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“[...] o homem não se faz homem 

naturalmente; ele não nasce sabendo 

ser homem, vale dizer, ele não nasce 

sabendo sentir, pensar, avaliar, agir. 

Para saber pensar e sentir; para saber 

querer, agir ou avaliar é preciso 

aprender, o que implica o trabalho 

educativo.”  

 

(Dermeval Saviani) 
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RESUMO 
 
 

O presente trabalho está vinculado ao grupo de pesquisa OBEDUC (Observatório da 
Educação) integrante da linha teórica Docência: Saberes e Práticas, da Universidade 
Estadual de Londrina e teve como objetivo investigar as contribuições de uma 
proposta didática fundamentada na Teoria Histórico-Cultural para a formação de 
conceitos científicos nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Como objetivos 
específicos, propôs-se: a) apresentar alguns dos pressupostos teóricos do estudo; b) 
descrever à luz da Teoria Histórico-Cultural como se dá a natureza e trajetória da 
formação de conceitos; c) descrever como ocorrem a formação e o desenvolvimento 
dos conceitos científicos na educação escolar; d) organizar e desenvolver uma 
proposta didática que favoreça a formação de conceitos científicos; e) relatar o 
processo de observação e intervenção e seus resultados e; f) avaliar os resultados e 
as contribuições da reorganização didática e do espaço escolar para a formação de 
conceitos científicos. A metodologia utilizada para a efetivação deste estudo foi 
pautada na abordagem qualitativa envolvendo a pesquisa-intervenção. A 
investigação foi realizada no Colégio de Aplicação da Universidade Estadual de 
Londrina e ocorreu por meio do estágio curricular com 27 alunos de uma turma do 4º 
ano do Ensino Fundamental. Como instrumento para coleta de dados foram 
utilizadas filmagens, diários de campo e produções dos estudantes. Os resultados 
obtidos evidenciaram que a proposta didática analisada, a qual se pautou por 
estratégias diversificadas de ensino, embora não tenha favorecido a formação do 
conceito científico por todos os educandos partícipes da pesquisa, contribuiu 
efetivamente com o envolvimento e participação dos estudantes em seu processo de 
aprendizagem, para a elaboração e reelaboração de seus conceitos e, portanto, 
para o avanço no desenvolvimento de seu pensamento. 
 
 
Palavras-chave: Teoria Histórico-Cultural. Formação de Conceitos. Proposta 
Didática.  
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ABSTRACT 
 
 

This study is linked to the research group OBEDUC (Centre of Education) member of 
the theoretical line teaching: knowledge and Practices, the State University of 
Londrina and aimed to investigate the contributions of a didactic proposal based on 
historical-cultural theory for the formation of scientific concepts in the early years of 
elementary school. The specific objectives are proposed: a) presenting some of the 
theoretical assumptions of the study; b) describing through of the historical-cultural 
theory how is the nature and history of the formation of concepts; c) describing how 
occur the formation and development of scientific concepts in school education; d) 
organizing and developing a didactic proposal that favors the formation of scientific 
concepts; e) relating the process of observation and intervention and its results and; 
f) evaluating the results and contributions of didactic reorganization and school space 
for the formation of scientific concepts. The methodology used for the realization of 
this study was based on a qualitative approach involving research intervention. The 
research was conducted in the Colégio Aplicação from State University of the 
Londrina and took place through curriculum of the traineeship with 27 students in a 
class of 4th grade of elementary school. As a tool for collecting data, it was used 
footage, field diaries and students’ production. The obtained results showed that in 
the didactic proposal analyzed , which was marked by diverse teaching strategies, 
although not favored the formation of the scientific concept for all participants 
learners research , contributed effectively to the involvement and participation of 
students in the process of learning, for the preparation and reworking of its concepts 
and thus to advance the development of his thought. 
 
Keywords: Historical-Cultural Theory. Formation of Concepts. Didactic proposal.
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INTRODUÇÃO 

A necessidade de uma formação acadêmica que possibilitasse o 

conhecimento aprofundado de práticas voltadas ao ensino de conceitos foi verificada 

quando graduanda a partir da realidade escolar e do contato com as crianças 

pequenas. Sobretudo por deparar-se, enquanto aluna de Iniciação Científica, com 

pesquisas, a citar Vigotski (2005) e Martins (2013), que confirmam a influência 

exercida por estas práticas na vida de cada sujeito. 

A inserção na realidade escolar como participante do projeto 

OBEDUC (Observatório da Educação)1 e o contato com professores da Educação 

Básica, por meio das organizações do ensino e momentos de estudo junto a 

docentes e discentes da universidade, permitiu identificar e conhecer, grosso modo, 

como os professores ensinam conceitos em suas práticas educativas. 

A experiência vivenciada possibilitou constatar que, comumente, os 

conceitos são ensinados por meio de sua transmissão direta pelo professor, isolados 

do contexto em que se encontram. Os educandos, por sua vez, apresentam-se 

habituados a copiar frases e definições presentes no livro didático, sem que haja 

compreensão do conceito científico. Não obstante, estas definições são 

memorizadas, reproduzidas e esquecidas. 

No entanto, a formação de conceitos consiste em um processo 

psicológico próprio da estrutura cognitiva que orienta o pensamento do indivíduo, 

substancial para a expansão de sua interpretação da realidade. Em aspecto didático, 

tem sido objeto de estudo de pesquisadores brasileiros como Sforni e Galuch (2006), 

Shroeder (2007), Nébias (1999), entre outros que, compreendendo sua relevância, 

buscam práticas pedagógicas que possibilitem ao educando a apropriação do 

conhecimento científico e o desenvolvimento de uma nova relação com a realidade 

que os cerca por meio da apropriação dos conceitos.  

Muitos destes estudos têm sido orientados pela Teoria Histórico-

Cultural, vertente da psicologia desenvolvida na União Soviética por autores 

(Vigotski, Luria e Leontiev) que partem da premissa de que a educação tem o papel 

de “[...] garantir a criação de aptidões que são inicialmente externas aos indivíduos e 

                                                 
1 Projeto financiado pela CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Pessoal) 

que 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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que estão dadas como possibilidades nos objetos materiais e intelectuais da cultura.” 

(MELLO, 2004, p. 140).  

Este pressuposto parte de uma base filosófica – o Materialismo 

Histórico e Dialético -, que considera o homem como um ser social ativo, que precisa 

“[...] apropriar-se [...] do que a sociedade humana criou no decurso de seu 

desenvolvimento histórico.” (GASSET, 1999, p. 223).  

Para uma contribuição efetiva da psicologia histórico-cultural para a 

educação, é imprescindível “[...] a mediação de uma teoria pedagógica afim com 

seus fundamentos teórico-filosóficos, ou seja, a mediação da Pedagogia Histórico-

Crítica.” (MARTINS, 2013, p. 1). 

Com isso, a compreensão da formação de conceitos, embora 

firmada na psicologia, enquanto aspecto substancial para a formação da consciência 

do indivíduo, encontra extrema relação com o aspecto pedagógico, na medida em 

que “[...] a formação da consciência não se aparta da construção do conhecimento, 

tanto quanto a qualidade dessa formação não se isenta da natureza do saber 

transmitido.” (MARTINS, 2013, p. 12).  

Sendo assim, a Pedagogia Histórico-Crítica vem buscando, junto à 

psicologia histórico-cultural, sobretudo a partir de sua base filosófica comum – o 

Materialismo Histórico e Dialético, elementos necessários para se pensar estratégias 

didático-pedagógicas que, de fato, incidam no desenvolvimento do educando e de 

seu pensamento a partir da formação de conceitos.  

Segundo Vigotski (2000, 2005), conceitos são generalizações e 

correspondem a uma parte ativa do processo intelectual do sujeito, cuja função 

consiste na comunicação, no entendimento, na assimilação e na resolução de 

problemas. Sua formação não ocorre de forma mecânica e passiva, mas por meio de 

uma atividade intensa e complexa de pensamento na medida em que há 

participação de todas as funções intelectuais básicas e um domínio por parte do 

sujeito sobre seus próprios processos psicológicos.  

De acordo com Luria (1990), desde que nasce a criança é levada a 

observar os elementos que estão ao seu redor, a nomear objetos, defini-los e 

generalizá-los. Desta forma, adentra a um mundo permeado de objetos e 

significados de palavras herdados das gerações anteriores, que não só organizam a 

percepção e a memória pelo fato de assimilarem as experiências comuns a toda 

humanidade, mas também estabelecem condições importantes para o 
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desenvolvimento posterior e complexo da consciência. O fato de o sujeito ter a 

capacidade de lidar com palavras e significados de palavras não presentes, sem que 

haja contato direto com elas, permite uma nova fonte de imaginação produtiva, 

podendo reproduzir objetos e reordenar suas relações, gerar pensamentos e 

opiniões. 

Assim, o pensamento humano passa por uma modificação, tanto em 

sua forma, quanto em seu conteúdo. A aprendizagem de vários campos conceituais 

e o desenvolvimento dos conceitos já existentes na estrutura de pensamento, por 

oferecerem aos aprendizes novos significados sobre o mundo, ampliam seu 

horizonte de percepção e modificam suas formas de interação com a realidade 

(SFORNI, 2004). 

Pesquisas realizadas por Vigotski (2000, 2005) e colaboradores 

(Luria e Leontiev), demonstraram que a trajetória da formação de conceitos não é 

um processo simples que se dá em um momento, mas ocorre por meio de três 

fases, divididas por estágios. Além disso, à guisa de estudo, Vigotski (2000), ao 

comparar os sistemas de conceitos na aprendizagem pré-escolar e escolar, 

identificou dois esquemas conceituais no sistema de aprendizagem da criança: os 

conceitos espontâneos, existentes anteriormente ao seu ingresso na escola e os 

conceitos científicos que aos primeiros se juntam, interagem, enriquece-os e os 

modifica como resultado da aprendizagem. 

De acordo com a abordagem vigotskiana, o processo de 

escolarização tem um papel fundamental na formação dos conceitos científicos na 

medida em que auxilia o educando a enriquecer e modificar seus conhecimentos e 

conceitos espontâneos com vistas à reflexão, análise e solução dos problemas 

encontrados.  

Deste modo, tem-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. No entanto, o ensino e a aprendizagem 

destes não se constituem como uma tarefa fácil e, por este motivo, requerem 

atenção e formação adequada.  

Em face disso, surge o seguinte questionamento: como organizar e 

praticar um ensino que rompa com a reprodução de conteúdos, em função da 

formação da estrutura de pensamento dos educandos por meio do conhecimento 

científico? 
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A partir disto, sentimo-nos instigadas a buscar na Teoria Histórico-

Cultural pressupostos e fundamentos que auxiliassem a compreensão de práticas 

voltadas ao ensino de conceitos científicos, o que resultou em sua aplicação no 

cenário educacional, visto que, como futura professora, o exercício docente ocorrerá 

neste segmento, além do que, nesta etapa da educação básica, a prática com 

conceitos é muito recorrente e visível e os estudantes se depararam com diversos 

conceitos. 

Assim, fomentou-se o desejo de aclarar a seguinte questão: quais 

as contribuições de uma proposta didática fundamentada na Teoria Histórico-

Cultural para a formação de conceitos científicos nos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental?  

Para responder ao problema de investigação, o objetivo principal 

deste estudo consiste em: analisar as contribuições de uma proposta didática 

fundamentada na Teoria Histórico-Cultural para a formação de conceitos 

científicos nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

Os objetivos específicos eleitos foram: 

a) Apresentar alguns dos pressupostos teóricos do estudo; 

b) Descrever à luz da Teoria Histórico-Cultural como se dá a 

natureza e trajetória da formação de conceitos; 

c) Descrever como ocorrem a formação e o desenvolvimento dos 

conceitos científicos na educação escolar; 

d) Organizar e desenvolver uma proposta didática que favoreça a 

formação de conceitos científicos;  

e) Relatar o processo de observação e intervenção e seus 

resultados; 

f) Avaliar os resultados e as contribuições da reorganização 

didática e do espaço escolar para a formação de conceitos 

científicos. 

Tais objetivos foram norteadores de uma compreensão mais ampla 

do objeto de investigação. Mediante as inúmeras questões que, hoje, permeiam o 

ensino escolar, faz-se necessária uma compreensão adequada acerca dos aspectos 

teóricos e práticos inerentes à organização deste ensino, bem como, a busca por 

caminhos possíveis para a melhoria da qualidade educacional.  

Assim, a seguir será delineada a estrutura do estudo. 
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O campo de estudo 

 

O Estágio Supervisionado nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

foi o contexto escolhido para a realização deste estudo. Consiste num momento no 

qual o graduando, para além de buscar elementos da prática pedagógica a serem 

realizados em sua futura profissão, reflete e adquire uma conduta investigativa 

acerca dos fatos e circunstâncias inerentes àquele contexto e das relações sociais 

nele estabelecidas.  

Conforme Guerra (2000), o estágio deve funcionar como uma “via de 

mão dupla”, em que estagiário se beneficie da escola para o enriquecimento de sua 

formação, mas que também contribua com as necessidades deste espaço e de 

quem nele está inserido, contribuição esta, possível por meio de pesquisas que 

objetivem o repensar das práticas cotidianas.  

Considerou-se, portanto, que o campo de estágio seria um contexto 

propício para a compreensão dos elementos que permeiam o trabalho docente e o 

ensino de conceitos, afinal, tem a pesquisa e a ação do estagiário sobre a realidade 

como elementos norteadores. Além disso, pelo fato de ser um campo de 

experimentação pedagógica, seria o local ideal para a implementação de propostas 

didáticas advindas do processo de formação acadêmica, permitindo uma 

modificação do objeto estudado, no caso o ensino, pelo pesquisador, já que este 

encontra-se inserido no campo. 

O currículo do curso de Pedagogia da Universidade Estadual de 

Londrina determina para o 4º ano de graduação o cumprimento do Estágio 

Supervisionado nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental como disciplina 

obrigatória. Este ocorreu no Colégio de Aplicação da Universidade Estadual de 

Londrina (UEL), localizado no Centro de Educação Comunicação e Artes (CECA). A 

pesquisa deste trabalho foi realizada neste ambiente, conforme aceite da diretora a 

partir de carta de apresentação da pesquisa concedida à escola (vide Apêndice A). 

O Colégio de Aplicação atende à comunidade de forma geral por 

meio do georreferenciamento, sendo esta constituída por famílias em condições 

sócio econômicas diversificadas. A instituição oferece Ensino Fundamental I do 1º 

ao 5º ano; Ensino Fundamental II do 6º ao 9º ano; Ensino Médio – 1ª a 3ª séries; 

Curso Técnico em Enfermagem e Curso Técnico em Cuidados com Pessoa Idosa, 
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sendo que o estágio ocorreu no campo onde há oferta, apenas, de Ensino 

Fundamental do 1º ao 5º ano. Vale destacar que o colégio, também, tem como 

propósito, contribuir com a formação de professores por meio de oferta de campos 

de estágios curriculares e de experimentação pedagógica aos educandos de 

graduação (COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR JOSÉ ALOÍSIO ARAGÃO, 2012).  

No ano de 2015, após encaminhamento pela professora supervisora 

de estágio ao campo escolhido por ela para a sua realização – o Colégio de 

Aplicação - deram-se início as atividades na instituição escolar selecionada, que 

compuseram de: (vide Quadro 1)  

 

    Quadro 1 – Organização das atividades do estágio supervisionado  

Atividades no campo de estágio Tempo de duração 

Observação participativa no 2º ano do Ensino 
Fundamental 

4 horas 

Observação participativa no 3º ano do Ensino 
Fundamental 

4 horas 

Observação participativa no 4º ano do Ensino 
Fundamental 

4 horas 

Observação participativa no 5º ano do Ensino 
Fundamental 

4 horas 

Observação participativa no 1º ano do Ensino 
Fundamental 

4 horas 

Observação participativa na turma escolhida para 
as intervenções (4º ano) 

12 horas 

Cinco intervenções 13 horas (total) 

    Fonte: a própria autora 

 

As intervenções ocorreram às quintas-feiras, com excessão da 

penúltima intervenção que foi realizada em uma quarta-feira para que o conteúdo 

não se fragmentasse, no período vespertino, no decorrer dos meses de julho a 

novembro. As observações constituíram-se de momentos de participação, conforme 

interesse da professora regente da turma e necessidade de auxílio para o 

andamento das aulas. A seleção da turma para a realização das intervenções 

ocorreu por meio de consenso entre as estagiárias do campo a partir do 

envolvimento com as turmas observadas. As intervenções foram organizadas pelas 

estagiárias com base nos conteúdos determinados pela equipe pedagógica da 

instituição. 
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Procedimentos de Investigação 

 

O estudo que embasa a presente escrita é de cunho qualitativo, com 

ênfase na pesquisa-intervenção. Com vistas a investigar as contribuições de uma 

proposta didática fundamentada na Teoria Histórico-Cultural para a formação de 

conceitos científicos, a concretização da pesquisa ocorreu por meio das cinco 

intervenções2 do estágio curricular, que foram realizadas junto a uma estagiária do 

curso de pedagogia, sob a supervisão da professora orientadora do estágio, no 

campo em que este ocorreu. Todavia, as observações participativas também 

delinearam a investigação, pois foram preponderantes para analisar os limites e as 

possibilidades da proposta didática desenvolvida e aplicada, conforme Quadro 2. 

 

  Quadro 2 – Fases do estudo 

Fases Atividades Número de horas 

Fase 1 Observação da realidade -  Participação nas 
atividades da turma do 4º ano do Ensino 
Fundamental 

12 horas 

Fase 2 Planejamento - Estudo e elaboração da 
proposta didática (planos de intervenção) 

10 horas 

Fase 3 Execução - Cinco intervenções na turma do 4º 
ano do Ensino Fundamental 

13 horas 

   Fonte: a própria autora 

 

As intervenções aconteceram junto a uma turma do 4º ano do 

Ensino Fundamental composta por 28 alunos no decorrer de quatro semanas com 

3h15min por intervenção. Participaram da pesquisa 27 alunos mediante assinatura 

pelos pais de termo de consentimento (vide Apêndice B), no que se refere à 

utilização de seus dados, produções, imagem e falas. A proposta de ensino foi 

elaborada com base nos seguintes conteúdos: Polígonos, Medidas de Comprimento, 

Simetria e Frações, da disciplina de Matemática, ante a colaboração de estagiária, 

professora orientadora da pesquisa, professora orientadora do estágio e 

                                                 
2 Esta nomenclatura foi utilizada devido ela se encontrar na ementa da disciplina 6EST628 ESTÁGIO 
SUPERVISIONADO EM MAGISTÉRIO PARA OS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL do curso de Pedagogia 
da UEL. 
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consentimento da professora regente da turma em que as intervenções e pesquisa 

foram realizadas. 

A proposta didática foi construída buscando uma aproximação aos 

fundamentos da Teoria Histórico-Cultural no que se refere à formação de conceitos, 

por compreender que ela propicia elementos fundamentais referentes ao ensino de 

conceitos científicos, como a importância do conhecimento espontâneo dos 

educandos, a problematização do conteúdo e a mediação docente. 

Em uma primeira instância, instaurou-se o desafio para pensar e 

desenvolver uma proposta didática com base na Teoria Histórico-Cultural a partir de 

conteúdos da disciplina de Matemática, uma vez que seu ensino ocorre, muitas 

vezes, de forma mecânica e de maneira descontextualizada da realidade dos 

educandos, o que sugere equivocamente, que seu ensino só possa ocorrer desta 

forma. 

Todavia, a Matemática, assim como as demais áreas do 

conhecimento, constitui-se em um importante instrumento para que o educando 

desempenhe determinadas atividades em seu dia a dia. O desenvolvimento de um 

olhar científico aos aspectos matemáticos encontrados no cotidiano do educando 

transforma a maneira com que concebem e encaram os problemas com os quais se 

deparam, caracterizando, portanto, um aprendizado essencial na formação do 

sujeito.  

É importante salientar, quanto aos conteúdos desenvolvidos, que 

uma das exigências da equipe pedagógica da escola foi trabalhar a cada semana 

um conteúdo diferente, a fim de que as regências do estágio não interferissem na 

rotina ou impossibilitassem a efetivação das questões burocráticas da escola, como 

o fechamento de notas bimestrais e o cumprimento de todos os conteúdos propostos 

na grade curricular. 

Este elemento se constituiu como um desafio à elaboração e 

realização de uma proposta com base na formação do conceito científico pelo 

educando, já que “o caminho que vai desde o primeiro contato da criança com o 

novo conceito até o momento em que a palavra se torna propriedade sua, como 

conceito científico, é um complicado processo psíquico interno [...] (GASPARIN, 

2009, p. 58), que requer um intenso trabalho didático-pedagógico pelo professor. 

Além disso, defende-se como pressuposto teórico, que o conhecimento não deve ser 

ensinado de forma fragmentada, mas em sua totalidade. 
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Mesmo diante desta objeção, foram organizadas e efetivadas em 

todas as aulas, estratégias didáticas que favorecessem uma aproximação da 

formação do conceito científico pelo educando. 

Para a coleta de dados foram utilizados os seguintes instrumentos: 

filmagens, diários de campo e produções dos estudantes. 

A abordagem qualitativa foi utilizada, pois pressupõe a obtenção de 

dados a partir do contato estabelecido entre o pesquisador e o ambiente natural a 

ser explorado; utiliza-se dos dados descritivos, fundamentais a uma caracterização 

consistente e fiel capaz de facilitar a compreensão do problema estudado; enfatiza 

mais o processo do que o produto, verificando como a sua indagação está sendo 

retratada nas atividades e interações grupais; além de buscar abordar a perspectiva 

dos participantes (LUDKE; ANDRÉ, 1986).  

O fato de a investigação do estudo ocorrer com base nas 

intervenções do estágio possibilitou a união entre pesquisa e ação. A pesquisa-

intervenção, neste sentido, “[...] se traduz em um método potencializador na 

organização de espaços de participação coletiva.” (ROCHA; AGUIAR, 2003, p. 66) e 

sua realização se dá através de “uma ação ou com a resolução de um problema 

coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes [...] estão envolvidos de modo 

cooperativo ou participativo.” (THIOLLENT, 2000, p. 14).  

Assim, o pesquisador não se encontra dissociado do objeto de 

estudo. Este, junto aos sujeitos que compõe a realidade investigada, busca 

contribuir com o espaço inserido por meio de ações concretas na realidade e a 

reflexão e avaliação de seus resultados.  

 

A Estrutura do Trabalho 

 

Os capítulos foram organizados a fim de contextualizar o presente 

trabalho e seguem descritos de maneira sucinta a seguir. 

O primeiro capítulo consiste nos pressupostos teóricos que ensejam 

a presente pesquisa. Condiz, pois, em breve abordagem acerca dos fundamentos 

filosóficos, didáticos e psicológicos que, além de delinearem a discussão, 

embasaram a construção e o desenvolvimento da proposta didática.  

O segundo capítulo apresenta a importância, natureza e trajetória da 

formação de conceitos no pensamento dos homens a partir da Teoria Histórico-
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Cultural, bem como, os significados e relação entre os conceitos espontâneos e 

científicos. 

O terceiro capítulo discute a formação dos conceitos científicos nos 

processos de ensino e aprendizagem próprios da educação escolar, desvelando 

também, por meio de autores que tratam de tal questão, estratégias didáticas 

capazes de favorecer a formação destes conceitos no pensamento dos educandos 

em sala de aula. 

Por fim, o quarto capítulo consiste na apresentação da análise da 

experiência didática elaborada e desenvolvida durante o estágio supervisionado, 

com base na Teoria Histórico-Cultural. Para tanto, descreve os primeiros contatos 

com o contexto na qual foi realizada e as intervenções desenvolvidas, junto aos 

resultados alcançados por meio das estratégias didáticas utilizadas. 
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1 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS DO ESTUDO 

 

Neste capítulo serão apresentados os pressupostos filosóficos, 

psicológicos e didáticos que ensejam o presente estudo, sendo estes referentes ao 

Materialismo Histórico e Dialético, à Teoria Histórico-Cultural e à Pedagogia 

Histórico-Crítica. Acerca da Teoria Histórico-Cultural serão discorridos importantes 

fundamentos como mediação dos sistemas simbólicos, o processo de internalização 

e a relação entre aprendizado e desenvolvimento, pois contribuem com a 

compreensão do processo pelo qual ocorre a apropriação do conhecimento científico 

e fazem total sentido quando se busca entender a formação de conceitos e sua 

aprendizagem em âmbito escolar.  

A filosofia marxista parte do pressuposto de que o homem é um ser 

social ativo que se relaciona com a natureza humana e nesta relação se constrói e 

se transforma. Com a inserção do indivíduo na história do gênero humano, isto é, 

por meio da educação e da transmissão da cultura por outros indivíduos, há uma 

superação do ser hominizado em direção ao ser humanizado, ocorrendo, pois, saltos 

qualitativos no desenvolvimento da consciência do sujeito (MARTINS, 2013). 

Feuerbach (1846), ao tratar das premissas da concepção 

materialista da história, explica que a primeira premissa de toda a história humana é 

a existência de indivíduos humanos vivos, os quais se diferenciam dos animais com 

o ato de produção dos seus meios de vida. Portanto, segundo o autor, é preciso 

constatar, primeiramente, a organização destes indivíduos e sua relação com o 

restante da natureza. 

Os homens, diferentemente dos animais, possuem condições 

materiais de se inserirem no mundo do trabalho; diferenciam-se ao passo que 

produzem a sua vida material. O que são e como são seus modos de vidas, 

condizem com o que produzem e como produzem, isto é, dependem das condições 

materias de sua produção (FEUERBACH, 1846).  

Portanto, buscando superar outras correntes da psicologia, cujos 

estudos ignoravam a consciência e explicavam apenas os elementos mais simples 

do comportamento humano ou explicavam a consciência como uma dádiva divina, 

Vigotski, o fundador da Teoria Histórico-Cultural, retomou os estudos de Karl Marx 

acerca do Materialismo Histórico e Dialético. Compreendeu, desta forma, o ser 

humano a partir do lugar que ocupa nas relações sociais, considerando suas 
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capacidades, aptidões e habilidades devido às condições materiais de vida e 

educação, condicionadas pelo lugar ocupado nas relações sociais (MELLO, 2004). 

Neste sentido, conforme Luria (1990), as atividades cognitivas 

superiores possuem uma natureza sócio-histórica e a vida mental humana é um 

produto das atividades que os homens manifestam em sua prática social. Com 

relação a isso, o autor (1990, p. 23) contribui afirmando que: 

 
O modo pelo qual as formas da atividade mental humana 
historicamente estabelecidas se correlacionam com a realidade 
passou a depender cada vez mais de práticas sociais complexas. Os 
instrumentos usados pelos homens em sociedade para manipular o 
ambiente, além de produtos de gerações anteriores que ajudam a 
formar a mente da criança em desenvolvimento, também afetam 
essas formas mentais. Na criança em desenvolvimento, as primeiras 
relações sociais e as primeiras exposições a um sistema linguístico 
(de significado especial) determinam as formas de sua atividade 
mental. Todos esses fatores ambientais são decisivos para o 
desenvolvimento sócio-histórico da consciência.  
 

Sforni (2004) corrobora com este princípio ao passo que considera a 

necessidade da interação do sujeito com o grupo social e com a natureza para a 

apropriação dos elementos culturais necessários à constituição do ser social. De 

acordo com a autora, 

 
[...] quanto mais universalizadas forem as relações sociais e quanto 
mais elaborados os instrumentos e signos criados nas interações dos 
homens entre si e com a natureza, mais complexos serão os 
elementos culturais que cada sujeito deverá dominar [...] (SFORNI, 
2004, p. 20). 

  
Para Martins (2013), o salto qualitativo do psiquismo humano em 

relação ao animal, tornou-se possível justamente no momento em que sua vida não 

pode ser mais garantida pela adaptação natural ao meio, mas sim com um 

intercâmbio com a natureza, isto é, com o trabalho social. 

Portanto, a apropriação das práticas sociais complexas  

desenvolvidas pelo conjunto dos homens no decorrer da história, pressupõe a 

dominação de elementos culturais cada vez mais complexos pelo sujeito e, desta 

forma, há alteração nas formas da atividade mental humana, sendo imprescindíveis 

para o desenvolvimento de sua consciência.  

Destarte, tem-se a educação como a responsável pela apropriação 

da cultura e, portanto, pelo desenvolvimento da consciência do sujeito, tendo a 



 24 

educação escolar também um papel signiticativo (SFORNI, 2004). Esta 

compreensão conduz ao esclarecimento do papel do acesso ao ensino, sendo este 

“[...] condição para aquisição de instrumentos cognitivos que permitam o trânsito 

consciente no interior da sociedade em que está inserido [...]” (SFORNI, 2004, p. 

23).  

O homem necessita produzir sua existência continuamente, 

adaptando a natureza a si e às suas necessidades por meio do trabalho, uma ação 

intencional, adequada a determinadas finalidades. É por meio da trasformação da 

natureza que há a criação de um mundo humano, do mundo da cultura, em que são 

transmitidos às novas gerações os elementos produzidos historicamente pelos 

homens (SAVIANI, 2003). Assim, “[...] consideramos fundamental a socialização do 

saber elaborado. Isso porque o saber produzido socialmente é uma força produtiva, 

é um meio de produção.” (SAVIANI, 2003, p. 76).  

Neste contexto, de acordo com Saviani (2003), a Pedagogia 

Histórico-Crítica, que em 1983 começa a ganhar certa hegemonia na discussão 

pedagógica, surge para evidenciar a escola e o ensino enquanto importantes 

instrumentos para as camadas dominadas com vistas à transformação da 

sociedade, de modo que seu papel consiste em “[...] possibilitar o acesso das novas 

gerações ao mundo do saber sistematizado, do saber elaborado, do saber metódico, 

científico.” (SAVIANI, 2003, p. 75). 

Da mesma forma, Azevedo (2013) compreende a aprendizagem 

como fator fundamental para o desenvolvimento do ser humano, devendo esta ser 

de qualidade, para que assim, os sujeitos não sejam privados dos bens culturais 

acumulados pela humanidade. 

A apropriação dos conceitos viabilizada às crianças, neste sentido, 

“[...] é uma forma de integrá-las à sociedade em que vivem.” (VIGOTSKI, 2000 apud 

MORAES, et al., 2012, p. 143), por meio do desenvolvimento da consciência e de 

novos sistemas para refletir a realidade.  

Para que o sujeito tenha acesso aos conhecimentos produzidos 

pelas gerações anteriores e adquira um estado de emancipação humana, como 

visto, este tem de se relacionar com a natureza. Esta relação, por sua vez, não é 

direta, mas sim, complexa e mediada por sistemas simbólicos, elementos 

intermediários, ferramentas auxiliares da atividade humana (OLIVEIRA, 1997).  
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Vigotski (1998) apresenta dois sistemas simbólicos necessários a 

este acesso do homem ao conhecimento: os instrumentos e os signos. Os primeiros 

têm a função de controlar e dominar a natureza, servindo “[...] como um condutor da 

influência humana sobre o objeto da atividade; ele é orientado externamente; deve 

necessariamente levar a mudanças nos objetos.” (VIGOTSKI, 1998, p. 72). Os 

signos, por sua vez, constituem “[...] um meio da atividade interna dirigido para o 

controle do próprio indivíduo; o signo é orientado internamente.” (VIGOTSKI, 1998, 

p. 73). 

Conforme Vigotski (1998, p. 70), “a invenção e o uso de signos como 

meios auxiliares para solucionar um dado problema psicológico [...] é análoga à 

invenção e uso de instrumentos, só que agora no campo psicológico”. Ambos têm 

uma função mediadora da atividade humana, no entanto, distinguem-se na medida 

em que orientam o comportamento humano de uma maneira diferente. 

De acordo com Veronezi, Damasceno e Fernandes (2005), mediante 

sua função de comunicação, o papel dos signos consiste em mediar a relação do 

homem com os objetos e com os outros homens, além disso, visam a organização e 

controle do próprio comportamento do indivíduo. Este é o meio para a condução das 

operações mentais em direção à solução de determinados problemas, tornando-se 

possível ao homem assimilar o seu comportamento e as funções psíquicas 

superiores.  

Por meio dos signos, sejam ideias, imagens, palavras ou conceitos, 

os sujeitos têm a possibilidade de operar mentalmente, estabelecendo relações, 

comparações, planejamentos, etc. Adquirem também a capacidade de 

representação mental de um objeto ausente, o que é extremamente importante se 

se entende que o ser humano, ao longo de sua história, modificou as formas de 

atuação sobre o mundo, necessitando, portanto, de instrumentos psicológicos 

necessários às tarefas que exigem memória ou atenção, por exemplo (OLIVEIRA, 

1997). 

De acordo com Vigotski (1998), a formação de conceitos, assim 

como das funções superiores, atenção voluntária e memória lógica, é desenvolvida 

no decorrer de um processo constituído por dois planos, um interpessoal e um 

intrapessoal. Estes aspectos se referem ao processo de internalização, que segundo 

Cavalcanti (2005), enquanto atividade mental responsável por reconstruir 
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internamente uma operação externa, é destaque nesta relação mediada do homem 

com o mundo.  

A internalização, segundo Vigotski (1998, p. 74), consiste na “[...] 

reconstrução interna de uma operação externa.”, isto é, na reconstrução de uma 

operação na qual o homem entra em contato com objetos por meio dos próprios 

homens em direção a um plano interno. 

O processo de internalização é resultado de um desenvolvimento 

prolongado que ocorre a partir de uma série de transformações: uma operação 

inicialmente representada por uma atividade externa passa a ocorrer internamente; e 

um processo interpessoal, com base em atividades sociais historicamente 

desenvolvidas, transforma-se em um processo intrapessoal, de modo que as formas 

culturais de comportamento sejam internalizadas pelos sujeitos e passem a atuar em 

seu nível individual (VIGOTSKI, 1998). 

Isto significa que no decorrer do desenvolvimento de cada indivíduo, 

as funções superiores atuam de um nível social, entre pessoas (interpsicológico) 

para um plano individual, no interior do sujeito (intrapsicológico). O desenvolvimento 

do pensamento, neste sentido, vai do social para o individual (VIGOTSKI, 1998).  

Sendo assim, a formação conceitual na mente da criança é 

desenvolvida por meio de um processo que se inicia com a interação entre os 

sujeitos no mundo em que vivem, para então serem internalizados em sua estrutura 

cognitiva, tornando-se parte de seu plano intrapsicológico.  

Estas premissas valorizam “[...] as ações mediadoras do professor 

nos processos de ensino as quais promovem o movimento que se dá do plano 

interpsíquico em direção ao plano intrapsíquico.” (SCHROEDER, 2007, p. 296), 

permitindo compreender a importância de um ensino intencional e sistematizado que 

proporcione o desenvolvimento intelectual dos estudantes. 

Desta forma, considerando a existência dos elementos mediadores 

na relação entre sujeito e meio, e a importância, nesta relação, da internalização das 

operações externas ocorridas, torna-se necessário compreender, também, os 

processos pelos quais ocorrem o aprendizado e desenvolvimento dos sujeitos. Isto 

porque, a compreensão do ser humano enquanto sujeito histórico e social e o modo 

pelo qual ocorre a reprodução para si das qualidades propriamente humanas, 

estabelecidas com outras pessoas e com a cultura acumulada, traz em seu bojo, 
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uma nova compreensão da relação entre aprendizado e desenvolvimento (MELLO, 

2004). 

Segundo Vigotski (1998), há três posicionamentos teóricos acerca 

desta relação. O primeiro compreende que o desenvolvimento da criança ocorre de 

maneira independente do aprendizado, no sentido de a aprendizagem ser um 

processo interno que ocorre a partir dos avanços do desenvolvimento. Neste caso, o 

desenvolvimento ocorre sem influência do aprendizado escolar e, observa-se um 

temor acerca de instruções prematuras, isto é, o ensino de determinado conteúdo 

sem que a criança esteja pronta biológicamente para ele. Assim, o desenvolvimento 

é visto como uma pré-condição para que aconteça o aprendizado, nunca sendo o 

resultado dele. 

O segundo posicionamento se baseia no entendimento de que o 

aprendizado é desenvolvimento, ou seja, o desenvolvimento é visto como o domínio 

de determinados reflexos e como um ato de adquirir respostas cujas formas são 

mais complexas ou substituíveis de uma resposta inata (VIGOTSKI, 1998). 

A terceira posição teórica analisada pelo autor, recombina os 

extremos das duas outras vertentes. A ideia central consiste no pensamento de que 

a maturação, avanço no desenvolvimento inato do sujeito, prepara um processo 

específico de aprendizagem, que por sua vez, contribui com o avanço do 

desenvolvimento,  da maturação do indivíduo, em seu aspecto global, sobre diversas 

capacidades como um todo (VIGOTSKI, 1998). 

A Teoria Histórico-Cultural, no que se refere à relação entre 

aprendizado e desenvolvimento, rejeita as três opções acima descritas, contudo, 

considera sua análise fundamental para adquirir uma visão mais adequada desta 

relação (VIGOTSKI, 1998). 

Primeiramente, faz-se necessário compreender que “[...] o 

aprendizado das crianças começa muito antes de elas frequentarem a escola.” 

(VIGOTSKI, 1998, p. 110). Desta forma, é possível depreender que o aprendizado 

escolar da criança sempre advém de uma história prévia na qual por meio de 

experiências vivenciadas, esta adquire um aprendizado pré-escolar, anterior ao seu 

ingresso na escola. Com isto, tem-se que “[...] aprendizado e desenvolvimento estão 

inter-relacionados desde o primeiro dia de vida da criança.” (VIGOTSKI, 1998, p. 

110). 
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No entanto, há de se considerar que estes dois tipos de 

aprendizados se diferenciam não somente pelo fato de um ser sistematizado - no 

caso do aprendizado escolar - e o outro não. Para o autor (1998), o aprendizado 

escolar produz algo novo no desenvolvimento da criança, cabendo, portanto, ao 

aprendizado, ser combinado de alguma maneira com o nível de desenvolvimento da 

criança. Assim, é preciso considerar dois níveis de desenvolvimento: o nível de 

desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento potencial. 

 Conforme Vigotski (2005), o nível de desenvolvimento real 

corresponde às funções mentais estabelecidas a partir de ciclos de desenvolvimento 

já completados no que se refere à capacidade mental do sujeito. Portanto, este nível 

corresponde ao indicativo do que a criança é capaz de fazer sozinha, por si mesma.  

O nível de desenvolvimento potencial, por sua vez, refere-se às 

funções que ainda não amadureceram, mas que estão em processo de maturação. 

Consistem, pois, no momento em que a criança só é capaz de solucionar 

determinado problema sob a orientação e ajuda de um adulto ou companheiros mais 

capazes, justamente pelo fato de serem capacidades que ainda se encontram em 

processo de maturação (VIGOTSKI, 1998). 

A zona de desenvolvimento proximal se refere à distância entre o 

nível de desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento potencial. Assim, torna-

se possível “[...] delinear o futuro imediato da criança e seu estado dinâmico de 

desenvolvimento, propiciando o acesso [...] ao que já foi atingido através do 

desenvolvimento, como também àquilo que está em processo de maturação.” 

(VIGOTSKI, 1998, p. 113). 

Segundo Schroeder, Ferrari e Maestrelli (2009, p. 5), o conceito de 

zona de desenvolvimento proximal “[...] propõe a díade estudante ↔ professor, em 

atividades em que se compartilham responsabilidades e conhecimentos, com vistas 

à resolução de tarefas ou problemas.” Desta forma, 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.  

O aprendizado orientado para os níveis de desenvolvimento já 

atingidos pelo educando é ineficaz; o bom aprendizado é aquele que se adianta ao 

desenvolvimento do indivíduo. Primeiramente, só será capaz de fazer algo perante 

interação e cooperação com outras pessoas, mas, ao passo que a atividade é 
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internalizada pelo educando, esta poderá ser realizada de maneira independente. O 

aprendizado bem organizado resulta em desenvolvimento mental e é extremamente 

necessário para o desenvolvimento das funções psicológicas especificamente 

humanas (VIGOTSKI, 1998). 

Portanto, para Vigotski (2005), o tipo de aprendizagem positivo é 

aquele que precede o desenvolvimento, voltando-se para as funções que ainda não 

foram amadurecidas, deste modo, orientando-se para o futuro e não para o que a 

criança já é capaz de fazer sozinha. 

Estes aspectos são fundamentais para o entendimento acerca da 

formação de conceitos na estrutura de pensamento da criança, posto que presumem 

a necessidade da mediação nas relações de ensino e aprendizado, o fato de o 

desenvolvimento da criança não poder ser desconsiderado e a importância de o 

aprendizado estar sempre a frente dele. 
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2 NATUREZA E TRAJETÓRIA DA FORMAÇÃO DE CONCEITOS 
 

Este capítulo tem como propósito apresentar um estudo teórico 

sobre a natureza dos conceitos a partir da Teoria Histórico-Cultural, pois se 

compreende sua relevância para o entendimento da formação de conceitos e, 

consequentemente, para a busca de alternativas metodológicas que possibilitem o 

desenvolvimento do pensamento do estudante em processo de aprendizagem 

escolar. Neste sentido, apresentará o que são conceitos, sua importância e como 

ocorre sua formação na mente da criança, ou melhor, a “[...] ontogênese dos 

conceitos artificiais” (SHOROEDER, 2007, p. 301).  

O desenvolvimento da estrutura de pensamento do homem é uma 

das condições básicas para seu agir consciente no mundo. A formação dos 

conceitos reside, pois, em uma das dimensões deste desenvolvimento que exerce 

grande influência nas mais variadas tarefas que os indivíduos executam em seu 

cotidiano, sejam tomadas de decisões, resolução de problemas ou reflexão acerca 

de situações que os envolvem. 

De acordo com Klausmeier e Goodwin (1977, p. 312), um conceito 

pode ser definido como “[...] uma informação ordenada sobre as propriedades de 

uma ou mais coisas – objetos, eventos ou processos [...]”. A formação de qualquer 

conceito específico, segundo os autores, possibilita a solução de problemas e a 

aprendizagem de princípios, que se referem à relação de dois ou mais conceitos que 

permitem ao indivíduo a interpretação de situações e fenômenos específicos de sua 

aprendizagem. 

 Schroeder, Ferrari e Maestrelli (2009) também situam os conceitos 

materializados nos objetos, no entanto, ampliam seu significado quando consideram 

que sua essência, por sua vez, manifesta-se nas relações entre sujeitos e objetos 

num determinado contexto histórico-cultural, revelando, portanto, o caráter social, 

histórico e cultural dos conceitos, já que estes são imbuídos de significados em 

determinado tempo e lugar e, por meio das interações sociais, são transmitidos.  

Lima, Aguiar Júnior e Caro (2011, p. 856) afirmam que conceitos são 

“[...] instrumentos mediacionais por meio dos quais interpretamos e interagimos com 

as realidades que nos cercam.” Conforme os autores, explicamos os fenômenos por 

meio de uma rede conceitual, assim, utilizamo-los para pensar o mundo e a nós 

mesmos, agir no mundo, interagir com ele e com os outros.  
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Segundo Schroeder (2007, p. 300), fundamentado em Vigotski 

(2001, 2004, 2005), conceitos são “[...] instrumentos culturais orientadores das ações 

dos sujeitos em suas interlocuções com o mundo [...]”. Neste sentido, sua função 

consiste em possibilitar aos indivíduos capacidades complexas necessárias à 

atuação no mundo, a partir do desenvolvimento de uma estrutura viva de 

pensamento. 

Martins (2013, p. 11) explica que “[...] o desenvolvimento do 

psiquismo [...] identifica-se com a formação da imagem subjetiva da realidade 

objetiva, a quem cumpre a tarefa de orientar o homem [...] na realidade concreta”. 

Não obstante, há processos funcionais que desempenham um papel sobre a 

formação desta imagem subjetiva da realidade, tais como a sensação, a percepção, 

a atenção, a memória, a linguagem, o pensamento, a imaginação, a emoção e o 

sentimento. Embora a formação desta imagem subjetiva da realidade tenha sua 

origem nas sensações e percepções, é por meio do pensamento que há a 

construção da imagem do objeto em suas vinculações internas abstratas. 

 
Ao pensamento cumpre a tarefa de superar essas condições em que 
as relações entre os objetos revelam-se superficiais e aparentes, 
avançando do casual ao necessário, da aparência à essência, 
promovendo a descoberta de regularidades gerais, de múltiplas 
vinculações e mediações que sustentam sua existência objetiva. O 
produto dessa descoberta, por sua vez, firma-se como 
generalização, de modo que pelo pensamento se instala um trânsito 
do particular ao geral e do geral ao particular (MARTINS, 2013, p. 
191). 
 

Desta forma, é por meio do desenvolvimento do pensamento, um 

dos processos funcionais necessários à formação da imagem subjetiva da realidade, 

na qual os conceitos formados são resultados, que o sujeito se torna capaz de 

descobrir relações gerais, de múltiplas vinculações, tornando-se possível transitar 

entre o geral ao particular e vice-versa.  

Com base nisto, os conceitos se constituem como o núcleo da 

evolução do pensamento e de suas mudanças qualitativas, cujo processo de 

desenvolvimento é cultural, histórico e socialmente condicionado e supera as bases 

elementares do psiquismo, que sem a internalização de signos – no caso dos 

conceitos – não seria possível (MARTINS, 2013). 

Além dos aspectos já descritos, conforme Oliveira (1999), há três 

ideias acerca da natureza dos conceitos que podem ser encontradas, mesmo que 
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indiretamente, na teoria vigotskiana. Referem-se à noção de conceitos enquanto 

libertação dos seres humanos do contexto perceptual imediato; ao entendimento dos 

conceitos enquanto organizações em algum tipo todo estruturado, ou seja, em uma 

rede de significados com relações entre os elementos e; conceitos enquanto 

resultados da interação humana. 

Com base nos pressupostos da autora, pode-se compreender que 

os conceitos possibilitam ao sujeito a transição da sensação para o pensamento, 

visto que a abstração e a generalização propiciadas pela linguagem permitem o 

refletir da realidade por meio de formas racionais. Também, depreende-se que na 

mente do sujeito, conceitos não são entidades isoladas ou estáveis, na medida em 

que pressupõe o estabelecimento de relações e construção coletiva de significados 

(OLIVEIRA, 1999). 

Portanto, a formação de conceitos permite o desenvolvimento da 

estrutura cognitiva dos indivíduos, de forma que seu agir no mundo seja pautado no 

pensamento e não mais em suas impressões imediatas. Isto é possível devido o 

estabelecimento de relações, generalizações e abstrações acerca dos conceitos e 

significados das palavras, afinal, para que haja sua formação “[...] é necessário 

abstrair, isolar elementos, e examinar os elementos abstratos separadamente da 

totalidade da experiência concreta de que fazem parte.” (VIGOTSKI, 2005, p. 95). 

 
Os experimentos de Ach revelaram que a formação de conceitos é 
um processo criativo, e não um processo mecânico e passivo; que 
um conceito surge e se configura no curso de uma operação 
complexa, voltada para a solução de algum problema; e que só a 
presença de condições externas favoráveis a uma ligação mecânica 
entre a palavra e o objeto não é suficiente para a criação de um 
conceito (ACH, 1921 apud VIGOTSKI, 2005, p. 67). 
 

Seu processo de formação é caracterizado pela idade da criança, 

afinal, as mesmas diferem dos adolescentes e adultos no que se refere ao trabalho 

de sua mente para alcançar um objetivo. Segundo estudo experimental realizado por 

D. Usnadze, a criança, na idade pré-escolar, aborda os problemas tal qual um adulto 

ao operar com conceitos, contudo, diferencia-se o modo pelo qual estes problemas 

são resolvidos (VIGOTSKI, 2005). 

De acordo com Vigotski (2005), esta operação intelectual em que 

todas as funções mentais elementares fazem parte é dirigida pelo uso das palavras, 
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enquanto meio para que o sujeito centre a sua atenção, abstraia determinados 

traços, sintetize-os e os simbolize por meio de um signo.  

Para Luria (1986), no processo da ontogênese por qual passa o 

homem, as palavras, instrumentos por meio dos quais os sujeitos analisam as 

informações recebidas do mundo externo, adquirem diferentes significados. No início 

da vida da criança seu caráter é afetivo, ao término da idade pré-escolar e início da 

escolar os significados das palavras carregam impressões concretas sobre as 

experiências do sujeito, nas etapas posteriores surgem os sistemas complexos de 

enlaces e relações abstratas, em que há a introdução de objetos em determinadas 

categorias de sistemas conceituais hierarquicamente organizados. Além disso, no 

decorrer deste desenvolvimento, muda-se, também, o sistema de processos 

psíquicos do indivíduo. 

Assim, o autor apresenta métodos utilizados pela psicologia para 

demonstrar o sistema de processos psíquicos dominante em diferentes etapas do 

desenvolvimento infantil ou nos casos de patologia cerebral, identificando o sistema 

de enlace que se encontra por trás das palavras nos indivíduos juntamente aos 

resultados destas experiências, aspecto de maior valor para o presente trabalho. 

O primeiro método relatado por Luria (1986) é o método de 

determinação do conceito que consiste em perguntar à criança pesquisada o 

significado de determinadas palavras. Conforme o autor, as respostas podem ser 

apresentadas de duas formas: por meio da enumeração de certos traços imediatos 

do objeto ou das situações em que este se encontra, reproduzindo traços ou função 

do objeto ou inserindo-o em uma situação prática; ou é realizada a introdução do 

objeto em categorias, em sistemas de conceitos. Na idade pré-escolar, as crianças 

apresentam respostas do primeiro tipo, ou seja, expõem características, traços ou 

reproduzem situações concretas em que o objeto está incluído, predominando o 

conteúdo real imediato da palavra. Nos escolares de mais idade, por sua vez, 

predominam o segundo tipo de respostas. Os significados das palavras começam a 

se dar por meio de sua inserção no sistema de relações lógico-verbais. Vigotski 

(2000, 2005) denominou esta categoria de respostas de conceitos científicos.  

O segundo método que Luria (1986) apresenta para verificar o 

sistema de enlace das palavras em diferentes etapas do desenvolvimento do 

indivíduo é o método de comparação e diferenciação. Segundo o autor, consiste em 

dizer ao sujeito pesquisado duas palavras que designam determinado objeto e pedir 
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que, a partir de uma categoria geral, diga o que há em comum entre os dois objetos 

nomeados. Com isso, será necessário que o sujeito abstraia os traços concretos que 

diferencia os determinados objetos para reportá-los a uma categoria geral. Luria 

observou que nos pré-escolares predomina a operação de diferenciação dos traços 

imediatos dos dois objetos nomeados, afinal, nesta idade, impera a capacidade de 

evidenciar as diferenças e não as semelhanças de objetos. Nos escolares iniciantes, 

já pode ser encontrada a operação de generalização, de modo que os traços 

comuns são separados, embora, por trás desta operação ainda seja muito presente 

a comparação imediata dos objetos ou sua introdução em uma situação concreta 

comum e não em uma categoria geral abstrata, como ocorre com o escolar de mais 

idade. 

O terceiro método apresentado por Luria (1986) é o método da 

classificação. Neste procedimento diagnóstico pode ser utilizada a prova do quarto 

excluído, que consiste em dar quatro objetos e solicitar que o sujeito escolha três 

que possam ser nomeados por uma palavra, isto é, incluídos em um mesmo 

conceito. Os pré-escolares e os escolares iniciantes agrupam os objetos a partir de 

seus traços concretos ou por sua pertinência a uma situação concreta comum. Além 

disso, perante ajuda, em que é dito um conceito comum entre três objetos, o pré-

escolar não capta a ajuda devido ao caráter real-concreto ou sensorial de seu 

pensamento. Os escolares iniciantes captam a explicação, mas em próximos 

exercícios ainda se baseiam no princípio real-concreto de união dos objetos. 

Escolares de mais idade, nesta situação, podem se utilizar do princípio categorial 

para classificar os objetos, sendo capazes de superar a impressão imediata ou 

situação real-concreta. 

Há também a classificação livre, outra variante da prova de 

classificação. Nesta, dá-se ao sujeito várias figuras reais e se pede que os agrupe 

de tal forma que seja possível designá-lo por um conceito. Depois, propõe-se que o 

sujeito explique o porquê desta divisão. Ao final, pede-se que reduza o número de 

grupos novamente solicitando seus nomes e explicação sobre a base que propiciou 

este novo agrupamento. Com isto, a distribuição dos objetos pode ocorrer de acordo 

com traços externos, como cor, forma, etc.; pode ocorrer mediante a inclusão de 

objetos em uma situação concreta comum, no qual a base de classificação é a 

situação real concreta; ou, finalmente, o sujeito pode separar os traços realmente 

essenciais, incluindo os objetos em categorias gerais determinadas (LURIA, 1986). 
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Para observar como ocorre a formação de conceitos na mente da 

criança, Vigotski (2005) também desenvolveu alguns estudos experimentais, porém, 

utilizando-se do método da dupla estimulação, desenvolvido por L. S. Sakharov, um 

de seus colaboradores. O método consiste em apresentar ao sujeito observado dois 

conjuntos de estímulos - objetos da sua atividade e signos que poderiam servir para 

organizar esta atividade. Logo de início é apresentado o problema ao sujeito e o 

mesmo permanece até o final, aos poucos são introduzidas as chaves para a sua 

solução (VIGOTSKI, 2005). 

Segundo o autor, pode-se constatar que a formação de conceitos é 

resultante de um processo que se inicia na fase mais precoce da infância, porém, é 

somente na puberdade que as funções intelectuais que formam a base 

epistemológica do processo de formação de conceitos, amadurecem, configuram-se 

e se desenvolvem (VIGOTSKI, 2005). 

Este processo de formação, segundo Vigotski (2005), não pode ser 

reduzido a aspectos como: associação, atenção, formação de imagens, entre outros, 

mas, do contrário, é resultado de uma atividade complexa que envolve todas as 

funções intelectuais básicas: “[...] (atenção deliberada, memória lógica, abstração, 

capacidade para comparar e diferenciar) [...]” (NÉBIAS, 1999, p. 134).  

O processo intelectual do sujeito se transforma no início da 

adolescência quando a palavra adquire um novo uso e um novo significado para a 

formação de conceitos. Assim, não surgem funções elementares novas, mas todas 

as existentes se incorporam a uma nova estrutura, tornando-se partes de um novo 

todo complexo. Além disso, uma parte integrante do processo de formação de 

conceitos consiste na aprendizagem e direcionamento dos próprios processos 

mentais com a ajuda de palavras ou signos (VIGOTSKI, 2005). 

Conforme Nébias (1999), as pesquisas do autor demonstram haver 

três fases na trajetória da formação de conceitos, divididas em vários estágios, 

sendo elas: agregação desordenada, pensamento por complexos e fase em que há 

tomada de consciência acerca da própria atividade mental.  

Diante de um problema, os adultos o resolveriam com a formação de 

um novo conceito. Segundo os resultados do método da dupla estimulação, a 

criança pequena, em um primeiro estágio, agrupa objetos em uma “agregação 

desordenada”, ou seja, como um “amontoado” constituído por objetos desiguais. 

Nesta fase, o significado da palavra para a criança denota um aglutinado de objetos 
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com insuficiência de relações objetivas que foram agrupados a partir de uma 

imagem em sua mente baseada em suas percepções e impressões (VIGOTSKI, 

2005). 

Esta fase é constituída por três estágios: o primeiro é caracterizado 

por tentativas e erros, ou seja, por meio de suposições, a criança sugere objetos 

que, mediante a indicação de que possui um nome diferente, é substituído por outro. 

No segundo estágio a criança organiza um grupo de objetos a partir da posição 

espacial que os mesmos se encontram no momento do experimento, isto é, os 

mesmos são organizados com base no campo visual da criança. No terceiro estágio, 

a criança, ao tentar dar um significado a uma nova palavra, o faz mediante um 

processo formado por duas etapas. A criança recombina elementos retirados de 

grupos formados anteriormente, porém, a nova formação continua ocorrendo por 

meio de uma simples agregação desordenada (VIGOTSKI, 2005).  

Esta questão do sincretismo realizado pela criança nesta fase da 

formação de conceitos, que significa a elaboração de conexões subjetivas e 

agrupamento desordenado de objetos a partir do significado de uma palavra, é o 

início de todo um processo de formação que Oliveira (1999) chamou de transição da 

sensação para o pensamento. É possível perceber que a noção de conceitos 

enquanto evento que liberta o ser humano das impressões imediatas, abordada pela 

autora, é o resultado de um processo que tem seu início nesta fase acima descrita. 

O desenvolvimento do significado da palavra e os processos psicológicos 

relacionados a ela proporcionam justamente que o sujeito dê um importante passo 

em seu desenvolvimento.  

Embora esta transição, para a autora, seja nítida na passagem dos 

estágios dos conceitos complexos para os verdadeiros conceitos e dos conceitos 

espontâneos para os científicos, é possível ilustrar esta questão acerca da reflexão 

da realidade baseada em formas visuais, concretas e sensoriais, nesta primeira fase. 

Na segunda fase da trajetória para a formação de conceitos a 

criança passa para um nível mais elevado de pensamento, sendo este mais 

coerente e objetivo. Em sua mente, os objetos são associados não mais apenas a 

partir de impressões subjetivas, mas com relações de fato existentes entre os 

objetos, ou seja, ligações factuais (VIGOTSKI, 2005). 

No experimento para estudar o processo da formação de conceitos, 

a partir do “método da dupla estimulação”, foram identificados cinco tipos de 
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complexos sucessivos no decorrer do desenvolvimento do sujeito. O primeiro, 

complexo de tipo associativo, baseia-se em relações de semelhança que a criança 

estabelece entre um objeto núcleo e os demais objetos, isto é, no experimento é 

apresentado um objeto núcleo com seu nome à criança, a mesma associa este 

objeto a outros a partir de características comuns entre eles, como cor, tamanho, 

forma, ou qualquer atributo que lhe chame atenção. A palavra, neste estágio, torna-

se o nome de família de um grupo de objetos agrupados de muitas formas 

(VIGOTSKI, 2005). 

O segundo tipo, complexo de coleções, consiste na combinação de 

objetos a partir de suas diferenças. As relações entre os objetos são estabelecidas a 

partir da experiência prática da criança, de modo que a mesma passe a considerar 

diferentes características dos objetos ao longo do processo (VIGOTSKI, 2005). 

No terceiro tipo, complexo em cadeia, a criança estabelece relações 

entre objetos a partir de elementos isolados. Durante o processo, os critérios de 

agrupamento vão sendo alterados e o atributo decisivo para a classificação também. 

Este tipo de complexo leva a criança ao próximo, complexo difuso, em que há uma 

fluidez do atributo que une seus elementos, ou seja, são realizadas conexões 

difusas, indeterminadas e até ilimitadas entre os atributos dos objetos (VIGOTSKI, 

2005).  

O quarto e último tipo de complexos, denominado pseudoconceito, é 

caracterizado por generalizações formadas na mente da criança semelhantes 

fenotipicamente aos conceitos dos adultos. No entanto, em sua essência ainda são 

complexos, pois, a criança é orientada por semelhanças concretas visíveis, 

restringindo-se à formação de um complexo associativo com base em uma conexão 

perceptual (VIGOTSKI, 2005). 

Na terceira fase da trajetória na formação de conceitos o grau de 

abstração deve ser capaz de unir e separar, ou seja, o agrupamento de objetos é 

realizado mediante um atributo, sendo necessário abstrair e isolar determinados 

centros de atenção (VIGOTSKI, 2005).  

Segundo Nébias (1999, p. 135), “essa fase exige uma tomada de 

consciência da própria atividade mental porque implica numa relação especial com o 

objeto, internalizando o que é essencial do conceito [...]”. Esta consiste em uma 

importante aquisição para o desenvolvimento da criança, possibilitando que diversas 

outras tarefas possam ser realizadas. 
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Os conceitos potenciais são os primeiros a serem formados nesta 

fase de desenvolvimento e se caracterizam pelo isolamento de certos atributos 

comuns. O domínio da abstração, neste estágio, permite que um traço abstraído não 

se perca facilmente entre outros traços. Este domínio mais o pensamento por 

complexos em sua fase avançada permitem a transição à formação dos verdadeiros 

conceitos que ocorrerá na adolescência. Mesmo assim, as formas mais elementares 

de operar com conceitos não são abandonadas (VIGOTSKI, 2005). 

Outro fato abordado por Vigotski (2005) se refere à utilização dos 

conceitos e sua definição. Segundo o autor, embora o adolescente tenha a 

capacidade de utilizar um conceito em uma situação real, diante da necessidade de 

expressá-lo em palavras, encontrará tamanha dificuldade e a definição verbal será 

muito limitada.  

As informações até então discorridas acerca da formação de 

conceitos em idade pré-escolar, com escolares iniciantes e escolares de mais idade, 

permitem compreender que este é um processo complexo de desenvolvimento, que 

deve ser levado em consideração nas práticas de ensino escolares, pois, são 

fundamentais à apropriação dos conceitos científicos, que não ocorre em sua forma 

já pronta, mas por meio de um processo relacionado ao que o estudante já possui 

em termos de desenvolvimento. 

 

2.1 CONCEITOS ESPONTÂNEOS E CONCEITOS CIENTÍFICOS 

 

Em se tratando da formação de conceitos em que estudo e 

compreensão foram cometidos por Vigotski (2005) além de outros pesquisadores, 

segundo Nébias (1999), um aspecto bastante relevante condiz com a existência de 

dois tipos de conceitos relacionados à experiência pessoal da criança e à instrução 

formal, ou seja, ao ensino e aprendizagem em sala de aula.  

Estes dois tipos de conceitos se referem aos conceitos espontâneos 

e conceitos científicos e quando há pretensão em compreender a formação dos 

conceitos por meio do ensino intencional e sistematizado possibilitado pela 

educação escolar, é necessário refletir sobre um e outro face à relação de 

interdependência que possuem. 

Neste sentido, conforme Cavalcanti (2005, p. 197), para a 

compreensão e o entendimento acerca do processo de formação de conceitos via 
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escolarização “[...] é preciso considerar as especificidades e as relações existentes 

entre conceitos cotidianos e conceitos científicos, conforme o pensamento de 

Vygotsky.”. 

Os conceitos espontâneos se referem 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 desaparecem ainda 

que os conceitos científicos sejam formados. É verificada sua importância ao passo 

que se entende que 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). 

Os conceitos científicos, por sua vez, “começam na esfera do caráter 

consciente e da intencionalidade e dirigem-se à esfera da experiência pessoal e do 

concreto” (SFORNI, 2004, p.78). São possíveis ao educando por meio da 

escolarização e do ensino intencional e sistematizado. 

Embora a aprendizagem de conceitos espontâneos ocorra sem, 

necessariamente, a interferência da escolarização e a formação destes conceitos 

ocorra sob condições diferentes - um decorrente da experiência pessoal da criança 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). 

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).  
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Os conceitos espontâneos abrem “[...] caminho para um conceito 

científico e seu desenvolvimento descendente.” (VIGOTSKI, 2005, p. 136). Na 

medida em que a criança entra em contato com o ensino sistemático de conceitos, 

no qual sua aprendizagem ocorrerá inicialmente pela definição de palavras, ou seja, 

do próprio conceito, seu pensamento se voltará para a atividade mental. 

Destarte, é um erro destituir de importância um tipo de conceito 

frente a outro, posto que, em conformidade com Vigotski (2005), cada um, com suas 

características próprias, fornecem estrutura para o desenvolvimento do outro.  

Surge, portanto, a seguinte indagação: como ensinar os conceitos 

científicos na educação escolar para que sejam formados na estrutura de 

pensamento do educando, de forma que seu desenvolvimento anterior seja 

considerado e este seja conduzido a níveis cada vez mais elevados? Embora a 

teoria até então discorrida possibilite compreender um viés diferenciado da 

educação, que nega o ensino direto, cujo foco recai sobre a reprodução de 

conteúdos sem relação com os conhecimentos anteriores, este é um processo 

complexo, que requer maior clareza.  
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3 FORMAÇÃO DE CONCEITOS CIENTÍFICOS NA EDUCAÇÃO ESCOLAR 
 

Este capítulo aborda a discussão referente à formação de conceitos 

científicos em processo de escolarização, apresentando as ideias analisadas e 

abordadas por autores que se dedicam a compreender e esclarecer este assunto. 

Para tanto, realizou-se uma análise da formação de conceitos científicos em sala de 

aula enquanto tópico sumamente importante no contexto educacional, porque é 

elemento intrínseco do processo de ensino e aprendizagem, porém, pouco difundido 

no ensino superior no tocante à formação de professores.  

Para a psicologia sócio-histórica, a escolarização exerce papel 

fundamental na constituição do psiquismo do homem, que por sua vez, ocorre 

mediante o desenvolvimento do sistema nervoso e da qualidade das interações 

sociais entre os indivíduos. Este desenvolvimento torna-se possível, segundo 

Vigotski (1999), por meio da apresentação de situações ao sujeito que requerem o 

exercício de novas operações, bem como dos instrumentos possibilitados a ele para 

uma nova ação sobre o objeto (SFORNI, 2004). 

Para que seja possível a interação entre os homens, faz-se 

necessário um processo de comunicação pelo qual a experiência humana possa ser 

transmitida. Conforme Sforni (2004, p. 26):  

 
Ao longo do processo de civilização os homens foram elaborando 
intersubjetivamente esquemas de simbolização, por meio dos quais a 
experiência humana pode ser comunicável. A expressão pública 
desse saber ocorre mediante conceitos. Possibilitar o domínio 
desses conceitos, que, em última instância, significa ter acesso à 
cultura socialmente produzida, é o papel da escola. 

 

Cabe destacar que os conceitos se encontram incorporados à 

vivência dos estudantes e às práticas de ensino no interior das escolas, mas o valor 

dado à quantidade de conteúdos escolares se sobressai e ao ensino de conceitos 

não é dado devido reconhecimento, fazendo-o, muitas vezes, de modo que não 

haja, de fato, aprendizagem por parte do educando. 

Schroeder (2007, p. 310) afirma que a escola é o local onde os 

educandos entrarão em contato com um conjunto conceitual e ressalva o papel da 

escola com a seguinte afirmação: “este conjunto conceitual, em princípio, deveria 

ampliar e transformar as relações dos estudantes com a sua realidade [...]”. 
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Moraes et al. (2012, p. 145), contribuem com tais ideias quando 

afirmam que “a escola constitui-se no espaço por excelência de desenvolvimento 

dos conceitos científicos pelos escolares, a instituição capaz de fazer a mediação 

entre os conceitos cotidianos e os científicos”. 

Ater-se a este objetivo deveria ser o foco das instituições escolares, 

que muitas vezes, exercem no processo de ensino e aprendizagem, determinadas 

ações e práticas didáticas que pouco ou nada têm a oferecer ao desenvolvimento 

cognitivo do educando, em detrimento de um ensino que, baseado na construção do 

pensamento pelo próprio estudante, permite uma atuação no mundo pautada no 

conhecimento científico aprendido na escola. 

A necessidade e importância deste tipo de ensino, em que pese o 

desenvolvimento dos conceitos científicos dos educandos, são verificadas ao passo 

que esta apropriação “[...] é fundamental para a formação de novas formas de 

pensamento, uma vez que por meio do conceito o sujeito transforma sua atividade 

cognitiva [...]” (MORAES et al., 2012, p. 145). 

Com base em Vigotski [20--?], Sforni (2004) reitera a importância do 

domínio de conceitos para o desenvolvimento do homem. Segundo a autora, importa 

deste domínio, a qualidade das generalizações - tomada de consciência do sujeito 

acerca das características comuns entre os objetos, cuja denominação indica a ideia 

geral do objeto ou fenômeno - e não a quantidade de conteúdos apropriados pelo 

sujeito. Esta qualidade se refere a um processo de formação permanente que 

propicia ao sujeito uma metodologia para aprender conteúdos.  

Sendo assim, o ensino, em se tratando especialmente da formação 

de conceitos, interfere diretamente no desenvolvimento psíquico e, 

consequentemente, na aprendizagem de conteúdos posteriores. Diante disso, Sforni 

(2004, p. 76) assume “[...] a necessidade de um ensino que não se atenha ao 

imediatismo das exigências cotidianas e tenha como objetivo o desenvolvimento 

cognitivo dos alunos.”, no sentido de propiciar aos sujeitos da aprendizagem a 

prática da reflexão fundamentada no pensamento teórico. 

Este trabalho, no entanto, não consiste em uma tarefa fácil, pelo 

contrário, exige do educador “[...] um novo olhar sobre os conceitos científicos e para 

a sua forma de apropriação.” (SFORNI, 2004, p. 77), a fim de que “[...] potencialize a 

apropriação conceitual, de modo que não [se restrinja] ao verbalismo sem 

significação.” (MORAES et al., 2012, p. 144). Para tanto, os estudos de áreas como 
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a psicologia e pedagogia contribuem com este entendimento e o vislumbrar de 

melhores condutas de atuação. 

À medida que “[...] um conceito é um ato real e complexo de 

pensamento que não pode ser ensinado por meio de treinamento [...].” (VIGOTSKI, 

2005, p. 104), cabe ao docente, no que diz respeito às situações didáticas 

desencadeadoras do desenvolvimento do estudante, refletir sobre determinadas 

ações no momento de elaboração do plano de trabalho, bem como no próprio 

processo de ensino. É necessário levar 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. 

Segundo Gasparin (2009), a tarefa docente consiste em trabalhar o 

conteúdo científico contrastando-o com o conhecimento cotidiano do educando a fim 

de que realizem operações mentais de analisar, comparar, explicar e generalizar, 

apropriando-se dos conceitos científicos e elaborando seus conceitos espontâneos. 

Para tanto, fica evidente que não é apenas uma tarefa de repetição de fórmulas e 

definições que ajudarão o aluno na internalização do conceito científico. 

Isto porque, como afirma 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. 

O que ocorre, muitas vezes, frente à dificuldade de muitos 

estudantes em depreender-se de suas representações iniciais acerca do 

conhecimento ensinado na sala de aula, o que se pode designar de conhecimentos 

cotidianos, é a pouca importância destinada aos conceitos espontâneos dos 

estudantes, ocorrendo apenas a transmissão de informações sem qualquer 

significado ao aprendiz (SCHROEDER, 2007). 

Esta prática é corrente e tradicional no ensino, que comumente se 

resume à apresentação de um conjunto de definições seguidas de exemplos e 

exercícios para fixar os conteúdos apresentados. Esta concepção de ensino se 

pauta na lógica da explicação acabada e na transferência de conhecimentos 

prontos, cristalizados, por meio das definições; o sujeito que aprende não é levado 
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em consideração, portanto, não é realizado o processo de significação dos conceitos 

científicos (LIMA; AGUIAR JÚNIOR; CARO, 2011). 

No entanto, conforme Vigotski (2005), o ensino de conceitos não se 

dá pela transmissão direta por parte do professor, pois é um processo que vai além 

do uso de repetições para fixá-lo na estrutura de aprendizagem do educando ou da 

explicação do significado de uma palavra, uma vez que para atingir tal finalidade se 

faz necessário utilizar-se de outras palavras também não compreensíveis à criança. 

Em suma, “[...] a simples nomeação das características essenciais e a repetição de 

definições não garantem a formação do conceito.” (NÉBIAS, 1999, p. 139). 

A aprendizagem de conceitos não ocorre mediante memorização de 

frases que aparentemente definem o conceito, mas implica no “[...] desenvolvimento 

de muitas funções intelectuais: atenção deliberada, memória lógica, abstração, 

capacidade para comparar e diferenciar” (VIGOTSKI, 2005, p. 104), as quais 

requerem a criação de situações didáticas que viabilizem o desenvolvimento de tais 

funções. 

Desta forma, “aprender conceitos [...] é um processo lento, complexo 

e sempre inacabado.” (LIMA; AGUIAR JÚNIOR; CARO, 2010, p. 859), afinal,  como 

afirmam os autores, ao longo da história, tanto o pensamento científico, quanto os 

sentidos que vão sendo construídos acerca deles, mudam.  Além disso, este 

processo pressupõe um trabalho de elaboração e reelaboração dos conceitos 

cotidianos junto aos educandos que, como afirma Nébias (1999), leve o aluno a 

reconceitualizações e ao desenvolvimento de formas de pensar que se estendam 

para outras áreas do conhecimento e situações e isto não se dá de um dia para o 

outro. 

Os conceitos trabalhados em sala de aula têm de possibilitar o 

desenvolvimento cognitivo dos estudantes e auxiliá-los em sua trajetória de vida, de 

modo que compreendam, reflitam e apliquem os saberes escolares para além deste 

meio, o que não é possível por meio da mera reprodução de um conceito. 

Para isto, os conceitos devem ser concebidos tal qual o fizeram 

Lima, Aguiar Júnior e Caro (2011, p. 858): como “[...] instrumentos mediacionais por 

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

necessário “[...] que os conceitos sejam processados e transformados em 

instrumentos simbólicos mediadores entre o sujeito e a sociedade” (SFORNI; 

GALUCH, 2006, p. 157), pois, o confronto entre os conceitos científicos possíveis ao 
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educando por meio da escolarização e os conceitos espontâneos, favorecem uma 

atuação na sociedade de maneira reflexiva e com base no conhecimento epistêmico 

para a resolução de seus problemas.  

No ensino de conceitos também é fundamental o uso de 

problematizações, haja vista que “a problematização é um desafio, ou seja, é a 

criação de uma necessidade para que o educando, através de sua ação, busque o 

conhecimento.” (GASPARIN, 2009, p. 33). Vigotski (2000, p. 157), ao investigar a 

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

(1921), que: 

 
[...] 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. 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. 

Para que o aluno possa, por meio de uma problematização, elaborar 

e reelaborar seus conceitos cotidianos, instaura-se a indispensabilidade da 

mediação no processo de ensino e aprendizagem. Segundo Cavalcanti (2005, p. 

195) “[...] é fundamental para a construção do conhecimento a interação social, a 

referência do outro, por meio do qual se podem conhecer os diferentes significados 

dados aos objetos de conhecimento.”.  

Assim, tem-se que “o espaço de sala de aula [...] veicula, constrói e 

reconstrói conhecimentos e significados que implicam aprendizagens de conteúdos 

conceituais [...]” (COLAÇO et al., 2007, p. 53). 

Desta forma, a interação em sala de aula, seja entre aluno-aluno, 

aluno-professor, aluno-objetos culturais, em suma, aluno-mundo, é fundamental na 

construção de conceitos, uma vez que neste processo, cria-se “[...] um espaço 

simbólico gerador de conhecimentos, de apropriação de significados e de 

construção de subjetividades [...]” (COLAÇO et al. 2007, p. 48). 
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Com isso, Cavalcanti (2005, p. 198 e 199) considera que “[...] a 

mediação própria do trabalho do professor é a de favorecer/propiciar a inter-relação 

entre sujeito (aluno) e o objeto de seu conhecimento [...]”. Portanto, revela-se como 

um elemento imprescindível à construção do conhecimento pelo educando e à 

formação de conceitos. 

Além disso, a mediação do professor em sala de aula é fundamental, 

visto que “[...] o domínio conceitual vai além da compreensão do significado presente 

na palavra, e impõe como condição para sua apropriação a atividade psíquica que 

internaliza a atividade material e externa [...]” (SFORNI, 2004, p. 85) e “[...] o 

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

consciência dele e a formulá-lo verbalmente” (GASPARIN, 2015, p. 11).  

Deste modo, compreende-se que para que o aluno se aproprie e 

internalize os conceitos é preciso que tenha a 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. 

 

3.1 ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA O ENSINO DE CONCEITOS 

 
Para desenvolver a proposta didática, objeto do seguinte estudo, foi 

preciso investigar quais as estratégias didáticas e metodológicas fundamentais ao 

ensino e aprendizagem de conceitos. Assim, trabalhos empíricos fundamentados na 

Teoria Histórico-Cultural cujo desenvolvimento ocorreu diretamente na prática 

pedagógica ensejaram o delineamento desta proposta.  

Compreende-se a importância deste levantamento, não somente 

enquanto aporte para a organização da intervenção a ser apresentada, mas, 

sobretudo, como contribuição a docentes que buscam a ressignificação de suas 

práticas, a fim de que o ensino e a didática sejam beneficiados pelos estudos já 

realizados no campo teórico em questão.   

Contudo, para além da compreensão acerca das formas de ensino, 

é de suma e proporcional importância, o conteúdo deste ensino, ou seja, para a 

vertente teórica em questão, ao processo de ensino e aprendizagem, verifica-se a 

necessidade de relacionar forma e conteúdo, de modo que o professor esteja 

fundamentado e tenha domínio do conhecimento científico, para além de buscar 

metodologias de ensino diversificadas.  
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Saviani (2003, p. 75) considera a importante relação entre forma e 

conteúdo quando afirma que “[...] a questão central da pedagogia é o problema das 

formas, dos processos, dos métodos; [que] só fazem sentido quando viabilizam o 

domínio de determinados conteúdos”. 

Portanto, faz-se necessário pensar nas formas, porém, de modo que 

estas visem o domínio dos conteúdos formais pelos educandos, “[...] em razão do 

papel que a apropriação conceitual desempenha no desenvolvimento do 

pensamento (SFORNI, 2004, p. 42). 

Com vistas a analisar a relação entre o desenvolvimento do 

pensamento dos estudantes e a forma pela qual o conhecimento é organizado e 

ensinado na escola, Sforni e Galuch (2006) apresentam uma parte de um projeto em 

sala de aula junto a estudantes do 4º ano do Ensino Fundamental, com base no 

conteúdo de Ciências “Alimentos”.  

Uma das questões levantadas pelas autoras se refere à importância 

de se considerar o conteúdo em um aspecto interdisciplinar, ou melhor, em sua 

totalidade, pois, “[...] quando se estabelecem relações com as várias áreas que 

envolvem um objeto de estudo, rompe-se com a fragmentação do conhecimento, 

aproximando o conteúdo escolar do conteúdo social.” (SFORNI; GALUCH, 2006, p. 

222).  

Com base nisto, as estratégias de ensino adotadas pelas 

pesquisadoras (2006) são as seguintes: realização de constantes problematizações, 

haja vista que “[...] levavam os alunos a realizarem, dentre outros, entrevistas, 

experimentos [...] aproximando, assim, ensino e investigação” (SFORNI; GALUCH, 

2006, p. 222); levantamento do que os alunos sabem sobre determinado conceito, 

aspecto fundamental, pois “as ideias que o aluno traz para a escola são necessárias 

para a construção de significados” (NÉBIAS, 1999, p. 139); problematização da 

discussão com questões para provocar reflexões; incentivo para o levantamento de 

hipóteses acerca do fenômeno observado; auxílio para a modificação da ideia inicial; 

proposição de uma atividade ou questões em que o aluno seja desafiado a transpor 

o conteúdo escolar para explicar cientificamente os fenômenos com os quais se 

depara diariamente e; organização de um momento de verbalização para que os 

educandos justifiquem as respostas de suas questões, a fim de avaliar a adequação 

conceitual. 

Além disso, segundo as autoras (2006, p. 227),  
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[...] são bem-vindas atividades de ensino que possam contribuir para 
desenvolver nos alunos: a percepção e a atenção deliberadas em 
relação ao fenômeno estudado; a reflexão sobre o saber já 
dominado, frente ao novo conhecimento; a memória seletiva, dentre 
as várias fontes de informação disponibilizadas; o raciocínio, com os 
conceitos adquiridos, dentre outros. 
 

Pedracini, Corazza e Galuch (2011), buscando analisar a formação 

de conceitos sobre o mecanismo da hereditariedade, antes, durante e após a 

mediação pedagógica, pautada nas interações discursivas, apresentam a análise de 

aulas desenvolvidas com alunos do 2º ano do Ensino Médio. 

Destas, é possível depreender a adesão às seguintes estratégias e 

definições metodológicas: realização de questionamentos, estabelecendo uma 

interação discursiva, “[...] com o intuito de promover a reflexão dos estudantes” 

(PEDRACINI; CORAZZA; GALUCH, 2011, p. 120) e investigar e discutir 

determinados conceitos; apresentação de questões que exigem conhecimentos mais 

complexos do que os empregados nas percepções sensoriais dos estudantes, 

possibilitando a elaboração dos conceitos; inserção de uma situação-problema 

desafiadora, que estimulou os alunos a formularem respostas e hipóteses para 

tentar explicar o porquê de certas questões; utilização do diálogo acrescentando 

novas informações por meio de novas questões problematizadoras e anunciações; 

estabelecimento de uma relação do conceito com acontecimentos cotidianos, com a 

finalidade de possibilitar aproximações significativas; discussão e elaboração de 

respostas em grupo a uma situação-problema e; produção de um texto individual 

para responder à problemática inicial. 

Em suma, os pesquisadores (2011, p. 128) se utilizaram dos 

seguintes procedimentos didático-pedagógicos:  

 
técnicas de leitura, reprodução e produção, individuais e coletivas, de 
textos; estudo dirigido e discussões em grupos; interações 
dialógicas, acompanhadas de intervenções e demonstrações; 
atividades lúdicas como montagem de dominó de conceitos, 
elaboração de mapas conceituais e jogos simulando o mecanismo da 
hereditariedade. No decorrer dos encontros, as atividades propostas 
sempre foram norteadas pela seguinte questão: Como a transmissão 
das características hereditárias de geração em geração foi explicada 
nas diferentes épocas da existência humana? [...] Durante as 
práticas pedagógicas, buscamos proporcionar momentos propícios 
para os estudantes estabelecerem relações conceituais e refletirem 
acerca de seus próprios conhecimentos, aproximando-os dos 
conhecimentos.  
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Nébias (2009), ao discutir formação de conceitos científicos e 

práticas pedagógicas, embora não aborde uma experiência didática, apresenta 

algumas sugestões de práticas pedagógicas que muito se aproximam das propostas 

aqui descritas. Segundo a autora, primeiramente, é preciso considerar as 

experiências culturais e familiares dos educandos, bem como suas ideias iniciais, 

“[...] para progressivamente evoluírem, serem substituídas ou transformadas.” 

(NÉBIAS, 1999, p. 139); apresentação do conceito científico de modo que faça 

sentido e seja útil ao educando, pois, “a resistência para substituir alguns conceitos 

só é superada se o conceito científico trouxer maior satisfação [...]” (NÉBIAS, 1999, 

p. 139); estabelecimento do diálogo e da interação entre parceiros, com vistas a 

diagnosticar as ideias dos alunos em vários momentos da aprendizagem; promoção 

de conflitos com contra-exemplos a fim de que os alunos testem suas concepções; 

resolução de problemas com um plano de atividades cognitivas, “[...] uma vez que a 

simples nomeação das características essenciais e a repetição de definições não 

garantem a formação de conceito.” (NÉBIAS, 1999, p. 139); retomada do processo 

de trabalho pelo aluno; etc. 

Algumas destas situações ainda são descritas por Battisti e Nehring 

(2014), que, com vistas a discutir a mediação docente no ensino que favoreça a 

apropriação pelos estudantes de conceitos da geometria plana com o uso do 

software GeoGebra, relatam várias situações acerca do planejamento, dos 

encaminhamentos docentes e das elaborações discentes que depreendem diversas 

estratégias de ensino, fundamentais à construção do conceito científico pelo 

educando e à compreensão de como se trabalhar nesta abordagem de modo que 

fomente resultados positivos. 

Segundo as autoras, a professora “[...] garante a seus estudantes 

um espaço de interação verbalizado.” (BATTISTI; NEHRING, 2014, p. 9). Sua 

intervenção “[...] se estabelece a partir das observações e argumentos dos 

estudantes, com a intencionalidade de instigá-los na elaboração de sentidos acerca 

da significação do conceito [...]” (BATTISTI; NEHRING, 2014, p. 10). 

Pode-se perceber no desenvolvimento da proposta a constituição de 

zonas de desenvolvimento proximal, em que a professora considera significações já 

apropriadas dos estudantes, mas também cria condições para desenvolvimentos 

posteriores. 
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As ações destacadas são: proposição de desafios; verbalização; 

interlocuções; questionamentos; assimetria entre os estudantes e entre professora e 

estudantes, diálogo, bem como, “[...] relações conceituais, interações em pequenos 

grupos e no coletivo, levantamento de conjecturas, argumentação e justificação.” 

(BATTISTI; NEHRING, 2014, p. 18). 

Assim, com base nas estratégias didáticas levantadas, que de 

maneira geral, pautam-se em procedimentos como: questionamentos, 

problematizações, interação, levantamento de hipóteses, situações-problema, 

diálogo, justificação, dentre outras, chegou-se à proposição de uma sequência 

didática acerca da disciplina de Matemática. 
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4 A ORGANIZAÇÃO DO ENSINO PARA A FORMAÇÃO DE CONCEITOS         
CIENTÍFICOS  

 

Este capítulo tem por objetivo apresentar uma análise da experiência 

desenvolvida pela pesquisadora também na condição de estagiária junto a uma 

segunda estagiária no processo de intervenção do estágio supervisionado, sob o 

olhar da Teoria Histórico-Cultural no tocante à formação de conceitos científicos, a 

fim de identificar suas contribuições, limites e possibilidades. Para tanto, num 

primeiro momento irá descrever os primeiros contatos com a instituição de ensino e 

as apreensões das situações observadas e, num segundo momento, relatar e 

analisar a experiência didática desenvolvida junto aos resultados encontrados. 

  

4.1 PRIMEIROS CONTATOS 

 

O contato inicial com a instituição de ensino para a situação de 

pesquisa ocorreu por meio do estágio supervisionado. Inicialmente, pode-se 

conhecer o campo, sua estrutura, membros da equipe pedagógica e demais 

funcionários. A expectativa acerca das possíveis aprendizagens proporcionadas por 

aquele momento de formação foi a primeira sensação verificada, no anseio por 

adquirir conhecimentos próprios da prática social dos sujeitos envolvidos naquele 

futuro campo de atuação profissional.  

O olhar do pesquisador para o contexto e relações estabelecidas 

naquele ambiente, sejam entre os estudantes, estudantes e docentes, docentes, 

etc., ocorreu desde a inserção no colégio e foi preponderante para refletir sobre as 

reais necessidades daquele espaço, sobretudo, no concernente à aprendizagem e 

desenvolvimento dos educandos ali presentes.  

O processo de ensino e de sua organização no espaço observado 

foi, muitas vezes, motivo de inquietação. Pode-se verificar salas com uma grande 

quantidade de alunos; carteiras sempre dispostas da mesma maneira, enfileiradas 

para evitar a interação de estudantes, muitas vezes confundida com conversas e 

tumultos, o recorrente recurso de cópias dos livros didáticos e a resolução de 

exercícios de fixação.   

Esta preocupação é recorrente, pois, concorda-se com Martins 

(2015, p. 278) quando afirma que “a instrução desponta como condição para o 
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desenvolvimento, ou seja, entre esses processos se instala uma relação de 

condicionabilidade recíproca [...]”. Portanto, requer processos organizados e 

sistematizados responsáveis com o desenvolvimento do educando. 

O 4º ano do Ensino Fundamental, turma escolhida para a realização das 

intervenções e investigação das contribuições da mesma, objeto deste estudo, 

abrangia crianças (9 e 10 anos de idade) questionadoras, ávidas por conhecimento, 

que queriam expressar seus aprendizados e inquietações, mas que ao mesmo 

tempo, retraíam-se cada vez mais diante da atitude muitas vezes autoritária da 

professora, que almejava uma turma com potencial, porém, silenciosa e resignada. 

Vale ressaltar que esta é uma imagem que não se pode relativizar, dado 

que foi verificada nos momentos de participação no colégio, somente às quintas-

feiras, quando da ausência da professora regente. No dia destinado a outras 

atividades, era substituída por uma docente designada a aplicar exercícios de 

fixação do conteúdo. 

Em face disto, junto à outra estagiária, verificou-se a necessidade de 

organização de um ensino para o 4º ano, que possibilitasse a participação dos 

educandos e envolvimento com o conhecimento científico, com o intuito de favorecer 

a formação dos conceitos científicos aos estudantes, de modo que o ensino pudesse 

promover “[...] o desenvolvimento e que o ensino de conceitos científicos, os 

‘verdadeiros conceitos’, [superassem] qualitativamente o ensino centrado em 

conceitos cotidianos.” (MARTINS, 2015, p. 280). 

Então, junto à professora regente da turma e pedagoga da 

instituição, foram elencados os conteúdos a serem trabalhados no período das 

regências. Instaurou-se o desafio, a busca por fundamentos teóricos, as discussões, 

conversas, estudos permanentes e elaboração dos planos de intervenção. O 

conteúdo a ser trabalhado era frações e, junto a ele, as estagiárias3 buscaram 

envolver outros conhecimentos, como a resolução de situações-problema, raciocínio 

lógico e jogos. 

No entanto, o plano de aula foi questionado pela equipe pedagógica 

da instituição, haja vista que o conteúdo se tratava do 4º bimestre, e a escola ainda 

se encontrava no 3º bimestre, além do que, em cinco semanas, era preciso trabalhar 

                                                 
3 A autora deste estudo juntamente a outra graduanda do curso de Pedagogia. 
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outros conteúdos para que fosse possível cumprir a exigência proposta na grade 

curricular. 

Assim, os novos conteúdos dispostos foram: Polígonos, Medidas de 

Comprimento, Simetria e Frações. Deu-se início a um novo desafio: pensar em um 

ensino, cujos conteúdos encontram-se fragmentados, que ao mesmo tempo em que 

favoreça a formação de conceitos científicos dos educandos, esteja de acordo com 

as determinações do colégio. Os planos de aula elaborados com base em cada 

conteúdo seguem dispostos no Apêndice C. 

A seguir, serão relatadas as intervenções com base na organização 

do ensino elaborada no decorrer do processo de regência do estágio e seus 

resultados, no que se refere às contribuições para a formação de conceitos, à luz da 

Teoria Histórico-Cultural. Para preservar a identidade dos alunos, optou-se por 

identificá-los com uma numeração. As observações foram filmadas e em 

determinados momentos de sua análise não se pode discernir o educando 

responsável pela fala, portanto, neste caso, utilizar-se-á do termo (ENI) – Estudante 

não identificado. 

 

4.2 RELATO E RESULTADOS DA EXPERIÊNCIA DIDÁTICA 

 

A relação com os educandos no período de estágio foi a melhor 

possível. Estes nos receberam muito bem e viam em nós, enquanto estagiárias, a 

possibilidade de aulas diferenciadas e interessantes. Encontravam-se 

entusiasmados e, a cada intervenção, demonstravam curiosidade para com o 

conhecimento científico a ser aprendido.  

A professora regente da turma esteve na sala de aula nas cinco 

intervenções, durante cinco dias, em três horas e quinze minutos cada e, após elas, 

realizou comentários, sugestões ou mesmo críticas, no intento de contribuir com sua 

experiência de anos na docência. 

A organização do ensino da primeira intervenção ocorreu com 

base no conteúdo “Polígonos”. O objetivo desta aula consistiu em favorecer a 

construção do conceito de polígono de modo que os educandos identificassem seus 

elementos e estabelecessem uma relação entre a geometria e o mundo ao seu 

redor. 
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As primeiras ações ocorreram com base em representações de 

placas de trânsito (pare; proibido estacionar; dê a preferência; semáforo à frente e 

vire à direita) levadas à sala de aula, algumas com formatos de polígonos e outras 

não. 

Por meio das placas de trânsito, foi estabelecido um diálogo com os 

educandos, pautado em questionamentos. Num primeiro momento, instigamo-nos a 

verbalizarem acerca da relação daquelas representações que são parte do cotidiano 

com a Matemática. Gasparin (2009) considera a necessidade de percepção pelos 

educandos acerca da relação existente entre o conteúdo e os objetivos pelos quais 

este deve ser aprendido. 

Foi possível observar que os educandos compreendiam a relação 

entre as imagens das placas de trânsito com a Matemática, pois enfatizaram a 

relação verificada no formato das placas. Isto é muito importante ao passo que 

permite ao estudante compreender que o conteúdo trabalhado, no caso o 

conhecimento matemático, não é dissociado da prática social, mas ao contrário, é 

pensado com base neste aspecto. Além disso, permite que ele perceba o porquê de 

ter de aprender aquele conteúdo. 

Em seguida, os estudantes foram levados a identificarem as 

diferenças, semelhanças e características no que se refere ao contorno das formas 

geométricas das placas de trânsito. 

Com isto, foram apresentadas as placas cuja forma era um polígono 

e outras na qual a forma não se caracteriza como tal. A partir da observação das 

diferenças entre as figuras e características visíveis das figuras que são polígonos, 

os alunos tiveram de sugerir hipóteses sobre o que pudesse ser um polígono. Suas 

primeiras hipóteses giraram em torno de algumas características observadas, como: 

lados, pontas e linhas retas, enfatizando frases como: “São as formas que têm 

pontas” (E20).  

O objetivo deste momento, primado em todas as intervenções, 

residiu no levantamento dos conhecimentos prévios dos alunos e sua utilização 

como base para a fase de instrumentalização do conteúdo, a fim de contrastá-lo com 

as novas informações aprendidas e transformá-lo. 

Segundo Sforni e Galuch (2006), é papel da escola ter os 

conhecimentos espontâneos dos alunos como ponto de partida do ensino, com 

vistas à sua transformação por meio de novos conhecimentos. Estes procedimentos 
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são importantes, pois favorecem a articulação entre o conteúdo curricular e seu uso 

no cotidiano. 

A utilização de questionamentos para aproximações sucessivas até 

a formação do conceito também foi primada nas intervenções, pois esta é uma 

interação discursiva que, conforme Pedracini, Corazza e Galuch (2011), propicia a 

reflexão pelos estudantes acerca do conteúdo, bem como a investigação e 

discussão de determinados conceitos, possibilitando, consequentemente, a 

reelaboração de seus conhecimentos prévios. 

A ideia de que, por exemplo, o triângulo, visualizado no formato das 

placas de trânsito “dê a preferência”, “semáforo à frente” e “vire à direita”, possui 

vértices, referidos pelos alunos como pontas, e o círculo, observado nas placas 

“pare” e “proibido estacionar”, não, foi uma das variáveis necessárias para a 

formação do conceito polígono. Portanto, os questionamentos foram fundamentais 

para a formação do conceito na medida em que proporcionaram a elaboração e 

reelaboração constante destes, afinal, era possível compreender o que pensavam a 

respeito e, desta forma, o que ainda era preciso intervir para transformar. 

No que se refere às primeiras hipóteses dos educandos acerca do 

conceito polígonos, pode-se observar a presença dos pseudoconceitos, isto é, os 

alunos estabeleceram uma relação entre os polígonos com base em suas 

semelhanças concretas visíveis, momento em que evidenciaram características 

semelhantes como pontas e linhas retas. 

Para Luria (1986), nos escolares iniciantes é possível observar 

operações de generalização, em que separam os traços comuns dos objetos, no 

entanto, por trás desta operação ainda é muito presente a comparação imediata dos 

objetos, ou seja, a partir de traços concretos.  

Em momento posterior da intervenção, em um cartaz com vários 

tipos de polígonos (classificados a partir da quantidade de lados), os alunos 

observaram o que têm em comum no que se refere ao seu contorno. Disseram que o 

que têm em comum são pontas e retas. Assim, foi evidenciado que uma das 

características dos polígonos residia no fato de estes possuírem segmentos de reta 

e vértices. Estes conceitos foram relembrados, pois a professora os havia explicados 

na aula anterior.  

Reside neste aspecto, relação com a importância do ensino de 

conceitos científicos. Conforme Martins (2015), este ensino engendra 
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transformações nos sujeitos e o desenvolvimento da consciência em suas máximas 

possibilidades, haja vista que os conceitos possuem uma conexão interna e são 

mediados por outros conceitos, de modo que, ao pensamento, o objeto é 

apresentado de forma multilateral e profunda.  

Os alunos, então, tiveram de comparar estas novas informações – 

características/elementos de um polígono - com as suas hipóteses anteriores, já que 

suas respostas se referiam aos conceitos corretos, porém, sem a utilização do nome 

científico.  

A partir da retomada dos conceitos de segmentos de reta e vértices, 

foram levados a observarem os polígonos novamente e destacarem suas 

características e diferenças. O aluno E20 destacou: “ele só tem retas; ele tem 

pontas, ele tem vértices”. Quanto às diferenças, a turma evidenciou a quantidade de 

vértices; o formato; quantidade de lados e segmentos de reta. 

A cada pergunta, as respostas de determinados alunos levavam às 

outras. No que se refere às diferenças entre os polígonos, quando um aluno disse 

quantidade de lados, outro já relacionou ao conceito de segmentos de reta discutido 

anteriormente e isto é muito importante quando se objetiva o desenvolvimento do 

pensamento a níveis cada vez mais elevados. 

A partir do que fora exposto, foi possível observar a forma como nós 

conduzimos a aula, provocando os estudantes a olharem para as características dos 

objetos com formatos polígonos a partir do conceito matemático que os constituem. 

Para tanto, utilizamos interlocuções, garantindo um espaço em sala de aula de 

interação verbalizado. 

Battisti e Nehring (2014), com base em Vigotski (2001), afirmam ser 

por meio da linguagem que o educando potencializa o processo de desenvolvimento 

de seu pensamento, haja vista que a linguagem se constitui, conforme o autor, 

primeiramente nos processos intersubjetivos para depois tornar-se uma ferramenta 

do pensamento, uma ferramenta intrasubjetiva. 

Então, com vistas a instrumentalizar o ensino acerca das diferenças 

entre polígonos, foram mostrados dois exemplos de polígonos com o mesmo nome, 

um polígono regular e um irregular. Ao questionar os educandos se as formas eram 

iguais eles disseram que não, então foram confrontados pela estagiária com o 

seguinte questionamento: será que o que os diferencia é a forma? Responderam 

que não. O aluno E20 respondeu: “Então é [...] vértices mesmo”. 
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Nébias (1999) sugere enquanto estratégia para a formação de 

conceitos, o estabelecimento de conflito com contra-exemplos. Segundo a autora, 

estes podem gerar dúvidas e insatisfação nos estudantes, levando-os a testarem 

suas concepções e, como na cena supracitada, a transformação de suas ideias 

anteriores. 

Assim, voltando-se às hipóteses iniciais, os educandos decidiram 

substituir a palavra pontas por vértices e a inclusão do conceito segmentos de reta: 

“Poderia ser possui segmentos de reta” (E20), chegando à seguinte conclusão: 

“polígono é uma forma que possui vértices e segmentos de reta”. 

Com isto, observa-se a busca de explicações que cada vez mais se 

aproximam dos pré-conceitos abordados por Vigotski (2005). Condizem, pois, com o 

agrupamento de objetos mediante um atributo – no caso dos polígonos, o fato de 

que “possuem vértices e segmentos de reta” – por meio do isolamento de 

determinados centros de atenção - o formato reto das placas de trânsito. Neste 

momento, os alunos já se utilizam da comparação dos objetos por meio de traços 

abstratos.  

Ao voltar ao cartaz com os diferentes tipos de polígonos, aos alunos 

foi mencionado que estas figuras podiam ser classificadas pela quantidade de lados 

e que possuíam diferentes nomes a partir disto.  

Posteriormente, foi proposto o jogo “Trilha diagonal- descobrindo 

polígonos”, em que cada jogador deveria identificar em um polígono, seu nome e a 

quantidade de lados e de vértices, a ser desenvolvido em duplas, cujo objetivo era 

facilitar a apreensão dos nomes dos tipos de polígonos e a compreensão de que 

estes dependiam do número de lados e vértices. De início, os alunos não se 

atentaram que para saber o nome do polígono era necessário contar os lados. Isto 

só foi possível a partir da dificuldade encontrada por meio de polígonos com muitos 

lados, quando não era mais possível comparar seu formato.  

Após o jogo, foram apresentadas imagens da paisagem de Londrina, 

Curitiba e Brasília que continham formas cujos contornos eram polígonos (vide 

Anexo A), com o objetivo de possibilitar aos educandos a identificação do 

conhecimento matemático na arquitetura e urbanismo de paisagens conhecidas. As 

crianças, de modo geral, visualizaram as formas geométricas nas imagens de seu 

cotidiano.  
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Para a atividade seguinte, os educandos formaram duplas, o que 

causou um pouco de agitação na sala, e, por meio da imagem de obras de arte (vide 

Anexo B) e palitos de sorvete, tiveram de encontrar polígonos na obra, selecionar 

dois destes e representar com os palitos o polígono escolhido. Além disso, de 

maneira conjunta (vide Figura 1) tiveram de responder a seguinte questão com 

vistas a compreender a aprendizagem do conceito científico: por que a figura 

escolhida pode ser considerada um polígono?  

 

              Figura 1 – Trabalho em grupo com obras de arte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fonte: a própria autora 

 

Das 14 duplas, 14 (100%) encontraram polígonos nas obras de arte, 

dentre eles quadriláteros, triângulos e pentágonos; 14 (100%) representaram o 

polígono com palitos da forma correta no que se refere ao número de lados e; 14 

(100%) nomearam o polígono escolhido com o termo correto. No que se refere às 

respostas acerca de porquê a figura escolhida poderia ser considerada um polígono, 

13 duplas, 26 estudantes (96%), apresentaram respostas que demonstraram a 

apreensão do conceito científico de polígono, pois evidenciaram suas características 

mesmo que abstratas, como por exemplo, “Quadrilátero - ele é um polígono porque 

ele é formado por apenas segmentos de retas. Ele é um polígono quadrilátero. Com 
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vértices e lados.” (Dupla 1). As respostas não evidenciaram reprodução de 

definições, pois foram escritas da maneira própria de cada um. Apenas 1 dupla (7% 

dos estudantes) não demonstrou a apropriação do conceito científico, haja vista que, 

mesmo identificando as características, ainda se utilizou do termo pontas, ao invés 

de vértices, o que demonstra a utilização do conceito com base no aspecto visível da 

forma e não abstrato. 

As respostas não evidenciaram reprodução de definições, pois foram 

escritas da maneira própria de cada um. Um grupo, por exemplo, apresentou outra 

característica dos polígonos, não evidente nas respostas dos demais grupos; 

referem-se ao fato de um polígono ser bidimensional: “Triângulo - esse triângulo é 

um polígono porque tem 3 lados, 3 vértices e não é profundo.” (Grupo 3). Apenas 

7% dos alunos (1 grupo) não demonstraram a apropriação do conceito científico, 

haja vista que, mesmo identificando as características, ainda se utilizavam do termo 

pontas, ao invés de vértices, o que demonstra a utilização do conceito com base no 

aspecto visível da forma e não abstrato: “Triângulo - porque ele tem pontas, ele tem 

3 vértices, ele é um triângulo, ele tem linhas retas.” (Grupo 9).  

O trabalho em duplas e grupos foi uma estratégia metodológica que 

permeou toda a proposta didática. Isto porque, entende-se que “[...] aquilo que uma 

criança pode fazer com assistência hoje, ela será capaz de fazer sozinha amanhã” 

(VIGOTSKI, 1998, p. 113), isto é, o bom aprendizado deve se adiantar ao 

desenvolvimento do educando e por meio do professor ou um companheiro mais 

experiente, este se torna capaz de solucionar determinados problemas que 

futuramente poderão ser solucionados de maneira independente, uma vez que fará 

parte de sua zona de desenvolvimento real (VIGOTSKI, 1998, 2005). 

Com o término da atividade, algumas duplas se dirigiram à frente da 

sala para apresentarem suas frases. Este momento, embora não tenha sido muito 

bem explorado devido à falta de tempo e agitação dos alunos, é de extrema 

relevância para a elaboração do pensamento do educando que verbaliza, bem como 

para o desenvolvimento dos demais alunos da sala, já que exigia-se dos mesmos 

que dissessem se a resposta estava coerente ou não e porquê. Isto pode ser 

exemplificado com a seguinte situação: quando uma dupla disse que a figura 

escolhida era um polígono por que possuía linhas retas, vértices e segmentos de 

reta, outro aluno disse: “Linhas retas e segmentos de reta são a mesma coisa” (ENI). 
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Estes aspectos remontam à importância da mediação em sala de 

aula, aspecto de grande valia na organização do ensino deste estudo, no entanto, 

conforme Sforni (2016), uma mediação entendida com base na relação sujeito-

conhecimento-sujeito e não como sinônimo de ajuda do professor na interação com 

o aluno. A mediação que difere deste entendimento pressupõe a atenção do 

professor voltada para o conteúdo a ser ensinado e o modo de torná-lo próprio ao 

aluno.  

Conforme Azevedo (2013), 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. 

Além da atividade em grupos, num outro momento, foram 

apresentadas três palavras na qual duas se relacionam. Os estudantes, 

individualmente, tiveram de circular as duas palavras interligadas, justificar a escolha 

e responder o que são polígonos.  

De 18 estudantes, 15 (83%) categorizaram os objetos de forma 

correta, isto é, circularam os conceitos interligados. Três alunos (17%) 

demonstraram o uso do conceito científico para justificar a ligação estabelecida entre 

os objetos. Estes evidenciam frases como: “Porque o pentágono e o quadrilátero são 

polígonos” (E13, ENI e E16). Seis estudantes (33%) apresentaram as características 

dos polígonos, mas que se referem ao conceito esperado: “Porque ele tem linhas 

retas e vértices.” (E18). Cinco alunos (28%) estabeleceram relações erradas, não 

demonstrando o uso do conceito científico: “Porque quadrilátero é um pentágono” 

(E19) e 22% (4 alunos) não responderam à questão. 

Acerca das respostas sobre o que é um polígono, 5 alunos (28%) 

apresentaram o uso do conceito científico: “São as formas que tem ligação só de 

linhas retas” (ENI); “São formas que tem segmento de retas.” (E19); “São contornos 

com lados, vértices e apenas formados por segmentos de reta.” (E2). Dois 

estudantes (11%) apresentaram as características dos polígonos de forma correta, 3 

(17%) não responderam à questão e 8 (44%) não apresentaram o conceito científico 

de polígonos, enfatizando frases como: “São objetos de que tenhas pontas nas 

formas” (E17); “As formas geométricas que tem pontas” (E13); “É todo o contorno 

sem a face” (E10). 

Pode-se verificar que, no trabalho realizado em grupos, uma 

quantidade maior de educandos demonstrou aprendizagem do conceito científico, 
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diferentemente das avaliações individuais. Isto pode ter ocorrido mediante alguns 

fatores. As hipóteses para este resultado foram: nos trabalhos em grupos, a 

pergunta era “por que a figura escolhida pode ser considerada um polígono?”, 

diferentemente da exigência da atividade individual, que consistia na elaboração do 

conceito, na qual, os educandos podem ter encontrado maior dificuldade, pois esta 

não é uma prática recorrente no ensino. Também pode ter ocorrido que, na 

realização de trabalhos em grupos, os educandos não saibam elaborar respostas de 

forma conjunta, pesando, desta forma, a produção de apenas alguns estudantes, os 

quais são mais participativos nas aulas e demonstram maior envolvimento com o 

conteúdo. 

A segunda intervenção do estágio ocorreu com base no conteúdo 

“Medidas de Comprimento”. O objetivo desta aula consistiu em favorecer a 

compreensão acerca das medidas de comprimento e sua importância, com base na 

construção do conceito científico de medida, reconhecimento dos instrumentos de 

medidas de comprimento, conhecimento das unidades de medida, realização de 

medições e percepção sobre a importância de uma unidade padrão para medir 

comprimento. 

Inicialmente, foi estabelecida uma discussão com os estudantes 

acerca do tamanho dos objetos presentes na sala de aula. Foram questionados a 

respeito do modo pelo qual é possível saber que determinados objetos não possuem 

o mesmo tamanho. Respostas como: medindo e olhando foram evidenciadas.  

Com isto, os alunos foram desafiados a descobrirem se havia a 

possibilidade de passar o armário pela porta da sala sem utilizar o parâmetro da 

observação, régua, trena ou fita métrica. Isto ocorreu com vistas a conduzi-los ao 

entendimento da necessidade de padronizar as unidades para medir diferentes 

objetos e estabelecer uma comparação. 

Ao serem questionados se seria possível medir o armário e a porta 

se utilizando de um objeto de medição diferente para cada, disseram que sim, então, 

foram instigados a determinarem quantos objetos o armário e a porta teriam. Desta 

forma, chegaram a tamanhos diferentes e a partir de questionamentos entraram em 

consenso de que poderiam medir o tamanho dos dois objetos e descobrir a 

diferença entre eles. Foram questionados se seria possível utilizar apenas um objeto 

padrão para medir ambos os comprimentos a fim de facilitar o processo de medição; 
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disseram que sim, então, nós explicamos que é necessário padronizar os objetos 

para medir algo e poder comparar seus tamanhos. 

Neste episódio, foi possível observar a presença da problematização 

do conteúdo no processo de formação de conceitos. Esta é fundamental para o 

encaminhamento do ensino, visto que, segundo Gasparin (2009), desafia o aluno, 

criando a necessidade de buscar o conhecimento.  Este processo de busca, 

conforme o autor, “[...] é o caminho que predispõe o espírito do educando para a 

aprendizagem significativa, uma vez que são levantadas situações-problema que 

estimulam o raciocínio.” (GASPARIN, 2009, p. 33). 

Posteriormente, com base na discussão anterior, foi solicitado que 

os educandos dissessem o que compreendem por medir. Foram levantadas as 

seguintes informações: é “comprimento” (E20); “é largura?”; “altura” (ENI); “ver o 

tamanho das coisas” (E2). 

Os conceitos espontâneos dos estudantes demonstraram que a 

compreensão da palavra medir se deu a partir de outras palavras que possuem 

relação com este conceito, com exceção da aluna (E2), que de início afirma que 

medir é “ver o tamanho das coisas”, aproximando-se do conceito científico de 

medida.  

Isto ocorre porque, segundo Barros Filho e Bastos (2015) com base 

em Tomela (2003), no pensamento orientado por conceitos cotidianos, a ênfase das 

informações ocorre sobre os atributos perceptíveis dos objetos aos quais se referem, 

de modo que o significado das palavras limita-se às características e contextos dos 

referentes externos, como no caso dos educandos que atribuem ao conceito medir, 

palavras como “comprimento”, “largura” e “altura”, diferentemente do pensamento 

orientado por conceitos científicos, no qual a estrutura dos significados da palavra é 

abstrata e hierárquica. 

Em seguida, os alunos mediram suas carteiras, utilizando-se de um 

objeto de seu cotidiano ou parte do corpo. Optaram por utilizarem instrumentos 

como: mão, braço, caderno, estojo, bolsa, lápis, livro didático, dentre outros. Foi 

criada uma tabela na lousa, destacando os objetos utilizados e as medidas 

encontradas por meio de tais instrumentos. Os alunos encontraram diferentes 

medidas, então, foram levados a observarem esta diferença, bem como as 

similaridades, percebendo a importância em padronizar esta medida.  
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Foram apresentados aos alunos alguns instrumentos de medida 

padronizados como a régua, a trena e a fita métrica para que com seu auxílio 

medissem o comprimento de suas carteiras, a fim de verificar a importância dos 

instrumentos padronizados para medições mais confiáveis. 

A história das medidas de comprimento foi contada, destacando as 

partes do corpo que eram utilizadas e o fato de que isto fazia com que as pessoas 

encontrassem medidas diferentes. Enfatizou-se que, com isso, surgiu a necessidade 

de padronizar as medidas e, para tanto, foram criadas as unidades de medida. 

Em seguida, a instrumentalização ocorreu com base no conceito de 

unidades de medida a partir de exemplos do cotidiano e da necessidade de 

padronizar medidas para adquirir um tamanho preciso das coisas e para verificar o 

tamanho real de objetos ilustrados, como por exemplo, a partir de compras pela 

internet. 

Os alunos foram levados a observarem as unidades de medida 

presentes em determinados instrumentos de medida e, a partir da construção de um 

metro ilustrativo na lousa, as unidades de medida, seus valores e relações foram 

evidenciados. 

Por fim, os estudantes realizaram uma atividade de registro, na qual, 

perante as palavras “metro”, “centímetro” e “perímetro”, os educandos tinham de 

circular as duas palavras relacionadas e explicar por que essas duas palavras se 

vinculam.  

Com base nesta atividade, observou-se que, ao ter de relacionar e 

explicar a relação entre dois determinados conceitos, de 18 estudantes que 

realizaram a atividade, 15 alunos (83%) categorizaram os objetos de forma correta, 

isto é, diante das palavras metro, centímetro e perímetro, circularam as duas 

primeiras palavras. Destes, 3 alunos (17%) apresentaram explicações para a ligação 

das palavras próprias dos escolares de mais idade, de acordo com os experimentos 

de Luria (1986), ou seja, introduziram os objetos em uma categoria geral abstrata, 

separando os traços realmente essenciais e inserindo os significados das palavras 

no sistema de relações lógico-verbais. Isto é exemplificado a partir do 

estabelecimento da seguinte relação pelos educandos: “Os dois são unidades de 

medida” (E2); “Metro e centímetro são unidades de medida” (ENI) e; “Metro e 

centímetro porque são unidades de medida” (E16).  
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Posteriormente, a atividade pedia que os educandos conceituassem 

“medida”. Acerca de definições do conceito de Medida, elaboradas pelos estudantes, 

pode-se notar certa dificuldade acerca do conceito, ainda muito abstrato para a 

etapa de desenvolvimento cognitivo dos estudantes em questão. Os alunos, nesta 

atividade, encontraram-se presos à explicação do conceito por meio de palavras de 

seu cotidiano, como no exemplo a seguir: “Medida é quando a gente vê o tamanho 

das coisas” (E19).  

Observou, pois, que este é um aspecto que precisa ser avaliado pelo 

professor durante a aula para que este intervenha com conhecimentos mais 

complexos do que os empregados anteriormente, a fim de possibilitar a elaboração 

do conceito. 

A organização do ensino da terceira intervenção ocorreu com base 

no conteúdo “Simetria”. O objetivo desta aula consistiu em favorecer a formação do 

conceito de simetria para que o educando identificasse a presença deste nos objetos 

da realidade. 

Vale destacar, que a organização da sala e das carteiras apenas era 

modificada para as atividades em grupos. Ademais, continuavam enfileiradas, pois, 

eram muitos alunos e carteiras para a organização em círculo e, embora, 

compreenda-se a importância do desarranjo desta organização, também se entende 

a necessidade de ensinar isto aos alunos desde o início do ano letivo, o que não era 

possível no momento de estágio, cujo contato com a turma era pouco para a criação 

de novos hábitos. 

O primeiro momento da intervenção foi reservado para que os 

alunos expressassem o que é simetria para eles. Destacaram aspectos como: 

“metro”, “coisas retas”, “linhas retas”, “largura e espessura”, “o que tem 

comprimento” e “o que é simétrico” (ENI). 

Isto ocorreu com vistas à percepção acerca do que os alunos 

compreendiam por e, mais que isso, para que eles pudessem reelaborar suas 

concepções iniciais no decorrer da aula.  

As hipóteses iniciais dos educandos demonstraram que, neste 

momento, há uma agregação desordenada dos elementos que, para eles, 

compreendem o conceito de simetria. Segundo Vigotski (2005), esta é a primeira 

etapa na qual a criança passa em direção à formação de conceitos. Consiste, pois, 
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no agrupamento de objetos por meio de suposições ou tentativas, sem qualquer 

fundamento, ocasionalmente relacionados na percepção das crianças.  

Neste sentido, não tendo o conceito de simetria formado, num 

primeiro momento, citaram palavras aleatórias para designá-lo, sem que estas 

tivessem uma relação lógica com o conceito, embora para os alunos 

estabelecessem uma relação – são conhecimentos da aula anterior.  

Em seguida foi realizada uma atividade na qual os estudantes 

tiveram que criar um desenho na metade de uma folha sulfite dobrada ao meio e 

recortá-lo (vide Figura 2). Cada etapa da atividade foi explicada e realizada junto aos 

alunos. Estes, ainda se sentiam motivados e muito interessados em aprender os 

conhecimentos ensinados.  

 

         Figura 2 – Realização de atividade de recorte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fonte: a própria autora 

 

Com relação à forma dos recortes de seus desenhos, os educandos 

tiveram de dizer qual característica podia ser observada. Então, os alunos 

identificaram formas geométricas em seus desenhos. Este aspecto foi explorado por 

meio de questionamentos e foi orientada a observação dos alunos às partes iguais 

da imagem. Chegaram à conclusão de que quando dobram as imagens, elas 

possuem partes iguais e então foi explicado que quando isto acontece pode-se dizer 
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que a figura é simétrica. Mostrando outra figura, a estagiária perguntou se esta 

consistia numa figura simétrica. A aluna E2 responde: “Sim [...] porque se dobrar tem 

o mesmo formato”.  

Embora a formação de conceitos pressuponha, como afirma Martins 

(2015, p. 284), “[...] necessariamente, o processo de generalização e abstração [...]”, 

ainda assim optou-se por trabalhar com atividades concretas, não se restringindo a 

elas, mas com vistas a favorecer o envolvimento dos educandos e proporcionar 

momentos nos quais podiam exercer sua criatividade. 

Ao passo que os estudantes associaram seus recortes às formas 

geométricas já trabalhadas, pode-se perceber a presença marcante dos 

conhecimentos prévios para a formação do novo conceito, já que os alunos se 

utilizaram de informações já obtidas para compreenderem novas e isto não pode ser 

ignorado. Por meio da produção dos alunos eram feitas aproximações sucessivas do 

novo conceito.  

Segundo Schroeder, Ferrari e Maestrelli (2009), é preciso considerar 

a história de vida do educando nos processos de ensino, isto é, seus conceitos 

cotidianos, modelos interpretativos da realidade, construídos sem os processos 

sistematizados de escolarização.  

Isto porque, “[...] o desenvolvimento dos conceitos espontâneos e 

dos conceitos não-espontâneos – se relacionam e se influenciam constantemente. 

Fazem parte de um único processo [...]” (VIGOTSKI, 2005, p. 107), além do que, “[...] 

um conceito cotidiano [...] cria uma série de estruturas necessárias para a evolução 

dos aspectos mais primitivos e elementares de um conceito, que lhe dão corpo e 

vitalidade.” (VIGOTSKI, 2005, p. 136).  

Contudo, é preciso que sua utilização ocorra com vistas à tomada de 

consciência dos fenômenos, de maneira que não se restrinja “[...] à mera 

constatação daquilo que a criança é capaz de realizar por si mesma, mas [...] na 

direção de outras e mais complexas relações interfuncionais (MARTINS, 2015, p. 

287). 

Em seguida, no decorrer da aula, os alunos tiveram de comparar as 

formulações acerca do conceito de simetria realizadas no início da aula com as 

novas. Chegaram à conclusão de que simetria não consistia nas informações que 

disseram, pois, uma característica de uma figura simétrica é “que ela tem as 

mesmas partes se você dobrá-la no meio” (E2).   
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Neste momento, observa-se a passagem ao nível do pensamento 

por complexos do tipo pseudoconceito na medida em que neste tipo de complexo a 

criança insere o objeto na categoria correta, porém, ainda com base em sua 

característica concreta visível (VIGOTSKI, 2005), no caso, o fato de a figura poder 

ser dobrada ao meio.  

Utilizando-se de imagens de objetos simétricos e assimétricos, como 

se observa exemplos no Anexo C, os alunos foram sendo questionados a respeito 

do por que serem definidos como tal. Neste momento, a compreensão acerca do 

conceito já se fazia presente, haja vista que se aproximam dos elementos 

necessários para o desenvolvimento de um conceito: “[...] além da unificação [...] é 

necessário abstrair, isolar elementos, e examinar os elementos abstratos 

separadamente da totalidade da experiência concreta de que fazem parte.” 

(VIGOTSKI, 2005, p. 95).  

Com base nas imagens simétricas, os educandos evidenciaram 

frases como: “porque a parte de baixo é igual à de cima” (E21); “porque se você 

dobrar no meio vai ter as mesmas partes” (E2). Acerca da imagem assimétrica 

responderam: “não [é simétrica] porque se dobrar uma parte vai ficar com cabeça e 

a outra vai ficar sem.” (E2) – referindo-se a imagem de um animal com a postura 

reta, porém com a cabeça voltada para o lado. 

Ao serem questionados acerca de como saber que uma figura é 

simétrica se não é possível dobrá-la ao meio, uma aluna traçou em si uma linha para 

separar as duas partes, identificando o eixo de simetria. No entanto, este episódio, 

no momento da aula, não foi observado.  

Este aspecto demonstra o uso dos pré-conceitos para a 

compreensão de simetria, posto que internalizam o que é essencial do conceito e 

realizam uma ligação lógica entre as ideias. 

Por meio dos questionamentos, diálogo e interação foi possível 

observar a compreensão do educando, como no caso do eixo de simetria 

identificado pela aluna, mesmo que o termo correto não tenha sido utilizado. A 

mesma aluna que identificou o eixo de simetria disse: “dividir no meio”. Outros 

contribuíram: “fazer um risco”. Então foi introduzido o conceito Eixo de Simetria. 

Em seguida, realizou-se uma atividade sugerida pela professora 

regente. Esta consistiu na escrita dos nomes dos alunos em uma parte da folha 

dobrada e que ao ser recortada, forma-se uma figura simétrica, conforme Figura 3. A 
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todo o momento nós perguntávamos se o recorte final resultava em uma figura 

simétrica e por que, e cada um, do seu modo, respondia corretamente. 

 

               Figura 3 – Atividade de recorte com base na escrita dos nomes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fonte: a própria autora 

 

Novamente, retomamos a definição de simetria e os estudantes 

chegaram à conclusão de que é uma figura que, se dobrar, possui a mesma forma. 

O fato de o aluno não ter que memorizar uma definição acerca do 

que se refira determinado conceito, exige um processo complexo de pensamento no 

qual o educando, utilizando-se das palavras, objetiva sua compreensão. 

Para tanto, Gasparin (2009, p. 56) sugere que: 

 
Os educandos devem ser incentivados e desafiados a elaborar uma 
definição própria do conceito científico proposto, baseando-se nas 
características apresentadas. Esse processo pode ser estimulado 
pelo professor por meio de perguntas, cujas respostas explicitem os 
fundamentos essenciais do conceito. 
 

Observou-se que a interação e os diálogos na aula foram 

extremamente relevantes para a aprendizagem, posto que era nítido o empenho dos 

demais alunos no tocante ao auxílio ao estudante com certa dificuldade para 

expressar sua compreensão. 
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Ao verificar, também, a importância dos trabalhos em grupos, 

primou-se, novamente, por esta atividade. Em duplas e um trio, os alunos tiveram de 

escolher uma figura simétrica e uma assimétrica em revistas; traçar o eixo de 

simetria da figura simétrica e; formularem uma frase respondendo a questão: por 

que a figura escolhida é simétrica? Como demonstra produção de um grupo em 

Figura 4. 

 

         Figura 4 – Atividade de Simetria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fonte: a própria autora 

 

Os trabalhos em grupos causaram entusiasmo e euforia entre as 

crianças, o que é normal, uma vez que elas não estão habituadas a realizar este tipo 

de atividades e ao conversarem acabam por falar alto. Este pode ser considerado 

um dos motivos da não realização dos trabalhos em grupos na escola, pois, ao invés 

de se considerar os aspectos positivos à aprendizagem, a agitação na sala é vista 

como empecilho do trabalho docente. 

No que se refere ao trabalho em grupos, os dados apontam que dos 

13 grupos, 11 (85%) produzem respostas que em muito se aproximam do conceito 

científico de simetria, pois evidenciam explicações relacionadas ao conhecimento 

científico trabalhado no decorrer das aulas. No entanto, nesta situação, 
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caracterizam-se pelos pseudoconceitos, pois, como em momento anterior, “[...] a 

criança se orienta pela semelhança concreta visível, formando apenas um complexo 

associativo restrito a um determinado tipo de conexão perceptual.” (VIGOTSKI, 

2005, p. 83). Apenas um grupo (8%) apresenta resposta considerada própria da 

terceira fase da formação de conceitos; afirmam que a figura escolhida é simétrica 

porque “[...] tem eixo. Quando dobra fica com mesma forma.”. Quando fazem 

menção a um centro ou eixo de simetria, como atributo essencial do conceito, 

demonstram abstrair e isolar centros de atenção, internalizando o que é essencial do 

conceito. Vale destacar que, conforme Grala (2006), “[...] cada fase perpassa as 

outras, ou seja, é possível e provável que uma criança pense por pré-conceitos em 

algumas situações e por complexo em outras”, como no caso descrito. 

Após a análise, junto aos alunos, de alguns dos trabalhos, foi 

entregue outra atividade de registro na qual os alunos tinham que completar 

desenhos simétricos e escrever, individualmente, o que é simetria. 

Estes dados em muito se assemelham aos obtidos por meio do 

trabalho em grupo, pois, no momento de análise, junto aos alunos, de suas 

respostas acerca da atividade anterior, estes resultados ainda não haviam sido 

percebidos por nós e, portanto, não foram trabalhados.  

Ainda assim, pode-se notar um grande avanço acerca do conceito 

de simetria ao final da aula, considerando que “[...] a criança não assimila, não 

memoriza, nem decora um conceito científico, mas o constrói pela grande tensão de 

toda a atividade de seu próprio pensamento” (SCHROEDER, 2007, p. 306). Isto 

pode ser exemplificado pela explicitação das seguintes definições, que muito se 

diferem dos apontamentos dos estudantes no início e decorrer da aula: “Simetria é 

uma figura que tem partes iguais e também é uma figura dobrada ao meio e tem eixo 

de simetria.” (E6); 

Simetria é figura que se dobrar possui a mesma forma, só que ela 
tem que ter lados e pontas iguais. Também existe o eixo de simetria 
que é uma linha no centro da figura, assim fazendo essa linha e 
dobrando ela você vai saber se é simétrico ou não (E10). 

 
A organização do ensino da quarta e quinta intervenções ocorreu 

com base no conteúdo “Frações”. O objetivo das aulas desenvolvidas no decorrer de 

dois dias letivos subsequentes consistiu em formar o conceito de fração por meio de 

situações-problema, a fim de que os educandos se utilizassem dos números 

fracionários em seu cotidiano, nas mais variadas tarefas de seu dia a dia. 
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A aula teve início com um diálogo a respeito dos conhecimentos 

iniciais dos educandos acerca do conceito de Fração. Estes puderam expressar o 

que já sabiam sobre, bem como suas hipóteses acerca do conteúdo. Seus 

posicionamentos foram anotados no quadro e compreenderam as seguintes frases: 

fração é “desenho que tem um número embaixo” (ENI); “desenho que tem uma 

medida embaixo” (E10); “número que tem ponto no meio” (E12); “desenho que é 

dividido em várias partes” (E27). 

Neste momento, as respostas dos educandos evidenciaram 

características próprias das crianças pré-escolares no que se refere ao conceito de 

fração, conforme investigações de Luria (1986). Acerca do conceito, os estudantes 

reproduziram traços imediatos e concretos do objeto. Com base nas imagens que 

têm acerca das frações, informaram características do objeto visualizado, como o 

fato de sua representação possuir um traço e números em cima e embaixo.  

Conforme determinados alunos diziam o que são frações, os demais 

se impressionavam, questionavam ou mesmo discordavam da afirmação do colega. 

Isto reflete a importância das interações sociais, afinal, quando um aluno apresenta 

seus conhecimentos, os outros têm a possibilidade de pensar sobre, contribuindo 

para a construção de seu próprio pensamento e sua aprendizagem. 

Isto é verificado a partir da concepção teórica assumida, de que  

 
[...] quanto mais universalizadas forem as relações sociais e quanto 
mais elaborados os instrumentos e signos criados na interação dos 
homens entre si e com a natureza, mais complexos serão os 
elementos culturais que cada sujeito deverá dominar e mais indiretas 
serão as formas de apropriação (SFORNI, 2004, p. 21). 
 

O episódio a seguir corrobora com este aspecto, evidenciando a 

importância da verbalização, não condizente a uma verbalização vazia, mas pautada 

no conhecimento científico.  

E27: fração é um desenho que é dividido em várias partes 

E20: isso é simetria... É simetria... 

ENI: não, simetria é um desenho que... (não pode ser ouvida a frase 

completa do aluno) 

E20: desenho que tem um eixo de simetria. 

Uma das estagiárias se aproveitou deste momento para questionar 

as hipóteses levantadas. 
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Estagiária: vocês disseram que é um desenho que é dividido em 

várias partes, mas para quê que serve este desenho dividido em várias partes? Ou 

pra quê serve um desenho que tem um número embaixo? Para que servem as 

frações?  

Com isto, foi possível observar que as interações sociais contribuem 

com a promoção do desenvolvimento dos educandos, sobretudo, no que se refere à 

formação do conceito. O ambiente de sala de aula se torna um espaço no qual o 

conhecimento científico tem papel primário e aos educandos é dada a oportunidade 

de refletirem sobre ele, transformando e desenvolvendo seus processos de 

pensamento. Além disso, pode-se provocar nos educandos a necessidade e o 

desafio de responder estas questões por meio da aprendizagem do conceito 

científico. Isto condiz com os princípios da Pedagogia Histórica-Crítica acerca do uso 

da problematização.   

Ainda visando atingir este objetivo, foi proposto um problema aos 

educandos a ser resolvido em duplas. Este consistia no seguinte desafio: repartam 

cinco chocolates entre três crianças de tal maneira que não sobre nenhum e todas 

recebam quantidades iguais. O problema foi passado no quadro, explicado e os 

educandos começaram a resolver. Foi sugerido que se utilizassem de desenhos 

para representarem como foi realizada a divisão. 

Em determinado momento da resolução do problema, visualizando 

as dificuldades encontradas pelos estudantes, uma das estagiárias voltou à lousa e 

buscou outra forma de explicar o problema, auxiliando com estratégias de resolução, 

o que demonstra a necessidade do auxílio de pares mais experientes, como propõe 

a teoria de fundamentação deste estudo.  

Em seguida, convidamos algumas duplas para irem à lousa e 

explicarem como resolveram o problema (vide Figura 5). Os critérios de escolha das 

duplas se deram com base na forma diversificada que encontraram para resolver a 

situação. 
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                Figura 5 – Estudantes explicando a resolução de situação-problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fonte: a própria autora 

 

A primeira dupla (E7 e E5) se dirigiu ao quadro e ilustrou seu 

desenho. Distribuíram um chocolate para cada criança e dividiram os dois 

chocolates restantes em seis pedaços cada e distribuíram estes seis para cada 

criança, de modo que cada uma ficou com dois pedaços destes, como ilustra a 

Figura 6. 

 

               Figura 6 – Distribuição dos chocolates 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

    Fonte: a própria autora 
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Na lousa, primeiramente, a dupla distribuiu os três chocolates 

inteiros às crianças. Diante de questionamento da estagiária acerca dos dois 

chocolates restantes, a dupla ficou em silêncio. Então a mesma interviu. 

Estagiária: fração vem de fracionar. Quando a gente fala em 

fracionar, a gente fala em dividir. Então o que fiz com esse chocolate inteiro? 

(referindo-se ao pedaço que sobrou da divisão dos meninos). 

ENI: dividiu.  

Estagiária: dividiu em quantas partes iguais?  

Estudantes: seis 

Estagiária: quantas partezinhas destas cada criança recebeu?  

Estudantes: duas.  

Estagiária: então eles receberam dois pedacinhos deste chocolate 

inteiro (pintou os dois pedaços do chocolate). Como será que eu represento estes 

pedacinhos em forma matemática?  

Estagiária: a fração que ajuda nós a representar isto.  

Neste momento, a estagiária ensinou que utilizamos a fração para 

representar algo. Relacionou o conceito de representação com os conhecimentos 

iniciais das crianças no momento em que afirmaram que a fração consistia num 

desenho.  

Com base na fração que representa a distribuição dos chocolates 

realizada pela primeira dupla de estudantes, a estagiária perguntou por que ser esta 

a fração que representa a determinada divisão. 

E20: é porque é um pedaço de seis.  

Estagiária: o que é este valor? (Referindo-se ao número do 

denominador da fração). 

E18: é o tanto de pedaços que eles dividiram. 

A estagiária terminou de explicar a divisão feita pelos alunos. 

Estagiária: por que são dois sextos?  

Estudantes: porque ele pegou dois de seis pedaços.  

Com isto, foi possível verificar uma das estratégias de ensino 

utilizada para a formação do conceito de fração. Ao invés de apresentar o conceito 

pronto aos educandos, a fim de que estes o compreendam, memorizem e 

reproduzam, tal qual é comumente verificado no ensino nas escolas, os educandos 

tiveram de, a partir de seus conhecimentos espontâneos e da solução de um 
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problema cotidiano, desenvolver a abstração e generalização necessárias para a 

formação do conceito, isto é, a noção de que a fração representa a divisão de partes 

de um todo, conforme seu conceito científico. Para tanto, a mediação docente entre 

os educandos e o conhecimento foi fundamental.  

Posteriormente, a segunda dupla de educandos (E26 e E24) se 

dirigiu ao quadro e ilustraram a resolução, conforme Figura 7. 

 

     Figura 7 – Distribuição dos chocolates 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fonte: a própria autora 

 

O seguinte diálogo foi estabelecido: 

Estagiária: gente, o que a aluna E26 fez com os cinco chocolates?  

Estudantes: ela pegou cada chocolate e dividiu em três pedaços.  

Estagiária: em quantas partes um chocolate foi dividido?  

Estudantes: três.  

Estagiária: e quantas partes elas vão comer?  

Estudantes: um.  

Estagiária: qual fração representa isto aqui?  

Estudantes: um de três.  

Os educandos ainda não utilizam a forma científica correta de 

nomear uma fração – isto foi percebido durante a aula. Daí a importância da 

instrumentalização para que os alunos possam ser capazes de se apropriar do 

conhecimento científico. 
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Em seguida, após o horário de intervalo das aulas, por meio de 

desenhos de círculos e retângulos na lousa, foi trabalhada a noção de partes e todo 

de uma fração, bem como de numerador e denominador. Foi explicado que o 

denominador é sempre o número que está na parte inferior, que possui um nome 

particular e equivale ao total e que o número de cima é a parte do total e é lida 

exatamente como é. Foi mostrada às crianças e fixada na parede uma tabela com os 

nomes dos denominadores mais utilizados, dada a necessidade de utilização dos 

termos ainda não conhecidos. A todo o momento os alunos eram questionados 

acerca do valor total da figura, o valor de uma parte do total, a quantidade de partes 

divididas, que fração representa determinada parte, etc.  

Também foram utilizados exemplos de objetos do cotidiano para 

explicar a divisão de um todo em partes iguais.  

Com base no desenho de um círculo, a estagiária perguntou: que 

alimentos podemos imaginar que este círculo represente? 

Estudantes: pizza. 

Estagiária: se eu a cortei ao meio, quantas partes têm meu todo?  

Estudantes: duas. 

Estagiária: eu comi metade da pizza. Como eu represento essa 

parte que comi?  

E22: você comeu um de dois.  

E20: uma parte. 

ENI: um meio. 

E18: uma parte de dois pedaços 

Os alunos foram ensinados de que a estagiária então comeu um 

meio da pizza.  

Assim, abordamos na aula a questão da utilidade das Frações no dia 

a dia. Os educandos apresentaram compreensões como: uso as frações para: 

“dividir as coisas” (ENI); “pra saber quantos pedaços tem” (ENI); “dividir as coisas 

em quantidades iguais para cada pessoa” (ENI); “para representar a divisão entre 

partes iguais, disseram os alunos E10 e E20, o que demonstra avanço na 

compreensão inicial do conceito. Então, a estagiária afirmou que usamos frações 

para representar uma parte ou mais que foi dividida de um total. 

Após a realização de exercícios (vide Anexo D), sua correção e a 

entrega de tarefa para a casa (vide Anexo E) a pedido da professora regente, para 
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melhor vivência do conceito de fração por meio da ludicidade, os alunos jogaram 

“Dominó das Frações” (vide Anexo F).  

Os educandos demonstraram muito interesse neste tipo de atividade 

e, embora encontrassem dificuldade para praticá-la, não desistiram. Esta, também 

foi uma forma de provocar nos educandos a necessidade de aprendizagem do 

conhecimento científico para a solução de determinadas situações, no caso, o ganho 

do jogo. 

No dia seguinte, a tarefa de casa foi corrigida e o conceito de fração 

retomado por meio de diálogo entre estagiárias e educandos. A participação dos 

alunos durante as aulas era surpreendente, sobretudo, o fato de isto não ser 

incentivado constantemente nas aulas, como demonstraram as observações 

anteriores às intervenções. 

Foi pedido aos educandos que elaborassem, individualmente, o 

conceito de frações, com vistas a verificar se, por meio das estratégias de ensino, 

houve ou não a formação do conceito científico.  

Os resultados demonstraram que 6 alunos (21%) expressaram a 

compreensão de fração como sendo o mesmo que divisão, não alcançando a 

formação do conceito científico, já que ainda pensavam por complexos – com base 

em Vigotski (2005), embora o agrupamento dos objetos seja mais coerente e 

objetivo, ainda são estabelecidas ligações concretas e fatuais, no caso, com o 

conceito de divisão. Dos 27 alunos, 3 (11%) elaboraram respostas que se 

aproximaram do conceito científico de fração, mas que ainda não puderam ser 

consideradas como uma evidência de formação do conceito. Três alunos não 

responderam e 5 (18%) evidenciaram aprendizagem do conceito científico de fração.  

Portanto, mesmo diante de estratégias de ensino diversificadas, 

pautadas na teoria de fundamentação do estudo e empenho das estagiárias 

enquanto mediadoras do conhecimento, ainda se verificou uma distância para a 

chegada à formação do conceito científico por estes alunos.  

A hipótese para este dado se refere à dificuldade que os educandos 

ainda têm para elaborar definições acerca de objetos e fenômenos. Este 

pressuposto está pautado no fato de 7 educandos (25%), com vistas à conceituarem 

fração, utilizarem-se de ilustrações e as fazerem corretamente acerca deste tipo de 

representação matemática, conforme Figuras 8 e 9. Assim, demonstraram 

aprendizagem do conteúdo, contudo, ainda não têm desenvolvidas as capacidades 
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de abstração e generalização a serem objetivadas em palavras. Isto pode ser 

decorrente da organização de ensino que vigora na maioria das escolas, na qual: 

 

 
É priorizada uma forma de ensino em que a introdução de novos 
conceitos segue sempre a mesma estrutura: um pequeno texto, às 
vezes, com apenas uma frase, acompanhado de vários exemplos. 
Após a apresentação do conceito, surgem os exercícios que, 
normalmente, exigem a reprodução das mesmas palavras e 
exemplos citados. Na sequência, um novo texto apresenta um novo 
conceito e a dinâmica se repete [...]. Ao aluno resta a tarefa de ‘fixar’ 
ou reconhecer atributos dentro de um âmbito previamente definido 
(PALANGANA, GALUCH; SFORNI, 2002 apud SFORNI, 2004, p. 
50). 
 

Isto ocorre, conforme Sforni (2004), devido às múltiplas 

determinações sobre a organização do ensino de um conteúdo, nas quais há um 

entrecruzamento entre razões teóricas e razões práticas, no que se refere à 

hierarquização do ensino em graus e séries, sequenciamento do conteúdo, 

organização do espaço físico, bem como domínio do conteúdo pelo professor. 

Empasses estes, verificados e amplamente discutidos no decorrer da experiência 

didática. 

                   Figura 8 – Conceito de Fração do educando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fonte: a própria autora 
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                   Figura 9 – Desenho acerca do conceito de Fração do educando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     Fonte: a própria autora 

 

Dando prosseguimento à aula, foi entregue uma receita culinária 

cujos ingredientes estão representados em forma de frações (vide Anexo G), para 

que os educandos representassem por meio de desenho as quantidades 

equivalentes. Os estudantes demonstraram identificar que aquele tipo de 

representação eram frações, o que foi considerado muito importante. Destacamos 

que as frações estão presentes em receitas e a importância de seu uso no cotidiano. 

A receita foi lida. No momento de leitura, já foi realizada a 

instrumentalização do conteúdo. Por exemplo: ao lerem a fração ¼, foi desenhado 

no quadro o que esta fração representa com o auxílio dos educandos. Na realização 

da atividade, diante de algumas dúvidas, dirigíamo-nos à frente da sala para realizar 

a explicação para toda a turma. Por fim a atividade foi corrigida.  

Depois, foi inserida uma nova informação: a quantidade/ capacidade 

de cada objeto de medição dos ingredientes - por exemplo, 1/4 de 400g. Mediante 

um exemplo, os educandos já compreenderam a questão da divisão necessária para 

compreender a fração com base nas capacidades dos recipientes. 

Vale ressaltar que a todo o momento era retomado o conceito de 

fração no que se refere às quantidades do todo e das partes. 
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Após o intervalo, foi proposta a seguinte situação-problema: 

Claudete tinha seis balas. Ela deu 1/3 das balas para sua irmã Neusa. Quantas 

balas Neusa ganhou? A turma resolveu de maneira colaborativa. De início sentiram 

dificuldade, daí a necessidade de mediação do conhecimento científico e, para tanto, 

do professor. Outros exemplos foram trabalhados. 

Diante de questionamentos, os alunos ficavam agitados para 

descobrirem as respostas, o que demonstra envolvimento da turma com o 

conhecimento, diferentemente do conteúdo meramente reproduzido e memorizado. 

Foi entregue outra situação-problema a ser realizada em duplas. 

Esta residia na seguinte questão: um automóvel tem um tanque com capacidade 

para 64 litros de gasolina. O ponteiro do marcador de combustível está indicando 3/4 

do tanque. Quantos litros de gasolina há no tanque? Quantos litros faltam para 

completar o tanque? 

A estagiária, após tentativas dos educandos, auxiliou-os de uma 

maneira geral, propondo pensarem em uma estratégia mais prática para sua 

solução. 

Constatou-se que um elemento de dificuldade ao trabalho do 

professor, reside na quantidade exacerbada de alunos em sala de aula. Na condição 

de estagiárias e, desta forma, graduandas em processo de formação e 

aprendizagem, talvez pela inexperiência, houve dificuldade em dar atenção a todos 

os alunos, uma preocupação recorrente, uma vez que alguns tinham mais 

dificuldade que os outros, o que não pode ser desconsiderado no decorrer da aula.  

Por fim, levamos dois bolos de chocolate para a sala de aula, 

repartidos em pedaços iguais, a fim de relacionar o conhecimento científico com a 

prática social do educando e favorecer a aprendizagem do conteúdo. Cada aluno 

teve de ir à frente da sala buscar um pedaço de bolo e dizer a fração correspondente 

aos pedaços até então retirados das formas. Todos os alunos responderam de forma 

correta e demonstraram grande satisfação em realizar o exercício. Os resultados 

foram considerados muito satisfatórios no que se refere à participação, envolvimento 

e demonstração de apropriação do conteúdo pelos educandos. 

Em síntese, após a análise das produções dos educandos e 

diálogos observados nas aulas acerca das cinco intervenções, foi possível 

considerar que nem todos os estudantes atingiram o nível mais elevado de 

abstração e generalização, necessários ao processo de formação dos conceitos 
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científicos, embora tenham sido constatados avanços de seus conceitos iniciais 

acerca de todos os conceitos trabalhados. Seus conceitos espontâneos, de maneira 

geral, giravam em torno de traços concretos, imediatos, a partir de características 

visíveis dos objetos, conceitos estes, próprios da estrutura de pensamento dos pré-

escolares e escolares iniciantes. Por meio das estratégias didáticas adotadas, 

alguns estudantes tiveram avanços significativos acerca dos conceitos trabalhados, 

de modo que passaram a pautar seu pensamento em traços abstratos dos objetos e 

isolamento de atributos para sua generalização, em direção à formação do 

pensamento teórico. 

Vale ressaltar que o processo pelo qual ocorre a formação de 

conceitos é árduo e difícil e, “somente o domínio da abstração, combinado com o 

pensamento por complexos em sua fase mais avançada, permite à criança progredir 

até a formação dos conceitos verdadeiros.” (VIGOTSKI, 2005, p. 98) e isto não é 

possível por meio de um período curto de instrução.  

Além disso, há de se considerar que, conforme Vigotski (2005, p. 

72), “[...] as funções intelectuais que, numa combinação específica, formam a base 

psicológica do processo da formação de conceitos amadurece, se configura e se 

desenvolve somente na puberdade.” O autor ainda ressalta que, embora as tarefas 

com as quais o sujeito se depara ao ingressar no mundo cultural sejam um fator 

importante no surgimento do pensamento conceitual, esta “[...] tarefa cultural, por si 

só, não explica o mecanismo de desenvolvimento em si, que resulta na formação de 

conceitos.” (VIGOTSKI, 2005, p. 73), o que requer, ao pesquisador, “[...] a 

compreensão das relações intrínsecas entre as tarefas externas e a dinâmica do 

desenvolvimento [...]” (VIGOTSKI, 2005, p. 73). 

Em suma, a análise da experiência didática pode contribuir com o 

repensar do ensino realizado no interior das escolas, ao passo que permitiu 

vislumbrar estratégias didáticas que possibilitam ao educando o desenvolvimento de 

seu pensamento, bem como seu envolvimento e participação nos processos de 

ensino e aprendizagem, tornando o ato educativo instrumento de transformação, 

sem que este esteja dissociado da prática social dos estudantes. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo teve como objetivo investigar as contribuições de 

uma proposta didática fundamentada na Teoria Histórico-Cultural e desenvolvida por 

estagiárias do curso de Pedagogia da UEL para o processo de intervenção do 

estágio supervisionado, para a formação de conceitos científicos junto a uma turma 

dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. A principal inquietação suscitada no início 

deste estudo que levou a inúmeras análises e conjecturas foi: Quais as contribuições 

de uma proposta didática fundamentada na Teoria Histórico-Cultural para a 

formação de conceitos científicos nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental?  

Os objetivos específicos norteadores do estudo, que contribuíram 

para responder à questão acima elencada e conferir significado aos dados 

interpretados e analisados, foram: apresentar alguns dos pressupostos teóricos do 

estudo; descrever à luz da Teoria Histórico-Cultural como se dá a natureza e 

trajetória da formação de conceitos; descrever como ocorrem a formação e o 

desenvolvimento dos conceitos científicos na educação escolar; organizar e 

desenvolver uma proposta didática que favoreça a formação de conceitos científicos; 

relatar o processo de observação e intervenção e seus resultados e; avaliar os 

resultados e as contribuições da reorganização didática e do espaço escolar para a 

formação de conceitos científicos. 

Cabe destacar que, enquanto pesquisadora, também na condição de 

estagiária que desenvolveu a proposta didática em seu aspecto teórico e prático, 

incorreu-se o risco de esta condição interferir na análise dos dados. Embora isto 

tenha sido evitado, o fato de estar inserida desta forma no contexto no qual a 

investigação ocorreu, proporcionou apreender muitas das situações cotidianas que 

contribuíram com os dados levantados e, desta forma, refletir sobre elas para uma 

possível mudança no contexto educacional. 

A análise dos dados coletados levantou aspectos que merecem 

atenção. É justificável compreender que o ensino de conceitos científicos é um 

trabalho árduo, mas possível, que mediante envolvimento e iniciativa por quem o 

realiza, proporciona ao educando uma aprendizagem cuja atividade de pensamento 

se realiza de maneira intensa, com vistas ao desenvolvimento de um novo olhar aos 

fatos cotidianos. 
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Verificou-se que este ensino é de suma importância ao 

desenvolvimento do pensamento dos educandos e é por meio do processo de 

escolarização, o qual pressupõe atividades intencionais e sistematizadas, que é 

possível que o sujeito atinja níveis cada vez mais elaborados de abstração e 

generalização, aspectos estes, necessários ao desenvolvimento de funções 

psíquicas superiores, com vistas à promoção humana. 

A partir das observações e análise dos dados coletados por meio 

das filmagens, produções dos estudantes e observações participantes, foi possível 

afirmar que, na experiência didática analisada, a qual se pautou por estratégias 

diversificadas de ensino, ainda que a formação do conceito científico não tenha 

ocorrido no pensamento de todos os educandos envolvidos na pesquisa e acerca de 

todos os conceitos trabalhados, a cada avaliação, pode-se identificar avanço no 

desenvolvimento do pensamento dos estudantes.  

O grande achado da pesquisa consistiu na mudança de paradigma 

da aula expositiva para uma aula centrada na comunicação, no diálogo, na 

participação dos educandos, nas interações sociais e no ensino de conceitos, cuja 

relação se encontrou intrínseca à prática social do aluno e seus conhecimentos 

espontâneos.  

A proposta didática também possibilitou ao educando atividades de 

elaboração e reelaboração de seus conceitos por meio do uso da palavra, do signo, 

favorecendo, desta forma, o exercício de síntese do pensamento. Este aspecto foi 

fundamental, posto que, observou-se que esta não é uma prática recorrente no 

ensino, além do que, a formação de conceitos é “[...] dirigida pelo uso das palavras 

como o meio para centrar ativamente a atenção, abstrair determinados traços, 

sintetizá-los e simbolizá-los por meio de um signo.” (VIGOTSKI, 2005, p. 101), 

aspecto este primado no decorrer das intervenções. 

A fragmentação entre os conteúdos e, consequentemente, o pouco 

tempo destinado ao seu ensino corroboraram com a dificuldade na organização 

didática para a formação de conceitos científicos. Estes aspectos, de acordo Sforni 

(2004, p. 51), são razões práticas determinantes da organização do ensino escolar, 

as quais, dentre outras, “[...] determinam os limites e possibilidades dos ‘arranjos’ 

didáticos no trabalho escolar.”. 

Outro elemento constatado no decorrer da pesquisa se refere à 

resistência da escola por práticas inovadoras de ensino, havendo um distanciamento 
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entre escola e universidade, motivo este, considerado um dos responsáveis por a 

proposta didática não ter atingido totalmente a forma almejada, o que sugere, 

também, a necessidade de pesquisas que contribuam efetivamente com esta 

discussão.  

É relevante salientar a importância dos projetos de pesquisa 

desenvolvidos na universidade para a formação do graduando, sobretudo, o 

profissional da educação. Nós, estagiárias, enquanto participantes, desde o início da 

graduação, em situações de aprendizado além das disciplinas obrigatórias da grade 

curricular do curso por meio de projetos extracurriculares, obtivemos um empenho 

muito grande nos estudos teóricos e todas as nossas ações foram pautadas no 

movimento de ação-reflexão-ação. 

Assim, a organização do trabalho pedagógico escolar e a formação 

dos professores para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental são fatores 

determinantes no sucesso de uma proposta didática. O professor e a equipe 

pedagógica precisam estar em conformidade com a teoria que irá fundamentar o 

trabalho escolar, materializada no projeto político pedagógico da instituição, e por 

meio de um trabalho conjunto, buscar atingir a principal finalidade da educação 

escolar, a transformação dos sujeitos por meio dos conhecimentos científicos. 

Disto, decorre também a importância da pesquisa-ação aos 

educadores que, em seu campo profissional, precisam agir pautados no 

conhecimento epistemológico e buscar constantemente melhores formas de 

possibilitar aos sujeitos do processo educacional um ensino de qualidade. 

Portanto, a experiência vivenciada, dentre limites e possibilidades, 

proporcionou refletir sobre a realidade escolar e realizar o exercício da pesquisa 

como meio de buscar um ensino melhor. Pode-se experienciar e desenvolver um 

ensino que não se findasse no imediatismo das necessidades escolares, mas que 

tivesse como centro o desenvolvimento do educando e seus processos psicológicos 

superiores por meio do acesso aos conhecimentos científicos historicamente 

elaborados. 
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APÊNDICE A 

Carta de apresentação da pesquisa – instituição pesquisada 

 

 

 

 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO 

 

“Formação de conceitos científicos nos anos iniciais do Ensino Fundamental: contribuições 

da teoria histórico-cultural” 
 

A pesquisa “Formação de conceitos científicos nos anos iniciais do Ensino Fundamental: 

contribuições da teoria histórico-cultural”, a ser realizada em “Colégio Estadual Professor José 

Aloisio Aragão – Colégio Aplicação - UEL”, constitui-se no TCC da pesquisadora Letícia Vidigal, 

aluna do 4º ano de Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina sob orientação da professora 

Diene Eire de Mello. O objetivo do mesmo é investigar as contribuições de uma proposta didática 

fundamentada na teoria histórico-cultural para a formação de conceitos científicos nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental. A pesquisa ocorrerá mediante intervenção do estágio curricular obrigatório nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental. Para coleta de dados são utilizados: fotocópia dos cadernos, 

trabalhos e atividades realizadas pelos alunos durante a pesquisa, fotos, áudios e filmagens. 

Esclarecemos que a participação é totalmente voluntária, havendo a possibilidade de o participante 

recusar-se a participar, ou mesmo desistir a qualquer momento. Esclarecemos, também, que as 

informações serão utilizadas somente para os fins desta pesquisa e serão tratadas com o mais absoluto 

sigilo e confidencialidade, de modo a preservar a identidade dos participantes.  

Os benefícios esperados são referentes à compreensão acerca das contribuições de uma proposta 

didática fundamentada na teoria histórico-cultural para a formação de conceitos científicos nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental, com vistas ao repensar as práticas pedagógicas no que se refere ao 

ensino e aprendizagem de conceitos. 

      Londrina, ___ de ________de 2015 

  

 

 

     Assinatura: ________________                                    Assinatura:________________ 

 

                         Letícia Vidigal                                                Diene Eire de Méllo 

                Pesquisador Responsável                                    Professor(a) orientador(a) 

                  Email:                                                                     Email: 

                     RG:                                                                        RG: 
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APÊNDICE B 

Termo de consentimento aos pais dos alunos participantes da pesquisa 

 

 

 

 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

“Formação de conceitos científicos nos anos iniciais do Ensino Fundamental: contribuições 

da teoria histórico-cultural” 
 

Prezado(a)  

Senhor(a):______________________________________________________________________ 

 

Gostaríamos de convidar seu filho para participar da pesquisa “Formação de conceitos científicos nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental: contribuições da teoria histórico-cultural”, a ser realizada em 

“Colégio Estadual Professor José Aloisio Aragão – Colégio Aplicação - UEL”, constituindo-se no 

TCC da pesquisadora Letícia Vidigal, 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 fundamentada na teoria histórico-cultural para a formação 

de conceitos científicos nos anos iniciais do Ensino Fundamental. A participação de seu filho é muito 

importante. A coleta de dados para a pesquisa se dará por meio de: participação nas aulas, fotocópia 

dos cadernos, trabalhos e atividades realizadas durante a pesquisa, fotos, áudios e filmagens. 

Esclarecemos que sua participação é totalmente voluntária, podendo o(a) senhor(a): recusar a 

participação de seu filho, ou mesmo desistir a qualquer momento, sem que isto acarrete qualquer ônus 

ou prejuízo à sua pessoa.  

Esclarecemos, também, todas e quaisquer informações serão utilizadas somente para os fins desta 

pesquisa e serão tratadas com o mais absoluto sigilo e confidencialidade, de modo a preservar a 

identidade do educando. (imagens, filmagens, gravações de áudio e demais materiais coletados serão 

destinados a análise somente na pesquisa em questão).  

Esclarecemos ainda, que o(a) senhor(a) não pagará e nem será remunerado(a) pela participação de seu 

filho. Garantimos, no entanto, que todas as despesas decorrentes da pesquisa serão ressarcidas, quando 

devidas e decorrentes especificamente da participação. 

Os benefícios esperados são referentes à compreensão acerca das contribuições de uma proposta 

didática fundamentada na teoria histórico-cultural para a formação de conceitos científicos nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental, com vistas ao repensar as práticas pedagógicas no que se refere ao 

ensino e aprendizagem de conceitos. 

Quanto aos riscos, não são existentes. 
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Caso o(a) senhor(a) tenha dúvidas ou necessite de maiores esclarecimentos poderá nos contatar: 

 

 

Assinatura: _____________________                                Assinatura:_______________________ 

 

Letícia Vidigal                                                                   Diene Eire de Méllo 

Pesquisador Responsável                                                   Professor(a) orientador(a) 

Endereço:                                                                           Endereço: 

Telefone:                                                                            Telefone: 

Email:                                                                                 Email: 

RG:                                                                                     RG: 

 

 

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. 

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:  

 

___________________________________________________________________ 

(NOME POR EXTENSO DO SUJEITO DE PESQUISA), tendo sido devidamente 

esclarecido sobre os procedimentos da pesquisa, concordo que meu filho participe 

voluntariamente da pesquisa de Trabalho de Conclusão de Curso que tem como 

tema “Formação de conceitos científicos nos anos iniciais do Ensino Fundamental: 

contribuições da teoria histórico-cultural”, realizado pela discente Letícia Vidigal do 

4º ano do curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina, sob a 

orientação da professora Diene Eire de Mello. 

Assinatura (ou impressão dactiloscópica):____________________________ 

 
 

Londrina, __________ de _____________ de 2015. 

mailto:cep268@uel.br
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APÊNDICE C 

Planos de aula 

 

Plano de Aula 

a) Dados de Identificação 

Escola: Colégio Estadual Professor José Aloisio Aragão - Campus 

Professora Regente: Sarah Silva 

Série: 4º ano                                                                                 Turno: vespertino 

Data: 08/10/2015 

Estagiárias: Ariane Xavier de Oliveira e Letícia Vidigal 

Supervisora: Andrea Haddad Barbosa 

Disciplina: Estágio Supervisionado nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

  

b) Conteúdo: Polígonos 

 

c) Duração: 3h15min. 

  

d) Objetivos 

  

Objetivo geral: Construir o conceito de polígono de modo que os educandos identifiquem 

seus elementos e estabeleçam uma relação entre a geometria e o mundo ao seu redor a partir 

da planificação dos objetos. 

 

Objetivos específicos: 

 

● Identificar as características dos polígonos; 

● Conhecer os elementos de um polígono; 

● Classificar determinados polígonos quanto ao número de lados; 

● Reconhecer figuras; 

● Estabelecer propriedades. 

  

e) Procedimentos Metodológicos 

A intervenção terá início com uma conversa sobre algumas regras para a convivência, 

pois o plano de ensino envolve diversos momentos de interação. Na sequência será 



 93 

introduzido o uso de crachá pelos estudantes para melhor entrosamento entre as estagiárias e a 

turma.  

A problematização que irá permear o seguinte trabalho é: quais os objetos presentes 

no cotidiano constituídos por polígonos e por que estes podem ser denominados segundo 

esta classificação?  

Primeiramente, apresentar aos educandos cinco placas de trânsito (pare; proibido 

estacionar; dê a preferência; semáforo a frente e vire à direita) (Anexo 01) e convidar cinco 

crianças para segurarem-nas na frente da sala. Com base nas imagens, questionar: vocês já 

observaram estas placas em nosso cotidiano? Onde podem ser encontradas? Para que são 

utilizadas? Alguém conhece o significado de alguma placa? De que forma a matemática se 

apresenta em uma placa de trânsito?  

Mostrar uma placa circular e uma placa cujo contorno se pareça a um polígono e indagar: 

quais diferenças vocês percebem entre estas placas? Se considerarmos apenas seu contorno, 

independentemente da cor, qual a diferença? 

Dizer que as placas de trânsito são regiões planas, pois são figuras bidimensionais que, 

diferentemente dos sólidos geométricos que estudaram, possuem apenas duas dimensões - um 

comprimento e uma largura. 

Destacar as placas que representam polígonos e informar aos estudantes que o 

contorno destas regiões planas é um polígono. Pedir que observem as características dos 

contornos destas placas e digam hipóteses para responder o que é um polígono (anotar todas 

as hipóteses no quadro para serem questionadas no decorrer da aula). 

Mostrar em uma cartolina diferentes tipos de polígonos. A partir de cada figura, 

questionar: o que estas figuras têm em comum no que se refere ao seu contorno? Por que não 

temos um círculo aqui? Desenhar dois pontos no quadro e dizer que quando ligamos estes 

dois pontos temos um segmento de reta. Perguntar: todas estas formas possuem segmentos de 

retas? Seus contornos possuem lados? O círculo possui lados? Confrontar estas características 

com as hipóteses dos alunos sobre o que seja polígono para que o compreendam como uma 

forma geométrica plana, cujo contorno é todo formado por segmentos de reta e que possui 

lados (segmento de reta) e vértices (encontro de dois lados). Assim, mostrar novamente as 

placas e perguntar por que seu contorno é parecido com um polígono. 

Com isto, perguntar aos alunos: qual a diferença entre estes polígonos? Quantos lados 

eles têm? Dizer que podemos classificar estes polígonos quanto ao número de lados, isto é, 

conforme a quantidade de lados o polígono é classificado de determinada maneira. Apresentar 

algumas destas classificações. 
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Assim, para que os alunos vivenciem uma situação lúdica acerca do assunto, será 

proposto o jogo “Trilha diagonal - Descobrindo polígonos” (Anexo 02) a fim de envolver o 

nome dos polígonos, quantidade de lados e quantidade de vértices dos polígonos apresentados 

no jogo. 

Posteriormente, perguntar aos educandos: é possível encontrar na natureza objetos ou 

elementos que sugiram polígonos? Diante das respostas, mostraremos alguns objetos cuja 

forma plana representa um polígono assim como imagens da natureza (Anexo 03). 

Aos grupos com 4 educandos, serão distribuídas revistas e uma folha de sulfite A3. Os 

alunos deverão selecionar uma imagem que possua a forma de um polígono e ao seu lado, 

com o auxílio de palitos de sorvete, terão de representar este polígono, escrever seu nome, 

número de lados e número de vértices. Cada grupo deverá apresentar aos demais os polígonos 

encontrados. 

Ao final, a cada grupo será entregue a representação de uma obra de arte (anexo 04). 

Os mesmos deverão encontrar dois polígonos em cada imagem e em uma folha de sulfite, 

desenhar  os polígonos encontrados, formular e escrever uma frase que explique porque estas 

formas geométricas são consideradas polígonos. Cada grupo terá de mostrar aos demais a 

obra de arte, os polígonos encontrados e realizar a leitura e possível explicação da frase. 

 

f) Recursos de Ensino 

● Palitos de Sorvete 

● Placas de trânsito 

● Cartolina 

● Canetões coloridos 

● Folha de sulfite A4 

● Folha de sulfite A3 

● Objetos com formas que sugerem polígonos 

● Imagens da natureza que sugerem polígonos 

● Cola 

● Tesoura 

● Revistas 

● Jogo “Trilha diagonal - Descobrindo polígonos” 

  

g) Avaliação 
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Tendo em vista a perspectiva de avaliação formativa em que avaliar constitui um 

processo que acontece em todos os momentos, utilizando-se de diferentes instrumentos 

avaliativos, a avaliação diagnóstica será realizada por meio de uma conversa e de placas de 

trânsito a fim de identificar os conhecimentos prévios dos estudantes acerca do conteúdo 

“Polígonos”.  

Durante todo o processo de ensino e aprendizagem será primada a interação, por meio 

de questionamentos, a fim de que promovam a tomada de atitudes conscientes por parte dos 

educandos quanto à importância e necessidade da aprendizagem do conceito matemático 

polígono. Deste modo, será avaliado o processo como um todo, tais como os momentos de 

perguntas, a participação, a interação, a realização das atividades propostas.  

Ao final do processo, será analisado se os educandos compreenderam o conceito 

polígono na medida que verbalizarem, por meio da última proposta de atividade em grupo, os 

polígonos encontrados e o motivo de serem polígonos, com base nos conhecimentos 

envolvidos e trabalhados. 
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http://www.baudeatividades.com/2012/08/jogo-dos-poligonos.html
http://www.baudeatividades.com/2012/08/jogo-dos-poligonos.html
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/EnsMed/expensmat_iicap3.pdf
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ANEXO 02 

 

 

Como jogar: 

1- Em dupla, dê uma tabela, um dado e dois botões. 

2- Cada jogador joga o dado, conta o número de casas e anda com o botão. Onde parar o 

botão o aluno deverá dizer:  o nome do polígono, a quantidade de lados e de vértices - se 

acertar ponto pra ele e se errar ponto para o colega. 

3- Quando cair na casa marcada estará sujeito a regra. 

4- Vence quem chegar no final da trilha com o maior número de pontos. 
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ANEXO 03 

 

                Jardim Botânico de Curitiba - PR 

                Fonte: http://www.curitiba-parana.net/parques/jardim-botanico.htm 

                Acesso em: 06 out. 2015. 

 

                Museu histórico de Londrina- PR 

                Fonte: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=739296 

                Acesso em: 06 out. 2015 

 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=739296
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                  Catedral de Brasília - Oscar Niemeyer 

                  Fonte:  http://www.valeoclique.com.br/oscar-niemeyer-biografia-resumida-principais-obras/ 

                  Acesso em: 06 out. 2015. 

ANEXO 04  

Obras de Arte para perceber a presença dos polígonos 

 

Romero Brito -  

Fonte: 

https://www.google.com.br/search?q=obras+de+arte+com+formas+geometricas&biw=1366&bih=667&tbm=isch&t

bo=u&source=univ&sa=X&ved=0CBsQsARqFQoTCKqGwLKkr8gCFUsikAodnSIPMg#imgrc=gilt2C5TLIjsKM%3A 

Acesso em: 06 out. 2015. 

https://www.google.com.br/search?q=obras+de+arte+com+formas+geometricas&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CBsQsARqFQoTCKqGwLKkr8gCFUsikAodnSIPMg#imgrc=gilt2C5TLIjsKM%3A
https://www.google.com.br/search?q=obras+de+arte+com+formas+geometricas&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CBsQsARqFQoTCKqGwLKkr8gCFUsikAodnSIPMg#imgrc=gilt2C5TLIjsKM%3A


 100 

 

'São Paulo', de Tarsila do Amaral 

 

Fonte: 

https://www.google.com.br/search?q=obras+de+arte+com+formas+geometricas&biw=1366&bih=667&tbm=isch&t

bo=u&source=univ&sa=X&ved=0CBsQsARqFQoTCKqGwLKkr8gCFUsikAodnSIPMg#tbm=isch&tbs=rimg%3ACY

IpbdguUyyIIjhqbg4HMeAPpIVimvmfn86bLW0taltS9slpwNkZ-iJpd-

3y3QYnCYVSBH16XcjLLs133VRgevpE4CoSCWpuDgcx4A-kEZJg-syBUIMJKhIJhWKa-Z-

fzpsRXEqEyzpNcXkqEgktbS1qW1L2yRGXi3zyeGDqQSoSCWnA2Rn6Iml3Ef_1Wqt1KfdQLKhIJ7fLdBicJhVIRSZ

e6IYflLBkqEgkEfXpdyMsuzRHQ2goa2bhkmSoSCXfdVGB6-

kTgEeWvr0qvzsWv&q=obras%20de%20arte%20com%20formas%20geometricas&imgrc=_UEEpXnr4m9jYM%3

A 

Acesso em: 06 out. 2015. 

 

 

O Mamoeiro - Tarsila do Amaral 

https://www.google.com.br/search?q=obras+de+arte+com+formas+geometricas&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CBsQsARqFQoTCKqGwLKkr8gCFUsikAodnSIPMg#tbm=isch&tbs=rimg%3ACYIpbdguUyyIIjhqbg4HMeAPpIVimvmfn86bLW0taltS9slpwNkZ-iJpd-3y3QYnCYVSBH16XcjLLs133VRgevpE4CoSCWpuDgcx4A-kEZJg-syBUIMJKhIJhWKa-Z-fzpsRXEqEyzpNcXkqEgktbS1qW1L2yRGXi3zyeGDqQSoSCWnA2Rn6Iml3Ef_1Wqt1KfdQLKhIJ7fLdBicJhVIRSZe6IYflLBkqEgkEfXpdyM
https://www.google.com.br/search?q=obras+de+arte+com+formas+geometricas&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CBsQsARqFQoTCKqGwLKkr8gCFUsikAodnSIPMg#tbm=isch&tbs=rimg%3ACYIpbdguUyyIIjhqbg4HMeAPpIVimvmfn86bLW0taltS9slpwNkZ-iJpd-3y3QYnCYVSBH16XcjLLs133VRgevpE4CoSCWpuDgcx4A-kEZJg-syBUIMJKhIJhWKa-Z-fzpsRXEqEyzpNcXkqEgktbS1qW1L2yRGXi3zyeGDqQSoSCWnA2Rn6Iml3Ef_1Wqt1KfdQLKhIJ7fLdBicJhVIRSZe6IYflLBkqEgkEfXpdyM
https://www.google.com.br/search?q=obras+de+arte+com+formas+geometricas&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CBsQsARqFQoTCKqGwLKkr8gCFUsikAodnSIPMg#tbm=isch&tbs=rimg%3ACYIpbdguUyyIIjhqbg4HMeAPpIVimvmfn86bLW0taltS9slpwNkZ-iJpd-3y3QYnCYVSBH16XcjLLs133VRgevpE4CoSCWpuDgcx4A-kEZJg-syBUIMJKhIJhWKa-Z-fzpsRXEqEyzpNcXkqEgktbS1qW1L2yRGXi3zyeGDqQSoSCWnA2Rn6Iml3Ef_1Wqt1KfdQLKhIJ7fLdBicJhVIRSZe6IYflLBkqEgkEfXpdyM
https://www.google.com.br/search?q=obras+de+arte+com+formas+geometricas&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CBsQsARqFQoTCKqGwLKkr8gCFUsikAodnSIPMg#tbm=isch&tbs=rimg%3ACYIpbdguUyyIIjhqbg4HMeAPpIVimvmfn86bLW0taltS9slpwNkZ-iJpd-3y3QYnCYVSBH16XcjLLs133VRgevpE4CoSCWpuDgcx4A-kEZJg-syBUIMJKhIJhWKa-Z-fzpsRXEqEyzpNcXkqEgktbS1qW1L2yRGXi3zyeGDqQSoSCWnA2Rn6Iml3Ef_1Wqt1KfdQLKhIJ7fLdBicJhVIRSZe6IYflLBkqEgkEfXpdyM
https://www.google.com.br/search?q=obras+de+arte+com+formas+geometricas&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CBsQsARqFQoTCKqGwLKkr8gCFUsikAodnSIPMg#tbm=isch&tbs=rimg%3ACYIpbdguUyyIIjhqbg4HMeAPpIVimvmfn86bLW0taltS9slpwNkZ-iJpd-3y3QYnCYVSBH16XcjLLs133VRgevpE4CoSCWpuDgcx4A-kEZJg-syBUIMJKhIJhWKa-Z-fzpsRXEqEyzpNcXkqEgktbS1qW1L2yRGXi3zyeGDqQSoSCWnA2Rn6Iml3Ef_1Wqt1KfdQLKhIJ7fLdBicJhVIRSZe6IYflLBkqEgkEfXpdyM
https://www.google.com.br/search?q=obras+de+arte+com+formas+geometricas&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CBsQsARqFQoTCKqGwLKkr8gCFUsikAodnSIPMg#tbm=isch&tbs=rimg%3ACYIpbdguUyyIIjhqbg4HMeAPpIVimvmfn86bLW0taltS9slpwNkZ-iJpd-3y3QYnCYVSBH16XcjLLs133VRgevpE4CoSCWpuDgcx4A-kEZJg-syBUIMJKhIJhWKa-Z-fzpsRXEqEyzpNcXkqEgktbS1qW1L2yRGXi3zyeGDqQSoSCWnA2Rn6Iml3Ef_1Wqt1KfdQLKhIJ7fLdBicJhVIRSZe6IYflLBkqEgkEfXpdyM
https://www.google.com.br/search?q=obras+de+arte+com+formas+geometricas&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CBsQsARqFQoTCKqGwLKkr8gCFUsikAodnSIPMg#tbm=isch&tbs=rimg%3ACYIpbdguUyyIIjhqbg4HMeAPpIVimvmfn86bLW0taltS9slpwNkZ-iJpd-3y3QYnCYVSBH16XcjLLs133VRgevpE4CoSCWpuDgcx4A-kEZJg-syBUIMJKhIJhWKa-Z-fzpsRXEqEyzpNcXkqEgktbS1qW1L2yRGXi3zyeGDqQSoSCWnA2Rn6Iml3Ef_1Wqt1KfdQLKhIJ7fLdBicJhVIRSZe6IYflLBkqEgkEfXpdyM
https://www.google.com.br/search?q=obras+de+arte+com+formas+geometricas&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CBsQsARqFQoTCKqGwLKkr8gCFUsikAodnSIPMg#tbm=isch&tbs=rimg%3ACYIpbdguUyyIIjhqbg4HMeAPpIVimvmfn86bLW0taltS9slpwNkZ-iJpd-3y3QYnCYVSBH16XcjLLs133VRgevpE4CoSCWpuDgcx4A-kEZJg-syBUIMJKhIJhWKa-Z-fzpsRXEqEyzpNcXkqEgktbS1qW1L2yRGXi3zyeGDqQSoSCWnA2Rn6Iml3Ef_1Wqt1KfdQLKhIJ7fLdBicJhVIRSZe6IYflLBkqEgkEfXpdyM


 101 

Fonte: 

https://www.google.com.br/search?q=obras+de+arte+com+formas+geometricas&biw=1366&bih=667&

tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CBsQsARqFQoTCKqGwLKkr8gCFUsikAodnSIPMg#imgr

c=gilt2C5TLIjsKM%3A 

Acesso em: 06 out. 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Porto - Tarsila do Amaral 

 

Fonte: 

https://www.google.com.br/search?q=obras+de+arte+com+formas+geometricas&biw=1366&bih=667&tbm=isch&t

bo=u&source=univ&sa=X&ved=0CBsQsARqFQoTCKqGwLKkr8gCFUsikAodnSIPMg#tbm=isch&tbs=rimg%3ACY

IpbdguUyyIIjhqbg4HMeAPpIVimvmfn86bLW0taltS9slpwNkZ-iJpd-

3y3QYnCYVSBH16XcjLLs133VRgevpE4CoSCWpuDgcx4A-kEZJg-syBUIMJKhIJhWKa-Z-

fzpsRXEqEyzpNcXkqEgktbS1qW1L2yRGXi3zyeGDqQSoSCWnA2Rn6Iml3Ef_1Wqt1KfdQLKhIJ7fLdBicJhVIRSZ

e6IYflLBkqEgkEfXpdyMsuzRHQ2goa2bhkmSoSCXfdVGB6-

kTgEeWvr0qvzsWv&q=obras%20de%20arte%20com%20formas%20geometricas&imgrc=g8qS24PiMV6irM%3A 

Acesso em: 06 out. 2015. 

 

Função diagonal - Geraldo de Barros 

Fonte: http://www.concretosparalelos.com.br/?p=159 

Acesso em: 06 out. 2015. 

 

https://www.google.com.br/search?q=obras+de+arte+com+formas+geometricas&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CBsQsARqFQoTCKqGwLKkr8gCFUsikAodnSIPMg#imgrc=gilt2C5TLIjsKM%3A
https://www.google.com.br/search?q=obras+de+arte+com+formas+geometricas&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CBsQsARqFQoTCKqGwLKkr8gCFUsikAodnSIPMg#imgrc=gilt2C5TLIjsKM%3A
https://www.google.com.br/search?q=obras+de+arte+com+formas+geometricas&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CBsQsARqFQoTCKqGwLKkr8gCFUsikAodnSIPMg#imgrc=gilt2C5TLIjsKM%3A
https://www.google.com.br/search?q=obras+de+arte+com+formas+geometricas&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CBsQsARqFQoTCKqGwLKkr8gCFUsikAodnSIPMg#tbm=isch&tbs=rimg%3ACYIpbdguUyyIIjhqbg4HMeAPpIVimvmfn86bLW0taltS9slpwNkZ-iJpd-3y3QYnCYVSBH16XcjLLs133VRgevpE4CoSCWpuDgcx4A-kEZJg-syBUIMJKhIJhWKa-Z-fzpsRXEqEyzpNcXkqEgktbS1qW1L2yRGXi3zyeGDqQSoSCWnA2Rn6Iml3Ef_1Wqt1KfdQLKhIJ7fLdBicJhVIRSZe6IYflLBkqEgkEfXpdyM
https://www.google.com.br/search?q=obras+de+arte+com+formas+geometricas&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CBsQsARqFQoTCKqGwLKkr8gCFUsikAodnSIPMg#tbm=isch&tbs=rimg%3ACYIpbdguUyyIIjhqbg4HMeAPpIVimvmfn86bLW0taltS9slpwNkZ-iJpd-3y3QYnCYVSBH16XcjLLs133VRgevpE4CoSCWpuDgcx4A-kEZJg-syBUIMJKhIJhWKa-Z-fzpsRXEqEyzpNcXkqEgktbS1qW1L2yRGXi3zyeGDqQSoSCWnA2Rn6Iml3Ef_1Wqt1KfdQLKhIJ7fLdBicJhVIRSZe6IYflLBkqEgkEfXpdyM
https://www.google.com.br/search?q=obras+de+arte+com+formas+geometricas&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CBsQsARqFQoTCKqGwLKkr8gCFUsikAodnSIPMg#tbm=isch&tbs=rimg%3ACYIpbdguUyyIIjhqbg4HMeAPpIVimvmfn86bLW0taltS9slpwNkZ-iJpd-3y3QYnCYVSBH16XcjLLs133VRgevpE4CoSCWpuDgcx4A-kEZJg-syBUIMJKhIJhWKa-Z-fzpsRXEqEyzpNcXkqEgktbS1qW1L2yRGXi3zyeGDqQSoSCWnA2Rn6Iml3Ef_1Wqt1KfdQLKhIJ7fLdBicJhVIRSZe6IYflLBkqEgkEfXpdyM
https://www.google.com.br/search?q=obras+de+arte+com+formas+geometricas&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CBsQsARqFQoTCKqGwLKkr8gCFUsikAodnSIPMg#tbm=isch&tbs=rimg%3ACYIpbdguUyyIIjhqbg4HMeAPpIVimvmfn86bLW0taltS9slpwNkZ-iJpd-3y3QYnCYVSBH16XcjLLs133VRgevpE4CoSCWpuDgcx4A-kEZJg-syBUIMJKhIJhWKa-Z-fzpsRXEqEyzpNcXkqEgktbS1qW1L2yRGXi3zyeGDqQSoSCWnA2Rn6Iml3Ef_1Wqt1KfdQLKhIJ7fLdBicJhVIRSZe6IYflLBkqEgkEfXpdyM
https://www.google.com.br/search?q=obras+de+arte+com+formas+geometricas&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CBsQsARqFQoTCKqGwLKkr8gCFUsikAodnSIPMg#tbm=isch&tbs=rimg%3ACYIpbdguUyyIIjhqbg4HMeAPpIVimvmfn86bLW0taltS9slpwNkZ-iJpd-3y3QYnCYVSBH16XcjLLs133VRgevpE4CoSCWpuDgcx4A-kEZJg-syBUIMJKhIJhWKa-Z-fzpsRXEqEyzpNcXkqEgktbS1qW1L2yRGXi3zyeGDqQSoSCWnA2Rn6Iml3Ef_1Wqt1KfdQLKhIJ7fLdBicJhVIRSZe6IYflLBkqEgkEfXpdyM
https://www.google.com.br/search?q=obras+de+arte+com+formas+geometricas&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CBsQsARqFQoTCKqGwLKkr8gCFUsikAodnSIPMg#tbm=isch&tbs=rimg%3ACYIpbdguUyyIIjhqbg4HMeAPpIVimvmfn86bLW0taltS9slpwNkZ-iJpd-3y3QYnCYVSBH16XcjLLs133VRgevpE4CoSCWpuDgcx4A-kEZJg-syBUIMJKhIJhWKa-Z-fzpsRXEqEyzpNcXkqEgktbS1qW1L2yRGXi3zyeGDqQSoSCWnA2Rn6Iml3Ef_1Wqt1KfdQLKhIJ7fLdBicJhVIRSZe6IYflLBkqEgkEfXpdyM
https://www.google.com.br/search?q=obras+de+arte+com+formas+geometricas&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CBsQsARqFQoTCKqGwLKkr8gCFUsikAodnSIPMg#tbm=isch&tbs=rimg%3ACYIpbdguUyyIIjhqbg4HMeAPpIVimvmfn86bLW0taltS9slpwNkZ-iJpd-3y3QYnCYVSBH16XcjLLs133VRgevpE4CoSCWpuDgcx4A-kEZJg-syBUIMJKhIJhWKa-Z-fzpsRXEqEyzpNcXkqEgktbS1qW1L2yRGXi3zyeGDqQSoSCWnA2Rn6Iml3Ef_1Wqt1KfdQLKhIJ7fLdBicJhVIRSZe6IYflLBkqEgkEfXpdyM
http://www.concretosparalelos.com.br/?p=159
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Sem título - Salvator Minerbo 

Fonte: http://salvatorminerbo.com.br/ 

Acesso em: 06 out. 2015. 

 

Bird - Romero Britto. 

 

Fonte: 

https://www.google.com.br/search?q=obras+de+arte+com+formas+geometricas&biw=1366&bih=667&

tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CBsQsARqFQoTCKqGwLKkr8gCFUsikAodnSIPMg#tbm

=isch&q=obras+de+romero+britto&imgrc=q72u6-pVQN2u3M%3A 

Acesso em: 06 out. 2015. 

 

http://salvatorminerbo.com.br/
https://www.google.com.br/search?q=obras+de+arte+com+formas+geometricas&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CBsQsARqFQoTCKqGwLKkr8gCFUsikAodnSIPMg#tbm=isch&q=obras+de+romero+britto&imgrc=q72u6-pVQN2u3M%3A
https://www.google.com.br/search?q=obras+de+arte+com+formas+geometricas&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CBsQsARqFQoTCKqGwLKkr8gCFUsikAodnSIPMg#tbm=isch&q=obras+de+romero+britto&imgrc=q72u6-pVQN2u3M%3A
https://www.google.com.br/search?q=obras+de+arte+com+formas+geometricas&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CBsQsARqFQoTCKqGwLKkr8gCFUsikAodnSIPMg#tbm=isch&q=obras+de+romero+britto&imgrc=q72u6-pVQN2u3M%3A
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Palmeiras - Tarsila do Amaral 

Fonte: 

https://www.google.com.br/search?q=obras+de+arte+com+formas+geometricas&biw=1366&bih=667&

tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CBsQsARqFQoTCKqGwLKkr8gCFUsikAodnSIPMg#tbm

=isch&q=obras+de+rtarsila&imgdii=1CBIdBkzuQw9aM%3A%3B1CBIdBkzuQw9aM%3A%3Bwyx8tC5

xOH6olM%3A&imgrc=1CBIdBkzuQw9aM%3A 

Acesso em: 06 out. 2015. 
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Plano de Aula 

a) Dados de Identificação 

Escola: Colégio Estadual Professor José Aloisio Aragão - Campus 

Professora Regente: Sarah Silva 

Série: 4º ano                                                                                 Turno: vespertino 

Data: 15/10/2015 

Estagiárias: Ariane Xavier de Oliveira e Letícia Vidigal 

Supervisora: Andrea Haddad Barbosa 

Disciplina: Estágio Supervisionado nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

  

b) Conteúdo: Medidas de comprimento 

 

c) Duração: 3h15min. 

 

d) Objetivos 

Objetivo geral:  

 Compreender as medidas de comprimento e sua importância para que façam uso delas 

em seu cotidiano. 

 

Objetivos específicos: 

● Construir o conceito científico de medida; 

● Reconhecer os instrumentos de medidas de comprimento; 

● Conhecer as unidades de medida para medir comprimentos; 

● Fazer medições; 

● Perceber a importância de uma unidade padrão para medir comprimento. 

 

e) Procedimentos Metodológicos 

A problematização que irá permear o seguinte trabalho é: por que temos medidas de 

comprimento e como utilizá-las em nosso cotidiano? 

 Assim, iniciar a aula pedindo que os estudantes observem a sala de aula e respondam: 

tudo o que temos ao nosso redor possui o mesmo tamanho? Quem é o aluno mais alto? Qual a 

distância da lixeira até a porta da sala de aula? Qual a altura do armário da sala de aula? Além 

da observação, como sabemos que os objetos não possuem o mesmo tamanho? Com exceção 

da observação, como podemos saber se o armário da sala passa pela porta quanto a sua altura? 
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(Espera-se que os estudantes sugiram a utilização de um mesmo objeto para medir a porta e o 

armário, com exceção da régua, a fim de que concluam que é necessário padronizar as 

unidades para medir diferentes objetos e estabelecer uma comparação). Perguntar por que não 

podemos utilizar dois objetos diferentes para medir e comparar o comprimento de objetos 

distintos. Depois, questionar: para vocês o que é medir? (Anotar as hipóteses no quadro). 

 Propor uma dinâmica para que os educandos reconheçam a importância das medidas 

padronizadas. Esta consiste em dividir a turma em grupos de quatro alunos e escolher para 

cada grupo um objeto que deve substituir a régua como unidade de medida (caneta, borracha, 

livro, palmo da mão, etc). Também serão escolhidos os objetos que cada grupo deverá medir 

(carteira, porta, lousa, janela, etc). Antes que a turma comece a fazer as medições pedir que 

façam estimativas. Por exemplo, quantas borrachas elas acham que seriam necessárias para 

determinar o comprimento da mesa? E a largura? Em seguida, pedir que cada aluno do grupo 

faça as medições, anotando em um papel os resultados encontrados por cada membro do 

grupo. Enquanto isso, será feita uma tabela na lousa com os resultados das medidas. 

Observando a tabela fica claro como as medidas informais são imprecisas. Pedir, então, à 

turma para repetir as medidas usando uma régua, uma trena ou uma fita métrica. Discutir os 

resultados com a turma, destacando que dessa vez as medidas vão diferir muito pouco de um 

aluno para outro e de um grupo para outro. 

Contar aos alunos como os homens obtinham as medidas dos objetos ao longo da 

história, para que entendam a importância da padronização dos instrumentos de medida e das 

medidas na atualidade. Perguntar: vocês conhecem as medidas de comprimento? Você se 

lembra de já ter visto medidas representadas por centímetros? Onde? Você se lembra de já ter 

visto medidas representadas por metros? Onde? E por quilômetros? Onde? O que são 

unidades de medida? 

 Perguntar, então, quais os instrumentos para medir objetos que os alunos conhecem e 

enfatizar uma régua, uma fita métrica e uma trena. Comentar que estes são importantes 

instrumentos criados pelo homem. Exemplificar o uso de tais instrumentos em profissões, 

como: o uso da fita métrica pela costureira; da régua pelo designer e da trena pelo construtor 

de obras.  

 Mostrar a régua e perguntar: quais unidades de medida podemos observar? Ressaltar 

que unidades de medida são medidas específicas utilizadas para servir de padrão para outras 

medidas e que na régua temos a menor unidade de medida, denominada milímetro. Mostrar a 

régua e a fita métrica e perguntar: estes dois instrumentos possuem a mesma medida para 

expressar o tamanho de algo? (introdução aos centímetros e o metro). Comentar que a unidade 
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de medida centímetros corresponde a 100 partes de um metro. Questionar: qual a medida da 

régua? E da fita métrica? O que podemos medir usando a régua? E a fita métrica?  

 Colocar no quadro quais são as unidades de medida padronizadas como referência 

para medir comprimentos junto às suas abreviações: metro (m), centímetro (cm), decímetro 

(dm), milímetro (mm) e quilômetro (km). 

Dizer aos alunos que será construído um metro junto a eles. Perguntar o que acreditam 

ser o metro e para que pode ser utilizado. Com o auxílio de uma régua, criar um retângulo 

com lados medindo 100 cm x 10 cm. Cortar um pedaço de barbante de 1 metro e perguntar: o 

que vocês acham que mede menos de 1 metro na sala? E o que mede mais de 1 metro? 

Conferir com o barbante. Perguntar se utilizando o barbante é possível dizer quanto mede um 

lápis. Difícil dizer, certo? Isso acontece porque o barbante só serve para medir comprimentos 

de 1 metro, 2 metros e assim por diante. Para medidas menores, precisamos dividir o metro 

em partes menores. Foi assim que surgiu o centímetro. Comentar que 1 metro é igual a 100 

centímetros. Pedir que observem na régua os centímetros e meçam seus lápis. Quantos 

centímetros tem o lápis? 

Em seguida, dividir o metro em 10 partes iguais. Questionar: se um metro possui 100 

cm, quantos cm irá possuir uma parte dessas dez? Comentar que cada uma dessas dez partes, 

que possui 10 cm, representa uma parte de dez do metro e, como o próprio nome já diz, cada 

parte dessas será chamada de decímetro. Comparar a divisão realizada com a definição 

acerca de decímetro. 

Em seguida, dividir o decímetro em 10 partes iguais e desafiar os educandos: se 

fossemos dividir o metro inteiro desta maneira, em quantas partes o metro ficaria dividido? 

Dar preferência ao cálculo mental, fazendo os alunos imaginarem que o primeiro decímetro 

ficou dividido em 10 partes iguais, o segundo terá mais 10 partes dessas, o terceiro mais 10, e 

assim por diante, até que concluam que o metro ficará dividido em 100 partes iguais. 

Concluir, então, que cada pedacinho em que ficou dividido o decímetro equivale a uma parte 

de cem partes do metro e que cada um desses pedacinhos são chamados de centímetro. Logo: 

centímetro é a centésima parte do metro. Comparar com a definição de centímetro. 

Dizer aos alunos que 1 cm pode ser dividido em 10 partes iguais e que cada parte 

destas é denominada milímetro. Dividir 1 centímetro da régua em 10 partes. Questionar: 

quantos desses pedacinhos (milímetros) cabem dentro de um metro? Chegar à conclusão de 

que são precisos 1000 pedaços, ou seja, cada um desses pedaços representa uma parte de mil 

pedaços de um metro, ou seja, um milésimo. Logo: um milímetro é a milésima parte do 

metro.  
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Comentar que a palavra “quilo” quer dizer mil, e por esse motivo 1 quilômetro 

equivale a mil metros. Isto é, juntando 1000 do metro construído, chegaríamos a 1 quilômetro. 

Perguntar: o que na escola vocês acham que mede 1 km?  

Retomar as unidades e seus tamanhos. 

Mostrar alguns objetos e questionar os alunos acerca de quais unidades de medida 

podem ser utilizadas para expressar seu tamanho. 

Entregar a cada aluno um polígono e solicitar que, com o auxílio de uma régua, 

meçam o tamanho dos lados do polígono. Após as medições realizadas, explicar que 

perímetro é a soma dos lados de um polígono. Em baixo do polígono devem escrever a figura 

que mediram, as medidas encontradas e o perímetro da figura. 

Ao final, entregar uma atividade contendo exercícios e problemas práticos 

relacionados às diferentes medidas de comprimento a fim de acompanhar e avaliar a 

aprendizagem dos alunos para tomada de decisões acerca do ensino. 

 

f) Recursos de Ensino 

● Régua 

● Fita métrica 

● Trena 

● Folha sulfite 

● Papelão de um metro 

● Canetão 

● Barbante 

  

g) Avaliação 

Durante todo o processo de ensino e aprendizagem será primada a interação, por meio 

de questionamentos, a fim de que promovam a tomada de atitudes conscientes por parte dos 

educandos quanto à importância e necessidade da aprendizagem do conteúdo. Deste modo, 

será avaliado o processo como um todo, tais como os momentos de perguntas, a participação, 

a interação, a realização das atividades propostas, a fim de verificar se compreenderam o 

conceito de medida e de unidades de medida. 

Ao final do processo, será analisado se os educandos são capazes de realizar operações 

a partir do conceito de medida por meio de atividades envolvendo diferentes medidas e 

problemas do cotidiano (Anexo 01).  
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ATIVIDADES SOBRE MEDIDAS DE COMPRIMENTO 

 

ESTUDANTE________________________________________________SÉRIE___ 

 

1- AGORA É A SUA VEZ DE MEDIR. USE A FITA MÉTRICA OU 

A RÉGUA: 

 

a- A CARTEIRA TEM _________ DE COMPRIMENTO E 

_________ DE LARGURA. 

 

b-  O LÁPIS TEM ___________DE COMPRIMENTO. 

 

c-  O CADERNO TEM__________DE COMPRIMENTO, ________DE 

LARGURA E _________DE ESPESSURA. 

 

d-  O ESTOJO TEM ____________DE COMPRIMENTO, 

___________DE LARGURA E ___________DE ALTURA. 

 

2- CONSTRUA  LINHAS COM AS MEDIDAS SOLICITADAS: 

 

a. 15 cm: 

 

b. 2 dm: 

 

c. 7 cm: 

 

d. 45 mm: 

 

3- CALCULE O PERÍMETRO DAS FIGURAS ABAIXO: 

 

a)                                                                                b) 
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c)                                                                      d) 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e)                                                                       f)                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) COM BASE NO QUE ESTUDAMOS, É MAIS OU MENOS DO QUE 1 

QUILÔMETRO? 

 

a- Distância de uma esquina a outra:  

 

b- Caminhada de 20 quarteirões: 

 

c- Distância da Terra à Lua: 

 

d- Perímetro da sua sala de aula: 

 

 

5) COMPLETE UTILIZANDO OS SÍMBOLOS DO QUILÔMETRO (km), METRO 

(m), CENTÍMETRO (cm)  E MILÍMETRO (mm): 

 

a-  1___ = 10___                                   c-  1___ = 1000___ 

 

 

b-  1___ = 100___                                d-  1___ = 1000___ 
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6) DIVIDINDO 1 METRO (1m) EM 100 PARTES IGUAIS, CADA UMA DESSAS 

PARTES CORRESPONDE A 1 CENTÍMETRO (1 cm).  

DESSA FORMA: 1 m = 100 cm 

 

AGORA, ESCREVA EM CENTÍMETROS, CADA UMA DAS MEDIDAS A SEGUIR: 

a- 8 m                             b- 12 m                       c- 36 m                      d- 54 m 

 

 

7) O PAI DE IVO PERCORREU 5 QUILÔMETROS COM SEU CARRO E 

PERGUNTOU AO FILHO: 

_ IVO, QUANTOS METROS HÁ EM 5 QUILÔMETROS? 

 

a- Qual deveria ser a resposta de Ivo? 

 

b- Como se chega a essa resposta? 

 

 

8) CLÁUDIA ANDOU 2 HORAS. NA PRIMEIRA HORA ANDOU 3 QUILÔMETROS; 

NA SEGUNDA, 2500 METROS. 

 

a- Quantos metros ela andou ao todo? 

 

b- Isso representa quantos quilômetros? 
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Plano de Aula 

a) Dados de Identificação 

Escola: Colégio Estadual Professor José Aloisio Aragão - Campus UEL 

Professora Regente: Sarah Silva 

Série: 4º ano                                                                                 Turno: vespertino 

Data: 15/10/2015 

Estagiárias: Ariane Xavier de Oliveira e Letícia Vidigal 

Supervisora: Andrea Haddad Barbosa 

Disciplina: Estágio Supervisionado nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

  

b) Conteúdo: Simetria. 

 

c) Duração: 3h15min. 

 

d) Objetivos 

Objetivo geral: Construir o conceito de simetria para que o educando identifique a presença 

deste conceito nos objetos da realidade. 

 

Objetivos específicos: 

● Identificar em imagens da realidade, em figuras geométricas e obras de arte se 

uma figura pode ser considerada simétrica em relação ao eixo de simetria; 

● Desenhar figuras simétricas em relação ao eixo de simetria. 

 

e) Procedimentos Metodológicos 

Inicialmente informar aos alunos que o tema da aula será simetria. Com base nisto, 

questioná-los acerca de suas concepções iniciais acerca deste conceito.  

Entregar aos estudantes folhas sulfite e pedir que dobrem-na e façam um desenho 

(sugerir que se utilizem de figuras geométricas) em uma parte da folha, próximo à dobradura 

(exemplificar). Em seguida, deverão recortar seus desenhos ainda com a folha dobrada 

(exemplificar). Os alunos poderão mostrar aos demais seus recortes e com isso serão 

informados de que quando dobramos a folha para fazer um desenho e depois recortamo-los, 

estamos trabalhando simetria. Comparar esta noção com os conceitos iniciais destacados 

pelos alunos. 
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Depois, mostrar uma figura simétrica do cotidiano e uma figura assimétrica. Dizer que 

no exemplo da primeira imagem, quando uma figura é refletida na água (Anexo 1), por 

exemplo, há simetria. Perguntar: vocês sabem por quê neste caso há simetria? Para vocês, por 

que esta imagem é simétrica e a outra não?  

Mostrar aos alunos algumas figuras e questionar: é possível dobrá-las de modo que as 

duas partes fiquem iguais? Dizer que quando isso é possível dizemos que as figuras 

apresentam simetria, ou seja, são figuras simétricas. Para separar as duas partes que 

coincidem podemos traçar uma linha chamada eixo de simetria. 

Exibir obras de arte e imagens da natureza (Anexo 2) cujas figuras são simétricas, 

apresentando suas características científicas essenciais com base na seguinte definição 

matemática: simetria é uma figura no plano que pode ser dividida em partes de alguma 

maneira, de tal modo que as partes resultantes desta divisão coincidam perfeitamente, quando 

sobrepostas. Exemplificar, utilizando-se também de uma folha sulfite dobrada de diferentes 

formas. Elencar, na lousa, junto aos alunos as características de uma figura simétrica. 

Mostrar algumas figuras geométricas com linhas pontilhadas; convidar um aluno a 

cada imagem a colocar um espelho sobre a linha e observar se a imagem que se forma 

completa a original; pedir que diga à turma o que ocorreu. Explicar que caso isso ocorra, 

trata-se de um eixo de simetria, caso não ocorra, a figura é assimétrica. Retomar as 

características que estarão elencadas no quadro. 

Em seguida, em duplas, pedir que procurem em jornais e revistas uma figura simétrica 

e uma figura não simétrica, que as recortem e colem em uma folha sulfite, tracem o eixo de 

simetria nas figuras simétricas e escrevam porque a primeira figura escolhida possui simetria.  

Selecionar alguns alunos para mostrarem da própria carteira as imagens encontradas e 

lerem as frases que criaram. Com base nisto, estabelecer um diálogo orientado por questões 

como: por que vocês julgam que a figura escolhida pelo colega é simétrica?  O conceito de 

simetria que vocês apresentaram no início da aula é o mesmo que acabamos de expor? 

Dizer que algumas figuras simétricas têm mais do que um eixo de simetria; mostrar a 

imagem de um triângulo equilátero e pedir que digam em que partes é possível traçar os eixos 

na imagem, entendendo que um eixo separa partes iguais da figura. Com os eixos traçados, 

dobrar a figura, sobrepondo-a de várias maneiras a fim de que visualizem a simetria entre as 

partes do triângulo. 

Por fim, entregar aos alunos uma folha de papel quadriculado com alguns desenhos 

pela metade. Pedir que desenhem, de maneira simétrica, a parte que falta nas figuras a partir 

de seus eixos de simetria. Abaixo das imagens deverão responder o que é simetria. 
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f) Recursos de Ensino 

● Imagens de revistas e livros 

● Papel quadriculado 

● Revistas 

● Jornais 

● Tesoura 

● Cola 

 

g) Avaliação 

Durante todo o processo de ensino e aprendizagem será primada a interação, por meio 

de questionamentos, a fim de que promovam a tomada de atitudes conscientes por parte dos 

educandos quanto à importância e necessidade da aprendizagem do conteúdo. Deste modo, 

será avaliado o processo como um todo, com base nos momentos de perguntas, na 

participação, na interação, na realização das atividades propostas, a fim de verificar se 

compreenderam o conceito de simetria. Ao final do processo, será analisado se os educandos 

são capazes de realizar operações a partir do conceito de simetria por meio de atividades. 
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out. 2015. 
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out. 2015. 
 

NOVA ESCOLA. Análise de simetria com espelhos. Disponível em: 

<http://revistaescola.abril.com.br/fundamental-2/analise-simetrias-espelhos-

677972.shtml?page=1> Acesso em: 20 out. 2015. 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=23752
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=23584
http://revistaescola.abril.com.br/fundamental-2/analise-simetrias-espelhos-677972.shtml?page=1
http://revistaescola.abril.com.br/fundamental-2/analise-simetrias-espelhos-677972.shtml?page=1


 115 

ANEXOS 

ANEXO 1 

 

 

Sem título 

Fonte: https://www.zaask.pt/blog/como-melhorar-suas-fotos-composicao-os-reflexos-e-simetria/ 

 

ANEXO 2 

 

 

Figuras simétricas- Laranjeira Santos 

Fonte: http://www.saomamede.com/artista.php?ver=obr&id_artista=174 

http://www.saomamede.com/artista.php?ver=obr&id_artista=174
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Composición simétrica - José Alejandro Herrera Mora  

Fonte: http://www.artelista.com/obra/8244762214498290-composicionsimetrica.html 

 

Taj Mahal 

Fonte: http://www.lonelyplanet.com/india/delhi/activities/sightseeing-tours/private-tour-day-trip-agra-

delhi-including-taj-mahal-agra-fort 

 

 

 

 

 

 

http://www.artelista.com/obra/8244762214498290-composicionsimetrica.html
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Plano de Aula 

a) Dados de Identificação 

Escola: Colégio Estadual Professor José Aloisio Aragão - Campus UEL 

Professora Regente: Sarah Silva 

Série: 4º ano                                                                   Turno: vespertino 

Estagiárias: Ariane Xavier de Oliveira e Letícia Vidigal 

Supervisora: Andrea Haddad Barbosa 

Disciplina: Estágio Supervisionado nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

 

b) Conteúdo: Frações 

 

c) Duração: 6 horas aula 

 

c) Objetivos 

 

Objetivo geral: Formar o conceito de fração por meio de situações-problema, a fim de que os 

educandos se utilizem dos números fracionários em seu cotidiano, nas mais variadas tarefas 

de seu dia a dia. 

 

Objetivos específicos: 

● Conhecer e resolver situações-problema que envolvam os números fracionários; 

● Conhecer a utilidade social dos números fracionários; 

● Desenvolver o raciocínio lógico por meio de jogos; 

● Representar números fracionários. 

 

d) Procedimentos Metodológicos 

 

Intervenção na quarta-feira. 

A problematização que irá permear o seguinte trabalho é: como realizar e 

representar a divisão de um inteiro em partes iguais?   

Com vistas a compreender os conceitos espontâneos dos educandos acerca de 

“Frações” será realizado um diálogo a partir dos seguintes questionamentos (anotar todas as 

hipóteses no quadro para serem questionadas novamente): o que são frações? Para que elas 

servem? Nós encontramos frações em nosso dia a dia? O que significa “dividir”? O que 
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fazemos diante da seguinte situação: tenho um bolo de chocolate que possui nove pedaços; 

preciso dividir para quatro pessoas de modo que cada uma fique com as mesmas partes. 

Anotar as hipóteses de cada um. Depois inserir uma nova informação: agora preciso dividir da 

mesma forma, porém, de maneira que não sobre nenhum pedaço de bolo. Como podemos 

dividir? 

         Pedir que se organizem em duplas. Colocar no centro do quadro o seguinte problema: 

repartam cinco chocolates entre três crianças de tal maneira que não sobre nenhum e todas 

recebam quantidades iguais. Orientar os educandos a se utilizarem da folha sulfite para 

mostrar como foi feita a distribuição dos chocolates (podem ser utilizadas diferentes cores 

para melhor visualização). Passar nas duplas mediante a situação a partir de novos 

questionamentos para que cheguem a uma solução viável ao problema proposto. 

        Representar no quadro por meio de fração a repartição que as crianças realizaram. 

Mostrar os tipos de respostas que apareceram (em forma de frações) e explicar o porquê desta 

representação.  

 Relacionar os resultados que os alunos encontraram para introduzir o conceito de 

fração fazendo relação com o que os educandos trouxeram no início da aula.  

 Em seguida, desenhar na lousa um círculo e dividi-lo em duas partes. Ao lado 

desenhar a metade deste círculo e informar aos educandos de que esta é uma parte das outras 

duas que foram divididas. Informar aos alunos que representamos esta situação em forma de 

fração, de modo que primeiro colocamos uma parte e em baixo a quantidade do todo. Depois, 

desenhar outro círculo e dividir em três partes. Desenhar ao lado uma destas três partes do 

círculo e dizer que esta é uma parte de três. O círculo foi dividido em três partes e retiramos 

uma, portanto temos um terço (representar em forma de fração no quadro). Fazer o mesmo 

com a divisão de um círculo dividido em quatro partes e em cinco e então, introduzir os 

conceitos de numerador denominador. Explicar que o denominador é sempre o número que 

está na parte de baixo, que possui um nome particular e equivale ao total, o número de cima é 

a parte do total e é lida exatamente como é. Mostrar às crianças e fixar na parede uma tabela 

em um papel craft para conhecerem os nomes dos denominadores. Realizar questionamentos 

como: qual o valor total deste círculo? Esta, portanto, é uma parte do total? Em quantas partes 

iguais o círculo foi dividido? Qual a fração que representa a parte pintada do círculo?  

Retomar as frações que as crianças encontraram para solucionar o problema da 

atividade anterior mostrando o porquê destas serem representadas daquela forma, isto é, qual 

o sentido que têm acerca das soluções que eles encontraram? 
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Entregar uma atividade (Anexo 2) para analisar a compreensão dos alunos no que se 

refere à realização de operações envolvendo o conteúdo. 

Por fim, para melhor vivência do conceito de fração por meio da ludicidade, será 

proposto um jogo: o Dominó das frações (Anexo 1). As regras serão entregues aos grupos e 

entre eles poderão discutir como jogar, contando com ajuda das estagiárias conforme 

necessário. 

Pedir que cada aluno conceitue fração para entregar a fim de compreender quais as 

instrumentalizações ainda necessárias para o desenvolvimento dos alunos. 

Ao fim da aula, será entregue atividades para casa aos estudantes. Estas devem ser 

coladas no caderno. (Anexo 3). 

  

Intervenção na quinta-feira 

Corrigir, na lousa, junto aos alunos, as atividades para casa entregues no dia anterior.  

Posteriormente, ajudar que os alunos compreendam que fração é uma maneira de 

representar as partes de um inteiro. Para isso, mostrar imagens de alimentos (como fotos de 

pizza, laranja, maçã) inteiros e junto a eles, realizar a divisão. Indagar: quantos pedaços este 

alimento possui? A parte inteira deste alimento possui quantos pedaços? Se eu comer dois 

pedaços deste inteiro, como posso expressar? Comi quantas partes de que total? 

Depois explicar que, quando se diz, por exemplo, um quarto (mostrar a fração na 

lousa), de um quilo de café, significa que ao dividirmos o quilo de café em quatro partes, 

estamos nos referindo a apenas uma delas. Esta explicação deverá ser retomada a todo 

instante.  

Posteriormente, organizar a sala em grupos e entregar uma receita culinária para cada 

grupo. Individualmente, pedir a leitura oral das frações representadas nas receitas em questão 

e, em seguida, aos grupos solicitar que identifiquem as quantidades dos ingredientes 

registradas. Pedir que, em uma folha, ilustrem a quantidade registrada de cada um, fazendo o 

processo inverso da fração. 

Em seguida, nos mesmos grupos, aos alunos será entregue a seguinte situação-

problema: um automóvel tem um tanque com capacidade para 64 litros de gasolina. O 

ponteiro do marcador de combustível está indicando 3/4 do tanque. Quantos litros de gasolina 

há no tanque? Quantos litros faltam para completar o tanque? Cada grupo deverá resolver o 

problema e, em uma folha de sulfite, terão de escrever os passos realizados para resolver a 

questão, isto é, como chegaram ao resultado final para posterior apresentação oral da 
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resolução para a turma. Em seguida, será pedido aos educandos que individualmente 

registrem para entrega o que aprenderam sobre frações.  

Na sequência, os educandos irão participar da repartição de um bolo levado pelas 

estagiárias, onde aleatoriamente, ao passo que o bolo for repartido, serão chamados alguns 

alunos para representarem a fração na lousa equivalente à quantidade de pedaços mencionada. 

Como tarefa de casa será pedido a resolução dos problemas 23, 24 e 25 da página 245 

do livro. 

 

e) Recursos de Ensino 

● Canetões Coloridos 

● A4 

● Craft 

● Bolo 

 

f) Avaliação 

Tendo em vista a perspectiva de avaliação formativa em que avaliar constitui um 

processo que acontece em todos os momentos, utilizando-se de diferentes instrumentos 

avaliativos, a avaliação diagnóstica será realizada por meio de uma conversa a fim de 

identificar os conhecimentos prévios dos estudantes acerca do conteúdo “frações”. Durante 

todo o processo de ensino e aprendizagem será primada a interação, por meio de 

questionamentos, a fim de que promovam a tomada de atitudes conscientes por parte dos 

educandos quanto à importância e necessidade da aprendizagem do conceito matemático 

fração.  

Deste modo, será avaliado o processo como um todo, tais como os momentos de 

perguntas, a participação, a interação, a realização das atividades propostas. Ao final do 

processo, será analisado se os educandos compreenderam como representar a divisão de um 

inteiro e a sua utilidade no dia-a-dia, por meio da atividades entregues, verbalização da 

solução de um problema e as contribuições na repartição do bolo. 
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http://doutormatematico.blogspot.com.br/2013/04/exercicios-envolvendo-problemas-com.html
http://doutormatematico.blogspot.com.br/2013/04/exercicios-envolvendo-problemas-com.html
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<http://www.klickeducacao.com.br/conteudo/pagina/0,6313,POR-630-2591,00.html>Acesso 

em: 29 set. 2015. 

 

SMART KIDS. Frações jogo da memória. Disponível em: 

<http://www.smartkids.com.br/passatempos/fraces-jogo-da-memoria.html> Acesso em: 30 

set. 2015. 

 

 

ANEXO 01 

DOMINÓ DAS FRAÇÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regras: o dominó deverá ser jogado em grupos de no máximo três pessoas. As peças devem ser 

embaralhadas e distribuídas em quantidades iguais aos jogadores.   

O jogador que começa a partida é o que tem a peça inteiro-1/4. Ele inicia a partida colocando esta peça 

no centro da mesa. A partir daí, joga-se no sentido anti-horário. Cada jogador deve tentar encaixar 

alguma peça sua nas peças que estão na extremidade do jogo, uma por vez. Quando um jogador 

consegue encaixar uma peça, a vez é passada para o próximo jogador. Caso o jogador não tenha 

nenhuma peça que encaixe em qualquer lado, ele deve passar a vez, sem jogar peça nenhuma. A 

partida pode terminar em duas circustâncias: quando um jogador consegue bater o jogo, ou quando o 

jogo fica trancado, neste caso, o participante com menos peças vence. 

                                                  

 

 

 

 

 

 

http://www.klickeducacao.com.br/conteudo/pagina/0,6313,POR-630-2591,00.html
http://www.smartkids.com.br/passatempos/fraces-jogo-da-memoria.html
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ANEXO 02 

ATIVIDADE 
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ANEXO 03 

TAREFA PARA CASA 
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ANEXOS 
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ANEXO A 

Imagens da paisagem que contêm formas de polígonos 

 

 

               

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jardim Botânico de Curitiba – PR 
Fonte: http://www.curitiba-
parana.net/parques/jardim-botanico.htm 
Acesso em: 06 out. 2015. 

 

Museu histórico de Londrina- PR 

Fonte: 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?

t=739296 

Acesso em: 06 out. 2015 

 

Jardim Botânico de Curitiba – PR 
Fonte: http://www.curitiba-
parana.net/parques/jardim-botanico.htm 
Acesso em: 06 out. 2015. 

 

http://www.curitiba-parana.net/parques/jardim-botanico.htm
http://www.curitiba-parana.net/parques/jardim-botanico.htm
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=739296
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=739296
http://www.curitiba-parana.net/parques/jardim-botanico.htm
http://www.curitiba-parana.net/parques/jardim-botanico.htm
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ANEXO B 

Obras de arte para perceber a presença dos polígonos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romero Brito -  

Fonte: 

https://www.google.com.br/search?q=obras+de+art

e+com+formas+geometricas&biw=1366&bih=667

&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CB

sQsARqFQoTCKqGwLKkr8gCFUsikAodnSIPMg#im

grc=gilt2C5TLIjsKM%3A 

Acesso em: 06 out. 2015. 

'São Paulo', de Tarsila do Amaral 

Fonte: http://cultura.culturamix.com/arte/obras-de-

arte-brasileiras 

Acesso em: 06 out. 2015. 

O Mamoeiro - Tarsila do Amaral 

Fonte: 

https://www.google.com.br/search?q=obras+de+arte+

com+formas+geometricas&biw=1366&bih=667&tbm

=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CBsQsARq

FQoTCKqGwLKkr8gCFUsikAodnSIPMg#imgrc=gilt2

C5TLIjsKM%3A 

Acesso em: 06 out. 2015. 

O Porto - Tarsila do Amaral 

Fonte: 

http://artefontedeconhecimento.blogspot.com.br/2011/0

2/o-porto-tarsila-do-amaral.html 

Acesso em: 06 out. 2015. 
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Função diagonal - Geraldo de Barros 

Fonte: http://www.concretosparalelos.com.br/?p=159 

Acesso em: 06 out. 2015. 

 

Bird - Romero Britto. 

Fonte: 

https://www.google.com.br/search?q=obras+de+arte+

com+formas+geometricas&biw=1366&bih=667&tbm

=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CBsQsARq

FQoTCKqGwLKkr8gCFUsikAodnSIPMg#tbm=isch&q

=obras+de+romero+britto&imgrc=q72u6-

pVQN2u3M%3A 

Acesso em: 06 out. 2015. 
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ANEXO C 

Figuras simétricas e assimétricas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taj Mahal 

Fonte:http://www.lonelyplanet.com/india/delhi/activities/

sightseeing-tours/private-tour-day-trip-agra-delhi-

including-taj-mahal-agra-fort 

 

 

Sem título 

Fonte: https://www.zaask.pt/blog/como-melhorar-suas-fotos-

composicao-os-reflexos-e-simetria/ 

Estátua da Liberdade 

Fonte: 

http://viajeaqui.abril.com.br/estabelecimentos/estados-

unidos-nova-york-atracao-estatua-da-liberdade-e-ellis-

island 
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ANEXO D 

Exercícios de Frações 
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ANEXO E 

Atividades para casa 
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ANEXO F 

Jogo “Dominó das Frações” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regras: o dominó deverá ser jogado em grupos de no máximo três pessoas. As peças devem ser 

embaralhadas e distribuídas em quantidades iguais aos jogadores.   

O jogador que começa a partida é o que tem a peça inteiro-1/4. Ele inicia a partida colocando esta 

peça no centro da mesa. A partir daí, joga-se no sentido anti-horário. Cada jogador deve tentar 

encaixar alguma peça sua nas peças que estão na extremidade do jogo, uma por vez. Quando um 

jogador consegue encaixar uma peça, a vez é passada para o próximo jogador. Caso o jogador não 

tenha nenhuma peça que encaixe em qualquer lado, ele deve passar a vez, sem jogar peça nenhuma. 

A partida pode terminar em duas circunstâncias: quando um jogador consegue bater o jogo, ou 

quando o jogo fica trancado, neste caso, o participante com menos peças vence. 
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ANEXO G 

Receita culinária com ingredientes representados em forma de Fração 

 

Receita de Pão de Queijo 

 

Ingredientes: 

¼ de copo (400ml) de óleo 

½ de copo (400 ml) de leite 

¼ de pacote (800g) de polvilho 

½ colher de sal 

2 ovos 

 

Modo de preparo: 

           Em uma panela, em fogo médio, aqueça o óleo, o leite e sal. Despeje sobre o 

polvilho, em uma tigela, mexendo com uma colher. Deixe esfriar. Adicione os ovos, 

um a um, misturando. Misture bem, modele bolinhas e transfira para uma forma 

média. Leve ao forno médio, pré-aquecido, por 20 minutos ou até dourar levemente. 

Sirva em seguida. 

 


