrutura 

cognitiva do sujeito, do qual exerce grande influência nas diversas tarefas que os 

indivíduos executam em seu cotidiano, tais como a tomada de decisões, resoluções 

de problemas ou reflexão acerca de situações que os envolvem.  
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Lima, Aguiar Júnior e Caro (2011, p. 856) exemplificam o que fora 

supracitado, ao inferirem que conceitos são “[...] instrumentos mediacionais por meio 

dos quais interpretamos e interagimos com as realidades que nos cercam”. As 

palavras de Martins (2013, p.276 e 277), definem conceitos como: 

 

[...] mediações culturais do desenvolvimento psíquico; operam como 
ferramentas, como instrumentos psicológicos para a orientação da conduta 
e para o enfrentamento das tarefas requeridas no trato com a realidade. 
Como tal, são objetivações histórico sociais, e não “descobertas” 
construídas particularmente pelos indivíduos. 

 

Assim, é por meio de uma rede conceitual que os fenômenos da 

realidade são explicados. Os conceitos são utilizados para pensar o mundo e a nós 

mesmos, agir no mundo a interagir com ele e com os outros. Por esta razão, os 

conceitos “[...] na exata acepção do termo, precisam ser disponibilizados a cada 

geração para que deles se aproprie, dado que nos remete à questão da 

aprendizagem e do ensino” (MARTINS, 2013, p.277). 

Vigotsky (2005) foi um dos estudiosos que se debruçou para 

desenvolver experimentos para compreender a dinâmica do processo de formação 

dos conceitos no pensamento humano. Para tanto, mais de 300 pessoas, dentre 

elas crianças, adolescentes e adultos foram estudados para que o autor pudesse 

alcançar conclusões (NÉBIAS, 1999). Ao analisar o processo formativo de conceitos, 

o autor evidenciou um aspecto relevante para a educação. Este aspecto consiste na 

existência de uma distinção entre processos de desenvolvimento dos conceitos 

espontâneos e os processos de desenvolvimento de conceitos científicos. Os dois 

processos diferem-se ao passo que estabelecem relações diferentes com o objeto, a 

experiência do sujeito e o embasamento em diferentes processos intelectuais 

(SFORNI, 2004).  

Os conceitos espontâneos resultam do processo de conhecimento 

que não é próprio do sujeito, se formam mediante o confronto com as coisas, cujo 

início parte da esfera do concreto e do empírico e vão da coisa ao conceito 

(SFORNI, 2004 p. 78). Deste modo, no contexto educacional, referem-se ao 

conhecimento empírico adquirido pelo educando em seu cotidiano, “[...] são 

construídos nas relações mediadas pelos familiares, grupos de amizade ou por 

outros grupos significativos, como a comunidade religiosa, por exemplo” 

(SHOROEDER, 2007, p. 298). São conceitos mais elementares, mas que não 
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desaparecem ainda que os conceitos científicos sejam formados. É verificada sua 

importância ao passo que se compreende como são necessários à construção dos 

conceitos científicos. Isto porque “[...] fazem parte de um mesmo processo, ainda 

que se formem e se desenvolvam sob condições externas e internas diferentes e 

motivadas por problemas diferentes” (NÉBIAS, 1999, p. 135). Todavia, Sforni (2004, 

p. 79) esclarece: 

 

Apesar de terem formas de desenvolvimento antagônicas – conceitos 
espontâneos: desenvolvimento ascendente; conceitos científicos: 
desenvolvimento descendente – ambos estão intimamente ligados. Em 
razão de os conceitos científicos não interagirem diretamente com o objeto, 
mas serem mediados por outros conceitos, é necessário que o 
desenvolvimento dos conceitos cotidianos tenha alcançado determinado 
nível para que a criança possa assimilar e tomar consciência do conceito 
científico. 

 

 Já os conceitos científicos, possuem como ponto de partida 

fundamental uma atividade mediada em relação ao objeto. Deste modo, “[...] 

começam na esfera do caráter consciente e da intencionalidade e dirigem-se à 

esfera da experiência pessoal e do concreto” (SFORNI, 2004 p. 78) e são possíveis 

ao educando por meio da escolarização e do ensino intencional e sistematizado. 

Ainda que o educando adquira em sua prática cotidiana conhecimentos acerca dos 

fatos e acontecimentos ocorridos em sua experiência, o conhecimento científico, 

ensinado de maneira intencional, possibilita à criança a capacidade de tomar 

consciência dos seus conceitos espontâneos, dado que, em um estágio anterior à 

formação do conceito científico, a criança “[...] possui um conceito (isto é, conhece o 

objeto ao qual o conceito se refere), mas não está consciente do seu próprio ato de 

pensamento” (VIGOTSKI, 2005, p. 135). Diante disso, o acesso ao conceito 

científico ocorre mediante a instrução e é, portanto, um conhecimento que se 

adquire de forma desvinculada da experiência imediata (SFORNI, 2004).  

Assim sendo, a escolarização possui o papel fundamental para 

formação dos conceitos científicos à medida que auxilia o educando a enriquecer e 

modificar seus conhecimentos e conceitos espontâneos com vistas à reflexão, 

análise e solução dos problemas encontrados. Por esta razão, depreende-se que a 

formação de conceitos é sumamente importante para o desenvolvimento dos 

educandos e necessariamente seu ensino deve ser bem encaminhado em sala de 

aula. Conforme salientado, o estudo e análise do trabalho baseado na construção de 

conceitos em sala de aula pressupõe a compreensão acerca dos processos 
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cognitivos realizados pelos estudantes, mas, sobretudo, o conhecimento das formas 

e possibilidades de ensino que possam incidir na formação do conceito científico do 

educando. Sforni (2004, p.109) defende que:  

 

se o ensino de conceitos não estiver intencionalmente organizado para 
desenvolver ações e operações mentais qualitativamente superiores, essas 
ações não ocorrem somente em razão de o aluno estar em contato com as 

generalizações e abstrações consubstanciadas nos conceitos científicos. 
 

Desta forma, cabe ao docente, à medida que organiza o ensino de 

conceitos científicos, refletir sobre determinadas ações no momento de elaboração 

do plano de trabalho, levando em consideração elementos fundamentais referentes 

à formação do conceito, como a importância do conhecimento cotidiano do 

estudante, a problematização, a mediação docente, a proposta didática e ainda o 

papel que cada um deve exercer em sala de aula, elementos tidos como 

fundamentais à formação de conceitos que serão aprofundados na sequência. 

Tratando-se de elementos substanciais para o ensino que viabilizam 

a formação de conceitos, Gasparin ([entre 2000 e 2014]) Sforni e Galuch (2006) 

salientam que, diferentemente de se introduzir um conceito com a sua explicitação, é 

primordial partir dos conhecimentos espontâneos dos estudantes dentro da área a 

ser trabalhada pelo professor para que o novo conhecimento tenha sentido ao 

educando. Além disso, é necessário “[...] que os conceitos sejam processados e 

transformados em instrumentos simbólicos mediadores entre o sujeito e a 

sociedade” (SFORNI; GALUCH, 2006, p. 157), ou seja, os conceitos científicos 

possíveis ao educando por meio da escolarização, confrontados com os 

conhecimentos advindos de seu cotidiano, favorecem uma atuação na sociedade de 

maneira reflexiva e com base no conhecimento epistêmico para a resolução de seus 

problemas.  

Outro elemento substancial no ensino de conceitos se refere à 

indispensabilidade de fazer uso de problematizações com vistas a desafiar os alunos 

a buscarem o conhecimento científico. Vigotski (2000, p. 157), ao investigar a 

natureza psicológica da formação de conceitos, afirma que, segundo os estudos de 

Ach: 
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[...] a formação de conceitos não segue o modelo de uma cadeia 
associativa, em que um elo suscita e acarreta outro, mas um processo 
orientado para um fim, uma série de operações que servem como meio para 
a solução do problema central. A memorização de palavras e a sua 
associação com os objetos não leva, por si só, à formação de conceitos; 
para que o processo se inicie, deve surgir um problema que só possa ser 
resolvido pela formação de novos conceitos. 

A partir desta compreensão, faz-se necessário que no contexto 

pedagógico o aluno seja desafiado a buscar explicações científicas aos fatos 

cotidianos e não simplesmente reproduza os conceitos. Isto significa que, por meio 

de um problema de acordo com o conteúdo trabalhado, passa a realizar um 

processo de pensamento mais elaborado em detrimento da memorização do 

significado de um conceito. Portanto, não basta ter como objetivo que o estudante 

seja capaz de definir um conceito corretamente, pois, neste caso, “[...] o conceito é 

retirado de sua relação natural, em forma estagnada, fora do vínculo com os 

processos reais de pensamento em que surge, é descoberto e vive” (VIGOTSKI, 

2000, p. 154).  

A partir de tal pressuposto, pode-se afirmar que as práticas voltadas 

ao ensino de conceitos isolados, sem relação com os conhecimentos advindos da 

prática social dos alunos, bem como o simples exercício de definir conceitos, 

memorizá-los e realizar exercícios para fixá-los para depois reproduzir na prova, 

atividades consideradas por Lima, Aguiar Júnior e Caro (2011) como recorrentes e 

tradicionais, não garantem a formação do conceito científico pelo estudante, pois um 

conceito não é um elemento isolado, estagnado e imutável, mas, ao contrário, 

encontra-se em um processo vivo ou complexo de pensamento (VIGOTSKI, 2000). 

O trabalho voltado para sua simples definição sem que o educando tenha 

possibilidade de utilizá-lo diante de uma necessidade, opõe-se às suas funções de 

comunicação, assimilação, entendimento e resolução de problemas, afinal, “[...] o 

ensino direto de conceitos é impossível e infrutífero [...]” (VIGOTSKI, 2005, p. 104) e 

não garante a aprendizagem pelo estudante.  

Diferentemente do modo pelo qual os conceitos espontâneos são 

formados, o conceito científico exige verbalização e operações mentais conscientes. 

A mediação do professor é fundamental neste processo visto que “[...] o educando, 

ainda que domine, na prática, o conceito cotidiano, demora para tomar consciência 

dele e a formulá-lo verbalmente” (GASPARIN, [entre 2000 e 2014], p. 11). Deste 

modo, para que o aluno se aproprie e internalize os conceitos é preciso que tenha a 
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oportunidade de vivenciar diferentes situações didáticas que levem em consideração 

a mediação e a interação como elementos necessários para a elaboração e 

reelaboração dos conceitos. 

Segundo Sforni (2004, p. 85), o domínio conceitual ultrapassa a “[...] 

compreensão do significado presente na palavra, e impõe como condição para sua 

apropriação a atividade psíquica que internaliza a atividade material e externa [...]”. 

Assim, torna-se evidente que a apropriação do conceito não é um processo simples, 

mas um trabalho intenso que pressupõe a compreensão da natureza e o modo de 

produção deste conceito, o entendimento das regularidades, as invariantes e, 

principalmente, o entendimento de que a aprendizagem do conceito não se dá pela 

associação de palavras, mas é resultado de uma atividade complexa que leva em 

consideração os processos de mediação, internalização e zona de desenvolvimento 

proximal.  

Portanto, ao abordar o ensino de conceitos científicos, a atividade 

educativa necessita o considerar o ensino de um “[...] conhecimento dotado de 

características específicas [...]” que valorize a “[...] dialética entre forma e conteúdo, 

não se tratando de um ensino “verbalista e abstrato” [...]”, pois as funções psíquicas 

só se desenvolvem no exercício de seu funcionamento por meio de atividades que 

as promovam (MARTINS, 2013, p.276).  

À vista dos pressupostos supracitados acerca do ensino de 

conceitos científicos, a próxima seção assume o compromisso de descrever uma 

proposta didática que se utilizou dos fundamentos da Teoria Histórico-Cultural e de 

elementos da Pedagogia Histórico-Crítica para organizar um ensino para estudantes 

em formação docente. 
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2.2  O ENSINO DE CONCEITOS CIENTÍFICOS NO ENSINO SUPERIOR: ANÁLISE DA PROPOSTA 

DIDÁTICA EM QUESTÃO 

  

A presente seção pretende descrever a proposta didática realizada 

em um curso de formação docente, a fim de vislumbrar seus elementos à luz dos 

pressupostos teóricos abordados na seção anterior. 

A organização do trabalho da professora responsável pela proposta 

em ênfase compreendeu uma sequência didática à luz da Teoria Histórico-Cultural e 

de elementos da Pedagogia Histórico-Crítica, para o ensino de conceitos científicos 

relativos aos conteúdos do primeiro bimestre do ano de 2015. Além disso, o plano 

docente teve como prioridade a utilização das TDIC como recursos para envolver e 

possibilitar a mediação docente, a interação e a colaboração entre os estudantes do 

primeiro ano do curso de Pedagogia na aprendizagem do conceito científico 

tecnologia. 

A proposta didática em foco pertencia à disciplina Educação e 

Tecnologia (6EDU085). Esta disciplina existe desde 1974 e foi inclusa dois anos 

após a existência do curso de Pedagogia na IES em pauta. Naquela época, 

intitulava-se “Técnicas Audiovisuais em Educação” e era específica de duas 

habilitações, sendo elas: habilitação de supervisão 1º e 2ª graus e habilitação em 

magistério de matérias pedagógicas de 1º e 2º graus (FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DE LONDRINA, 1976).  

Atualmente, o curso de Pedagogia não possui mais habilitações, 

desde a sua reformulação, em 2007, o curso é generalista. Desde então, a disciplina 

Educação e Tecnologia (6EDU085) passou a ser disciplina de primeira série 

obrigatória. Por conseguinte, a ementa atual da disciplina volta-se para o “histórico, 

conceito e evolução da tecnologia e seu uso em ambientes de aprendizagem [...]”, 

tal como para o “uso das tecnologias no processo de ensino (informática, redes, 

ensino à distância) [...]” (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, 2010, p. 28). 

Como objetivo geral, delineia: 

 

Refletir e posicionar-se criticamente sobre os limites e as possibilidades 
oferecidas pelas tecnologias de comunicação e informação para a educação 
na sociedade contemporânea, bem como instrumentalizar-se para o uso de 
tecnologias em sala de aula (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, 
2010, p. 28). 
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A disciplina denota uma formação para o uso pedagógico das TDIC 

no âmbito educacional. Sob a ótica do ensino superior, há previsto o ensino dos 

conceitos relevantes e imprescindíveis à apropriação dos que se encontram em 

processo de formação inicial, necessários para a futura atuação docente na 

Educação Básica. Para Klausmeier e Goodwin, (1977, p.13): 

 

Enquanto estão na universidade, futuros professores devem aprender os 
principais conceitos em seus campos de estudo e em outros campos da 
educação geral ao nível formal. Talvez nada seja mais importante que isto 
[...]. 

 

Desta forma, para o primeiro bimestre da disciplina, era preciso 

elencar o conceito, a origem e a evolução da tecnologia. Para tanto, considerou-se 

uma atuação pedagógica que levasse em conta a dúvida, o questionamento, a 

contradição, a valorização da diversidade e divergência e a interrogação das 

certezas e das incertezas (GASPARIN, 2002). Isto significa assumir um olhar crítico 

para a atividade docente e a valorização do papel ativo dos estudantes no processo 

ensino aprendizagem. 

Para melhor visualização e compreensão da proposta didática 

efetivada, o quadro 01 foi disposto a fim de demonstrar como as aulas foram 

estruturadas por intermédio dos objetivos da docente que cedeu as suas aulas, 

tendo como fonte o plano de aula da mesma. Convém retomar que durante o 

andamento da proposta didática, a IES na qual a pesquisa se efetivou foi alvo de 

uma greve do Estado do Paraná com duração de três meses. 

 

Quadro 01 - Organização dos encontros referentes à proposta didática. 

Encontros, Datas e Locais Objetivos 

 
Encontro 01: 23/03/2015 

Local: Sala de Aula 
 

 Recepção aos calouros; 

 
Encontro 02: 30/03/2015 

Local: Sala de Aula 
 

 Identificar os conhecimentos espontâneos sobre o 
conceito de tecnologia; 

Encontro 03: 06/04/2015 
Local: Sala de Aula 

 Ampliar a compreensão e o entendimento do significado 
do conceito de tecnologia e a sua ambivalência; 
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Encontro 04: 13/04/2015 
Local: Laboratório de 

informática 

 Estabelecer relações entre o conceito tecnologia e as 
ações do homem na sociedade; 

 Instrumentalizar para o uso de uma ferramenta de 
produção de Blog; 

Encontro 05: 06/07/2015 
Local: Sala de Aula 
(Retorno da greve) 

 Estabelecer relações entre o conceito tecnologia e as 
ações do homem na sociedade; 

 Rever o conceito tecnologia após os procedimentos 
realizados; 

 
Encontro 06: 13/07/2015 

Local: Laboratório de 
Informática 

 

 Instrumentalizar para o uso de uma ferramenta de 
produção de Blog; 

 
Encontro 07: 20/07/2015 

Local: Sala de Aula 
 

 Avaliar a aprendizagem; 

 
Encontro 08: 27/07/2015 

Local: Laboratório de 
Informática 

 

 Aplicar o questionário online da pesquisadora e realizar 
a apresentação dos blogs produzidos pelos discentes; 

Fonte: cronograma obtido pela pesquisa documental (2015). 

 

A organização do ensino priorizou alguns elementos compreendidos 

como essenciais para a formação dos conceitos científicos, elencados na sequência. 

Conforme demonstra o quadro 01, a primeira etapa do trabalho 

concebida de forma intencional pela docente consistiu em um levantamento sobre os 

conhecimentos espontâneos dos discentes acerca do conceito tecnologia, que teve 

início no encontro 02. Antes de expor como isto ocorreu, convém apresentar o 

significado científico do conceito tecnologia, base primordial para o andamento do 

ensino e dos conteúdos dos próximos bimestres. 

Ao selecionar o conceito de tecnologia nesse processo, pretendia-se 

que os futuros professores compreendessem também a origem, história e evolução 

das tecnologias na sociedade. Por este motivo, o conceito cientifico foi abordado 

procurando transitar entre as diversas dimensões do conhecimento, como na 

dimensão histórica, política, econômica, social e ética, com o propósito de alcançar o 

âmbito educacional, futuro campo de atuação profissional desses estudantes.  

Para Kenski (2012, p.23) “o conceito de tecnologia engloba a 

totalidade de coisas que a engenhosidade do cérebro humano conseguiu criar em 

todas as épocas, suas formas de uso, suas aplicações”. A autora também propõe 

um significado mais detalhado ao conceito tecnologia em sua obra:  
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Ao conjunto de conhecimentos e princípios científicos que se aplicam ao 
planejamento, à construção e à utilização de um equipamento em um 
determinado tipo de atividade, chamamos de “tecnologia”. Para construir 
qualquer equipamento – uma caneta esferográfica ou um computador -, os 
homens precisam pesquisar, planejar e criar o produto, o serviço, o 
processo. Ao conjunto de tudo isso, chamamos de tecnologias (KENSKI, 
2012 p.24). 

 

Perante o significado científico, destaca-se do ponto de vista didático 

que o conceito científico necessita ser formado e reelaborado pelos alunos num 

trabalho conjunto aos conteúdos que estão sendo abordados e assim, de forma 

contextualizada, para que os conceitos não sejam tidos apenas como 

generalizações a ser memorizadas pelos discentes de forma isolada, pois se 

trabalhados isoladamente, pode tornar a aprendizagem com pouco ou nenhum 

significado.  

Desta forma, em busca de alcançar o objetivo do encontro 02 (vide 

quadro 01), foi proposto aos graduandos que escrevessem o que entendiam sobre o 

conceito Tecnologia e apresentassem exemplos referentes ao conceito para melhor 

expressar a compreensão. Isto porque, segundo Schroeder (2007), o estudante 

adentra no espaço escolar com um repertório de explicações para os fenômenos e 

visões de mundo que os circundam que, apesar de não corresponderem aos 

conceitos científicos ensinados na escola, são fundamentais para a interpretação da 

realidade e devem ser levados em consideração no processo de ensino.  

Embora a aprendizagem de conceitos espontâneos ocorra sem, 

necessariamente, a interferência da escolarização e sua formação ocorra sob 

condições diferentes da formação dos conceitos científicos - um decorrente da 

experiência pessoal da criança2 e o outro do aprendizado em sala de aula - o 

processo de desenvolvimento de ambos possui relação e influência entre si, não 

sendo estanques uns aos outros. É preciso que o conceito espontâneo atinja certo 

nível de desenvolvimento para que o científico possa ser apropriado pela criança, do 

mesmo modo que os conceitos científicos fornecem estrutura para o 

desenvolvimento dos conceitos cotidianos (VIGOTSKI, 2005). Em vista disso: 

 

                                                 
2 Considerando que os estudos sobre a formação de conceitos sejam direcionados ao desenvolvimento infantil, 

eles fornecem bases para refletir acerca do ensino de conceitos em qualquer nível de ensino, pois o sujeito 
carrega consigo conhecimentos advindos de suas vivências na realidade e a ampliação destes conceitos 
impulsiona o desenvolvimento do pensamento quando estes se inserem em realidades educacionais, instituições 
estas que visam à apropriação do conhecimento elaborado, para que o sujeito possa usufruir dos conhecimentos 
científicos para alguma finalidade, tanto no caráter pessoal, quanto profissional. 
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Na interação entre professor e alunos dá-se o confronto entre os conceitos 
ou conhecimentos espontâneos e os conceitos ou conhecimentos 
científicos. Os conceitos científicos descem à realidade empírica, enquanto 
os espontâneos ascendem buscando sistematização, abstração, 
generalização. Por isso, a aquisição dos conceitos científicos implica a 
reconstrução dos conceitos espontâneos numa articulação e transformação 
recíprocas (GASPARIN, 2002, p.109). 

 

Por meio das respostas dos alunos na expressão do conceito 

espontâneo, almejava-se compreender qual o grau de entendimento que os mesmos 

já tinham sobre o conceito em questão. Assim, os conceitos espontâneos de 34 

estudantes que participaram desta atividade inicial foram classificados de acordo 

com 03 critérios, para que posteriormente pudesse ser feito os encaminhamentos 

seguintes. A classificação e os critérios utilizados estão expostos no quadro 02: 

  

Quadro 02: Classificações e critérios para os conceitos  

Classificação Critérios 

Atendeu o conceito de forma 
completa 

Designado para os conceitos que se aproximavam 
totalmente do conceito científico tecnologia. 

Atendeu o conceito parcialmente 
Designado para os conceitos cotidianos que se 
aproximavam do conceito, porém o restringindo às 
máquinas. 

Não atendeu o conceito 
Designado para os conceitos cotidianos que não 
apresentaram proximidade com o significado científico. 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Importante destacar que esta classificação não esteve voltada para 

impor “rótulos” sobre os educandos acerca de seus conceitos espontâneos, mas 

para fins de organização de dados e encaminhamento didático. Os resultados da 

classificação do domínio inicial do conceito tecnologia podem ser visualizados no 

gráfico 01:  
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Gráfico 01 - Representação do domínio inicial do conceito científico tecnologia. 

5; 15%

23; 67%

6; 18%

Atendeu o conceito
de forma completa

Atendeu o conceito
parcialmente

Não atendeu o
conceito

 

 Fonte: elaborado pela autora.  

 

De acordo com o gráfico 01, é perceptível que grande parte, isto é, 

23 (67%) discentes já possuíam uma noção do conceito científico, todavia faltava 

complementação e reelaboração do conceito. Alguns exemplos merecem destaque 

por representarem de forma geral os conhecimentos trazidos para a sala de aula. 

E43 em sua resposta ao que entendia pelo conceito, considera os aparelhos digitais 

como tecnologia, embora a perceba como facilitadora e importante para a vida 

humana: 

  

Tecnologia é algo que nos permite ver ou fazer algo que talvez não fosse 
possível sem esse recurso. Por exemplo, se algum parente meu mora em 
outro estado e eu quero falar com ele, basta telefoná-lo, chamá-lo no 
facebook, mandar um e-mail. Algo que não seria possível viver sem a 
tecnologia. Sem ela, caso eu quisesse conversar com ele, eu teria que viajar 
até lá ou mandar uma carta. Existem outras tecnologias, mas o celular e o 
computador são alguns exemplos dela. 

 

Já E8, reforça o conforto e a praticidade das máquinas que 

considera tecnologias: 

 
É o desenvolvimento de novas experiências ou inovação, a tecnologia está 
aplicada na informática, por exemplos notebook, celulares, televisão. Ela 
vem ampliando, inovando para cada vez mais conforto e praticidade. Está 
presente no trabalho máquinas industriais, produção de carros, entre outros, 
cada vez mais se evoluindo. 

                                                 
3 Para garantir o anonimato dos participantes, as respostas foram numeradas, representadas pela letra E 

(estudante) e no campo onde se lê 01 ou outro número corresponde à sequência dos estudantes. 
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E21, como outros estudantes, menciona os meios de comunicação 

como tecnologia diante do cenário globalizado que vivenciamos e, além disso, 

demonstra um olhar crítico em sua defesa: 

 
Tecnologia é a ferramenta que nos auxilia no mundo globalizado no 
qual estamos inseridos, onde se apresenta em meios que facilitam a 
comunicação e propagação de ideias, como a internet onde podemos 
acessar e nos manter informados sobre diversos assuntos de 
diferentes regiões, a televisão que é uma tecnologia alienadora, onde 
“prega” a visão de mundo da forma e de padrões impostos.  

 
Com estas 03 respostas, têm-se a representação do que estes 

alunos possuíam como noção do conceito científico. Outros 06 (18%) discentes (vide 

gráfico 1), apresentaram respostas distantes do significado científico, pois 

relacionavam tecnologia a um método ou ciência.  

Os 05 (14%) demais discentes (vide gráfico 01) apresentaram o 

conceito científico. A exemplo, E15 significa “tecnologia” não somente as máquinas, 

mas aquilo que o homem realiza para satisfazer as suas necessidades ao longo do 

tempo: 

Tecnologia é um conjunto de avanços digitais ou não, por exemplo, 
computadores, celulares, GPS, satélites e etc.. Porém o homem, desde a 
pré-história tem a necessidade de desenvolver algumas tecnologias, como: 
o machado, a faca e até o fogo. Portanto, tecnologia é tudo aquilo que 
passou por um processo de criação ou transformação para suprir as 
necessidades e trazer conforto ao homem. 
  

 Frente à diversidade de conceitos cotidianos encontrados, era 

primordial expandir estes saberes para além do conhecimento da docente. Para 

tanto, após o término desta atividade inicial, os alunos se reuniram em grupos para a 

discussão das ideias de cada um e “construíram” a partir das produções que já 

tinham uma única definição para o grupo. Ao final da aula, apresentaram para a 

turma. Desta forma, o conhecimento espontâneo teve a oportunidade de ser trocado, 

debatido, reformulado, sintetizado e compartilhado. Ao fim deste encontro (02), a 

docente solicitou como tarefa a ser realizada e apresentada no encontro seguinte 

(encontro 03), a escrita individual a respeito do que o encontro e as discussões em 

grupo acrescentaram para o conceito de tecnologia, e também recomendou a leitura 

do texto 01: “O que são tecnologias e porque elas são essenciais”, da Kenski (2012). 

Conforme mencionado, o objetivo docente das atividades realizadas 

no encontro 02, conforme disposto na tabela 01, consistiu em perceber quais eram 

as compreensões iniciais (conhecimentos espontâneos) sobre o conceito científico, 
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para que assim fosse possível organizar os encaminhamentos dos encontros 

sequentes. Para tal fim, foi respeitado o que alunos já sabiam sobre o conceito e a 

sua utilização foi base para a fase de instrumentalização do conteúdo, ação 

imprescindível para formação de conceitos científicos, pois a instrumentalização 

constitui   

 

[...] o caminho através do qual o conteúdo sistematizado é posto à 
disposição dos alunos para que o assimilem e o recriem, e ao incorporá-lo, 
transformem-no em instrumento de construção pessoal e profissional 
(GASPARIN, 2002, p.53). 
 

Como assinala Sforni e Galuch (2006), é papel da escola considerar 

os conhecimentos prévios dos alunos como ponto de partida do ensino, com vistas à 

sua transformação por meio da introdução dos novos conhecimentos. Para as 

autoras, estes procedimentos são importantes, pois favorecem a articulação entre o 

conteúdo curricular e seu uso no cotidiano, assim como atribui também, sentido e 

significado para o que está a ser apreendido. Contudo a tarefa docente neste 

contexto: 

[...] consiste em trabalhar o conteúdo científico e contrastá-lo com o 
cotidiano, a fim de que os alunos, ao executarem incialmente a mesma ação 
do professor, através das operações mentais de analisar, comparar, 
explicar, generalizar etc., apropriem-se dos conceitos científicos e neles 
incorporem os anteriores, transformando-os também em científicos, 
constituindo uma nova síntese mais elaborada (GASPARIN, 2002, p.58). 

 

Portanto, ao iniciar a partir da identificação da bagagem de 

conhecimentos acerca do conceito tecnologia que os discentes traziam, foram 

selecionados materiais de leitura que dessem suporte para compreensão do 

conceito. Assim, a leitura, discussão de textos e a busca pelo entendimento dos 

conceitos constituíram a etapa subsequente.  

Com o intento de ampliar a compreensão e o entendimento do 

significado do conceito de Tecnologia e a sua ambivalência, tanto quanto 

estabelecer relações entre o conceito e as ações do homem na sociedade, foi 

selecionado para o encontro 03, trechos do filme “Os Croods” buscando identificar 

evidências da tecnologia por meio deste recurso audiovisual. Após a visualização 

dos trechos, foi realizada uma discussão do conceito por meio de problematizações 

durante a mediação docente entre os alunos e os trechos do filme.  

A professora utilizou de constantes questionamentos para 

possibilitar aproximações sucessivas à formação do conceito. Tal estratégia reforçou 
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o diálogo entre professor-aluno e aluno-aluno de modo que, quando as respostas 

são buscadas pelos educandos, possibilita-se o exercício do pensamento e a 

reelaboração de seus conceitos em sua estrutura cognitiva, provocando 

modificações nas generalizações conceituais que não aconteceriam 

espontaneamente.  

À medida que o aluno, ao contrário de ter que memorizar uma 

definição pronta e acabada, é questionado sobre tal, permite-se o estabelecimento 

de um processo complexo de pensamento, objetivado por meio das palavras, bem 

como a cada questionamento oportuniza-se o acesso aos conhecimentos 

sistematizados. A este respeito, Gasparin (2009) sublinha a importância dos 

estudantes serem incentivados e desafiados a elaborar definições próprias dos 

conceitos por meio de questionamentos cujas respostas explicitem os fundamentos 

cruciais do conceito.  

Tal aspecto foi possível visualizar com clareza, ao passo que a 

docente instigava os alunos a partir das cenas do filme a perceber os elementos que 

compunham o conceito de tecnologia exibidos nas cenas. Os estudantes mostraram-

se bastante envolvidos nos diálogos e atentos à docente e correspondiam às 

perguntas solicitadas com desenvoltura. 

A mediação docente supracitada é entendida com base na relação 

sujeito-conhecimento-sujeito que pressupõe a atenção do professor voltada para o 

conteúdo a ser ensinado e o modo de torná-lo próprio ao aluno e não como sinônimo 

de ajuda do professor na interação com o aluno (SFORNI, 2006). Sendo assim, a 

figura do professor enquanto um mediador e também provocador, consiste em um 

aspecto norteador do processo de ensino e aprendizagem na referida proposta 

didática, haja vista que o professor, no processo sistematizado de ensino, é um dos 

agentes responsáveis por realizar a mediação entre o educando e o conhecimento 

científico a fim de possibilitar seu acesso a níveis cada vez mais elevados de 

desenvolvimento (GASPARIN, 2002).  

Na sequência dos questionamentos a partir do filme, foram 

debatidas em grupo três questões referentes ao texto “O que são tecnologias e por 

que elas são essenciais” da Kenski (2012), leitura solicitada no segundo encontro 

para realização do confronto entre os trechos do filme e o texto. Também foi 

solicitado aos discentes que destacassem alguns elementos ou palavras-chave (04 a 

06) consideradas fundamentais para a compreensão do texto. Ao final, foi realizada 
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uma discussão no grande grupo acerca dos elementos e/ou palavras-chave 

selecionados. A opção por privilegiar atividades realizadas em duplas ou grupos que 

envolviam a partilha dos saberes, permitiu a interação e os diálogos entre os 

participantes. Estes dois elementos, são primordiais nos encontros, posto que a 

formação conceitual no pensamento desenvolve-se por meio de um processo que 

têm início com a interação entre os sujeitos no mundo em que vivem, para então 

serem internalizados em sua estrutura cognitiva, tornando-se parte do plano 

intrapsicológico.  

Nesta perspectiva, Azevedo (2013) evidencia que é por meio das 

trocas entre criança-objeto e, em especial, crianças-pessoas, que os signos e 

significados culturais passam de um plano inter para o intrapsíquico, isto é, vão 

sendo internalizados. Por conseguinte, entende-se que, primeiramente, o sujeito só 

será capaz de fazer algo perante interação e cooperação com outras pessoas, mas, 

ao passo que a atividade é internalizada esta poderá ser realizada de maneira 

independente e este é o bom aprendizado, pois se adianta ao que o aluno já é capaz 

de fazer sozinho (VIGOTSKI, 1998). 

Na tentativa de complementar os momentos de discussão, 

questionamentos, e aulas expositivas, foi proposto ao fim do terceiro encontro, um 

trabalho com maior profundidade teórica que demandaria um tempo diferenciado: a 

turma se dividiu em grupos e cada integrante do grupo deveria trazer materiais sobre 

uma dimensão do conhecimento que a tecnologia marcava presença a ser 

aprofundado: pesquisas, artigos, reportagens e outros materiais que pudessem 

contribuir para a compreensão do item de estudo. Assim, o estudo e o 

aprofundamento por meio do levantamento de materiais e pesquisas seguiram em 

direção dos sequintes aspectos e dimensões na qual o conceito tecnologia está 

envolvido: Conceito, origem, história, evolução, a tecnologia e a sua dimensão 

social, política, econômica e ética, para posteriormente ser possibilitado o confronto 

com a dimensão educacional.  

A intenção evidenciada na recomendação do trabalho supracitado 

consistia em proporcionar a reflexão acerca do conceito Tecnologia não restrito à 

sua dimensão conceitual, de forma isolada, mas ampliar esta compreensão para 

outras dimensões, a fim de esclarecer as reais finalidades da discussão do conceito 

por meio do trânsito nas dimensões que este envolve para alcançar o âmbito 

educacional, consequentemente, seria possível entender o porquê discutir o 
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conceito tecnologia em um curso de formação de professores. Pela presença 

marcante na sociedade, a representação da tecnologia requer o entendimento 

dentro da totalidade que a constitui. 

 

2.2.1 O Uso Pedagógico do Blog 

 

No decorrer da proposta didática, a próxima e última etapa a 

começar do encontro 04, agregou um ambiente diferenciado: o laboratório de 

informática. Neste espaço, os alunos demonstraram entuasiasmo ou receio ao se 

depararem com os equipamentos. Embora o laboratório possua um espaço razoável, 

a numerosa turma dividia algumas máquinas e em algumas situações se 

“amontoavam” por perto delas, isto porque, poucos computadores estavam em 

funcionamento. A esta situação, a professora da turma recomendou o uso de 

notebooks a quem deles possuía, para melhor aproveitamento das atividades porvir. 

Esta “nova” etapa da proposta didática pretendia utilizar um dos 

recursos ofertados pelas TDIC e o acesso à rede, com o intento de oportunizar uma 

experiência em que os estudantes pudessem formular e reformular conhecimentos a 

partir da mediação docente, interação entre os pares e acesso aos conhecimentos 

sistematizados, e por fim, compartilhar os saberes elaborados. 

Sendo assim, a partir da tarefa solicitada no encontro 03, na qual 

consistia em coletar materiais diversificados sobre uma dimensão da totalidade que 

agrega a tecnologia, os estudantes se reuniram nos grupos determinados para ler e 

conversar sobre os materiais encontrados referentes ao conceito científico 

tecnologia e uma dimensão do conhecimento específica. A professora orientou para 

a elaboração de um texto pelos grupos, que definisse o conceito e abordasse o tema 

sorteado. O texto a ser produzido deveria começar pela definição, explicação do 

conceito e ir ampliando.  

Esta atividade foi informada pela professora à turma que seria 

utilizada em um blog, cuja elaboração aconteceria em grupos. Os blogs são: 

 

páginas criadas e publicadas através de serviços especializados que 
permitem que seus usuários registrem e publiquem através da linguagem 
verbal escrita e não verbal, através de imagens, áudio e vídeo, informações, 
opiniões, ideias. Um diferencial destas páginas é que permitem a interação 
entre os autores e leitores através do registro de seus comentários 
(BOEIRA, 2009, p.1). 
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 A opção pela plataforma Blogger (ofertado pelo Google), permitida 

pelo acesso à internet, teve a finalidade de possibilitar aos discentes novamente a 

reelaboração e/ou definição do conceito de tecnologia, após os diversos confrontos 

entre o conceito espontâneo e o científico, traduzido nas discussões entre pares, 

mediação docente e conhecimento científico. O uso intencional do blog com uma 

finalidade educativa fora escolhido também por ser um recurso das TDIC que 

permite expressão das aprendizagens na web e consequentemente, a partilha de 

novos saberes. 

Consideradas como novas tecnologias, as tecnologias digitais na 

educação, conforme Gasparin (2002, p. 112) fundamentado em Masseto (2000, 

p.152), são denominadas como novas técnicas de mediação da aprendizagem: “[...] 

informática, computador, multimídia, internet, CD-ROM, hipermídia; ferramentas para 

a educação à distância como chats ou bate-papo [...]”. O autor (2002, p. 113) 

ressalta que essas novas tecnologias, possuem característica fundamental de serem 

instrumentos de apoio ao processo ensino e aprendizagem, e por consequência “[...] 

não substituem a presença e a ação do professor”. Desta forma, para que as novas 

tecnologias sejam mediadoras da aprendizagem, é preciso que o professor “[...] 

assuma uma nova perspectiva para seu papel, ser um mediador”. 

Para Moura (2011, p.40), utilizar o computador no processo ensino e 

aprendizagem por si só não garante a ocorrência da aprendizagem, é preciso que 

“[...] o professor crie estratégias de ensino que leve o aluno a interagir com ele, e 

também com os seus pares, sobre os temas que estão sendo trabalhados em sala 

de aula, favorecendo assim, o processo de ensino e aprendizagem”. Por esta razão, 

o docente precisa ter clareza de seus objetivos ao que tange as possibilidades de 

uso pedagógico das TDIC.  

Com relação ao uso da internet na sala de aula, Moura (2011) 

acredita que o uso desta abre caminhos para novas formas de ensino e 

aprendizagem, pois na sala de aula, a internet: 

  

amplia as possibilidades de comunicação e de acesso às informações e 
permite que os alunos desenvolvam modos próprios de organizá-las e 
recuperá-las quando se fizer necessário. Isso significa estar no processo de 
construção do conhecimento como ator e não como mero expectador 
(MOURA, 2011, p.42). 
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Sendo assim, com o apoio do projetor multimídia disponível no 

laboratório e o acesso à internet, a docente simulou a criação de um blog na 

plataforma Blogger para a turma, com ênfase nas questões mais técnicas, tais como: 

como estruturar um blog e como alimentá-lo. A docente aproveitou para explicar o 

uso pedagógico desta ferramenta, para que na prática, os estudantes pudessem 

sintetizar seus conhecimentos, compartilhar, refletir sobre o conteúdo das 

postagens, interagir no grupo e acima de tudo, pensar em sua atuação pedagógica 

ao que tange o uso dos recursos digitais nas escolas. 

De acordo com Boeira (2009), o professor dispondo a autoria dos 

blogs para os estudantes, proporciona a estes a produção de conhecimento. Por 

esta razão, se construídos coletivamente, os blogs viabilizam a interação entre 

pares, o exercício da linguagem e o desenvolvimento do pensamento, ao passo que 

exige leitura, comparação, discussão e análise na elaboração de conteúdo a ser 

publicado em rede.  

Para melhor auxiliar os alunos na construção do blog, a professora 

organizou e disponibilizou para consulta uma webquest contendo os seus objetivos 

na proposta de trabalho com esta ferramenta e os critérios que seriam utilizados 

para avaliação, para que a turma pudesse se organizar e buscar alcançar os 

objetivos delineados e, consequentemente, pudessem aprender com a proposta de 

uso do blog. Divididos em 5 grupos, os alunos deveriam alimentar o blog com os 

materiais encontrados na coleta de informações realizada para o encontro 04 e de 

acordo à dimensão específica sorteada, todavia, as produções deveriam ter cunho 

próprio, apresentar pontos de vista, críticas, reflexões e sobretudo o conceito 

científico tecnologia.  

Dando continuidade às aulas da proposta didática, ao fim do 

encontro 04, foi solicitada a leitura do texto “A tecnologia: um modo de transformar o 

mundo carregado de ambivalência” da Sancho (1998) como tarefa. Na leitura do 

texto foi pedido para que os discentes identificassem a dimensão selecionada para 

os respectivos grupos. Sobre este texto também foi recomendada uma atividade 

individual de síntese explicativa, ou seja, a leitura de cada tópico e explicação com 

as próprias palavras o entendimento do texto e não a cópia das partes do texto. Esta 

atividade deveria ser entregue à docente para posterior discussão no encontro 05. 

Assim, o encontro 05 (na sala de aula) consistiu no debate dos 

tópicos do texto da Sancho (1998). Para tanto, a professora utilizou um material em 
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power point contendo os tópicos apresentados pelo texto, e contou com a 

participação da turma na discussão dos mesmos. A professora apresentava o tópico, 

pedia para um estudante ler a sua compreensão e realizava os comentários 

necessários para auxiliar o entendimento do texto. A dinâmica permitiu a 

participação de todos os envolvidos. 

Posteriormente, o encontro 06 aconteceu no laboratório de 

informática e prosseguiu com o término das discussões do texto da Sancho (1998). 

Em seguida, os estudantes puderam dar continuidade na alimentação dos blogs. 

Importante destacar que em todos os momentos de elaboração e alimentação do 

blog, houve a participação e interação do grupo e da docente. Neste processo da 

proposta do blog, ficou evidente o trabalho mediador da professora: a todo momento 

ela era chamada para sanar dúvidas, auxiliar, opinar e argumentar a respeito do que 

estava sendo elaborado pelos estudantes. Esta ação docente corrobora com 

Gasparin (2002, p.113), quando afirma que  

 
[...] ao assumir papel de mediador pedagógico, o professor torna-se 
provocador, contraditador, facilitador, orientador. Torna-se também 
unificador do conhecimento cotidiano e científicos dos seus alunos, 
assumindo sua responsabilidade social na construção/reconstrução do 
conhecimento científico [...] 

 

Dos 06 blogs produzidos, 04 deles de acordo com a avaliação 

docente, apresentaram de modo geral, bom rendimento, corresponderam ao 

solicitado, boa elaboração, bons comentários reflexivos e atenderam as correções 

solicitadas. Os demais, (02 blogs), não corresponderam ao esperado, pois não 

focaram no tema, não apresentaram reflexões, relações e comentários, e além 

disso, não atenderam às correções da professora.  

Entretanto, foi possível vislumbrar por meio da experiência, a 

ocorrência de aspectos que foram intencionais no processo, como por exemplo, o 

acesso à internet para exploração e uso de diferentes linguagens (charges, imagens, 

vídeos, reportagens) que foram bem aproveitados pelos graduandos. O blog 

“Tecnologia e Educação” responsável por elencar a tecnologia e a sua dimensão 

social (Figura 01), ao fazer uso de uma história em quadrinhos, apresentou após a 

mediação docente uma reflexão (Figura 02) acerca do material publicado: 
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Figura 01:  Blog “Tecnologia e Educação” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: extraída pela autora do endereço eletrônico tecdimensoes.blogspot.com.br. 

 

Figura 02: Comentários reflexivos no blog “Tecnologia e Educação” 

 

Fonte: extraída pela autora do endereço eletrônico tecdimensoes.blogspot.com.br. 

 

https://wscont.apps.microsoft.com/winstore/OSUpgradeNotification/gwx/prod/Prod0616b30b88b2-06092016.html?trgr=Time-Weekend
../../../../../../../Downloads/Material%20bibliográfico/apostila-normalizacao.pdf
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Por meio das figuras apresentadas, percebe-se o potencial das TDIC 

quando utilizadas de forma intencional. Por intermédio docente, foi possível a 

reflexão das escolhas feitas para as postagens no blog. Não ocorreu uma atividade 

vazia, sem direcionamento, a professora marcou presença constante. O blog 

“Tecnologia e Ética” (Figura 03) é outro exemplo de reflexão veiculada na plataforma 

digital: 

 

Figura 03: Blog “Tecnologia e Ética” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: extraída pela autora do endereço eletrônico tecnologiaesuadimensaoetica.blogspot.com.br. 

 
Com relação ao conceito científico tecnologia, o blog “A história e a 

transformação da tecnologia” (Figura 04), apresentou de forma coerente a 

reelaboração do significado. Os autores do grupo também fizeram uso de imagens 

históricas para ilustrar o assunto abordado, enriquecendo a produção (Figura 05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wscont.apps.microsoft.com/winstore/OSUpgradeNotification/gwx/prod/Prod0616b30b88b2-06092016.html?trgr=OnIdle-5d
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Figura 04: Blog “A história e a transformação da tecnologia” 

 

Fonte: extraída pela autora do endereço eletrônico atecnologiaevolucao.blogspot.com.br. 
 

Figura 5: Uso de imagens para ilustrar o conteúdo. 

 

Fonte: extraída pela autora do endereço eletrônico atecnologiaevolucao.blogspot.com.br. 

 

https://wscont.apps.microsoft.com/winstore/OSUpgradeNotification/gwx/prod/Prod0616b30b88b2-06092016.html?trgr=OnIdle-5d
https://wscont.apps.microsoft.com/winstore/OSUpgradeNotification/gwx/prod/Prod0616b30b88b2-06092016.html?trgr=OutOfIdle-5d
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Outra produção que chamou a atenção, foi o blog “Tecnologia e 

Política” (Figura 06), pelo fato de os autores irem além da proposta e produzirem um 

vídeo específico para servir como abertura e introdução do conteúdo que o leitor 

encontra no blog. Isto evidencia outra possibilidade de utilizar o blog na sala de aula, 

ao oportunizar que os estudantes façam uso de outras ferramentas com o intento de 

melhor expressão e aprendizagem dos conteúdos científicos. 

 

Figura 06: Blog “Tecnologia e Política” e uso da produção de vídeo. 

 

Fonte: extraída pela autora do endereço eletrônico politicaetecnologia.blogspot.com.br. 

 
A partir das produções evidenciadas, tem-se o trabalho desenvolvido 

durante o encontro 06. No sétimo encontro, os estudantes realizaram uma avaliação 

escrita por meio do instrumento prova, que englobou todo o conteúdo abordado no 

decorrer do bimestre. 

Tendo em vista a finalização da atividade com o blog, o encontro 08 

compreendeu a apresentação do blog pelos grupos no laboratório de informática, 

com o propósito de compartilhar de forma oral aspectos do material produzido com a 

turma. Neste último encontro do bimestre, também ocorreu a aplicação de um 

questionário online da pesquisadora com o intento de conhecer a perspectiva do 

público acerca da proposta didática descrita até o momento, na qual fez uso dos 

seguinte meios em apoio ao ensino: aula expositiva, vídeo, power point, webquest; 

em apoio a aprendizagem: proposição de atividades em duplas, grupos, produção 

textual, elaboração de blog em grupo, atividades individuais no caderno e  avaliação 

individual escrita por meio do instrumento prova. 

https://wscont.apps.microsoft.com/winstore/OSUpgradeNotification/gwx/prod/Prod0616b30b88b2-06092016.html?trgr=OnIdle-5d
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Contudo, mediante as estratégias, recursos e concepções teóricas 

adotadas na proposta didática desenvolvida, o tópico sequente pretende verificar se 

houve ou não avanços na aprendizagem dos estudantes, consequentemente em 

que medida houve a reconstrução e reelaboração por parte dos estudantes do 

significado científico do conceito tecnologia para um nível mais elevado do 

pensamento. 

 

2.2.2 Aprendizagem do Conceito Científico Tecnologia 

 

Com o propósito de encontrar evidências das modificações no 

pensamento conceitual, bem como obter a sistematização do que os sujeitos se 

apropriaram do conceito científico tecnologia, a avaliação final requeriu  a expressão  

da síntese do conhecimento elaborado pelos estudantes. Para Gasparin (2002, 

p.128), este é o resultado da “[...] síntese do cotidiano e do científico, do teórico e do 

prático a que o educando chegou, marcando a sua nova posição em relação ao 

conteúdo e a forma de sua construção social e sua reconstrução [...]” na 

universidade.  

Por conseguinte, a síntese do conceito científico de 40 alunos (01 

aluno não realizou a avaliação) foram expressas em forma de produção textual por 

meio do instrumento prova. Este instrumento avaliativo foi dividido em três partes. A 

primeira parte era composta por 06 questões de múltipla escolha. A segunda parte 

por 02 questões: uma delas pedia para assinalar verdadeiro ou falso nas afirmativas 

e a outra para relacionar frases com a sua classificação. Enquanto a última parte da 

prova, apresentava uma questão aberta para que o estudante apresentasse o 

conceito científico de tecnologia, as ambivalências e os entendimentos equivocados 

sobre as tecnologias, a presença, o papel das tecnologias na sociedade e sua 

importância neste contexto. 

Os conceitos científicos obtidos pela prova foram classificados 

valendo-se dos mesmos critérios usados para classificar os conceitos espontâneos 

de 34 alunos (vide quadro 02). Assim, os resultados da apropriação do conceito 

científico tecnologia estão representados no gráfico 02: 
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Gráfico 02: Representação do domínio científico do conceito tecnologia. 

29; 72%

4; 10%

7; 18%

Atendeu o conceito de
forma completa

Atendeu o conceito
parcialmente

Não atendeu o conceito

 
Fonte: elaborado pela autora. 

 
 Como demonstra o gráfico 02, a proposta didática proporcionou a 

aprendizagem do conceito científico de grande parte da turma, ou seja, de 29 

(72,5%) participantes, mostrando-se bastante positiva. A estes estudantes, o ensino 

devidamente organizado e intencionalmente mediado permitiu a reformulação do 

pensamento mediante o acesso ao conceito sistematizado. Por conseguinte, a 

proposta didática permitiu que os sujeitos transformassem o seu “olhar” sobre a 

realidade e assim, por meio de uma aprendizagem cuja atividade de pensamento 

pode se realizar de maneira intensa, e com a participação de todas as funções 

intelectuais básicas, permitiu-se o domínio por parte do educando sobre seus 

próprios processos psicológicos.  

 A exemplo, E10 em seu conceito espontâneo compreendia 

tecnologia como um: 

 

Método que é atualmente usado em todas as partes do mundo. Utiliza-se 
para repassar informações de fatos que ocorrem diariamente, torna-se 
também um meio de comunicação que consequentemente as pessoas 
usam frequentemente. Mas a tecnologia está presente em grande nível nas 
indústrias que vem atualizando cada vez mais suas maquinas (E10).  

 

Todavia, este foi um exemplo de um conceito que se distanciava do 

significado dado pela cultura. Após a proposta, E10 resignificou seu conceito que 

passou a atender de forma completa ao significado científico: 

 

Na tecnologia atualmente, existe um aumento em sua produção 
constantemente. Ela por sua vez, existe desde muito tempo e de diversas 
formas. A mesma não é somente celulares e computadores, ela está 
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presente em todos os lugares e em diversas áreas da sociedade, nos 
mostrando que o ser humano é capaz de pesquisar, elaborar, e criar objetos 
que nos trazem conforto [...] (E10). 

 

Outro exemplo, válido de ser mencionado, refere-se ao conceito 

espontâneo de E33: 

  

Tecnologia é uma ciência que auxilia a vida das pessoas, como um meio de 
informar e de interagir com o mundo a sua volta. A tecnologia acompanha a 
evolução do ser humano, desde a criação de um programa ou um jogo que 
ensina uma criança de um adulto. Até nas nossas casa a tecnologia está 
presente desde uma máquina de lavar roupa até um rádio (E33). 
 

A síntese final de E33 demonstra evidências de que a realidade que 

ele conhecia e definia o conceito, não é exatamente desta forma, reforçando a 

alteração de suas percepções acerca do conceito tecnologia e reelaborando seu 

pensamento: 

 

A primeira abordagem do conceito de tecnologia foi em Heródoto que 
conceitua techne como um “saber de forma eficaz”. Atualmente muitos 
pensam que apenas máquinas são tecnologias e que elas são um perigo 
para a humanidade havendo uma generalização e descontextualização, 
sem perceber essas pessoas acabam utilizando as tecnologias no seu dia-
a-dia. Como por exemplo a linguagem. 

 

Mediante a oportunidade do educando para expressar o grau de 

assimilação do conhecimento sistematizado, este nível de apropriação pode ser 

total, conforme já apresentado, parcial ou pode não acontecer.  

Em conformidade ao gráfico 02, 04 (10%) estudantes atenderam 

parcialmente o significado científico elencado na proposta didática e outros 07 

(17,5%) não atenderam o conceito, ou seja, não ocorreu a transformação do 

pensamento. A este respeito, elenca-se algumas hipóteses para a reflexão sobre os 

possíveis impasses na aprendizagem do conceito científico tecnologia na devida 

proposta didática: 

 

 O conceito cotidiano ainda possui mais força do que o novo 

conceito científico; 

 O conceito científico demanda um tempo maior para ser 

assimilado; 

 As funçõs psíquicas ainda não se desenvolveram o suficiente 

para promover alterações no pensamento; 
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Diante o delineamento das hipóteses, é fundamental que o professor 

em continuidade ao trabalho com os próximos conteúdos, retome o conceito 

científico abordado, pois é por meio da vivência dos procedimentos que o professor 

utiliza que os estudantes “[...] realizam análises comparações, leituras, pesquisas, 

interpretações, elaboração e uso intelectual em aula do novo conceito” (GASPARIN, 

2002, p.122). Portanto, é no processo de ações coletivas (professor e aluno; aluno e 

aluno), individuais (alunos) e a mediação docente, que os estudantes, aos poucos, 

refazem suas concepções acerca de seus conceitos espontâneos e 

consequentemente, cedem lugar para os conceitos científicos.  

Na sequência, o próximo e último tópico procura evidenciar o olhar 

dos estudantes sobre a proposta vivenciada, com o intento de omitir as contribuições 

da proposta para a aprendizagem e para a formação profissional dos futuros 

professores, com o intento também de evidenciar os limites e as possibilidades de 

uma proposta didática mediada pelas TDIC. 

 

2.2.3 Percepções dos Graduandos acerca da Proposta Didática Mediada Pelas TDIC 

 

No último encontro, foi realizada a aplicação de questionários, a fim 

de encontrar evidências das percepções e dificuldades encontradas pelos 

graduandos no decorrer das atividades desenvolvidas. Por isto, o presente tópico se 

encarregará de apresentar as representações e percepções dos graduandos, pois 

estas revelam informações pertinentes para a reflexão e análise das contribuições 

da proposta didática experenciada, para a formação de conceitos científicos 

mediada pelas TDIC no ensino superior. 

O questionário (APÊNDICE A) foi composto por 08 questões. Dentre 

elas, 06 questões ofereciam possibilidades de respostas com múltipla escolha, na 

qual era preciso justificar a opção escolhida; 02 questões eram abertas para que o 

participante pudesse expressar o seu ponto de vista. Logo, as questões abertas e as 

questões de múltipla escolha, foram respondidas por 36 estudantes. 

Como questão inicial, os alunos foram questionados se a forma 

como a professora trabalhou o conceito científico tecnologia possibilitou alterações 

no conceito inicial (espontâneo), e oferecia as alternativas “sim”, “parcialmente” e 

“não”. 
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Gráfico 03: Alterações no conceito inicial pela forma que a professora trabalhou o conceito científico. 

32; 89%

4; 11% 0; 0%

Sim

Parcialmente

Não

 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Como apresenta o gráfico 03, a maneira que a professora organizou 

o ensino do conceito científico tecnologia, no caso a proposta didática intencional, do 

ponto de vista do seu público, possibilitou mudanças no conceito cotidiano de mais 

da metade da turma, isto é, de 32 (88.9%) participantes. Os 04 (11.1%) demais 

informaram que a proposta alterou parcialmente seus conceitos cotidianos. Estes 

dados corroboram com a síntese final do conhecimento científico retratada no gráfico 

02, pois de fato houve alterações nos conceitos espontâneos dos alunos de forma 

total e parcial. 

Como parte desta primeira questão, os alunos tinham que explicar 

as razões da sua resposta anterior representada no gráfico 03. Para tanto, o quadro 

03 apresenta as razões em que o conceito espontâneo fora alterado por meio da 

ação docente, do ponto de vista dos alunos: 

 

Quadro 03: Razões da alteração do conceito espontâneo. 

Razões da alteração do conceito espontâneo Respostas 

Sim, pois foi possível compreender que o conceito de tecnologia não se resume a 
máquinas e aparelhos digitais. 

47% 

Sim, pois foi possível ter uma visão mais ampla do conceito. 25% 

Parcialmente, pois já havia certo conhecimento sobre o assunto, porém com as aulas 
o conceito tecnologia se ampliou e também foi possível acrescentar outros novos 
conceitos. 

11% 

Sim, pois foi possível aprender mais do que já sabia sobre o conceito. 9% 

Sim, pois foi possível analisar o conceito tecnologia de forma crítica. 9% 

Fonte: elaborado pela autora. 
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Por meio das respostas dos alunos representadas no quadro 03,  foi 

possível constatar que a proposta didática oportunizou o desenvolvimento cognitivo 

dos envolvidos no processo ensino e aprendizagem, pois na perspectiva  dos 

graduandos foi possível alterar os conceitos espontâneos e/ou adquirir uma visão 

mais ampla do conceito. Além disso, a proposta favoreceu a ocorrência de uma 

aprendizagem significativa, já que para o aluno se apropriar e internalizar os 

conceitos é preciso que tenha a oportunidade de vivenciar diferentes situações 

didáticas que levem em consideração a mediação e a interação como fundamentos 

necessários para a elaboração e reelaboração dos conceitos científicos. 

A segunda questão solicitava que os estudantes assinalassem em 

que medida a proposta didática (atividades em grupo, trabalho com vídeo, 

explicações orais, produção de texto, produção de blog) foi suficiente para a 

aprendizagem do conceito científico tecnologia. Para tanto, foi disposto as opções 

de escolha “extremamente suficiente”, “muito suficiente”, “suficiente”, “pouco 

suficiente”, “nada suficiente”. O gráfico 04 representa os resultados: 

 

Gráfico 04: Medida em que a proposta didática contribuiu para a aprendizagem do conceito científico 
tecnologia. 

10; 28%

12; 33%

14; 39%

0; 0%0; 0% Extremamente
suficiente

Muito Suficiente

Suficiente

Pouco Suficiente

Nada suficiente

 

Fonte: elaborado pela autora. 

 
De acordo com o gráfico 04, 10 (27,8%) estudantes consideraram a 

proposta didática extremamente suficiente para a aprendizagem do conhecimento 

científico, 12 (33.3%) consideraram muito suficiente e 14 (38.9%), confirmaram que 

a proposta foi suficiente. As opções “pouco suficiente” e “nada suficiente”, foram 

anuladas pela turma. Como parte da questão, os alunos deveriam justificar a sua 

opção, para que fosse possível compreender os motivos em que a proposta 
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contribuiu na aprendizagem do conceito científico. Os motivos evidenciados estão 

dispostos no quadro 04: 

 

Quadro 4: Justificativas da questão 02. 

 
Justifique sua opção escolhida na questão anterior 

 
Respostas 

Extremamente suficiente, pois as diferentes propostas didáticas foram de grande 
importância para a assimilação do conteúdo. 

22% 

Muito suficiente, pois as explicações orais da professora e as pesquisas 
realizadas para a construção em grupo do blog facilitaram a compreensão do 
conceito. 

19% 

Suficiente, pois a diversidade de metodologias gerava expectativa com relação ao 
que ia ser feito na aula e isso proporcionava interesse e prendia a atenção. 

11% 

Suficiente, pois foi possível ampliar a compreensão dos assuntos abordados. 11% 

Suficiente, pois as atividades em grupo proporcionaram melhor interatividade no 
tema, compartilhamento de informações e entendimentos, isso agrega mais 
aprendizagem. 

9% 

Muito suficiente, pois houve metodologias diferentes que permitiram olhar para a 
tecnologia em diferentes ângulos e maneiras. 

9% 

Suficiente, pois foi possível aprender a criar um blog, pesquisar, refletir sobre o 
conceito e postar. 

9% 

Muito suficiente, porque incentivou a pesquisa e através de todas as atividades foi 
possível aprender e não somente decorar. 

5% 

Extremamente suficiente, pois é muito massante ficar somente leitura e texto, 
mas socializar o conhecimento, poder discutir, escrever e opinar faz toda 
diferença. 

5% 

Fonte: elaborado pela autora. 

 
No quadro 04 é possível observar que, de modo geral, as 

percepções dos estudantes  evidenciadas por esta questão, permitem o repensar 

sobre as demandas de ensino e aprendizagem na atualidade. Em especial na 

formação de professores, o acesso ao conhecimento científico necessita perpassar 

por “formas” que desencadeiem situações em que o estudante “[...] tenha que 

refletir, analisar e encontrar, com a orientação do professor, o conhecimento novo 

[...]” (CASCONE; SFORNI, 2009, p. 14). Sendo assim, as respostas dos alunos 

indicam que diferentemente de se utilizar apenas de leitura e texto, é necessário 

valer-se de outras estratégias no decorrer do ensino que permitam a interação, a 

construção e a reelaboração do conhecimento. 

A terceira questão, solicitava aos alunos que pensassem no trabalho 

com o conceito tecnologia naquele bimestre: as atividades em grupo, os trechos do 

vídeo, as explicações orais, produções de textos, criação de blog, webquest com os 

objetivos da professora, e respondessem se a proposta didática apresentou ou não 

alguma diferença ao comparar outras experiências já vivenciadas em relação ao 
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ensino e aprendizagem de conceitos. Para tanto, os alunos tinham as opções sim ou 

não. O gráfico 05, mostra os resultados. 

 

Gráfico 05: Se a proposta apresentou ou não alguma diferença ao comparar outras experiências 

vivenciadas. 

30; 83%

6; 17%

Sim

Não

 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

De acordo com o gráfico 05, para 30 (83.3%) estudantes, a proposta 

efetivada se fez diferenciada em comparação com outras experiências. Para os 06 

(16.7%) demais, a proposta didática não apresentou diferença de outras propostas 

experenciadas com ensino de conceitos. Como parte da questão, para as respostas 

“sim” pedia-se para justificar a escolha da resposta, para melhor perceber de que 

forma fez diferença o ensino para estes estudantes. 

 

Quadro 05: Justificativas para a resposta afirmativa da questão 03. 

Se a resposta foi sim, justifique: Respostas 

Sim, pois permitiu aprender mais. 37% 

Sim, pois foi uma proposta dinâmica que oportunizou aprender de forma 
inovadora em relação as outras disciplinas. 

37% 

Sim, pois o uso do blog foi bem diferente e inesperado: o uso das tecnologias 
com uma didática favorece a aprendizagem. 

10% 

Sim, devido a possibilidade de interação, a didática permitiu a maior inclusão do 
aluno, não deixando as aulas tão maçantes e cansativas. 

10% 

Sim, em outras experiências o professor apenas apresentou o conceito através 
de apostila com leitura, tornando-se algo chato e de pouca compreensão. 

6% 

Fonte: elaborado pela autora. 

  

Segundo as afirmações dispostas no quadro 05, compreende-se a 

relevância de ensinar o sujeito a pensar, haja vista que o domínio conceitual vai 
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além do entendimento do significado da palavra, colocando como condição de 

apropriação do conceito “[...] a atividade psíquica que internaliza a atividade material 

e externa [...]” (SFORNI, 2004. p. 85). Ao requerir do estudante a repetição de 

informações vazias e sem sentido e significado, o ensino acaba por não colaborar 

com a formação de conceitos. Na perspectiva dos dados coletados, percebe-se em 

diversas situações que o ensino apresentado demanda apenas a memorização dos 

conceitos e a repetição dos mesmos nas provas, tornando a aprendizagem 

mecânica e portanto, sem significado. 

 A questão seguinte, com o objetivo de identificar as contribuições da 

proposta didática para a aprendizagem a partir da visão dos estudantes, oferecia as 

opções de resposta: “facilitou muito a sua aprendizagem”, “facilitou sua 

aprendizagem”, “facilitou pouco sua aprendizagem”, “dificultou sua aprendizagem”. 

Os resultados dispõem-se no gráfico 06: 

 

Gráfico 06: A proposta didática para a aprendizagem a partir da visão dos estudantes. 

13; 36%
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Fonte: elaborado pela autora. 

 
Como apresenta o gráfico 06, a proposta didática facilitou a 

aprendizagem de mais da metade da turma, ou seja, de 22 (61.1%) estudantes. 

Ademais, para 13 (36.1%) a proposta facilitou muito a aprendizagem, para 01 (2.8%) 

estudante facilitou pouco a aprendizagem e a opção “dificultou sua aprendizagem” 

fora descartada. Esta questão também pedia que os estudantes justificassem a 

escolha da resposta realizada, com o propósito de evidenciar os elementos que 

melhor viabilizaram a aprendizagem presentes na proposta efetivada. 
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Quadro 06: Justificativas da escolha realizada na questão 04. 

Justifique Respostas 

Facilitou a aprendizagem, pois as aulas dinâmicas geraram interesse pelo assunto. 30% 

Facilitou muito a aprendizagem, pois a proposta de ensino tornou o conteúdo 
cativante, prazeroso e interessante de aprender. 

19% 

Facilitou a aprendizagem, mas não apresentou justificativa. 16% 

Facilitou muito a aprendizagem, mas não apresentou justificativa. 11% 

Facilitou a aprendizagem, pois as atividades em grupo permitiu aprender mais e 
tirar dúvidas. 

6% 

Facilitou a aprendizagem, pois de maneira direta e/ou indireta, foi possível 
visualizar a teoria e a práxis durante as atividades em sala.                

6% 

Facilitou muito a aprendizagem, pois a proposta de ensino foi dinâmica, não se 
restringiu a leitura, mas em produção de textos blogs e conversas sobre esse 
assunto. 

6% 

Facilitou a aprendizagem, pois foi possível ver na prática como utilizar 
profissionalmente e como desenvolver formas de ensino. 

3% 

Facilitou pouco a sua aprendizagem, mas não apresentou justificativa. 3% 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Como demonstra o quadro 06, de maneira geral, a proposta didática 

cumpriu positivamente o seu papel de facilitar a aprendizagem dos estudantes, pois 

intencionalmente organizada, oportunizou uma variedade de estratégias que 

visavam a aprendizagem do aluno em seu maior nível de desenvolvimento. Neste 

sentido, a organização de um ensino voltado para auxiliar os estudantes a aprender, 

remete à relação forma e conteúdo na promoção do desenvolvimento psíquico do 

estudante. A este aspecto, Sforni (2004, p.13) salienta: 

 
[...] na perspectiva vygotskiana, forma e conteúdo estão atrelados e, por 
isso, apesar da ênfase no desenvolvimento psíquico, não se propõe a 
criação de situações artificiais para o desenvolvimento de estruturas 
intelectuais. Acredita-se que esse desenvolvimento ocorra em conjunto e 
por meio da aprendizagem dos próprios conteúdos escolares, de modo 
especial mediante a aquisição de conceitos científicos. Estes são em 
essência, sínteses dos raciocínios complexos [...]. 

 
 

A questão 05, solicitava a escrita de um aspecto muito favorável 

para a aprendizagem de conceitos e outro aspecto que não foi favorável a partir da 

proposta de ensino vivenciada, cujos elementos alcançados encontram-se dispostos 

no quadro 07: 
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Quadro 07: Aspectos favoráveis e não favoráveis da proposta didática. 

 
Aspectos favoráveis para a aprendizagem 

de conceitos científicos 
 

 
Aspectos que não foram favoráveis para a 

aprendizagem de conceitos científicos 

 Produção de texto; 

 Poder delegado aos alunos no contato 
com os conceitos; 

 Partilha de conhecimentos; 

 A didática foi um fator que beneficiou as 
aulas; 

 Aprendizagem dinâmica; 

 Uso do vídeo; 

 Uso do blog; 

 Uso da webquest; 

 Explicações e análises sobre o que é 
tecnologia e sobre o que os alunos 
pensavam sobre o que é tecnologia; 

 Participação e comunicação da 
professora com relação as atividades; 

 Discussão dos textos; 

 Dinamicidade, atualização e domínio 
docente; 

 Aulas expositivas; 

 Aprender utilizando as tecnologias; 

 Apresentação de trabalho; 

 Aulas no laboratório de informática; 

 Uso da internet; 

 Aulas comunicativas/interação com o 
outro; 

 Conversa na sala; 

 Aula apenas com discussão; 

 Muita gente em um único grupo; 

 Comentar; 

 Utilização do blog; 

 Mudança de sala; 

 Falta de computadores para os colegas 
de turma; 

 Falta de habilidades de alguns 
integrantes da equipe; 

 Falta de interesse discente; 

 A interação do blog fora do horário de 
aula; 

 Dificuldade de acesso ao Blog fora da 
Universidade; 

 Texto 01 complexo; 

 Dificuldade para entender o 
funcionamento do blog; 

Fonte: elaborado pela autora. 

  

A partir do quadro 07, é possível constatar que os elementos 

positivos para aprender conceitos científicos favorecidos pela proposta didática, em 

suma, referem-se à didática adotada pela professora, a partilha de conhecimentos, 

os recursos digitais, a mediação docente, o preparo teórico da professora, a 

interação e o diálogo com o outro e a professora, e além disso,  o uso da internet. Ao 

que tange aos aspectos enumerados pelos estudantes como não favoráveis para  

aprendizagem de conceitos científicos, elegeu-se o comportamento discente, 

quantidade de integrantes no grupo, uso da tecnologia dentro e fora da universidade, 

falta de computadores no laboratório, falta de habilidade discente e dificuldade no 

uso do blog. 

Percebeu-se que os aspectos que não foram favoráveis para a 

aprendizagem no decorrer da proposta, não têm muito a acrescentar para o 

repensar de práticas pedagógicas. Entretanto, o elementos evidenciados como 

favoráveis à aprendizagem de conceitos científicos denotam um significado valioso, 

pois os elementos apontados vão ao encontro com o referencial teórico adotado na 
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elaboração da proposta e os objetivos traçados para a realização da mesma. 

Diante o uso pedagógico das TDIC no decorrer da proposta de 

ensino, a questão 06 buscava compreender se o fato de a professora ter trabalhado 

com as ferramentas digitais (blog, webquest para orientar as atividades), fez 

diferença na aprendizagem. Para tanto, as alternativas “não fez diferença”, “fez 

pouca diferença”, “fez diferença”, “fez muita diferença” e “fez uma extrema diferença” 

foram dispostas e a perspectiva dos estudantes acerca do uso pedagógico das TDIC 

podem ser contemplados no gráfico 07: 

 

Gráfico 07: Perspectiva dos estudantes sobre o uso pedagógico das TDIC para a aprendizagem. 
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Fonte: elaborado pela autora. 

 
Consoante ao gráfico 07, metade da turma, ou seja, 18 (50%) 

alunos, consideraram que o uso pedagógico das TDIC fez diferença em sua 

aprendizagem. Outros 09 (25%) constataram que o uso das tecnologias digitais fez 

muita diferença para a aprendizagem. Já 06 (16.7%), consideraram que fez pouca 

diferença para a aprendizagem, para outros 02 (5.6%) fez uma extrema diferença e 

por fim, para 01 (2.8%) aluno, utilizar as tecnologias no decorrer do processo ensino 

aprendizagem, não fez nenhuma diferença para a aprendizagem. Não obstante das 

questões anteriores, foi pedido para os estudantes explicassem a opção escolhida. 

As respostas estão dispostas no quadro 08: 
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Quadro 08: Explicação da opção escolhida na questão 6. 

Explicações da opção escolhida Respostas 

Fez diferença, pois foi possível praticar o uso das ferramentas e perceber a real 
utilização educacional da tecnologia. 

41% 

Fez muita diferença, pois alimentar um blog com produções exigiu muitas 
pesquisas e leituras. Por conta disso, facilitou o entendimento da matéria e 
maior aprofundamento nos assuntos. 

19% 

Fez pouca diferença, pois não fez muita diferença o uso do blog, porque só 
pelo conceito e as pesquisas realizadas deu para aprender. 

11% 

Fez diferença, pois facilitou a aprendizagem e possibilitou maior envolvimento 
com o conteúdo. 

8% 

Fez muita diferença, pois envolver-se com a tecnologia possibilitou entender 
seu funcionamento e ter experiências diferentes de outras matérias. 

6% 

Fez uma extrema diferença, pois ajudou na compreensão do assunto. 6% 

Fez pouca diferença, pois o fato de usar as tecnologias frequentemente 
(computador, celular), a elaboração de trabalhos que envolvesse apenas 
papéis seria diferente no quesito massante, mas nao que me faria conhecer 
menos ou mais e no ensino médio utilizava essas ferramentas para a 
apresentação de trabalhos. 

6% 

Não fez diferença, pois já existe uma vivência de redação digital no cotidiano. 3% 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

No quadro 08, é possível verificar que o uso pedagógico das TDIC, 

requer domínio teórico e técnico do professor, objetivos claramente definidos e o 

conhecimento das potencialidades passíveis de exploração de um recurso que pode 

potencializar o ensino e apoiar a aprendizagem. Moura (2011), aponta que a 

inserção de um computador por si só no processo de ensino, não garante a 

aprendizagem, faz-se necessária, a criação de estratégias de ensino que assegurem 

a interação com a ferramenta, com o professor e com os demais estudantes. Nesta 

acepção, evidencia-se nesta proposta didática que as tecnologias digitais podem 

fazer a diferença na aprendizagem, e sobretudo fazer muita diferença, ao passo que 

o seu uso proporcionou aos estudantes, “ver” a futura atuação profissional por meio 

da vivência e a realização de atividades que exigiram leituras, pesquisas e 

produções, acima de tudo o exercício do pensamento ao guiar a compreesão e 

aprofundamento no conteúdo. 

A sétima questão, na tentativa proporcionar aos estudantes 

reflexões sobre a futura atuação docente ao que tange ao uso pedagógico das 

TDIC, fornecia as alternativas “uma experiência muito positiva”, “uma experiência 

positiva”, “uma experiência parcialmente positiva”, “não foi uma experiência positiva” 

e “outros”, mediante a vivência de uma proposta cujo uso das tecnologias digitais 

pela professora teve como intencionalidade educativa ensinar o conceito científico 

tecnologia. O gráfico 08, expõe a opinião discente.  
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Gráfico 08: Opinião discente acerca da vivência de uma proposta com o uso pedagógico das TDIC. 
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Fonte: elaborado pela autora. 

 
Como demonstra o gráfico 08, a maior parte dos discentes, ou seja,  

19 (53%) avaliaram a experiência de uso das TDIC para ensinar um conceito 

científico como muito positiva, 16 (44%) afirmaram como uma experiência positiva e 

01 (3%) como uma experiência parcialmente positiva. Sendo assim a opção “não foi 

uma experiência positiva” foi ignorada pela turma. Como parte da questão, pediu-se 

para que os estudantes justificassem a opção escolhida, cujas justificativas estão 

expressas no quadro 09: 

 

Quadro 09: Justificativas da opção escolhida na questão 07. 

Justifique a sua opção Respostas 

Uma experiência muito positiva, pois com o uso das tecnologias as aulas se 
diferenciam e há o incentivo pela aprendizagem de acordo com o contexto que os 
futuros alunos vivenciam. 

36% 

Uma experiência positiva, pois foi uma metodologia diferente de trabalhar em 
turma que agregou conhecimentos para uma futura atuação. 

19% 

Uma experiência muito positiva, pois foi possível vivenciar alguns exemplos de 
como utilizar as tecnologias na sala de aula. 

17% 

Uma experiência positiva, pois a tecnologia está inserida na realidade dos 
discentes, o que facilita aprendizagem, a interação e a compreensão/utilização 
dos recursos para aprender. 

14% 

Uma experiência positiva, pois com a prática a teoria se faz mais clara. 11% 

Uma experiência parcialmente positiva, pois além de serem importantes 
ferramentas para a aprendizagem, podem ser prejudicias pelo uso excessivo. 

3% 

Fonte: elaborado pela autora. 

 
A última questão, consistia em compreender se os estudantes 

perceberam a relação entre o ensino do conhecimento científico e a mediação 
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intencional da professora valendo-se do uso das ferramentas digitais durante a 

proposta didática, pois enquanto futuros professores, precisam vivenciar situações 

durante a formação que conduza a reflexão para as futuras ações práticas nos 

contextos educativos. Para isto, a questão 08 indagava a partir da opinião pessoal 

dos estudantes, se é possível utilizar as ferramentas digitais para ensinar e aprender 

um conceito científico, e pedia para justificar a resposta. 

 

Quadro 10: Uso das tecnologias para ensinar e aprender um conceito científico. 

Justifique a sua resposta: Respostas 

Sim, se utilizada de forma correta amplia os conhecimentos da ciência e facilita a 
aprendizagem, torna a aula produtiva e proporciona o alcance de objetivos. 

47% 

Sim, pois as tecnologias auxiliam os estudos na realização de pesquisas para tirar 
dúvidas sobre assuntos que aparentam ser duvidosos e a internet pode ajudar 
muito na pesquisa científica devido a riqueza de conteúdos e imagens a se 
explorar. 

27% 

Sim, mas não justificou a resposta. 11% 

Sim, desde que haja uma didática para aplicar em cada ferramenta. O uso do blog 
foi um grande exemplo. 

6% 

Sim, pois a tecnologia está intrínseca a realidade, utilizando-a para finalidades 
educacionais, possibilita inserir os alunos nesse mundo tecnológico, 
desenvolvendo assim, possiveis habilidades e aptidões. 

6% 

Não, pois o digital no contexto escolar desfoca a aprendizagem do conteúdo. 3% 

Fonte: elaborado pela autora. 

 
Diante da análise dos dados oriundos das questões 07 e 08, 

representados por meio do gráfico 08 e quadros  09 e 10, pelas respostas possuírem 

grande proximidade, é possível perceber o quanto a proposta didática permitiu que 

os estudantes refletissem sobre a sua futura atuação profissional a partir dos 

conhecimentos que estavam tendo acesso naquele bimestre. Neste âmbito, Sforni 

(2004) assinala que, por meio dos conceitos científicos possíveis ao educando pela 

escolarização, confrontados pelo conhecimento advindo do cotidiano, proporciona-

se ao sujeito uma atuação social reflexiva com base no conhecimento epistêmico 

para a resolução de problemas.  

 Em síntese, é notório que as vivências oportunizadas pelo processo 

formativo, estavam dotadas de sentido e significado para os estudantes, mostrando 

que, o conhecimento sistematizado, incidiu positivamente sobre a forma de pensar a 

realidade, ou seja, contribuiu para relacionar a teoria e a futura prática no campo de 

atuação profissional. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

No intuito de atender ao objetivo proposto neste estudo, que foi o de 

investigar as contribuições de uma proposta didática intencional para a formação de 

conceitos científicos no ensino superior com o apoio pedagógico das tecnologias 

digitais da informação e comunicação (TDIC), após as observações de 08 encontros, 

análise documental das produções dos alunos, do plano de trabalho docente e dos 

questionários, tornou-se possível as seguintes ponderações. 

Existem várias alternativas metodológicas para o trabalho docente 

que variam com a perspectiva teórica adotada pelo professor. Tendo como exemplo, 

na educação bancária, os alunos ouvem as informações e repetem nas avaliações; 

a educação reprodutivista, concorre para que a organização social e suas injustiças 

permaneçam como estão; na educação autoritária, os alunos apenas ouvem e 

obedecem a ordens. A diferença dessas perspectivas com a perspectiva adotada na 

proposta didática efetivada, e base de análise da presente pesquisa, reside por esta 

almejar uma educação humanizadora que auxilie a formação nos educandos das 

máximas qualidades humanas, o desenvolvimento de personalidades harmoniosas, 

o exercício e desenvolvimento do pensamento (MELLO; LUGLE, 2014). 

 Nesta acepção, os estudos de Vigotski (1998; 2000; 2005) foram 

enfatizados neste trabalho, ao passo que os seus estudos, oferecem subsídios para 

pensar a organização de um ensino voltado para a humanização dos sujeitos e à 

atribuição de sentidos e significados ao que é preciso aprender diante desta 

necessidade social. Para tanto, a mediação docente na sala de aula e a interação 

entre os pares são elementos que alteram a produção do conhecimento, à medida 

que podem viabilizar a superação de uma aprendizagem restrita à reprodução, 

memorização e decodificação. Por isto, a proposição de um trabalho coletivo entre 

professor e aluno na construção e reconstrução dos conhecimentos no processo de 

ensino e aprendizagem, princípios defendidos por Vigotski (1998; 2000; 2005), 

embasaram a atuação pedagógica em foco. 

 A partir da análise dos dados coletados, foi possível identificar que 

as produções colaborativas, as trocas de informações, as interações, o 

compartilhamento de ideias, a mediação docente e o uso pedagógico das TDIC 

permitidas pela organização didática intencional, contribuem para a internalização 

dos conceitos científicos.  
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Este estudo também revelou que os estudantes consideraram a 

experiência em um curso de formação de professores, na aprendizagem do conceito 

científico tecnologia com o uso pedagógico das TDIC, como positiva e favorável, 

pois aprenderam mais conteúdo, envolveram-se nas atividades e participaram de 

maneira mais efetiva do que normalmente ocorreu em outras experiências com 

ensino de conceitos.  

No que concerne ao nível de envolvimento e participação dos 

estudantes, percebeu-se que este foi bem elevado no decorrer da proposta didática, 

porquanto o papel de co-responsáveis na realização e participação das atividades 

da proposta didática, foi assumido. Neste processo, os alunos elencaram que o uso 

intencional de um artefato digital, oportunizou a ampliação das aprendizagens. Por 

esta razão, a modificação dos papéis dos estudantes na realização de suas tarefas, 

é confirmada. 

De acordo com os dados coletados junto aos alunos, houve avanços 

no conhecimento ao interagirem com os demais colegas no uso de uma ferramenta 

digital e com a mediação docente, em razão de que ao realizarem as produções em 

conjunto, passaram a se ajudar mutuamente, a aprender com o outro. Assim, de 

solitária, como normalmente acontece, a aprendizagem passou a ter um novo 

significado, pois mediante a interação, as trocas de diferentes perspectivas, 

proporcionados pelo ensino ofertado, propiciou que o mesmo não se restringisse à 

transmissão direta do conhecimento pelo professor ou pela reprodução literal dos 

conceitos.  

Importante salientar, que não basta uma disciplina visar a inserção 

das tecnologias na educação, desvinculada de um processo de ensino baseado em 

uma perspectiva teórica, em uma intencionalidade e em uma ação docente. A partir 

de tal realidade, parece evidente que esta proposta se aplicaria em outras disciplinas 

e em outros contextos, pois a professora poderia ter apenas apresentado o conceito 

científico de forma direta expositiva. 

Neste sentido, o uso das tecnologias mostraram-se fundamentais 

para possibilitar ao estudante manipular, buscar, selecionar informações em diversos 

formatos, o que implica no exercício do pensamento e de outras funções psíquicas 

ao passo que foi oportunizado ao sujeito a elaboração, a reelaboração e 

consequentemente a  produção de conhecimentos. 

Considerando os dados coletados, a proposta didátia acompanhada 
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permitiu a percepção de que o uso das tecnologias digitais inseridas 

intencionalmente na organização do ensino pode ser muito favorável aos 

estudantes, não no sentido de ser a resolução para todos os problemas 

educacionais, mas como alternativa que possibilita a formação dos conceitos 

científicos. Para tanto, se faz necessário a elaboração de propostas didáticas pelo 

professor, capazes de propiciar a colaboração e interação dos estudantes, bem 

como o repensar das práticas de uso dos artefatos digitais em sala e aula, 

fornecendo diferentes experiências nas formas de ensinar e aprender no ensino 

superior.  

Os dados apresentados, também evidenciaram que a proposta 

didática favoreceu a compreensão dos futuros professores acerca de sua futura 

atuação profissional. Primeiro, por ter sido conduzida pela necessidade humana de 

socialização do conhecimento científico e, segundo, por cumprir o objetivo de 

demonstrar o papel da tecnologia neste processo. Isto tornou-se possível por meio 

de um ensino voltado a este propósito, o qual, não se restringiu ao campo teórico de 

como deve ser a atuação docente frente a inserção das tecnologias na educação, 

porém, oportunizou aos alunos a vivência de um ensino devidamente organizado, 

considerando a busca pela transformação do pensamento, por meio do acesso à 

cultura e ao desempenho das aptidões tipicamente humanas em seu maior nível. 

Almeja-se mediante as considerações apresentadas neste trabalho, 

contribuir com as pesquisas sobre o ensino de conceitos científicos, em conjunto às 

discussões sobre as possibilidades e as dificuldades do uso de determinados 

recursos e estratégias, as quais permitam o acesso aos conteúdos sistematizados 

apoiando o trabalho docente na busca pela formação e pelo desenvolvimento das 

funções psíquicas superiores nos seres humanos. 
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APÊNDICE A 

Questionário aplicado aos estudantes 

Prezado (a) estudante: 
 
Este questionário é parte da pesquisa intitulada “Formação de conceitos científicos 
no ensino superior: uso das tecnologias digitais”. Neste você vai responder questões 
referentes a proposta didática realizada na disciplina de Educação e Tecnologia 
realizada neste primeiro bimestre de 2015.  
Agradecemos sua colaboração. 
 
1 - A forma como a professora trabalhou o conceito de tecnologia possibilitou 
alterações em seu conceito inicial sobre tecnologia?  
 
(  ) sim 
(  ) não 
(   ) parcialmente 
 
Explique as razões da sua resposta anterior. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
2 - Assinale em que medida a proposta didática (Atividades em grupo, trabalho com 
vídeo, explicação oral, produção de texto, produção do blog) foi suficiente para a 
aprendizagem do conceito de tecnologia: 
 
(   ) Extremamente suficiente 
(   ) Muito suficiente  
(   ) Suficiente 
(   ) Pouco suficiente 
(   ) Nada suficiente 
 
Justifique sua opção na questão anterior. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
3- Pense no trabalho com o conceito de tecnologia neste bimestre: Atividades em 
grupo, uso do vídeo, explicação oral, produção de texto, produção do blog, uso da 
webquest com os objetivos de ensino da professora. 
Esta proposta apresenta alguma diferença ao comparar outras experiências já 
vivenciadas em relação à aprendizagem de conceitos? 
 
(   ) sim 
(   ) não  
 
Se sua resposta foi sim, explique em que aspectos. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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4- Esta proposta de ensino: 

(   ) Facilitou muito a sua aprendizagem. 
(   ) Dificultou sua aprendizagem. 
(   ) Facilitou pouco a sua aprendizagem. 
(   ) Dificultou sua aprendizagem. 
 
Justifique sua opção na questão anterior. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
5– Escreva um aspecto muito favorável para a aprendizagem de conceitos e outro 
que não foi favorável a partir da proposta de ensino vivenciada. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
6- O fato de a professora ter trabalhado com as ferramentas digitais (blog, 
webquest para orientar as atividades) fez diferença na sua aprendizagem?  
 
(   ) Não fez diferença. 
(   ) fez pouca diferença. 
(   ) Fez diferença. 
(   ) fez muita diferença. 
(   ) fez uma extrema diferença. 
 
Explique de que forma ou em que aspectos a ferramenta digital fez diferença ou 
porque não fez diferença. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
7- Pensando em sua futura atuação como docente, o uso das tecnologias digitais 
pela professora com uma intencionalidade educativa para ensinar o conceito de 
tecnologia pode ser considerada como: 
 
(  ) uma experiência muito positiva; 
(  ) uma experiência positiva; 
(  ) uma experiência parcialmente positiva; 
(  ) não foi uma experiência positiva 
(  ) outro: _______________________ 
 
Explique sua opção na questão anterior. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
8- Em sua opinião, é possível utilizar as ferramentas digitais para ensinar e aprender 
um conceito científico?  Justifique. 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B 

Roteiro de observação das aulas. 

ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO  

Título:  

Início da observação: Término: 

Duração: Data:          /               /          

 

Aspectos observados nas aulas 

Organização didática 

Mediação 

Papel do professor 

Papel do aluno 

Interação 

De que maneira o professor ensina o conceito 

De que maneira os alunos entendem o conceito 

Anotações gerais: 
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APÊNDICE C 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido4 

 
“Formação de conceitos científicos no ensino superior: uso das tecnologias digitais” 

 

Prezado(a) Senhor(a): 

 

Gostaríamos de convidá-lo (a) para participar da pesquisa “Formação de conceitos científicos no 

ensino superior: uso das tecnologias digitais” a ser realizada em “Universidade Estadual de 

Londrina”, constituindo-se no TCC da pesquisadora Ariane Xavier de Oliveira, aluna do 4º ano de 

Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina sob orientação da professora Drª Diene Eire de 

Mello. O objetivo da pesquisa é investigar as contribuições de uma proposta didática intencional para 

a construção de conceitos no ensino superior com o apoio pedagógico das tecnologias digitais da 

informação e comunicação (TDICs). Sua participação é muito importante e ela ocorrerá da seguinte 

forma: uso de suas produções escritas e das atividades realizadas em seu caderno e aplicação de 

questionário. 

Esclarecemos que sua participação é totalmente voluntária, podendo o(a) senhor(a): recusar-se a 

participar, ou mesmo desistir a qualquer momento, sem que isto acarrete qualquer ônus ou prejuízo à 

sua pessoa. Esclarecemos, também, que suas informações serão utilizadas somente para os fins 

desta pesquisa e serão tratadas com o mais absoluto sigilo e confidencialidade, de modo a preservar 

a sua identidade (os registros gravados em áudio, assim como o recolhimento de produções serão 

destinados a análise somente na pesquisa em questão).  

Esclarecemos ainda, que o(a) senhor(a) não pagará e nem será remunerado(a) por sua participação. 

Garantimos, no entanto, que todas as despesas decorrentes da pesquisa serão ressarcidas, quando 

devidas e decorrentes especificamente de sua participação. 

Os benefícios esperados são referentes a compreensão da maneira em que a ação do professor em 

um  curso superior,  possibilita a aprendizagem de conceitos com o uso das TDIC neste processo, 

com vistas ao repensar as práticas pedagógicas na formação do futuro professor. 

Quanto aos riscos, não são existentes. 

 

Caso o(a) senhor(a) tenha dúvidas ou necessite de maiores esclarecimentos poderá nos contatar: 

 

Ariane Xavier de Oliveira, residente na rua Victorino Abrunhosa, nº410, no bairro Araucária, em 

Rolândia – PR.  

Celular: (43) 9609-7401 

E-mail: arianee.oliveira94@gmail.com, ou procurar o Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres 

Humanos da Universidade Estadual de Londrina, situado junto ao LABESC – Laboratório Escola, no 

Campus Universitário, telefone 3371-5455, e-mail: cep268@uel.br. 

                                                 
4 *Termo de Consentimento Livre Esclarecido apresentado, atendendo, conforme normas da 

Resolução 466/2012 de 12 de dezembro de 2012. 
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Este termo deverá ser preenchido em duas vias de igual teor, sendo uma delas devidamente 

preenchida, assinada e entregue ao (à) senhor(a) 

      Londrina, ___ de ________de 201_. 

               

Pesquisador Responsável                                                   

RG: 10.310.273-1                        

 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_____________, tendo sido devidamente esclarecido sobre os procedimentos da pesquisa, 

concordo em participar voluntariamente da pesquisa que tem como tema “Análise de uma 

proposta didática com o uso pedagógico das TDIC para formação de conceitos 

científicos no ensino superior”, realizado pela discente do 4º ano do curso de Pedagogia 

Desta instituição, sob a orientação da professora Drª Diene Eire de Mello.  

 

Assinatura (ou impressão dactiloscópica):____________________________ 

Londrina, __________ de _____________ de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 


